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 :یادداشت 

در تاریخ جنبش کارگری ایران، حادثه مرگ دلخراش کارگران معدن زغال ۳۱۳۱اردیبهشت( سیزدهم)۳۱تاریخ در

این معدن مدتی است که به بخش خصوصی واگذار  .ثبت خواهد شددر استان گلستان  سنگ زمستان یورت آزاد شهر،

به بانک مهر اقتصاد، متعلق به . بخش خصوصی بسیج و به نوعی وابسته به سپاه پاسداران استمالک این معدن . .. شده

 ۲۱» : وزیر صنعت گفته استامور معادن و صنایع معدنی سرقینی معاون  دکتر جعفر.  تاس نهادیکی از این دو 

های  درصد متعلق به شرکت ۳۱صندوق مهر اقتصاد ایرانیان و  درصد سهام معدن زمستان یورت با واسطه متعلق به 

 ،سپاهان است و بقیه سهام آن نیز میان سایر سهامداران که از بازنشستگان معادن زغال منطقه هستند ءتکادو و احیا

و فقدان نظارت های قانونی، نه تنها معیشت و امنیت  واگذاری کار در معادن به بخش خصوصی .«تقسیم شده است

که ما شاهد مرگ  داد،بلکه جان آنها را نیز در معرض خطرات مرگبار قرار انداختشغلی کارگران را به مخاطره 

 . هستیم و مصدومین معدن بیشمار کارگران 

عنیش همینه، آنها فقط زغال و بخش خصوصی درست کرده اند، بخش خصوصی م: می گویدیکی از کارگران این معدن 

حیات  اینها مرثیه خوانی نیست، بخشی از واقعیت هرروزه ی....که برایشان مهم نیستو ما پول می خواهند، جان من 

 .تا تدبیری در کار نباشد، امیدی به تغییر، در کار نخواهد بود. جمعی کارگران ایرانی است

 :فهرست مطالب مجله کارگری هفته

 پیام های همدردی 

 معدن آذر شهر اخبار فاجعه

 و اخراج ها و تعطیلی کارخانجات حقوق های معوقه 

 اجتماعات و اعتراضات کارگران 

 و فرهنگیان بازنشسته  معلمان

 و گرانی کاال  قاچاق کاال و واردات

 کودکان کار 

 و جنگلمشکالت آب  ،حاشیه نشینی ، روستائیان 

 



 
اینک برای تسریع . به شکل مستمر پی گرفته ام  من آن را از سال ها پیشکه 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

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

 .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 ره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم شما

haftegi_kargari@yahoo.com 
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 7روزشمار کارگری هفته 

همدردی سازمان ها و احزاب، تشکل های فرهنگی و کارگری با كارگران معدن ذغال سنگ یورت آذر شهر و خانواده 

 7  ، به ریز آنها پرداخته شد  از جمله (۲نمره)ر کارگری پیشین های آنان که در روز شما

کانون صنفی معلمان  پیام تسلیت -  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور پیام تسلیت

 به نشان حادثه پالسکو آتش شهید  شانزده های خانواده پیام تسلیت - استان تهران
 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران -کانون مدافعان حقوق کارگر  -معدن آزادشهر سوز های شریف حادثه جان خانواده

نهادهای اطالعیه  -کمیته حمایت از شاهرخ زمانی  -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -
اعالمیه  -تاعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیس - همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور

 ...و (راه کارگر) هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران
 

 7 ، پیام های همدردی زیر آرشیو می گردد ۸شماره هفته کارگری مجله روزشمار و در ادامه در  
 

 شهر آزاد یورت زمستانهای معدنچی سنگرود با معدنچیان  همدردی خانواده
در پی حادثه انفجار  : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶ شنبهبه نوشته مندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی 

شده کارگران معدن زغال سنگ سنگرود با ارسال  های کشته گروهی از خانواده سنگ زمستان یورت، معدن زغال

سنگ سنگرود رودبار دهان به دهان چرخید؛ در این  سال قبل بود که خبر انفجار معدن ذغال۱۱ :آورده اندپیامی 
ر نبود، با تعطیلی این پایان کار معدن سنگرود رودبا... .کارگر دیگر مجروح شدند ۰۲کارگر کشته و حدود  ۱۲حادثه 

قریب یک هزار کارگر این معدن دچار فراز و فرود شد، با پیگیری مسئول وقت معدن شروع بکار  ،ماهه معیشت ۱۱
 ...دوباره کرد اما رفته رفته از نیروهایش کاسته شد تا بعد از چندین دهه مهر تعطیلی بر پیکره این معدن خورد

 !دیروز معدن سنگرود ۶آزاد شهر و انفجار تونل شماره بیاد جان باختگان امروز معدن زغالسنگ 
 یاد جانباختگان معدن زمستان یورت گرامی: بهنام ابراهیم زاده 

political/item/6098-://radiofarhang.nu/news/newshttp 

 

بهنام ابراهیم زاده وبالگ نویس وفعال  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  گوتنبرگ، -به گزارش رادیو فرهنگ 

جانباختن این عزیزان را به خانواده هایشان، به ... :در گفتگو باسعید اوحدی یاد آور شد کارگری وکودک تهران
بدین ترتیب کارگران این معدن قربانی سودجویی این ....معدن زمستان یورت و به همگان تسلیت میگویم کارگران

بر  .قربانی توحش و بربریت استثمار و سودجویی سیری ناپذیر سرمایه شده اند. حریصان مال و ثروت شده اند

، و بر ما کارگران و همگان مسببن ینهمه کارگران معدن زمستان یورت، خانواده های جانباختگان این فاجعه انسا
ما باید ...  یک خواست طبیعی و فوری معرفی و محاکمه آنانست. این فاجعه انسانی شناخته شده و آشکارند

و نه تنها این بلکه . خواستار این شویم که مصدومین این ماجرا با امکانات درمانی رایگان تحت معالجه قرار گیرند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1


اردی که امنیت ما کارگران را به خطر می اندازد، باید فورا رفع و ترمیم شود و هر اتفاقی اعالم کنیم که تمامی مو

انتظار میرود در تمام معادن، در تمام کارخانجات ... . از این دست در هر جای دیگر روی دهد ، دولت مسبب است

انباختگان باشیم و با نثار گل یاد در تمام شهرها، در زندانها، در همه جا فریاد دادخواهی خانواده های این ج. 
روز گرامیداشت یاد این روز، . اردیبهشت را در تقویم خود ثبت کنیم۱١ .عزیزان از دست رفته را گرامی بداریم

ما میتوانیم جلوی تکرار چنین فجایعی . جانباختگان معدن زمستان یورت و پیگیری امنیت محیط های کاری ماست
 .باید کاری کنیم. را بگیریم

  معلمان برابری خواه پیرامون جانباختن کارگران معدن یورتهمدردی  بیانیه ی

افزایش سود و بازتولید سیستم سرتاسر   :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی 

رابر زیرخط فقر ضدکارگری سرمایه داری معنایی بجز بیکاری،فقرافسارگسیخته،ناامنی محیط کار،دستمزد چندین ب
در ادامه قربانی شدن دسته جمعی کارگران . و خالصه تکرار سیکل نابرابری برای طبقات فرودست جامعه ندارد

بی شک مرگ کارگران کولبر،فاجعه ی  معدن چی جان باختند22متری معادن یورت متاسفانه 0011اینبار در عمق 

از ماهیت مناسبات ...به جمع بزرگ بیکاران راندن کارگران وپالسکو،شالق کارگران آق دره،تعطیلی کارخانه جات و 
ما معلمان برابری خواه ایران ضمن ابراز تاسف و تالم عمیق خود نسبت به این فاجعه ... حاکم جدایی ناپدیراست 

ست ی دردناک همدردی صمیمانه مان را به خانواده ی قربانیان و کل طبقه ی کارگر ایران ابراز داشته و کیفر خوا
 خود را علیه مسببین مستقیم و غیرمستقیم این فاجعه اعالم می داریم

 های معدنچی سنگرود با معدنچیان زمستان یورت ابراز همدردی خانواده

 

 
سنگ  در پی حادثه انفجار معدن زغال: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی 

نده معدنچیان محبوس ادامه زمستان یورت در استان گلستان و در شرایطی هنوز عملیات امداد برای نجات باقیما

در ( واحد البرز غربی)زغال سنگ سنگرود   های کارگران جان باخته در حوادث کار معدن دارد، گروهی از خانواده
پیام همدردی  دربخشی از .استان گیالن با ارسال پیامی همدردی خود را با بازماندگان این حادثه اعالم کردند

 :است آمدهسنگ البرز  معدن زغالهای کارگران کشته شده،  خانواده

کارگر  ۱۲سنگ سنگرود رودبار دهان به دهان چرخید؛ در این حادثه  بود که خبر انفجار معدن ذغال  سال قبل ۱۱

های مجازی خبری نبود، نه ُپروفایلی  آن روزها که هنوز از شبکه. کارگر دیگر مجروح شدند ۰۲و حدود   کشته
اما دلهای نگران هزاران کارگر چشم . شته شدگان معدن سنگرود الیک خوردسیاه شد و نه ُپستی در ماتم ک

انتظار پدر کارگری بودند که به عمق معدن رفته و خبری از سالمتش نبود و همه پرسان پرسان جویای حال 
ر این ماهه معیشت قریب یک هزار کارگ ۱۱این پایان کار معدن سنگرود رودبار نبود، با تعطیلی .عزیزانشان بودند

معدن دچار فراز و فرود شد، با پیگیری مسئول وقت معدن شروع بکار دوباره کرد اما رفته رفته از نیروهایش کاسته 

معدن سنگرود که تعطیل شد، ساکنانش کوچ ....شد تا بعد از چندین دهه مهر تعطیلی بر پیکره این معدن خورد
و سجدش دیگر صدای اذان بلند نشد و خاطرات سی کردند، مدرسه شبانه روزی اش تعطیل شد و از گلدسته م

چهل ساله کارگرانی که اگر بعد از کار طاقت فرسای تونل آنها را می دیدی همه سیاه و یک رنگ بودند تا لقمه 
بیاد جان باختگان امروز معدن زغالسنگ آزاد شهر و  .نانی را برای زن و فرزند خود تهیه کنند، به ویرانی تبدیل شد

 !دیروز معدن سنگرود ۶تونل شماره انفجار 

 ما معدنکاران چادرملو در عزای همکاران آزادشهری سیاه پوشیم

 

 
انجمن صنفی کارگران معدن :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

 01راش انفجار معدن زمستان یورت و مرگ بیش از در پیامی، حادثه دلخ "شرکت آسفالت طوس"چادرملو 
در این پیام  ..و از شرایط فعلی کار در معادن انتقاد کردند به بازماندگان این حادثه تسلیت گفتند معدنچی را 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486695-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487417-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%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-9/487417-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85


صمیم قلب متاسف  ما معدنکاران چادرملو با شنیدن اخبار مرگ همکارانمان در آزادشهر، از :است تسلیت آمده

ها و  روی سخن ما با مسئوالن است؛ تا چه زمان جان کارگران باید قربانی سهل انگاری ؛ اما...شدیم

داران و کارفرمایان شود؟ به راستی چه زمانی قرار است حقوق قانونی کارگران که یکی  های سرمایه سودجویی
ران اسفناک است؛ از مهمترین آنها تامین امنیت جانی است، به رسمیت شناخته شود؟ شرایط کار در معادن ای

امیدواریم روزی ... .دستمزدها بسیار پایین است و جان کارگران هر روز و هر لحظه در معرض هزاران خطر قرار دارد
  .فرابرسد که کارگران و زحمتکشان دیگر شاهد این نوع فجایع کارگری نباشند

دره با معدنکـاران آزادشهـر کارگـران آق پیام همـدردي  
 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/64403 

 
 که دره آق معدن کارگران از گروهي : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه ،اتفاقیه وقايع روزنامه نوشته به

 معدنکاران با را دخو شدند،همدردي شالق تحمل به محکوم صنفي اعتراضات برخي دلیل به گذشته  سال

 آخر روزهاي .اند زده گره بهار به را تقديرمان انگار» :است شرح اين به پیام  .کردند اعالم آذرشهري ديده  یبتمص
 تنها طالهايش برق از که معدني در کار، قراردادهاي بودن فصلي به اعتراض خاطر به تنها که بود 59 فروردين

 گفتیم و داديم دلداري خودمان به است سال يک .نشست پیکرمان بر شالق رد شده، نصیبمان رنج و بیماري

 اما .است کار فصل دوباره که بهتر بهاري براي بافتیم رؤيا !کار سر   برگشتیم زدند، شالقمان اينکه از بعد شايد
 به که تيوق درست .کرد تر آشفته آزادشهري کودکان و زنان شیون و فرياد را ما آشفته خواب ...باطل خیال ز هي

 سنگ، زغال استخراج تونل آوار زير که، رسید خبر باشد، قبل سال مثل هم امسال نکند لرزيديم مي خودمان
 حاال ...گرفتیم آتش .کرد تازه را ها شالق داغ دوباره دوستانتان و مادران هاي اشک ديدن ...ايد شده دفن زنده زنده

 محکوم را ما که هاست سال ...سنگ زغال چه باشد طال عدنم چه ندارد، ما با آشتي سر   بهاري هیچ فهمیديم

 يا باشد دره آق کند مي فرقي چه بخورد تکان آب از آب نیست قرار وقتي .اند کرده آور زيان و سخت زندگي به
 . ...گوري به زنده شما سهم و بود شالق ما سهم فهمیم مي حاال !آزادشهر

 های داغدار معدن یورت استان گلستان  به خانواده  مادران پارک اللهپیام تسلیت و همدردی 
 

rooz.com/news.jsp?essayId=79858-http://www.akhbar 
 

ها  ی اسالمی جان انساندر جمهور... : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲  چهارشنبهبه نوشته سایت اخبار روز، 
ای نباشیم یا خبر اعدام خاموش  بهایی ندارد، به ویژه که کارگر و زحمتکش باشی و روزی نیست که شاهد فاجعه

ها با  های آن هنوز داغ جزغاله شدن کارگران پالسکو و غم عمیق خانواده. یا اعدام آشکار عزیزی را نشنویم
چرا کارگرانی که با حداقل حقوق و مزایا در چنین شرایط سختی کار ...  .ای دیگر شدیم ماست که شاهد فاجعه

شود، بلکه یا  کنند، تامین سالمتی و جانی ندارند؟ کارگرانی که نه تنها از دسترنج خود چیزی عایدشان نمی می

جاد کارگرانی که حق ای. شوند چنین کشته می میرند یا این شان می با فرسوده شدن تن و روان خود و خانواده
شان را بهبود بخشند، کارگرانی که در صورت اعتراض با  تشکل و اتحادیه و سندیکا ندارند که بتوانند کمی وضعیت

 .... .گیرند های امنیتی مورد اذیت و آزار و شکنجه و زندان و اعدام قرار می شدیدترین اتهام
مرگ این عزیزان و مرگ تدریجی  ما مادران پارک الله، تمامی دست اندرکاران جمهوری اسالمی را مسئول

ومت چرک و زخم و های سی و هشت سال حک ها را چون بیدادگری دانیم و این بیدادگری شان می های خانواده

 ۱١۶۶اردیبهشت  ۱۶/  مادران پارک الله ایران/  .خون دادخواهیم

  زمستان یورت برگزاری گلگشت کارگری درسنندج به مناسبت جان باختن جمعی از کارگران در معدن
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 21/2/59روز چهارشنبه   :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱، پنچ شنیهبنا به خبر مندرج در سایت آزادی بیان،
جمعی از خانواده ها و فعالین کارگری، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و 

در یک حرکت مشترک اقدام به برگزاری گلگشتی در گرامی داشت  1::9یه آزاد کارگران ایران، رأس ساعت اتحاد
آزاد شهر نموده، و نهایت تأسف و همدردی خود را با " زمستان یورت" یاد کارگران جان باخته ی معدن زغال سنگ



مراسم ابتدا با خوشآمد گویی و ارائه ی  .دندخانواده ها و بازماندگان فاجعه ی غم انگیز حادثه ی مذکور اعالم نمو

توضیحاتی در ارتباط با درد و رنج طبقه ی کارگر توسط مجری برنامه و با یک دقیقه سکوت به یاد کارگران جان 

باخته ی معدن زغال سنگ یورت و تمامی جان باختگان راه رهائی طبقه ی کارگر از قید و بند نظام سرمایه داری 
سپس یکی از کارگران با قرائت شعری در ارتباط با درد و رنج . ا سرود انترناسیونال شکسته شدآغاز گردید و ب

در ادامه یکی دیگر از حاضرین بیانیه ی کارگران و خانواده . طبقه ی کارگر، شور و شوق خاصی به برنامه بخشید
... ح ظلم و ستم سیستم سرمایه در پایان حاضرین با محکوم نمودن تمامی سطو.... های کارگری را قرائت نمود

حمایت همه جانبه ی خود را از تمامی بازماندگان و خانواده های جان باخته ی معدن زغال سنگ یورت اعالم 

 .داشتند

 0:59اردیبهشت  20 -ل های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشک

زمستان "ایت از قربانیان معدنبیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حم

 آزاد شهر"یورت

( روز جهانی کارگر)آزاد شهر در استان گلستان درست چند روز پس از اول ماه مه"زمستان یورت"دهها کارگر معدن
این اولین باری نیست که کارگران قربانی ناامنی محیط کار . متری اعماق زمین زنده به گور شدند 0011در 

آزاد شهر برای کل طبقه کارگر ایران دردناک و تاسف " زمستان یورت"فقای کارگرمان در معدن مرگ ر .....میشوند 

جمعی از کارگران و خانواده هایمان در سنندج به یاد و گرامیداشت کارگران از دست رفته و  ما .... بار است 
شهر سنندج حضور یافته  عصر، جنب پارک کودک 1::00سایر آسیب دیدگان این فاجعه، روز چهارشنبه ، ساعت 

 ما .و به نوبه خود این جنایت را محکوم نموده و به خانواده های کارگران و طبقه کارگر ایران تسلیت میگوییم
گان و سایر کارگران این دهمچنین خواهان محاکمه فوری عامالن این فاجعه، پرداخت کامل خسارت به حادثه دی

ی قرارداد های سفید امضاء و یک طرفه، لحاظ نمودن سخت و زیان آور معدن، پرداخت کامل معوقات ، لغو کلیه 

 .شغلی و تامین ایمنی کار میباشیمبرای کلیه ی کارگران این معدن ، امنیت کامل 

در معادن  دبیر کل اتحادیه بین الملل کارگران صنعتی خواستار بهبود وضعیت ایمنی محیط های کار

 ایران شد
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دبیر کل اتحادیه بین   والتر سانچز، :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  ،...آزاد اتحادیه سایت نوشته به
کار در خواستار بهبود وضعیت ایمنی محیط های   الملل کارگران صنعتی در نامه ای به رئیس جمهوری ایران،

سازمان بین المللی کار  ۱۱۶در این نامه از دولت ایران خواسته است تا سریعا مقاوله نامه وی  .معادن ایران شد
مواد و قوانین این سازمان برای تامین   بهداشتی و ایمنی در معادن را تصویب کند و در عین حال،  در مورد اصول

وی در عین حال از آمادگی اتحادیه بین المللی کارگران  .در آورد امنیت و بهداشت در معادن زیرزمینی را به اجرا
 ....صنعتی برای همکاری فنی در جهت بهبود شرایط ایمنی در معادن ایران خبر داد

 !کارگران معدن آزادشهرخواهان عذرخواهی استاندار گلستان شدند

کارگران معدن آزادشهر خواستار عذرخواهی : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه برپایه خبر مندرج در سایت ها، 
عالم کرده بود کارگران مقصر حادثه انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر بودند، استاندار گلستان شدند برای اینکه ا

کارگران همچنین با بیان  .اینکه خطای مسئوالن به پای کارگر لوکوموتیو ران نوشته شود اصال جایز نیست
ید و متر به داخل تونل بیا 11:اعتراضاتی اعالم کردند که استاندار گلستان به جای نشستن در چادر اسکان 

 .وضعیت اسفبار این معدن را از نزدیک مشاهده کند

 تکذیب اظهارات یک نماینده مجلس درباره عمدی بودن انفجار معدن آزادشهر

 
روابط عمومی استانداری گلستان اظهارات : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه ایلنا، دولتیخبرگزاری  به گزارش

 .در نقل قول از استاندار این استان مبنی بر عمدی بودن انفجار معدن آزادشهر را تکذیب کردیک نماینده مجلس 
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در این اطالعیه آمده است، به اظهارات غیر کارشناسی نباید توجهی کرد و مسائل فنی باید از زبان اهل فن 

 ....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 مدیریت  ل نجاراسماعی : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا 

امدارسانان در حال حاضر : بحران کشور با تاکید بر اینکه احتمال زنده بودن کارگران در معدن وجود ندارد، گفت

خارج کردن کارگران : اظهار داشتوی .  سعی دارند که به عمق تونل راه پیدا کنند و افراد از آنجا خارج کنند
وی با اشاره به  .صصی است و ورود هر کسی به محل تونل امکان پذیر نیستمحبوس شده در معدن، یک کار تخ

خوشبختانه از اقصی نقاط کشور از جمله کارگران معادن : اینکه کمک رسانی در تخصص معدن کاران است، گفت

 .زغال سنگ کرمان و مازندران در محل حادثه حضور دارند و در حال کمک رسانی هستند

 ۰۸موج جدید تقاضای شغل با متولدین دهه /همهشدار به دولت دوازد

 محمد جندقی
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ر حالی که یکی از مشکالت امروز بازار د: آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

هم، وارد بازار  ۰۲های گذشته است، از دو سال آینده به تدریج متولدین دهه  کار، جمعیت انباشته بیکار از سال
میلیون  ١های گذشته بالغ بر جمعیت بیکار کشور با احتساب نیروی کار معطل مانده از سالبطوری که  .شوند کار می

بیکاری، عدم اشتغال به کار جمعیت متقاضی شغل در « بحران»امروز یکی از مشکالت بروز ....شودهزار نفر  ۱۲۲و 
، در حال ۰۲های گذشته و به تبع آن، انباشت نیروی بیکار است که متولدین اولین سال از دهه  موعد مقرر از سال

که دوره  ۱١۶۰سال فرض کنیم، از سال  ۱۰سال رسیدند و اگر مبنای سن ورود به بازار کار را  ۱۶حاضر تقریبا به سن 

. مواجه خواهد شد ۰۲فعالیت دولت دوازدهم است، بازار کار تقریبا با موج جدیدی از تقاضا برای اشتغال متولدین دهه 
شوند که برای اشتغال این افراد پس از فارغ التحصیلی  البته تعدادی از این افراد برای ادامه تحصیل، وارد دانشگاه می

سال آینده، پنج میلیون فارغ التحصیل  ۰شود تا  عالوه بر این، پیش بینی می .اندیشی شود ز از هم اکنون باید چارهنی
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 :نده انتظامی گلستانفرما

http://www.isna.ir/news/96021408803 

 

فرمانده انتظامی بر جاویدان سردار علی اک :آمده است ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 
با بیان اینکه در حال حاضر مقصر این وی  .استان گلستان از بازداشت مدیر معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد

 .شب گذشته مدیر این معدن با حکم دستگاه قضایی بازداشت شده است: حادثه مشخص نشده است، گفت
 .ارشش را اعالم کند تا بررسی های الزم قضایی صورت گیردمنتظریم کمیته تخصصی نتیجه گز: وی تاکید کرد

 ماه حقوق دریافت نکرد ۶۱برادرم /ساعت کار در معدن دریافتی داشتم ۶۱هزار تومان به ازای  ۷

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/15/1398539 
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ین برادر رضا سادین یکی از مهدی ساد: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه  ،به گزارش خبرگزاری تسنیم
معدنچیان حبس شده در معدن یورت آزادشهر که امروز برای نجات برادر خود به درون تونل معدن زمستان یورت 

سال پیش در این معدن فعالیت  ۱: گفت .آزادشهر وارد شده بود که به علت مشکالت تنفسی از معدن خارج شد
با بیان اینکه امروز برادر وی  .هزار تومان دریافتی و بیمه داشتم ۱ز ساعت کار در رو ۱۶کردم و به ازای هر می

شدگان در این معدن است  رضا سادین برادر من یکی از محبوس: شدگان این معدن هستم، گفت یکی از محبوس

ها از بستگان فرزند است  و خیلی 2رضا دارای : گفت مهدی .ماه حقوق دریافت نکرده است 00و وی تاکنون 
ای حقوق و سال پیش در این معدن مشغول به کار بودم  و به صورت حواله 2خودم  .تظر خبری از رضا هستندمن

هزار تومان دریافتی  7روز ساعت کار در شبانه 09ای که به ازای هر شد، به گونهمزایا برای من در نظر گرفته می
 .و بیمه داشتم

 نهتعطیلی دو کارخا/نرخ بیکاری در قوچان باالست

 نورا حسینی

http://www.mehrnews.com/news/3969691 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

نماینده استان خراسان  ،اسدهللا قاسمی : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
در هر کدام از این : ی استان ها با اشاره به تعطیلی دو کارخانه بزرگ در قوچان، گفترضوی در شورای عال

کارگر فعالیت داشتند ١۲۲کارخانه ها،  . بیکاری و نرخ رشد آن در خراسان و شهرستان قوچان  :داشتاظهار وی  

با مشکالت بسیاری  نسبت به سایر استانها بسیار باالست و روستاهای خالی از سکنه و کارگران فصلی و گذری
 ۱۰نفر کارگر با  ١۲۲روبرو هستند و این در حالی است که شاهد تعطیلی دو کارخانه بزرگ قوچان بودیم که هر کدام 

با : قاسمی گفت .سال سابقه داشت و متأسفانه این افراد با دو سال حقوق معوقه اخراج و آواره خیابان ها شدند
خانوار  ۰۲۲انه تعطیل شده شهرستان قوچان باید چاره ای اندیشید و به داد توجه به مشکالت کارگران در دو کارخ

درجه زیر صفر،  ۶سرمای ناگهانی و غیرمترقبه با  با... :وی تصریح کرد.کارگر مظلوم و رنجدیده قوچان رسیدگی کرد

هکتار محصوالت  تمام داشته های مردم باغدار و کشاورز مظلوم و محروم شهرستان قوچان را که حدود هفت هزار
قاسمی  .باغی بود به خاکستر تبدیل کرد و با توجه به وضعیت انتخاباتی کشور، کسی صدای مردم قوچان را نشنید

میلیارد تومان خسارت اولیه به مردم وارد شد و این در حالی بود که هیچ یک از مقامات دولتی  ۱۱۲بالغ بر : ادامه داد
.ان نکرداقدامی را در خصوص حمایت مردم قوچ  

 تصاویر+ آن زمان که کارگران معدن پیگیر مطالباتشان بودند کجا بودید؟ 

36-42-21-02-03-http://www.kalalekhabar.ir/2014 



 

رگران معدن یورت آزادشهر گفته کا: آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه  ،گل رامیان به گزارش کالله خبر به نقل از

که اکنون مسئولینی  .را دریافت نکرده اند 59ماه از بیمه سال  9ماه حقوق نگرفته و حتی  00الی  :0مدت : اند
شبانه برای بیرون کشیدن جنازه های کارگران معدن حضور پیدا کردید آنزمان که همین کارگران پیگیر مطالبات 

 ...د شماها کجا بودید؟معوقات حقوق و بیمه شان بودن

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  ۶۰ماه حقوق و بیمه دریافت نکرده و از سال  9دارند که 

و شما چه زمانی باید پاسخگوی این کارگران ..  .جالت زده کرده اندقشر ضعیف جامعه را نزد خانواده شان خ

متر وارد تونل معدن می شوند نباید با رعایت تمام  0011کارگرانی که تا عمق ! آقای وزیر یک سوال دیگر شوید؟
 جوانب نکات ایمنی به کارشان مشغول شوند؟

 :امعه شناسیک ج

 ها ندارند ها تمایلی برای حضور در گرمخانه کارتن خواب/هزار کارتن خواب در تهران 02تا  71وجود 

http://www.isna.ir/news/96021408701 
 

جامعه شناس با  امیرمحمود حریرچی  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 
درحال حاضر مناطق : کنند گفت ار میلیون نفر حاشیه نشین در تهران زندگی میبیان آنکه حداقل سه الی چه

فقیرنشین، حاشیه نشین و مناطقی که عمدتا آسیب دیدگان اجتماعی در آنها ساکن هستند، فراموش 
های غول  این ساختمان: برج ساخته شده است گفت 2011این جامعه شناس با بیان آنکه در تهران ....اند شده

اند  ها که اغلب در مناطق مرفه نشین تهران ساخته شده آیا این برج. کنند؟ چه دردی را از شهر دوا می پیکر

  ....توانند در جهت حل مشکل مسکن تهران موثر باشند؟ می

 خواهیم دستمزد خودمان را بدهید حقوق نجومی نمی: کارگران معدن منگنز و نارچ قم

s/1396/02/15/1397696https://www.tasnimnews.com/fa/new 

ای شد  حادثه معدن آزادشهر بهانه: آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۰به گزارش خبرگزاری تسنیم در تاریخ روز جمعه 
ترین معدن خاورمیانه را یدک  تا دوباره هشداری درباره معدنی در قم بدهیم، معدن منگنز و نارچ که عنوان بزرگ

صدا جان  متری زمین بی ١۲۲سخت از معدن آزادشهر کارگران در عمق مراتب  کشد؛ معدنی که با شرایطی به می

ساعت بعد از حادثه معدن زمستان یورت  5وزیر صنعت، معدن و تجارت که  محمدرضا نعمت زاده.. .دهند می
شده، معوقات پرداخت و امور مربوط  به وزیر کار سپرده: آزادشهر در محل حاضر شد در جمع خبرنگاران اعالم کرد

شده  در مورد حقوق معوقه کارگران این معدن نیز به وزیر کار سپرده. خوبی ساماندهی و انجام شود بیمه به به
درست است که معدن شرایط خیلی مناسبی نداشته، اما مشکل : وی گفت.معوقات سریعاً پرداخت شود

 .....داده ناشی از یک اشتباه بوده است خاصی هم نداشته و اتفاق رخ

 :ومی کارگران معدن منگنز ونارچهای نج فیش

 

متری زمین است که نان حاللی سر  01:ها نفس حبس شده در عمق زمین های نجومی حاصل سال این فیش

به گفته علی یکی از . توان به زبان توصیف کرد متر زیر زمین را نمی 01::"گوید سفره خانواده شود اکبر می
گیریم باید آن را تسویه کنیم، و  میآنقدر از این و آن قرض گرفتیم که وقتی دستمزدمان را "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. هیمزن و فرزندمان روسیا

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


 .این فیش حقوقی یکی از کارگران معدن است

چقدر . سوال خوبی است. گیرد ها چند هزار متری و عمق چند صد متری می این حقوق را برای کار در تونل 

 .هزار تومان در ماه ۰۱٨گیرد؟  می

 

 طرح کرد؛معاون مدیریت بحران استانداری گلستان م
 کارگر همچنان محبوسند ۶۱/ ادامه عملیات امداد با حضور نیروهای محلی و کشوری

 
 

معاون مدیریت بحران ،حمیدرضا منتظری : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶ شنبهایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

چهار روز از حادثه انفجار معدن  :او گفت  د و نجات خبر داداز ادامه عملیات آواربرداری و امدا،استانداری گلستان 
تا کنون جسد . کارگر در عمق دو کیلومتری زمین محبوس هستند ۱١گذرد و هنوز حداقل  زمستان یورت غربی می

 .کارگر خارج شده است ۱۱

  ...میلیارد ریالی برای تهیه گاز سنج در معادن زغالسنگ ۰۸هزینه 

 

 
، مدیر بهداشت، ایمنی و یامیر ولدخان: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا،  گزارش خبرگزاری دولتیبه 

دستگاه گاز سنج به  ۰۲۲معادن زغالسنگ سه ناحیه اصلی کشور،   اعالم می کند؛محیط زیست این سازمان 

به  ...میلیارد ریال به صورت رایگان دریافت کرده اند که معدن زمستان یورت هم یکی از این معادن است ۱۲ارزش 
دستگاه  ۰ات در اختیار شرکت زغالسنگ البرز شرقی قرارداده شده که عدد از این نوع تجهیز۱۱۲گفته وی، تعداد 

طی سال های : ولدخانی اظهار داشتهمچنین  .از این تعداد به معدن زمستان یورت آزادشهر داده شده است

آموزش نیروهای معدنی بخش خصوصی نیز طبق قراردادی که با نظام مهندسی معدن منعقد شده بود،  ۶۰و  ۶۰
 .تصورت گرف

 :حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی خبر داد معاون

 پرداخت مستمری کارگران فوت شده از امروز

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486348-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%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-9/486354-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%DA%AF-%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-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%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-9/485923-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485923-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2


معاون  ،عبدالرضا تاج الدین: آمده است  ۶۶بهشتاردی۱۶ شنبهایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتیبه گزارش ایلنا، 

کارگران فوت شده و مصدوم حادثه انفجار  مستمری: حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد

مقدار حقوق و بیمه مصدومان و کارگران فوت شده  :گفت او .از روز شنبه پرداخت می شود معدن یورت آزادشهر 
ی است و خانواده های جانباختگان و مصدمان اطمینان داشته باشند که از تضییع حق این معدن در دست بررس

 ... .این کارگران جلوگیری می کنیم

 هایش عمل نکرد  شهرداری به هیچ یک از وعده:گزارش 

 
ای که سال  مادر فاطمه دختر پنج ساله: آمده است  ۶۶یبهشتارد۱۶ شنبهایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

یک ماه دیگر سال فاطمه »: گوید گذشته در آبنمای پارک کوهسار قطعه قطعه شد با صدایی توام با ناراحتی می
کنم،  هر جا الزم باشد پیگیری می. هایش عمل نکرده است است، در حالی که شهرداری به هیچ یک از وعده

تواند مرهمی  مرگ فاطمه آنقدر دلخراش است که گذشت زمان هم نمی «ق دخترم را ضایع کنندگذارم ح نمی

. کند کشد و قطعه قطعه می افتد و پمپ آبنما او را به داخل می ساله در داخل حوضچه می 9فاطمه . باشد
 ....وحشتی که فاطمه در آن لحظه حس کرده است، فارغ از تصور هر انسانی است

 :یتر های این گزارش خواندنی استاین ها سر ت

 همه فاطمه را فراموش کردند
 ...کردید ها همکاری می شهرداری گفت نباید با رسانه

 بازگشت پرونده فاطمه به دادسرا
 ...قرار بود، پرونده پیش از عید بسته شود

 ...است پیمانکار هنوز برای دلجویی و عذرخواهی به منزل ما نیامده

 ...دهیم تا رضایت دهید لیون تومان میمی 011شهرداری گفت 

 زنان 
 سال؛ تنها سهم زنان از مدیریت شهری تهران 70شهردار زن پس از  یک

 
، معاون رئیس شهیندخت موالوردی   :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶ شنبهایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

درصد مدیران شهرداری  :0در واکنش به اظهارات محمد باقر قالیباف مبنی بر اینکه بیش از  جمهوری در امور زنان،
سال؛ تنها سهم زنان از  02یک شهردار زن پس از : تهران بانوان و جوانان است در صفحه توییتر خود نوشت

 .مدیریت شهری تهران است

 :یک فعال کارگری

 مسئول ایمنی واحدهای پرخطر در بخش خصوصی مشخص شود
 

 
در ارتباط با حادثه انفجار فرامرز توفیقی  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶ شنبهایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

او .ی و خروجی دوگانه داشته باشندمعادن الزاما نیاز به کانال خروج گاز دارند؛ آنها باید ورود: گفت آذر شهرمعدن 

 فهمیدند که تجمیع گاز رخ داده ها معدنچیان با خود قناری می بردند و از بی حالی قناری می در قدیم:گفت
به  ...مشخص نیست چه زمانی قرار است بحث ایمنی در کشور ما جدی گرفته شود؛: ادامه داداو  .است

 ها را بدهند؟ اریانگ راستی تا کی کارگران باید تاوان سهل

 ...ادامه عملیات امداد و نجات از طریق تونل فرعی

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/485205-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%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-5/486096-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%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-9/486086-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%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-9/486086-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%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-9/486117-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF


 
معاون مدیریت بحران ،حمیدرضا منتظری :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶ شنبهایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

ر ساعات آغازین بامداد امروز پیکر بیست و دومین کارگر جانباخته در حادثه معدن د: تایید کرد ،استانداری گلستان
نیمه های شب، آثار لباس کارگر جانباخته پیدا  :گویند میکارگران ...  .از طریق تونل فرعی حفر شده، یافت شد

 ؛ ...شد و تالش ها برای پیدا کردن جسد از طریق تونل فرعی ادامه یافت

 اعتصاب و اعتراض هفته گذشته کارگران ذوب آهن اصفهان در مورد:گزارش 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6099 

 

مهندسی نت ذوب آهن  90کارگران کارگاه : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  ،... زادبه نوشته سایت اتحادیه آ

مهندسی  00و  07، 09مسیر کارگران کارگاه های اصفهان دست از کار کشیدند وبه سمت کوره بلند حرکت کردند ودر طول 
با پیوستن جمعی از کارگران کوره بلند، جمعیت به سمت کارگاه های فوالدسازی و نورد حرکت کرد وبا . نت به آنها پیوستند

 .شعار همکار باشرافت حمایت حمایت، کارگران این قسمت ها را دعوت به پیوستن کرد

معیتی بیش از هزارودویست نفر علی رغم تذکرات و هشدارهای حراست به سمت درب اصلی در نهایت کارگران معترض با ج
هزار نفر از کارگران را که 9بیش از ( مهر، صادرات و ملی)کارخانه به بهانه مشکالت مالی اقساط وام  ...کارخانه حرکت کردند

اهه به حساب این بانک ها واریز می کند که درنتیجه طبق قرارداد با بانک مستقیما از حقوق آنها کسر می شود با تاخیر چندم
خالصه کالم آنکه مشکالت و درددل کارگران ذوب آهن کم نیست ....آن کارگران مجبور به پرداخت دیرکرد به بانک ها شده اند

کار مدیران را ولی نه مدیریت کارخانه گوش شنوایی دارد ونه زبان های گویای کارگران تاب تهدیدها و فشارهای پنهان و آش
 .دارد

 کارگران کارخانه ایران سوئیچ همچنان ادامه دارد حقوق های معوقه،

 
ماه  ۰کارگر هستیم که بابت  ۶۲حدود  :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

ماه حق بیمه به حساب سازمان  ۱۱ برای حدود  ۶۰و  ۶۰های  معوقات مزدی داریم و در عین حال در فاصله سال

 :کارگران می گویند.کارگر قراردادی وجود دارد  ۰۲در میان این کارگران بیش از  .ز نشده استتامین اجتماعی واری
اند اما  کم برای سه نوبت اجتماع صنفی برگزار کرده که در اعتراض به شرایط موجود از سال گذشته تاکنون دست

 ....در عملکرد کارفرما تغییری مشاهده نشده است

 آخرین وضعیت آوار برداری در معدن یورت آزادشهر

 

 
آواربرداری در دو جبهه در حال انجام است و  :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا،  به گزارش خبرگزاری دولتی

معدنچیان است، دسترسی پیدا کنند؛ در هر دو جبهه هنوز نتوانسته اند به اتاق استخراج که محل استقرار 
نفره از معدنکاران و  ۱۲از قرار معلوم شش تیم .پیشرفت، در حدود بیست و پنج درصد انجام شده است

متخصصان معدن از استان های کرمان، مازندران، یزد، سمنان، خراسان جنوبی و گلستان کار آواربرداری را انجام 

 .می دهند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486200-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486257-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486257-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1


کارگران معدن یورت حق اعتراض / یابی یک راهکار برای جلوگیری از بروز حوادث دردناک تشکل

 نداشتند

اگر  :می گویدفعال کارگری ،یدالـله صمدی  :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا،  دولتیگزارش خبرگزاری به  
حوادث در آنها فعالیت داشته باشند، از کارگران بتوانند آزادانه، نهادها و تشکل های مستقل ایجاد کنند و

 ....یابی استیکی از ابزارهای جلوگیری از فجایع کارگری، تشکل : گفتوی  .اینچنینی جلوگیری می شود

را روشن کرده و   سازمان جهانی کار، تکلیف 07و  50صمدی با بیان این که هم قانون کار و هم مقاوله نامه های 

ها و  اگر این متون صریح قانونی اجرا شوند و سودجویی: حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده؛ افزود
در : اظهار داشتوی در ادامه .ن نیروی کار افزایش خواهد یافتطمع ورزی ها مانع اتحاد کارگران نشود، ارزش جا

معدنچیان جان باخته استان گلستان   بار چه کسی قرار است پاسخگوی فرزندان و خانواده این شرایط اسف
آید؛ باشد که مسئوالن تدبیری بیاندیشند و از این قبیل فجایع  باشد؟ غیر از حسرت و دریغ از ما کاری برنمی

 .ی کنندجلوگیر

 درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی ثبت شد

 

 
ان اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلم :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا،  گزارش خبرگزاری دولتیبه 

از روند ،وکیل اسماعیل عبدی ،حسین تاج  .ان، در زندان اوین به سر می بردبرای گذراندن حکم شش سال زند
به گفته وی، درخواست اعاده دادرسی دردیوان عالی کشوز ثبت شده  پیگیری حقوق قانونی موکل خود خبر داد

روز دهم  از: تاج افزودسین ح... .ولی هنوز پرونده به هیچ شعبه مشخصی ارجاع نشده است...  است
اسماعیل عبدی با خواسته لغو اتهامات امنیتی در پرونده و اعطای حق مرخصی، در اعتصاب غذاست اردیبهشت،

وکیل دادگستری در  این .و در مالقاتی که با ایشان در زندان داشتم، متوجه شدم مقداری وزن کم کرده است

  ....پیگیری حقوق موکلم استفاده خواهم کرد های قانونی برای تمام ظرفیتاز: پایان گفت

 اند برخی از اولیای دم شکایت کرده/ حضور پیمانکار معدن آزاد شهر در دادسرا

 
، رئیس کل دادگستری هادی هاشمیان :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا، گزارش خبرگزاری دولتیبه 

این فرد به منظور بررسی زوایای : ضار پیکانگار معدن آذر شهر به دادسرا خبرداد و گفتاز اخ استان گلستان،
هاشمیان به مردم به ویژه بازماندگان این حادثه ...حادثه به دادسرای عمومی و انقالب آزادشهر احضار شده است

اندرکاران معدن باشند چه از  دلخراش اطمینان داد که در روند رسیدگی به پرونده با متخلفان چه از عوامل و دست

 .مدیران اجرایی که تخلف یا اهمال کرده باشند، برخورد قانونی خواهد شد

دم و کارگران مجروح این حادثه به دادسرای آزادشهر مراجعه  تاکنون تعدادی از اولیای: رییس کل دادگستری گفت
معدنچی جانباخته از  ۱۱، تاکنون جسد ر معدنت چهار روز از حادثه انفجابا گذش .اند و شکایت خود را ثبت کرده

 .تونل معدن خارج شد

 یکی از کارگران یورت از روز حادثه روایت

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/98787 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486208-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%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-9/486208-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%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-9/486208-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%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-9/486334-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%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-9/486334-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%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-9/486286-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


هللا میرفندرسکی یکی از معدنچیان  سیدحبیب  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه به نوشته روزنامه شهروند، 

هایی که برای نجات همکارانش  به تونل شماره یک یورت رفت، اما خودش هم در تونل  یکی از همان. استیورت 

صبح بود، ما در  ۱۱ساعت »: او می گوید .   یکر نیمه جان او را بیرون آوردندنیروهای امدادی پ. هوش شد بی
سرعت  به. ن باال انفجار رخ دادهمعدن پایین مشغول کار بودیم که سرکارگر مسئول شیفت به ما گفت در معد

متری دهانه تونل چند تا  ۱۲۲داخل تونل شدیم، همه جا تاریک بود، . برای کمک به سمت تونل شماره یک رفتیم
بعضی از آنها هنوز هوشیار بودند، گاز . سرعت آنها را خارج کردیم اند، ما به ها را دیدیم که روی زمین افتاده از بچه

ها کپسول  چند تا از بچه. حال شدیم کم ما هم بی کم. متان و منواکسید کربن بو ندارد. ده بودنفسشان را بند آور

. سال بود که شارژ نشده بود  های ما چند ها جلوتر رفتند، اما کپسول اکسیژن را برداشتند و برای کمک بقیه بچه
به فهمیدم که او در اثر گازگرفتگی ها داخل رفت، من پنجشن بردار معدن با همین کپسول یکی از مهندسان نقشه

ها  دانستم برای بچه شد، درست نمی باورم نمی. من وقتی به هوش آمدم، در بیمارستان بودم. خفه شده است
چه اتفاقی افتاده است، پنجشنبه بعدازظهر بود که از بیمارستان مرخص شدم، در راه خانه بود که متوجه شدم 

. کنیم سال است که کنار هم کار می  ها همکاران من بودند، ما چند همه این بچه .اند ه شد  ها کشته خیلی از بچه
 .«که همدیگر را در معدن ببینیم باید به سرخاک آنها برویم حاال به جای آن. شب و روزمان با هم بود

 نشین؟ درصد لواسان ۱درصد بود یا  ۶۱صدر برای  پل

 

http://www.sharghdaily.ir/News/120565 

رئیس کمیسیون سالمت، رحمت هللا حافظی،  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ،  شرقنوشته روزنامه به 
زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه جلوی ضرر را هرکجا بگیریم، منفعت است و   محیط

. تر مدیریتی دست یابدبه مدیریت پالسکویی اجازه ندهیم به سطوح باال: آزموده را آزمودن خطاست، تأکید کرد

مدیریت در بحران پالسکو، مدیریت بحران نبود، بلکه مدیریت آواربرداری بود، وقتی فردی در مدیریت شهر تهران و 
تر کشور  تواند با این نگرش و بینش و تفکر، در سطحی کالن حتی مدیریت بحران پالسکو موفق نبوده، چگونه می

وقتی : گفتوی در ادامه  .نبندید، رفتارهای پوپولیستی آقایان زیاد است به شعارها دل .... ! را اداره کند؟
التر جزایرفروشی هم کند، فردا در سطوح با شهرداری، امروز برای تأمین منابع مالی خود شهرفروشی می

ایر برای تأمین حقوق پرسنل و س ۶۰شان در پایان سال  دنبال سوءمدیریت آقایان به : تأکید کردو خواهند داشت،
کنند و  بست از بانک شهر پنج میلیارد تومان استقراض می مانند و برای خروج از این بن هایشان عاجز می بدهی

  .فروشند متعاقبا برای پرداخت این بدهی، شرکت شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب را می

 مسیر جداگانه ۰آواربرداری از / متر تا انتهای تونل فاصله داریم ۷۸

w.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1398938https://ww 

 

های  مسئول هماهنگی اکیپ ،کرامت قنبری :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶به گزارش خبرگزاری تسنیم ، شنبه 
مسیر در حال آواربرداری و نزدیک شدن به اتاق استخراج معدن محل محبوس شدن  ۱از : امداد و نجات گفت

نفره متشکل از معدنکاران و متخصصان معادن گلستان،  01تیم  9اکنون : داشتاظهار وی  .کارگران معدن هستیم

: وی افزود .کنند کرمان، طبس، مازندران، یزد و سمنان برای تسریع در آواربرداری و نجات جان محبوسان تالش می
امیدواریم  و... .مسیر در حال آواربرداری و تالش برای دسترسی به محبوس شدگان هستیم 2از دو سناریو و 

 .مان را نجات دهیم بتوانیم هرچه زودتر جان همکاران

 عکس+کارگران بزرگترین تولید کننده شیرآالت گاز کشور اعتراض کردند

http://www.dana.ir/news/1099522.html 
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به علت رکود   :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶، شنبه ؛اراک امروز به نقل از ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

زی اسفبار است و این روزها تولید در قطب صنعت حاکم بر بخش اقتصاد کشور و استان وضعیت تولید استان مرک

شرایط واحدهای تولیدی استان مرکزی به گونه ای بود که بارها  .شرایط سختی را پشت سر می گذارد  کشور

امروز هم تعدادی .در سطح اراک بوده ایم( …هپکو، واگن پارس، آونگان، کمبیان سازی و )شاهد تجمعات کارگری 
یع شیرآالت گاز گداختار اراک با تجمع در مقابل استانداری مرکزی خواستار رسیدگی به از کارگران شرکت صنا

ماه حقوق  ۰و  ۱، ۶هرکدام بین   کارگران این شرکت: یکی از کارگران تجمع کننده گفت .مشکالتشان شدند
 .رداخت نشده استماه و بیمه تکمیلی کارگران یکسال است پ ۰دریافت نکرده اند و همچنین بیمه کلیه کارگران 

 

: زیر یک میلیون تومان را دریافت می کنند ادامه داد حقوق کارگران این شرکت حداقل : همین کارگر معترض گفت

آیا  .هزار تومان و به صورت مرحله و خرد پرداخت می شود ۱۲۲هزار تومان،  ۱۲۲حتی این میزان هم به صورت 

 هزار تومان می توانید زندگی کنید ۱۲۲مسئولین با این شرایط اقتصادی با 

 آباد ی عباساعتراف به ساخت پل صدر با فروختن اراض
 

http://www.sharghdaily.ir/News/120562 

های بزرگ  درباره چاله...:آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ، به قلم معصومه اصغری  شرقبه نوشته روزنامه 
اش فدای ساخت پل صدر شدند،  پالزا که زمین و سازه ای همچون مجموعه تجاری اطلس مانده های متوقف پروژه

هایی که بعد از گذشت  شود؛ حرف های جدیدی درباره آنها شنیده می ال دارد و هربار حرفجای ابهام و سؤ

مهدی چمران، رئیس شورای  ... .شود قدر صریح شنیده می ها از عمر این دوره مدیریت شهری، حاال این سال

رح بازنگری در عالی شهرسازی و معماری و در جریان ط شهر تهران در روز یازدهم اردیبهشت در جلسه شورای
خواهیم  آباد برای چه می مهم است بدانیم از فضا و زمین عباس»: آباد گفته است عباس TODطرح احداث 

خواهیم برای مردم شهر کاری  گذاری و کسب درآمد کنیم یا آنکه می خواهیم سرمایه استفاده کنیم؟ آیا می
آیا از . زی مکرر مردم آن و نظایر آن هستیمهای قلبی و مغ بکنیم؟ شهری که دچار خفقان شده و شاهد سکته

خواهیم به خاطر اینکه پولی دربیاوریم، ساختمان  ایم، باز هم می داشته این نقطه کوچکی که برای شهرمان نگه 

اینکه بخواهیم . و چه بسازیم؟ باید دیگر دور  کسب درآمد را خط بکشیم TODبسازیم و هی توجیه کنیم که اینجا 
ضمن اینکه با پروانه . آباد را از این ساختمان دربیاوریم، تفکر کامال اشتباه و غلطی است اخت عباسهای س هزینه

عالی شهرسازی و نه مردم  دهد، نه شورای آباد را می طبقه روی زمین عباس ۱٨های  قبلی که مجوز ساخت برج
وآتش در مجموعه اراضی  رک آباما آنچه در پشت چند چهره خوب مانند پل طبیعت و پا..... «موافق نیستند

اگر سه . کرد توان آن را پنهان  خوردن است، واقعیت دیگری است که قطعا در بلندمدت نمي آباد در حال رقم عباس
های زیرمجموعه شهرداری تهران، مستندات  و در جریان بررسی اسناد حسابرسی شرکت ۶۱سال پس از سال 

ماند، به این معنی است که ماه پشت ابر  شود و بدون پاسخ می آباد رو می تخلف در سازمان نوسازی عباس

  .ماند نمی

 سال گذشته بیکار شدند ۰هزار کارگر نساجی در  ۱۷۳

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1399097 

سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  ، خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
پذیر بلکه یک ضرورت  میلیون شغل جدید نه تنها امکان ۱دست یابی ساالنه مسئله با تاکید  مسائل اقتصادی

وی با اشاره به  .هزار شغل در صنعت نساجی کشور از دست رفته است ١۱۰در دو سال گذشته : است گفت
تای توسعه اشتغال ما با یک مشکل جدی روبه رو هستیم و آن فقدان سرمایه الزم از سوی دولت اینکه در راس

بر اساس محاسبات کارشناسی ایجاد هر یک شغل نیازمند به سرمایه : برای ایجاد شغل جدید است، گفت
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و امکان  میلیون تومانی است و در شرایطی که هزینه های دولت افزایش پیدا کرده است 211گذاری حدود 

افزایش مالیات ها به دلیل رکود اقتصادی نیز وجود ندارد تنها با برخی میانبرها می توان وضعیت اشتغال را از 

وی به ضرورت احیای شغل های از دست رفته در شرایط رکودی نیز اشاره ای داشت ... .حالت فعلی خارجی کرد
 00هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل است که  طبق گفته مسئوالن دولت یازدهم، هفت: و خاطرنشان نمود

دهد تنها در دو سال گذشته  ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، آمار دیگر نشان می درصد این واحدها در شهرک
های از دست رفته نیز  هزار شغل در صنعت نساجی کشور از دست رفته است که احیای این قبیل شغل 79:

 .ن شغل را تسهیل کندمیلیو 9یابی به  تواند دست می

 آزاد شهر'' يورت '' حقايق تكان دهنده اي از فاجعه معدن زغال سنگ 

اينجا '' يكي از شهروند كارشناسان آزادشهر با اشاره به وضعیت منطقه و معدن و با بیان اينكه به گزارش رادیو ندا در گفتگو با 
دهها جوان در دل اين مكان سیاه جان دادند و '' : ، گفت ''!سالگي نمي رسند 91مكاني است كه مردان معدن كار هرگز به 

 ''!به راستي فاجعه است'' : و افزود'' !جان میدهند

 :گوش کنید

http://www.radioneda.de/2017/05/05/Iran96_Azadshahr.mp3 

 میلیون تومان 70تا  77بیشترین شهریه / جزییات افزایش شهریه مدارس غیردولتی
 

رئیس اداره مدارس غیر  ،حمید رحمانی :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا، گزارش خبرگزاری دولتیبه 

با توجه به تنوع مدارس و : مدارس غیر دولتی گفت ۶۱-۶۶در خصوص نرخ شهریه سال تحصیلی  تهران دولتی
در حال حاضر : وی ادامه داد.توان مبلغ مشخصی را اعالم کرد متفاوت بوده و نمیآینده مناطق، نرخ شهریه سال 

زشی، پرورشی، متراژ فضای های آمو مدرسه در تهران وجود دارد که تمامی آنها با توجه به فعالیت ۱۶۱۱
 خبرداد ودرصد نسبت به سال گذشته  ۱۱وی از افزایس  .شهریه متفاوتی دارند... آموزشی، نرخ حق التدریس و 

کف شهریه نیز . میلیون خواهد بود ۱۱تا  ۱۱بیشترین شهریه مربوط به مقطع پیش دانشگاهی با حداکثر : گفت

 .هزار تومان در سطح شهر تهران است ۰۲۲و  مربوط به مقطع پیش دبستانی با یک میلیون

 چیان چیان ناجي معدن معدن
 

http://www.sharghdaily.ir/News/120531 

 

، «شرق»به گزارش شاهد حالج، خبرنگار اعزامی  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ، شرقبه نوشته روزنامه 

مدادگران درحالی همچنان مشغول عملیات هنوز به ثبات نرسیده و ا” زمستان یورت“وضعیت بحرانی معدن ، 
 خبرنگار.اند و از سالمت آنها خبری در دست نیست تن از معدنچیان همچنان در زیر آوار گرفتار شده ۱١هستند که 

آنها که . زده دارند  ای ماتم شدت نگران هستند و چهره آنها به. معدنچیان در محل حضور دارند  خانواده: گفت

های دیگر  عزیزانشان را دریافت کنند، برای دفن و مراسم ختم از محل دور شدند؛ اما خانواده اند اجساد توانسته
شدگان متعلق به  شود تعدادي از کشته گفته می.. .همچنان در محل حاضر هستند و به شدت ملتهب هستند

های  اساس گفته بر. دیک خانواده بودند و بازماندگان آنها وضعیت روحی مناسبی ندارند و وضعیت بحرانی دارن
که  طور آن. خواهر آنها بوده است شدگان نیز شوهر کارگران سه کشته این حادثه برادر بودند و یکی دیگر از کشته

اند که همگی جانشان را از دست  گویند دو نفر از آنها برای نجات دو نفر دیگر به داخل معدن رفته کارگران می

 .ه به خانواده تحویل داده شده استشد اجساد این چهار کشته. اند داده

  ه، چه وزیر وارد کند،چه غیر وزیرآب از سر تولیدکنندگان پوشاک گذشت

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1399065 
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عضو انجمن تولیدکنندگان  ،حمید عظیمی  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ، خبرگزاری تسنیمبه گزارش 

 55.ک گذشته و باید فکر فوری شود، حاال چه وزیر واردکند چه غیر وزیرآب از سر تولیدکنندگان پوشا :گفتپوشاک 

به وفور در بازار به در این شرایط که کاالهای خارجی  .درصد اجناس فروشگاه های پوشاک بچگانه وارداتی است
الیت است به نحوی که در حوزه فع تولیدکننده داخلی امکان رقابت نداشته و مجبور به تعطیلی، فروش می رسد

های  وی با بیان اینکه امروز تولیدکننده در شرایط نابرابر بازار باید هزینه .اند ما اکثر تولیدکنندگان تعطیل شده
بازار بی ضابطه ایران به یک محیط بکر برای فروش کاالهای  امروزه:سنگین بیمه و مالیات را پرداخت کند، افزود

این .ایت قانون کاالهای خود را در این بازار به فروش می رسانندخارجی تبدیل شده و آنها به هر طریق بدون رع
عمده واردات در کشور به صورت زیر زمینی انجام می شود و : عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تصریح کرد

 ....نظارت کافی در این میان وجود ندارد

 ایران را به بازار مصرف کاالهای چینی تبدیل کردند/ ها خوابید کارخانه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1398873 

 

 

مدیر شرکت ریخته گری و تولید شیر آالت  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  ، خبرگزاری تسنیمبه گزارش 

کند،  تولید کننده با بیان اینکه اقدامات دولت در حوزه خروج از رکود، تکافوی مشکالت فعلی صنایع را نمی،پارس

با دامنه دار شدن بطوری که .سیاستهای اشتباه ایران را به بازار مصرف کاالهای چینی تبدیل کرده است: گفت
به همین دلیل در صنایع   :رکود در کشور سطح تولید کارخانه به پایین ترین میزان خود رسیده است، تاکید کرد

وی با اشاره به مدل  ....ایم نیرو شده مشابه اشتغال زایی هم کاهش یافته و تا درصد باالیی مجبور به تعدیل
تر به دنبال رونق دادن   دولت برای اشتغال زایی سری در حال حاضر: در دست گرفته گفت اشتغال زایی که دولت

های تولیدی بزرگ  رونق پایدار از طرف کارخانه مهم این استکه؛ به کارگاههای کوچک و متوسط است، اما نکته
ذاری روی شرکتهای کوچک تنها برای مدت محدود جوابگوی اشتغال است اما در بلند آید و سرمایه گ بدست می

 .مدت نمی توان از این مسیر اشتغال پایدار ایجاد کرد

 قاچاق کاال

 فروش، قاچاقچی و معتاد متجاهر هزار خرده ۶۱دستگیری بیش از 
، معلون مقابله با عرصه و نژاد اسدهللا هادی :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا، گزارش خبرگزاری دولتیبه 

کیلوگرم و  ۱۶۶هزار و  ۱۶کل کشفیات موادمخدر در این مدت : گفت در،امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخ
درصد از مجموع  ۰۱کیلوگرم بوده است که   ۶١۰هزار و  ۱۰بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان 

 ۱۰۰کیلوگرم مرفین،  ۶۱۱کیلوگرم حشیش،  ۱۰۶۶در این مدت نیز : وی افزود .شود کشفیات را شامل می

سرانه کشف : گفتاو .کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است ۱١۲و   کیلوگرم شیشه  ۱۲   رم هروئین وکیلوگ
عدد قرص روانگردان در سطح کشور کشف شده  ۱۲۱۱۶کیلوگرم است و  ۱۲مواد به ازای هر عملیات نیز بالغ بر 

 ....است

 مین روز اعتصاب غذاتجمع حمایتی فرهنگیان و فعالین در حمایت از اسماعیل عبدی در شش

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6097 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.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-5/486247-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1


 

اردیبهشت ماه؛جمعی از فرهنگیان  ۱۰دیروز   :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  ،...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 

سماعیل عبدی ،فعالین صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان ،به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و اعالم همبستگی با ا
در این تجمع خانواده آقای عبدی نیز حضور داشتند و با در دست  .معلم زندانی اقدام به راهپیمایی و تجمع در پارک الله کردند

آقای عبدی  .داشتن پالکارهایی به ادامه زندان و عدم پاسخگویی مسئولین به وضعیت این زندانی سیاسی اعتراض کردند
 .غذای اعتراضی خود را گذراند امروز هفتمین روز اعتصاب

 اند خلوت خود کرده های تفریحی سواحل خزر را حیاط مدیران دولتی مجتمع

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1398857 

 

 

، نماینده جبار کوچکی نژاد  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۶۱شنبه به نقل از خانه ملت،  خبرگزاری تسنیم به گزارش
درصد سواحل شمالی کشور در اختیار نهادهای دولتی و ویالهای خصوصی  011با بیان اینکه بیش از  مردم رشت

هر یک از نهادهای دولتی در بهترین نقاط سواحل خزر ده ها هزار هکتار زمین را تصرف کرده اند و : گفتاست، 
مدیران دولتی مجتمع های  ....هزینه های سنگینی از بیت المال برای نگهداری از این اماکن پرداخت می کنند

اده سایر کارمندان از این مجموعه های و اجازه استفخلوت خود تبدیل کرده اند  تفریحی سواحل خزر را به حیاط

 .مجلس باید با عزمی جدی به موضوع آزادسازی سواحل ورود کند ....تفریحی را نمی دهند

 صدا جان دادندکارگرانی که در سایه کمبود امکانات بی...کاران فریاد خاموش معدن
 

http://rooykard24.com/news/12727853 
 

 

شنبه ، از گرگان؛ باشگاه خبرنگاران جوان رنگار گروه استان هایبه گزارش خب 20به نوشته شبکه خبری رویکرد 
انفجار در  در حالی که کارگران در هفته کارگر در انتظار تکریم و تجلیل بودند اما...  :آمده است ۶۶اردیبهشت۱۶

جای شیرینی، کار را به فراموشی برد و بهناخودآگاه تمام انتظارات کارگران معدنیورت آزادشهرزمستان معدن
و گرفتار شدن کارگران در  جان باختن بعد از وقوع این حادثه و ...های آنها به ارمغان آورد، کامی را برای خانوادهتلخ

یورت خود را به معدن زمستان« بعد از وقوع حادثه»متری، مسؤوالن مانند همیشه  011و  یک هزار عمق

شده  های معوقه و مسائل رفاهی بلندرسید صدای کارگران مظلومی که بارها برای حقوقرساندند، به نظر می
رحمی آوار معدن رخ در نقاب خاک شد و کارگران در بیتدبیری خاموش نمیبی زیر آوار تا زمانی که بود

رساند و حاضر به شنیدن و پاسخگویی به دردها یورت نمیهیچ مسؤولی خود را به معدن زمستان ،کشیدندنمی
جمعی از  باختندنبال آن محبوس شدن و جانآزادشهر و به یورتمعدن  وقوع انفجار در ....و مشکالت آنها نبود

زدند، بار دیگر ُمهر تأییدی بر شعاری بودن ز مقام کارگر را فریاد میای که مسؤوالن شعار تکریم ادر هفته کارگران

تر گام بردارند مشکالت و مطالبات کارگران جدی برطرف کردن که مسؤوالن باید برای نشان داداین سخن داشت و
صرفاً به دلیل مسؤولیتی که دارند برای ادای  جمعی از کارگران جان باختن ای تلخ ونه آنکه پس از وقوع حادثه

 .برسانند ادثهمحل ح تکلیف خود را به
 

https://www.tasnimnews.com/
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http://rooykard24.com/news/12725892/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 !برابر برآورد اولیه ۱شده پروژه  هزینه تمام/ شهرآفتاب بدون مطالعه و پنهانی طراحی شد

 

 
عضو شورای شهر تهران  پور، احمد حکیمی :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا، گزارش خبرگزاری دولتیبه 

آبگرفتگی در شهر آفتاب وی . هزینه تمام شده پروژه شهر آفتاب ، سه برابر بر آورده اولیه تمام شده است: گفت 

این مسئله در سال گذشته نیز رخ داد و : بر اثر باران بهاری را ناشی از طراحی غیراستاندارد آن دانست و گفت
قرار بود این : وی افزود.ای است که اصول اولیه در آن رعایت نشده است روژهبار اول نیست، چرا که شهر آفتاب پ

پروژه به صورت مشارکتی انجام شود و شهرداری فقط زمین را در اختیار سازنده قرار دهد، اما شهرداری از صفر 

داران و  ن غرفهتا صد پروژه را بدون رعایت اصول استاندارد انجام داد و اکنون شاهد هستیم که چگونه یک بارا
 ....اندازد مردم را به مشکل می

 نشین شدند هزار نفر خانه۱۱۰/روایت مرکز آمار سازان در دولت یازدهم به بیکاری مسکن  فاجعه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1398335 

 

ه مطابق آمار جدید منتشر :آمده است ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

در حوزه  روند اشتغالزایی ،"اقتصادی  های فعالیت جمعیت شاغل بر حسب بخش"توسط مرکز آمار مربوط به 
 50تا  00روند نزولی بوده است، این در حالی است که این روند طی سالهای  59تا  52های  ساختمان طی سال

بالغ بر دو  0:00در بخش ساختمان جمعیت شاغل کشور طی سال مطابق این آمار؛  .افزایشی بوده است

نفر افزایش یافته  :20هزار و  97:میلیون و  2در سال بعد به  نفر بوده است که این رقم 551هزار و  002میلیون و 

 ...با اینهمه پروژه مسکن مهر ، درسال های گذشته حرف و حدیث های پرشماری با خد به همراه داشت  .است

 

 خانواده متوفیان حادثه معدن به دادسرای آزادشهر مراجعه کنند

http://www.mehrnews.com/news/3971660 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
دادستان عمومی و انقالب مرکز   :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه آزاد شهر،/به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

دسرای شهرستان خانواده متوفیان حادثه معدن زمستان یورت برای طرح شکایت به دا: استان گلستان گفت
خانواده های جان باختگان اطمینان داشته باشند که دادستانی و وی خاطر نشان کرد؛  .آزادشهر مراجعه کنند

مدیرعامل معدن زمستان یورت : دادستان گفت .دادسرا نمی گذارد حق هیچ کدام از جان باختگان پایمال شود

 .اشدآزادشهر به دادسرا احضار شده تا پاسخگوی این حادثه ب

 درصد کارمندان شهرداری امنیت شغلی ندارند 20
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شورای  افشین حبیب زاده، عضو علی البدل  :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا، گزارش خبرگزاری دولتیبه 

درصد کارمندان شهرداری حقوق خود را از شرکت  21آیا می دانید؛ حدود : شهر تهران در صفحه توییتر خود نوشت

 .کنند و فاقد امنیت شغلی و قرارداد مشخص هستندهای پیمانکار عمرانی شهرداری دریافت می 

 شدند؟چرا تولیدکنندگان پوشاک ورشکسته "/ مظلوم"و دختران " چی واردات"وزرای 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/16/1398620 

 

در حوزه صنایع نساجی و ...: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

واردات کاالی  ...شدند" بیکار"پوشاک، کار به جایی رسید که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی ورشکسته و رسماً 
ویژه پوشاک  دهد که نگاه دولت به حمایت از تولید داخل به راحتی نشان می وزیر بهدختر هم توسط  آن خارجی

صورت رسمی و با مجوز وارد کشور شده است  هرچند اعالم شد که این پوشاک قاچاق نبوده و به...  !چیست
به ...ش رآموزش و پرو هم توسط دختر وزیر  اهمیت موضوع موجب شد تا بحث واردات پوشاک خارجی آن...

چرا باید دختر مظلوم و بیکار وزیر آموزش و پرورش پوشاک  .مناظره انتخابات ریاست جمهوری هم کشیده شود
گانه ایتالیایی وارد کشوری کند که در داخل آن امکان تولید آن وجود دارد و اگر زمینه فراهم شود کیفیت و  بچه

روی  در دولت یازدهم مرزهای کشور به... ز وضع فعلی هم خواهد شد؟طور حتم باالتر ا تولید داخلی به کمیت

البته این ! کاالهای خارجی باز شد و ماحصل آن چیزی نشد جز زمینگیر شدن پوشاک و تعطیلی واحدهای تولیدی
 .ای دارد درجه001ای  لطف مدیرانی است که اعتقادشان با قواعد اقتصاد مقاومتی چرخش زاویه هم به

  ن یورت آزادشهر بسیج استمالک معد
rooz.com/news.jsp?essayId=79746-http://www.akhbar 

 

بنابه گزارش ها، مدیران معدن زمستان ...   :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۶ شنبه به نوشته سایت اخبار روز،
پوشش تحت ... این معدن . های وابسته به بسیج پاسداران منصوب شده اند یورت از سوی یکی از هلدینگ

هیات مدیره این شرکت  ۶۶/ ۱/ ۱١شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود است که حسب گزارش 
  .های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران تعلق دارد سه عضو از پنج عضو هیات مدیره آن به شرکت

عه معادن روی ایران شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شرکت معدنکاران انگوران وابسته به هلدینگ توس

های گروه مالی مهر اقتصاد و شرکت  باشند که در این هلدینگ نیز عمده سهام متعلق به شرکت می
  .باشند باشد که تحت پوشش بانک مهر اقتصاد می می... گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و سرمایه

 
شکل  ۱١۱۱لحسنه بسیجیان در سال ا بانک مهر اقتصاد نیز از ابتدای شروع فعالیت خود با نام موسسه قرض

کارگران این معدن حسب شواهد و قرائن   .باشد گرفته بود که هم اینک زیر مجموعه بنیاد تعاون بسیج می
 .گیرند هزار تومان حقوق می ۶۰۲ساعت کار حدود  ۱۶چندین ماه حقوق معوقه دارند و بعضا بابت 

 
 دستان قزویناعتصاب  وتجمع رانندگان تاکسی مقابل شهرداری بی

 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


هزار نفر از  1:شهر بیدستان با جمعیت بالغ بر  :آمده است ۶۶اردیبهشت۱۶شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

جمعی از رانندگان تاکسی بین شهری به منظور رسیدگی به  .رود جمله شهرهای شهرستان البرز به شمار می

های تاکسیرانان دست از  ی به دغدغهوضعیت معیشتی و شغلی تاکسیرانان و عدم توجه مسئوالن شهر
ریزی مناسب برای صدور مجوز  عدم برنامه یکی از رانندگان ؛.کارکشیده و مقابل شهرداری بیدستان تجمع کردند

بیدستان _ تاکسی در خط قزوین 99در حال حاضر : تاکسی را از دالیل مهم این نابسامانی دانست و افزود
ها در انتظار مسافر  رنامه ریزی مجوز سبب شده تا هر تاکسی ساعتمشغول فعالیت هستند، صدور بدون ب

این اعتصاب به منظور رسیدگی به وضعیت معیشتی و شغلی تاکسیرانان بین شهری و همچنین عدم ....بماند

 .های تاکسیرانان صورت گرفت توجه مسئوالن شهری به دغدغه

 مشارکت معدنچیان پیشکسوت البرز شرقی برای یافتن محبوس شدگان معدن زمستان یورت

 

ی در گروهی از کارگران معدن البرزشرق  :آمده است۶۶اردیبهشت۱۶شنبه ایلنا، گزارش خبرگزاری دولتیبه 
به همراه یک ، و جمعی از کارگران بازنشسته و پیشکسوتان معادن زغال سنگ طرزه سمنان، استان سمنان 

معدنچیان محبوس زمستان یورت شمال غربی   گروه از کارگران بخش ایمنی ونجات این واحد معدنی برای نجات
فری متشکل از کارگران ایمنی ونجات ن 91یک گروه ؛ پیش از این اعالم شده بود  .در محل حادثه حضور دارند

از قرار معلوم  .اند معادن زغال سنگ طبس ، کرمان و البرز مرکزی با تجهیزات امدادی خود راهی محل حادثه شده

نجات معادن البرز شرقی ،کرمان ،طبس والبرز مرکزی   درصد از مراحل امداد ونجات توسط کارگران ایمنی و 01
 .انجام می شود

 دم و کارگران مجروح ثبت شکایت تعدادی از اولیای/کار معدن آزادشهر در دادسراحضور پیمان

http://www.isna.ir/news/96021609699 

 
رییس کل دادگستری ، هادی هاشمیان :آمده است  ۶۶یبهشتارد۱۶ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

این فرد به منظور : استان گلستان از احضار پیمانکار معدن زمستان یورت آزادشهر به دادسرا خبر داد و گفت
وی با تاکید بر اینکه پیمانکار .بررسی زوایای حادثه به دادسرای عمومی و انقالب آزادشهر احضار شده است

در اولین جلسه بازپرسی، پیمانکار به همراه وکیل خود در دادسرا حاضر شد و : ه است، تصریح کردبازداشت نشد
دم و کارگران مجروح  تاکنون تعدادی از اولیای: رییس کل دادگستری استان گفت .به سئواالت بازپرس پاسخ داد

 ....اند این حادثه به دادسرای آزادشهر مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده

 مدیر معدن زمستان یورت با قرار وثیقه آزاد شد

 
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری  : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا، یک به گزارش خبرگزاری دولتی

این : وی افزود .وز در دادسرا حضور یافتسنگ آزادشهر پس از احضار، صبح امر مدیر معدن زغال: گلستان گفت

 .فرد پس از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شد

 مدارس غیردولتی تهران در سال تحصیلی جدید« شهریه»درصدی ۶۷افزایش 
 

http://www.sharghdaily.ir/News/120667 

مدارس غیردولتی  رئیس ادارهحمید رحمانی، : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهیک ،شرقبه گزارش روزنامه 
درصد نسبت به سال گذشته  ۱۱، ۶٨-۶۱میانگین افزایش شهریه مدارس غیردولتی تهران در سال : تهران گفت

مدرسه در  ٨۱۱حاضر هزارو  درحال: گفتوی . دانشگاهی خواهد بود دبستانی تا پیش در تمامی مقاطع پیش

زشی، پرورشی، متراژ فضای آموزشی، نرخ های آمو تهران وجود دارد که تمامی آنها با توجه به فعالیت

درصد نسبت به سال  ۱۱نرخ شهریه مدارس غیردولتی امسال ... ازاینرو .شهریه متفاوتی دارند... التدریس و حق
 گذشته افزایش خواهد یافت، 

 گیرند میلیون تومان دیه می ۰۶۸باختگان معدن یورت  خانواده جان

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486528-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%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
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486701-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%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-9/486701-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%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-9/486532-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
رئیس کل بیمه ،عبدالناصر همتی  : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا، یک به گزارش خبرگزاری دولتی

و خسارات آنها پرداخت .ه معدن یورت گلستان تحت پوشش بیمه مسئولیت بودندجانباختگان حادث: گفت مرکزی

میلیون تومان برای هر نفر خسارت  201توسط شرکت سهامی بیمه آسیا در حد ... : وی افزود .خواهد شد
محاسبه شده که شرکت مذکور، مبلغ خسارت را به بازماندگان جانباختگان حادثه در اسرع وقت پس از طی 

 .قانونی پرداخت خواهد کرد مراحل

 نفر را نجات داد و خودش مرد ٥برادرم 

 
http://www.sharghdaily.ir/News/120638 

به گزارش شاهد حالج، خبرنگار اعزامی ...: آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهیک، شرقبه نوشته روزنامه 
گوید  کشته و دو نفر هم زیر آوار است، میها که دو نفر از اعضایش  به محل حادثه، یکی از خانواده« شرق»

او که برادرانش ابوالقاسم و حمید را از دست داده است،  .افتاد، به محل حادثه رفته است ای که این اتفاق لحظه
کدام از مسئوالن تونل  که من ابتدای تونل رسیدم و برادرم برای کمک رفت، هیچ ۱۱:١۲ساعت  . ..:گوید می

گفتند، حاال  اگر به ما می. عنوان نگهبان نبود که بگوید وارد نشوید گاز درون معدن است ا بهنبودند، کسی هم آنج

چه کسی . بچه و چهار زن آواره شدند ۶بچه دارند، حاال  ۶این چهار نفر جمعا : گوید او می. برادرم زنده بود
کرد  هم با قسط و قرض و کار می ود؛ آنای ساخته ب یکی از برادرانم تازه خانه. ... خواهد جواب اینها را بدهد می

این خانواده جسد یکی از برادرانش را که تحویل گرفته است، دفن کرده و یکی دیگر از . ها را بدهد  که بتواند قسط
قانونی تحویل آنها داده نشده است و دو نفر  اجساد که متعلق به شوهر خواهرش است، هنوز از طرف پزشکی

           .دانند تا کی عزاداری خواهند کرد دلیل هم نمی همین به. سرنوشتشان نیستدیگر هم هنوز خبری از 

گفت، حتی چراغی را که  طور که خودش می برادرم چندین ماه بود که حقوق نگرفته بود؛ آن: گوید می برادر حمید
لباس ایمنی . کردند ان کم میکردند و پولش را از حقوقش دادند تا در معدن کار کنند، با آنها حساب می به آنها می

وقتی هم اعتراض . رفتند خریدند یا اینکه با لباس خانه می دادند و آنها یا خودشان لباس می به آنها نمی
حاال  . آمد کسی اعتراض کند دلیل هم کمتر پیش می همین گفتند شما اخراج هستید؛ به کردند، به آنها می می

کرد،  آن وقتی که معدن کار می. نند و حقوق شش ماه کارگران را بدهندصحبت از این است که معدن را تعطیل ک
خواهند تعطیل کنند و حقوق کارگران را بدهند؛ مگر چنین چیزی شدنی  دادند و حاال می حقوق کارگران را نمی

خل تونل گیر زمانی که محمد، برادرم، دا: گوید میاو ....اند گفت برای ما بیمه آرایشگری رد کرده برادرم می . است

تا . اند که یکی از آنها محمد است ای گیر کرده متری عده ۰۲۲گفتند در عمق  می. کرد، کسی به او کمک نکرد
وقتی اجساد . تا آن موقع اصال امدادرسانی نکردند. شب شد ۱۲کپسول اکسیژن را بیاورند و داخل بروند، ساعت 

طور  ما به آنها شوک یا تنفس مصنوعی بدهند؛ همان را بیرون آوردند حتی کاری نکردند که برای خوشی دل
 ... .اجساد را داخل کاور گذاشتند و بردند

 ها داده است؟ درصدی۱سازی در تهران را چه کسی به  مجوز برج

 
، رئیس کمیته محیط زیست محمد حقانی: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی

ها  ا این باغوار است و آنهخ نفر رانت١۲الی  ۱۲حدود متاسفانه باغات تهران دراختیار :کرداظهار شورای شهر تهران

 و  مهمترین سوال این است که این تعداد ساخت.کنند وساز می رادرتهران ازمردم خریداری کرده ودرآن ساخت
ها نقشی  وساز این برج درصد در ساخت ۶۶سازهای بلند مرتبه را چه کسی بوجود آورده است؟ قطعا این 

متاسفانه در حال حاضر ما در : اطرنشان کرداو با اشاره به وضعیت استخدام در شهرداری تهران خ...ندارند
کنند، بدون اینکه کار خاصی انجام  شهرداری نیروهایی را داریم که در شهرداری حضور دارند و حقوق دریافت می

شوند و بعضا ما شاهد افرادی هستیم که بعضا  ای انتخاب می ها افرادی هستند که سلیقه در حقیقت این. دهند

 .نوشتن هم ندارندحتی سواد خواندن و 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/486572-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 هاي غیر متعارف هشدار داد نسبت به فريب مردم با قول« شرق»گو با  و فرشاد مؤمني در گفت

 

http://www.sharghdaily.ir/News/120622 
فرشاد مؤمني، اقتصاددان  :آمده است۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک،زاده شكوفه حبیببه نوشته روزنامه شرق به قلم 

« شرق»اه عالمه طباطبايي در تحلیل آنچه به گفته او مغاير با منافع ملي است، به علمي دانشگ و عضو هیئت
زدن بر مناسبات مبتني بر حذف و  ترشدن شعارهاي انتخاباتي در هر دوره، دامن علت پوپولیستي»: گويد مي

د كن مؤمني تأكید مي. «كند در اين صورت كسي به سمت سازندگي و اعتالبخشي حركت نمي. ستیز است

زدایی،  ها به نبود شفافیت، مشارکت شود تا اساس بقاي رانت ساختار رانتي اقتصاد سیاسي ايران موجب مي
مردم االن تا سطوح قابل اعتنايي »: دهد ها وابسته باشد و بر همین اساس هشدار مي گويي فرافكني و گزافه

دهند قرار نیست منابع آن را از مريخ و  ميهاي غیرمتعارف  اند كه آنهايي كه وعده دست آورده اين آگاهي را به
دهد، عمال  اند كه به ازاي هزينه هر يك واحد وعده كه دولت مي مردم كمابیش متوجه شده. زحل و ماه بیاورند

یفیت زندگي آنها كاسته مدت از رفاه و ك کشد و در يك افق میان بیش از سه واحد از حلقوم آنها بیرون می
های  گزارش : ...مومنی در این گفتگو تاکید دارد ... .آنكه به عواقب آن بنگرند بي. پشت شعارشعار .«شود مي

نفره هستند كه نماد  های یك های اقتصادی موجود در ایران بنگاه درصد بنگاه ۶۲بیش از رسمی بیان می دارند،

كه هر  حالی د دردا محاسبات ما در یک رساله نشان می. سابقه ناامنی در حقوق مالكیت است گیری بی اوج
سقوط  ۱۲این نسبت به كمتر از  ۱١۶۲كارگر را تحت پوشش داشته در سال  ١۲بیش از  ۱١١١كارفرما در سال 

كاوانه است و عنصر كلیدی در این زمینه هم  یعنی اوضاع حقوق مالكیت در ایران نیازمند برخورد فعال و ژرف. كرده
ها به جای اینكه معطوف به  ی اساسی داریم و وقتی رقابتهای خیل ضعف. هاي نظارتي است طرز عمل دستگاه

 ....شویم افتد، همه متضرر می های دیگر می وفصل مسائل بنیادی باشد، در كانال حل

 
 ابزار دعواهای سیاسی نامزدهای انتخابات نیست،صندوق ذخیره فرهنگیان 

 
http://www.sharghdaily.ir/News/120661 

عمومي صندوق ذخیره فرهنگیان،  به گزارش روابط  : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک،به نوشته روزنامه شرق
جمهوری ضمن طرح موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان تالش  یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست

 ...اده کندعنوان ابزاری در دعواهای سیاسی علیه نامزدهای رقیب استف کرد از منافع معلمان عضو این صندوق به
 شده در مناظره مذکور، نامزدهای محترم انتخابات ریاست صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن رد ادعاهای مطرح

الهدی   احمد علم هللا سید  تکرار اظهارات آیتاین سخنران به ....کند جمهوری را به حفظ منافع فرهنگیان دعوت می 
شدن هشت هزار میلیارد از ثروت معلمان و سهم  دهدزدی»های نماز جمعه مشهد بوده است که به  در خطبه

های  این در حالی است که طبق آخرین صورت. اشاره کرده بود« هزارتومانی هر یک از آنها ۰۲۲هشت میلیون و 

الشرکه فرهنگیان عضو  مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، جمع مانده سهم ۱١۶١شهریور  ١۱مالی منتهی به 
  .یارد تومان استمیل ١۱۲صندوق چهارهزارو 

 کارگران میدان تره بار خیابان کرمان دست از کار کشیدند
 

حدود چهل کارگر میدان میوه ،روز گذشته : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک گزارش خبرگزاری دولتیبه 
کارگران .به وضعیت نامناسب غرفه ها دست از کار کشیدندبه کاهش خدمات رفاهی و بار تهران در اعتراض  و تره

رند و اگر قرار باشد امکانات نباشد، در هر غرفه، حدود هشت کارگر به صورت شبانه روزی حضور دا :گویند می
بار تهران از اقدامات خود در جهت افزایش رفاه  تره رحیمی مدیر میادین میوه و ... .شود اوضاع خیلی سخت می

 .کارگران داد سخن داد

 نمودار" + ها درصدی۱"آمار رسمی از هزینه تفریح /نامزدها ببینند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/17/1399475 

گزارشهای رسمی مرکز  :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
 .نداقشار بسیار برخوردار ساالنه چند صد برابر فقرا برای تفریحشان هزینه می کنآمار ایران نشان می دهد، 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486795-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486795-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 

به این ترتیب فاصله هزینه های ... .بیشترین مخارج دهک دهم شهری با دهکهای پایینی فاصله قابل توجهی دارد

( دهک دهم روستایی)با کم برخوردارترین دهک ( دهک دهم شهری)پربرخوردارترین دهک تفریح و سرگرمی 
به  0:52در سال  7:.1گفتنی است بر اساس آخرین آمارها ضریب جینی از .برابری است 251فاصله نجومی 

  ....است افزایش داشته 0:50در سال  5:.1

 احتمال قصور پیمانکار/ای حرفه جزییات مسمومیِت دانشجویان دانشگاه فنی و
 

 
اداره کل روابط عمومی دانشگاه فنی  :آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی

با توجه به احتمال قصور پیمانکار دراولین ساعات بروز واقعه از پیمانکار طرف قرارداد اعالم داشته است؛ ی وحرفه ا
مسمومیت تعدادی بروز درپی.خلع ید و درحال حاضر غذای مورد نیاز دانشجویان از دانشگاه شیراز تامین می گردد

ر اولین لحظات بروز این موضوع مدیریت دانشکده از دانشجویان دانشکده شهید باهنر دانشگاه فنی و حرفه ای، د

چندی ررا به انجام رساندندو یاد شده با هماهنگی مسئولین سازمان مرکزی دانشگاه وارد عمل شده واقدامات 
 .درحال حاضر کلیه دانشجویان در سالمت کامل بوده و وضعیت آنان در حالت پایدار باشددر ادامه آمده است ؛ 

 :کرد داری فروغی مطرحج

 تاخیر در صدور حکم دادگاه دو فعال کارگری

 
جعفر  ،از وکالیمحمدعلی جداری فروغی : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی

شهرستان  2دادگاه کیفری  010در شعبه  59در تاریخ بیست و یکم اسفند  ،اپور احسانی رادعظیم زاده و ش
ساوه آخرین جلسه محاکمه موکلین به اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی و اخالل در نظم، تشکیل شد و 

ود، همگی به نفع در این جلسه، آخرین دفاعیات به عمل آمد و شهودی که از طرف وکیل کارفرما معرفی شده ب

موکلین شهادت دادند؛ وکیل شرکت پروفیل ساوه نیز اعالم داشت هیچ گونه شکایتی از ابتدا علیه عظیم زاده 
شد،  طبق قانون آیین دادرسی، علی القاعده باید ظرف یک هفته حکم صادر می: افزودجداری .نداشته و ندارد

امیدوارم با توجه به دفاعیات : گفت وی .است صادر نشدهولی با گذشت حدود دو ماه، هنوز حکمی برای موکلین 
 .و محتوای پرونده، هرچه سریعتر حکم برائت موکلین صادر شود

 های خرید خدمات آموزشی در انتظار تأمین اعتبار پرداخت حقوق معلم

http://www.mehrnews.com/news/3972203 

 
 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/486553-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486751-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%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-9/486751-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C


 

 

 
 

معاون توسعه مدیریت و  حسین فرزانه،: آمده است ۱١۶۶اردیبهشت  ۱۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
پرداخت  ۶۰حقوق نیروهای خدمات آموزشی تا پایان شهریور ماه سال : پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت

از سال گذشته سه آیتم را   :گفتوی .شود گر اعتبارات تأمین شود مابقی اعتبارات پرداخت میا. شده است

این سه . های آزاد بود التدریس ها و حقوق حق ها، سربازمعلم ها شامل حقوق قراردادی کردیم این آیتم پیگیری می
دولت مکلف شده است از : ان کردوی بی .و سپس پرداخت شود وارد( و)گروه ماهیت حقوق دارند که باید در بند 

های آزاد را به صورت ماهانه پرداخت  التدریس ها و حقوق حق ها، سرباز معلم دادیارحقوق قر ۶۶فروردین ماه سال 
اگر اعتبارات تأمین شود . پرداخت شده است ۶۰حقوق این نیروها تا پایان شهریور ماه سال : فرزانه بیان کردکند

گزارش مهر، حقوق نیروهای خرید خدمات به  ولی.شود پرداخت می ۶۶_۶۰ ل تحصیلیحقوق عقب افتادٔه در سا
 .تاکنون پرداخت نشده است ۶۰آموزشی از مهرماه سال 

 

 تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی پردیس
 

شماری از کارکنان مجتمع پتروشیمی  : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک برگزاری دولتیبه گزارش خ
  .نسبت به آنچه نادیده انگاشتن اصول ایمنی و سوء مدیریت گفته شد، دست به تجمع اعتراضی زدند، پردیس 

پتروشیمی پردیس و   نشتی آمونیاک در فاز یک حادثه هفته گذشته با بروز: اظهار داشت کارگران معترضیکی از 

: وی افزود  .هستیم( تولید)مصدومیت همکاران ما که تا سر حد مرگ پیش رفتند، خواستار برکناری مدیر مجتمع 
و نفر دارای مشکالت تنفسی شدند  9نفر از کارکنان آتش نشان و بهره بردار مصدوم شدند که  01 در این حادثه 

مسولین باید   .بیمارستان های شیراز بستری هستند Icu روز از حادثه هنوز در بخش 9نفر از آنان با گذشت  0 
 .به این وضع رسیدگی نمایند

 یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

 ساعت در هفته ۱۱میلیون بیکار با احتساب اشتغال  ۳.۱

http://www.mehrnews.com/news/3972067 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

یک کارشناس اقتصادی ،مهدی پورایثار : آمده است ۱١۶۶اردیبهشت  ۱۱یکشنبه ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
یکار در کشور وجود دارد و با رویه هزار ب۶۲۲میلیون و۰ساعت کار در هفته،حدود ۰۰با محاسبه : معتقد است

این روزها : گفتوی  .کشد که فقط به تقاضای موجود بازار کار پاسخ دهیم سال طول می ۱١موجود بیش از 
دهند؛ روحانی از ایجاد یک میلیون شغل ، قالیباف از اشتغالزایی  کاندیداهای مخلتف وعده اشتغالزایی متفاوتی می

پورایثار ادامه  ....گویند سخن میساالنه میلیون نفر  ۱.۰آقای رئیسی نیز از اشتغال  شغل و زهزا ۱۰۲یک میلیون و 
هزار شغل ادامه دهیم مشروط بر اینکه  ۰۱۲اگر با همین رویه موجود در دولت یازدهم یعنی ایجاد ساالنه... : داد

کشد که فقط به تقاضای  سال طول می ۱١های گذشته مورد توجه قرار نگیرد، بیش از  تقاضای انباشت از سال

 ....موجود بازار کار پاسخ دهیم

  كارگران حقوقماه  3تجمع صدها تن از کارگران كشت و صنعت مغان در اعتراض به پرداخت نشدن 
 

http://arastabar.ir/news/25226 

 
تعداد  : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک، آران مغان به نقل از ارس تبار به گزارش ، ارس تبار به گزارش خبری

ز کارگران پیمانكاري شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان بعلت پرداخت نشدن سه ماه حقوق و اضافه زیادى ا
  .کار و سنوات خود جلو اين شرکت تجمع کردند و خواستار رسیدگى به خواسته هاى به حق خود شدند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486713-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486713-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484524-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484524-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://arastabar.ir/news/25226
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سه ماه است که حقوق نگرفته اند و اکثریت کارگران شرکت مستاجر هستند و بچه هاى : این کارگران می گویند

محصل دارند و با توجه به وضعیت بد اقتصادى حاکم بر جامعه و همه این مشکالت، شرکت کشت و صنعت سه 

غم اعتراضات مکرر متاسفانه هر بار جواب سر باال به ما مى دهند لیروق ما را پرداخت نکرده و عماه است که حق
شود و از  نفر برآورد می 11:تعداد کارگران تجمع کننده دست کم بیش از ...و هیچکس پاسخگوى ما نمى باشد

تهي به فرمانداري پارس آباد مغان قرار معلوم تجمع این کارگران در مقابل اداره مركزي شركت و در ادامه مسیر من

به دنبال اين اعتراضات، فرماندار، دادستان، فرمانده انتظامي و هنگ مرزي شهرستان پارس آباد مغان در .بود
این تجمع، سومین تجمع اعتراضی کارگران این شرکت در یک .جهت حل مشكالت در بین اين كارگران حاضر شدند

 ....سال گذشته بود
 

 برويد ته صفر این یک جمع مردانه است، با این حجاب خانم خبرنگا
 بنفشه سام گیس: گزارشگر

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3553761 
 

روز از  ٤   .... دوبار به معدن زغال سنگ رفتم  : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک به نوشته روزنامه اعتماد،
گرچه خیلي ها حادثه . انتخابات را زايل كرد« عیش»حادثه اي كه . شتهحادثه انفجار معدن آزاد شهر گلستان گذ

نوبت كارگر، . رسیدگي كنند« موقع مناسب»انفجار و جان باختن ده ها معدنكار را به بايگاني سپردند تا در 

ه كارگر، انگار روي پیشاني اش اين مهر شوم خورده كه میراث دار فقر باشد از نسلي ب. همیشه آخر خط است
كارگر انگار محكوم است كه حتي در يك حادثه  ....نسل ديگر و تعهد سپرده باشد كه روي ديگري از زندگي نبیند

روز گذشته، سهم  ٤در فاصله . هم كه خود بازيگر و نقش اولش بوده، كمترين سهم را از خبرها داشته باشد
تاه درباره كارگر معدن بود و قابي كنار صفحه معدنكاران آزاد شهر از خبر در رسانه ملي، فقط پخش يك مستند كو

دريغ از يك . دريغ از يك نوار اريب تسلیت بر صفحه رسانه ها. شبكه خبر كه آن هم بیشتر از دو روز عمر نداشت

دريغ از يك تغییر كوچك در روال . در رسانه ملي ۰و  ٨ساعت چشم پوشي از پخش ترانه و موسیقي با ريتم 
انساني كه فقر به پاي شان زنجیر شده بود و  ١١و فرهنگي و اقتصادي به حرمت جان  عادي مناسبات سیاسي

صفحه اول صبح پنجشنبه بسیاري از روزنامه ها، پر بود . سنگیني همان زنجیر هم، فرو كشیدشان به گودال مرگ
بعد از انتخابات  كاش حادثه آزاد شهر،»از اخبار سیاسي باب طبع اين روزها و شايد خیلي ها، زير لب گفتند 

  ...«.اتفاق مي افتاد

 یاب حادثه معدن زمستان یورت ضرورت حضور نماینده کارگران در هیات حقیقت

 
بازرس کانون عالی  ،حسین حبیبی: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی

ر نماینده تشکل کارگری شوراهای اسالمی کار در هیات حقیقت عدم حضو: شوراهای اسالمی کار اظهار داشت

یاب حادثه معدن زمستان یورت شبهه ناک است و اساسا تا زمانی که نمایندگان کارگران در این هیات حضور 
یکی از مشکالت اصلی کارگران نظیر : ... وی تصریح کرد .نداشته باشند نمی توان به نتیجه آن اطمینان کرد

دواریم با این وجود امی:گفت شاغل در معدن زمستان یورت عدم برخورداری از تشکل آزاد صنفی است، معدنچیان 
های که پس از این حادثه به کارگران داده شد محقق شود چرا که این شایسته نیست که کارگران این  وعده

 .....داشته باشند  معدن مشکالت بیمه ای و معوقات مزدی پرداخت نشده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486383-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%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


ماه است که حقوق  71بیمه نداشتیم، : کارگران معدن/ کارگر مدفون در معدن  33ناگفته هایی از 

 م، کپسول اکسیژن نداشتیم، اعتراض کردیم تنبیه شدیمنگرفته ای

 
http://www.didbaniran.ir 

 

 
مادرانی که با زبان : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک ،ابراهیم حاتمیبه قلم  ایرانبه گزارش خبری دیده بان 

وقتی نام خبرنگار می آید ... . می کنند و مردانی که تاریکی یک تونل گم شده اندمحلی بر روی خرابه ها شیون 
همسر داغدار یکی از این . به طرفش هجوم می برند و به زبان محلی می گویند نمی دانید که چه می کشیم

تازه مسئول . ر بودقبل از ازدواج هم معدنکا. کرد سال بود که در معدن کار می  ۱٨:" گوید قربانیان این حادثه، می
 " .شناس بود  همسرم همیشه برای کارش نگران بود، مسئولیت. شیفت یورت شده بود

نان کارگری می خورم، روز حادثه داخل تونل بودم بوی : "می گوید... حسن کارگر معدن زمستان یورت آزادشهر

سال کار من  21اینها حاصل ! گار خبرن ببین": به دستانش نگاه می کند می گوید... " گاز همه جا پیچیده بود
سری به نشانه تاسف تکان می ! " ؟دیروز کجا بودید"گفتی تا  از او می پرسم چرا  "است تا دیروز کجا بودید ؟

وچندین بار به خاطر حقوق های معوق اعتراض  ماه است که حقوق خود را نگرفتیم 00مدت :" دهد و می گوید 
تا وضعیت های حقوق  یان معدن کردیم و حتی چند بار دست از کار کشیدیم هایی رابه مسوالن شهر و کارفرما

و رامیان می باشند که  های معوق ما مشخص شوند کارگران این معدن اکثرا از روستایان شهرستانهای آزادشهر

ن دوستم بهتری. از وضعیت مالی ضعیفی برخوردارند وخانواده آنها  قشرضعیف و کارگر و کشاورز و دامدار هستند 
که زیر آوار ماند چند ساعت قبل از حادثه می خواست مادرش را به شهر ببرد برای درمان؛ برای همیشه زیر آوار 

ماه است که هر روز  9ماند آن پیرزن را می بینی که آنجا نشسته است مادر علی است ما تنها و بی پناه بودیم 
مه این خانواده ها بدهکار هستند حاال که مردهایمان مرده ه ..."فریاد می زنیم هیچ مسئولی صدای ما را نشنید

 ؟با بدهکاری نمی دانیم چه کنیم

ماهانه واریز نمی شود واالن  هزارتومان است که آن هم 0911تا711حقوق های مابین : یکی از کارگران می گوید
سخت وطاقت فرسا حقوق مدت هجده ماهه که حقوق های ما را ندادند ما بیمه نیستیم با این شغل خطرناک و

تاکنون بطور مرتب ماهانه پرداخت نشده وهرسال چهارماه ازحقوق ما را ندادند و ما را بیمه  :5های ما از سال 
که اعتراض کردیم مارا تنبیه  هر دفعه  !نکردند آیا با این خطرات شغل معدن کاری نباید کارگران را بیمه کنند؟

 .... کردند
  

 کارگران رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار تجمع کردند

 

 
بازنشسته کارخانه رنگین نخ کارگران : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی

و سنوات پایان  حقوق های کارگریآنچه که پرداخت نشدن   به سمنان برای پنجمین باردر سال جاری در اعتراض

به گفته یکی از کارگران معترض ،  .خدمت آنها عنوان شده است، مقابل ساختمان فرمانداری سمنان تجمع کردند
با وجود آنکه در چندین نوبت از مسئوالن استانی وشهرستانی خواسته شده است تا پی گیری مطالبات مزدی 

 05گفتنی است حدود  ....های صنفی آنها توجهی نشده است نان باشند اما تا این لحظه به خواستهوسنواتی آ
نفر از کارگران بازنشسته وشاغل کارخانه رنگین نخ سمنان که بعد از تعطیلی کارخانه بیکار وتعداد زیادی از آنان 

پایان خدمت وبازنشستگی خود معطل بازنشسته شده اند بابت وصول معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات 

 .مانده اند

 بگذارید حرفم را بزنم / نان نداریم بخوریم به قرآن مجید: کارگران معدن رو درروی روحنی

http://www.jamnews.ir/detail/News/789818 

ورت کارگران معدن در دیدار حسن روحانی از معدن ی: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه به گزارش جام نیوز،یک
 :لینک فیلم ... .پرده به بیان سخنان ناگفته خود پرداختند بی

http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/20026-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-5/20026-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.didbaniran.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486585-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486585-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 http://dl.nasimonline.ir/FileRepository//2017/5/7/636297706532809111.mp4 

هر شکایت کردیم ما را با باتوم همین همکارهای شما زدند فرار چند سال پیش آمدیم دادگاه آزاد ش

میلیون تومان  21ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، من  00پارسال آمدیم فرمانداری .کردیم

ا، تشییع چرا برای مردگان م .از این شرکت طلب دارم، ده هزار تومان پول در خانه ام نیست بچه ا م را ببرم دکتر
نفر مردند،  01نفر مردند چه کار کردید توی ایران شما، این جا  00شان این جوری شد، ساختمان پالسکو  جنازه

آقا نان   .تا بچه دارد، چه کار کنیم ما 7شان چی شد، این مادرها را نگاه کن، این خانمش است  این تشییع جنازه
آقای روحانی تا حاال کجا ....دبگذارید حرفم را بزنم همه شان مردن نداریم بخوریم به قرآن مجید، من دلم داغ داره

بودی؟ اصال شما نمی دانی معدن کار یعنی چی؟ بیمه های ما را نمی ریزند، یکسال کار می کنیم شش ماه 
یگه نفر نمیرن رئیس جمهور د 91بگذارید من حرفم را بزنم، دیگه رئیس جمهور این جا نمیاد، تا ....بیمه می ریزند

 .هیچ کس نمیاد درد دل ما را ببینه. اینجا نمیاد، به قرآن نمیاد

 خراجی افق کوروش برای دریافت طب مزدیمعطلی کارگر ان ا

 
افق کوروش   فروشگاه»کارگران چهارنفر از: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱ شنبهایلنا،یک به گزارش خبرگزاری دولتی

کارگران  .اند خود نشده حقوق های معوقهشیراز با وجود خاتمه یافتن رابطه استخدامی هنوز موفق به دریافت « 
افق کوروش مشغول به کار بودند که با   در شعبه خیابان گلستان شهر شیراز 59تا آبان ماه سال  که  یاد شده

این کارگران .اند ماه از زمان قطع همکاری آنها هنوز موفق به انجام تسویه حساب نشده 7وجود گذشت حدود 
اند اما هنوز برای وصول مطالبات مزدی خود معطل  ردهچندین بار به واحد اداری مالی و دفتر کارفرما مراجعه ک

نگران  ،افراد اخراج شده که از کارگران قرار دادی فروشگاه افق کوروش هستند هر یک از  همچنین ....اند مانده

در  هستند که کارفرما در بدو استخدام به عنوان ضمانت   میلیون تومان 09بازپس گیری اسناد تجاری به ارزش 
به مراجع حل اختالف  به گفته آنان دلیل اصلی شکایت نکردن کارگران اخراجی افق کورش  .ود داردخ گرو 

 .است که باعث تردید آنها در شکایت شده است وقضایی وجود همین اسناد ضمانتی 
 

 کارگر شد ۶۸۸بردار معدن منجر به بیکاری  اختالف پیمانکار و بهره

 مریم یعقوبی 

om/news/3972312http://www.mehrnews.c 

 

 
 

 

 
 

 
معدن شهرک کردستان که در منطقه : آمده است ۱١۶۶اردیبهشت  ۱۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ، 

اکتشاف،  یره سنگ آهن داشته و امور مربوط به میلیون تن ذخ ۱۲۲حسن آباد یاسوکند بیجار قرار دارد، بیش از 

استخراج و بهره برداری از معادن، خردایش، شستشو، دانه بندی، تغلیظ و تصفیه مواد معدنی آن توسط شرکت بهره 
 ....بردار به عهده یک شرکت پیمانکار واگذار شده است

نفر از کارگران و معدنکاران آن  ۱۲۲طیل و حدود بردار تع معدن شهرک کردستان به علت اختالفات بین پیمانکار و بهره

درصد دیگر متعلق به یک شرکت  ۶۲درصد از سهام این معدن متعلق به کارگران و  ۰۲. در آستانه اخراج هستند
این معدن از اوایل فروردین ماه سال جاری به طور کامل تعطیل بوده و در اواخر اردیبهشت .. .باشد می سهامی عام

نفر از کارگران این  ۱۲۲یکی از مشکالتی که منجر به بیکاری ... .رصد از کارگران خود مجدد آغاز به کار کردد ۰۲ماه با 

این . میلیارد تومانی بهره بردار به دولت است ۰۲معدن و یا به عبارتی سهامداران خرد آن شده است، بدهی حدود 
، معدن و تجارت استان کردستان با اغماض نسبت بدهی مربوط به حقوق دولت از محل معدن بوده و سازمان صنعت

محصوالت تولیدی این شرکت  ....به این بدهی مجوز توسعه فعالیت در حوزه فرآوری محصوالت را صادر کرده است
 .درحال حاضر شامل سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره است

 !مماه معوقه داری 71/ شهری به روز دوم کشیده شد تجمع کارگران مهدی

http://semnan.farsnews.com/news/13960217000011 

ها در توجه به  تدبیری بی :آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک، به گزارش خبرگزاری دولتی فارس استان سمنان
 .شهری به روز دوم کشیده شد کارگران همچنان ادامه دارد و تجمع شماری از کارگران مهدی

http://dl.nasimonline.ir/FileRepository/2017/5/7/636297706532809111.mp4
http://dl.nasimonline.ir/FileRepository/2017/5/7/636297706532809111.mp4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486637-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/457468-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/457468-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/457468-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4


 

ماه معوقه داریم، خواهان توجه دولت و مسؤوالن به جامعه کارگری و توجه به معیشت  07گویند  کارگرانی که می

سی ایران دیروز حاضر به انجام کار .وی.ت صنایع پیکارگران مجتمع شرک.های کارگران هستند و اقتصاد خانواده

ها امروز هم گرد هم جمع شدند و خواهان دریافت حقوق و دستمزد معوقه  ها شود؛ آن نشدند تا توجهی به آن
ماهه اضافه کاری و نداشتن دفترچه بیمه اعالم  ۱۱ماه حقوق،  ۱۱افتادگی  عقباز این کارگران  .خود هستند

 ، ...کردند

 روستایی که در کنار دریا آب نداشت/ بم آبرسانی روستایی زیر و

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/17/1399996 

 

ریزی و توسعٔه  معاون برنامه ،علی اصغر قانع: آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری تسنیم،

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تشریح زیر و بم آبرسانی روستایی از ماجرای روستاهایی که کنار دریا 

برای اجرایی شدن : و گفت خوردند خبر داد آب ندارند و کپرنشینانی که از آب جمع شده باران در چاله ها آب می
این طرح قرار بود اعتبار مناسبی از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ولی رقمی که در مجلس شورای 

 .اسالمی مصوب شد در مقایسه با کاری که قرار است انجام شود رقم ناچیزی بود

میلیارد تومان داشتیم و در کل برای  711هزار و  9بالغ بر های آبرسانی نیاز به اعتباری  ما در مجتمع: وی ادامه داد
های آبرسانی و تک روستایی به منظور برطرف شدن مشکالت آبی روستاهای کشور به اعتباری بالغ بر  مجتمع

هزار میلیارد تومان یعنی یک ششم اعتبار مورد  2هزار میلیارد تومان نیاز داریم ولی آنچه که تصویب شد حدود  02
و از طرف دیگر نم یتوانستیم نیازمندی مردم را  ز ما بود، لذا از یک طرف توقعی را در جامعه ایجاد کرده بودیم ونیا

چگونه متولیان آب در کشور بودیم که تا کنون هموطنان مان را  باید به مردم می گفتیم ؛  ما... پاسخگو باشیم 

شکل آب مردم این روستا را حل کنیم تا در مقابل نگاه پر نادیده گرفته بودیم، لذا مصمم شدیم تا هرچه زودتر م
در زمان حاضر : معاون برنامه ریزی و توسعٔه شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد...تمنایشان شرمنده نباشیم

روستای  11::هزار روستای غیر برخوردار و فاقد شبکه و  0های آبرسانی، حدود  در سطح کشور در قالب مجتمع
که با مشکالت شبکه مواجه هستند تحت پوشش شبکه آبرسانی روستایی نیستند لذا بایستی حدود سطح دو 

هزار روستا آبرسانی شود تا تمامی روستاهای کشور تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم و بهداشتی قرار  0

 59برای سال  :کید داشتاو تا ....هزار میلیارد تومان نیاز است 01گیرند و برای تحقق این امر، اعتباری بالغ بر 
معادل این رقم نیز حدود : گفت ،میلیون دالر است  11:های باقیمانده آبرسانی روستایی  میزان اعتبار مصوب طرح

روستا را در سال جاری آبرسانی  0011تا  0211کنیم بین  بینی می میلیارد تومان منابع اعتباری داریم و پیش 0111

 ....کنیم

 !روباز معدن کوشک بافق دراعتراض به عدم افزایش حقوق اعتصاب کارگران قسمت

کارگران بخش روباز معدن کوشک بافق دراعتراض به : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یکبه گزارش یزد رسا،

کارگران معدن  .عملی نشدن وعده های مدیران درهمین رابطه دست به اعتصاب زدند عدم افزایش حقوق و
عامل این معدن بدلیل اینکه طرح طبقه بندی را اجرا نمی نمود به کارگران قول  رکوشک بافق سال گذشته مدی

کارگر  1:افزایش حقوق در سال جاری را داده است اما آن را نیز عملی نکرده است و این باعث شدت نارضایتی 

 .قسمت روباز این معدن شده است

 " برفاب"کارگر کارخانه  732آخرین تحلیل ها از اخراج 

://www.fardanews.com/fa/news/599259http 

ها  خبر اخراج کارگران در ابتدا از سوی یکی از سایت :آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یکبرپایه گزارش فردا نیوز 

 01هللا صابری رئیس هیئت مدیره کارخانه تکذیب و عنوان شد که تنها  استانی منتشر که این خبر از سوی عزت
کارگر  11:تا  001های مختلف خبری از  و این در حالی است که تعداد کارگران در سایت. اند کارگر تعدیل نیرو شده

کارخانه تولید لوازم خانگی برفاب شهرکرد از واحدهای نمونه کشوری در عرصه تولید است که با .. .عنوان شد



ران کارخانه تولید لوازم کارگ ....وجود رکود حاکم بر بازار از واحدهای موفق در سطح کشور معرفی شده است

خانگی برفاب واقع درشهرکرد در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان در سال جدید دست از کار کشیدند و در 

از ابتدای سال جاری هیچ از کارگران این : یکی از کارگران کارخانه برفاب گفت.محوطه این کارخانه تجمع کردند
های  نفر از کارگران بخش 11:امر موجب اعتراض و تجمع بیش از اند که این  کارخانه حقوقی دریافت نکرده

 ....کاری، مونتاژ، لعاب و جوشکاری امروز صبح در محل کار شده است پرس

 زنجان رسید" فرد کوبن مبدل"سریال تعطیلی واحدهای صنعتی به خان 

http://zanjan.farsnews.com/news/13960216001700 

 

هنوز چند روزی از بیکاری : آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری دولتی فارس استان زنجان،
نشان " فرد کوبن مبدل"ن روزها خبر بیکاری کارگران گذرد که ای نفر از کارگران شرکت روغن نباتی جهان نمی 01

یکی از کارگران اخراج .ها در دولت یازدهم به سعید آباد زنجان رسیده است دهد که سریال تعطیلی شرکت می

نفر از  :0فروردین ماه فعالیتی ندارد و در این مرحله  0:این واحد از : خبرنگار فارس اظهار کرد هشده این شرکت ب
ماه است که حقوق خود را  01وی با اشاره به اینکه کارگران اخراج شده از شرکت  .اند ن از کار بیکار شدهکارگرا

این در حالی است که در یک سال گذشته حق بیمه کارگران شرکت نیز از سوی مالک : اند، گفت دریافت نکرده
دیگر از کارگران اخراج شده بودند،  نفر 09وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز  .شرکت پرداخت نشده است

نفر است، اما به گفته مالک شرکت به علت رکود و عدم  011در واقع ظرفیت اسمی شرکت بیش از : افزود
تراژدی بیکاری چند کارگر دیگر در حالی  .نفر رسیده بود 1:فروش محصوالت تعداد کارگران طی چند سال اخیر به 

 !!!!دهند شدگان اجباری و کاهش آمار بیکاران را می بر از افزایش تعداد بیمهاستان خ مسؤوالن رخ داده است که

 

 /پیام انتهای

 وضعیت اسماعیل عبدي، معلم زنداني، از زبان برادرش محمد عبدي

محمد عبدي، برادر معلم زنداني اسماعیل عبدي، در : آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یکبه گزارش رادیو ندا ، 
ندا از وضعیت برادرش كه از دهم ارديبهشت در زندان اوين اعتصاب غذا كرده، از روند امنیتي پرونده  گفتگو با راديو

 :گوش کنید !ايشان و از حمايت مادي و معنوي فرهنگیان از خانواده عبدي مي گويد

http://www.radioneda.de/2017/05/08/M_Abdi170506.mp3 

 قاچاق کاال
 مسئولیت کنترل قاچاق بر عهده گمرک است/ منکر قاچاق از مناطق آزاد نیستیم

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960217000257 

 

قه آزاد مدیرعامل منط ،حمیدرضا مؤمنی: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 
موضوع قاچاق در  :قشم در پاسخ به این سؤال که آیا شفافیت ورود و خروج کاال در این مناطق وجود دارد، گفت

شود نیست؛  خواهیم منکر شویم ولی به این پررنگی هم که گفته می شود، ما نمی مناطق آزاد بسیار مطرح می
سئولیت ورود کاال به سرزمین اصلی بر عهده م.رسیم رسد در مفاهیم به زبان مشترک نمی یعنی به نظر می

شود تعریفی است که قاچاق در  تعریفی که از ورود کاال به مناطق آزاد می: مدیرعامل افزود  .مناطق آزاد نیست
مؤمنی ...کند، براساس قانون ورود تمام کاالها بجز کاالهای ممنوعه به مناطق آزاد، آزاد است، آن معنا پیدا نمی

کنیم که برای  کند و رسما اعالم می ع قاچاق در مناطق آزاد قشم عمال و رسما معنی پیدا نمیموضو: افزود

هایی بین  قرار بود ادغام: بیان داشت، مدیرعامل  .بازدید از مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد آماده هستیم
 91سال گذشته : بیان داشت ،وی همچنین .آزاد و گمرک صورت بگیرد که این کارها در حال انجام است منطقه

میلیون دالر کاال از این منطقه از محل تولیداتی مانند سیگار، روغن موتور، سیمان و تجهیزات فنی، روی و امثال آن 

  .صادر شده است

 قاچاق کاال

 دهند واردات و قاچاق پوشاک پدر تولید را درآورده ولی مسئوالن فقط شعار می

a/news/1396/02/17/1399367https://www.tasnimnews.com/f 

http://www.radioneda.de/2017/05/08/M_Abdi170506.mp3


 

 

های صنفی   دبیرکل کانون انجمنهادی ابوی،: آمده است  ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری تسنیم،

ردات بیکاری قیمت بها دادن به وا. مسئوالن شعار حمایت می دهند ولی عمل نمی کنند: کارگران کشور گفت

متأسفانه آمار قاچاق عجیب و . قاچاق کاال پدر تولید را در آورده است: هادی ابوی، گفت.کارگران ایرانی است
نباید به تولید داخل بی اهمیت باشیم و . صنعت پوشاک ایرانی بسیار بهتر از پوشاک خارجی است. غریب است

 وی توضیح .دن به واردات بیکاری کارگران ایرانی استقیمت بها دا.تمام توجه ما به سود سرشار خارجی باشد
آن دسته از افرادی که به فکر سودهای خود در واردات هستند فراموش می کنند که با واردات یک قلم کاال : داد

زمانیکه به فروشگاه پوشاک معمولی هم قدم می گذاری همه خبر از اجناس ترک . صدها کارگر بیکار می شود

 .احیای تولید داخلی نیازمند حمایت استدر حالیستکه ؛ این  .می دهند

  رسد میلیارد تومان نمی ۶۸۸۸تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960212000938 
ره مدیرعامل صندوق ذخی ،مهدی نیکدل: آمده است ۶۶اردیبهشت۱۱شنبه یک گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

متأسفانه همه داستان و عمده : ، اظهار داشت«میزان تخلفات صورت گرفته در این صندوق»در خصوص  فرهنگیان
: وی ادامه داد.تخلفات، مربوط به بانک سرمایه است که بانک سرمایه نیز یک بنگاه اقتصادی مستقل است

بینیم که  ها می ولی در سایر بانکدرست است که صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار و مالک بانک سرمایه است 

داند مالک آن کیست و کاری به مالک آن ندارند، اما در بانک سرمایه استثنائاً  اگر اتفاقی بیفتد، هیچ کسی نمی
ارائه آمارهای مختلف از »نیکدل در خصوص  ...افتد به مالک آن کار دارند و این کمی غیرعادی است هر اتفاقی می

میلیارد تومان  0111میزان تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان به عدد : ، گفت«فرهنگیانتخلفات صندوق ذخیره 
گویند  میلیارد تومان تخلف بوده است و یکسری معامالت ملکی که می 0:1رسد؛ در صندوق یک مورد  نیز نمی

 ....کند سر شما در صندوق کاله رفته است؛ در حالی که کاله رفتن با اختالس خیلی فرق می

سال سابقه باید کارخانه را تعطیل و کارگران را اخراج کنیم  03بعد از   
http://www.yazdrasa.ir/web/yazdrasa 

 

  

مدیرعامل شرکت صنایع  محمد علی عالیی،  :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه ،یزدرسا به گزارش

هزار قطعه مختلف اعم از سیستم صوتی، درب بازکن تصویری  01شرکت تامر ساالنه حدود : الکترونیک تامر گفت
که متاسفانه با شروع رکود اقتصادی تعداد زیادی از کارگران را اخراج کردیم کرد  و دیگر وسایل الکترونیک تولید می

پرسنل و کارگر به تولید ادامه دادیم اما در سال  :9و تعدادی نیز خودشان رفتند و از حدود سه سال قبل با 

تعطیل شد اما در تولید  59گذشته با اوج بحران اقتصادی نتوانستیم شرکت را اداره کنیم و درنهایت ابتدای سال 
ثبت و در  71شرکت تامر در سال ... چند روز گذشته دوباره فعالیت خود را به صورت خیلی ضعیف آغاز کردیم 

سال این تعداد کارگر و  0نفر اشتغالزایی داشت که بعد از حدود  07برداری رسید، در ابتدا برای  به بهره 70سال 
ها و دیگر کارها  دولت به جای اضافه کردن یارانه: عالیی اظهار کرد .ردک نفر رسید و با قوت کار می 211پرسنل به 

به واحدهای تولیدی کمک کند تا بتوانند حرکت کنند و همچنین باید در ورودی مرزها محصوالت کنترل شوند و به 
هستند و یا در کند قاچاق  هر قیمتی کاال وارد نشود اگر چه اکثر کاالهای الکترونیکی که صنعت ما را مخاطره می

 .شود خورند یا اصال با برند وارد می داخل برند می

 قاچاق کاال

 مغازه پوشاک با توزیع آزادانه قاچاق در اردکان  71تعطیلی 

http://www.yazdrasa.ir/web/yazdrasa 
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حسن روشنایی از فروشنده   :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه  اردکان گويا، به نقل از رسا یزد به گزارش

قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و به تبع : های سابقه دار اردکان در خصوص وضعیت بازار پوشاک گفت

ود نقدینگی فقط مختص تورم و کمب: روشنایی ادامه داد .فروش پوشاک به مقدار قابل توجهی کم شده است آن 

. ما فروشندگان نیست و پاس نشدن چک ها و تسویه نشدن حساب های دفتری گریبانگیر مشتریان نیز هست
: حسن روشنایی تاکید کرد .فروش به شدت کم شده است و معلوم نیست رونق کی به بازار بازخواهد گشت

 .احد های تولیدی شده استجنس چینی کل بازار را گرفته است و باعث تعطیلی بسیاری از و

این کسبه با اشاره به حاکمیت رکود بر . در ادامه گزارش به سراغ یکی دیگر از پوشاک فروشان اردکانی رفتیم
سال است که در بازار هستم اما تا بحال بازار را به این  00: بازار و پایین آمدن قدرت خرید مردم اظهار داشت

این فروشندگان غیرقانونی البسه ی قاچاق را به : پوشاک اردکان تاکید کردرئیس صنف  .... کسادی ندیده بودم

 ....چند برابر قیمت به فروش می رسانند اما مالیاتی نمی دهند به همین دلیل سود زیادی به دست می آورند
طال درخواست اب 09تا به کنون  59از سال : ملکه شاکر در خصوص میزان تعطیلی واحد های پوشاک ادامه داد

نیز دو واحد فروش پوشاک اردکان تعطیل  59و در دو ماه نخست سال  پروانه کسب فروشندگان پوشاک داشتیم 
فروشندگان کاالی قاچاق با حق دیگر کسبه بازی کرده و نمیگذارند آب خوش از : وی تصریح کرد .شده است

 .گلوی کسبه پایین رود

 اسامی+بیمارستان ۰نفر به  ۰۱۸انتقال / مسمومیت غذایی دانشجویان در خوابگاه دانشجویی

 

 
، سرپرست اورژانس ند پیرحسین کولیو :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 

دستگاه  ۱۰دانشجو به دلیل مسمومیت غذایی در خوابگاه دچار مشکل شدند که  ۱۶۲بیش از کشور خبرداد؛ 

وی ضمن اشاره به اینکه این حادثه ساعت . آمبوالنس و یک اتوبوس آمبوالنس برای کمک به خوابگاه اعزام شد
های شهید صدوقی، شاه ولی، شهدای کارگر، گودرز  نمسمومان به بیمارستا: صبح رخ داده است، گفت ١۲:۲۰

 شده است  وردهااسامی برخی مسمومان به  شدر این گزار.، مرتاز، افشار، فرخی و سیدالشهدا اعزام شده اند

 نشانان پالسکو به کجا رسید؟ پرداخت بیمه آتش

http://www.isna.ir/news/96021811541 

 
بیمه کارآفرین امروز اعالم کرده که : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه ،ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

نشانان پالسکو به  میلیون تومان تعهدش را بابت بخشی از بیمه آتش ۰۱١میلیون تومان از مجموع  ۱۱١مبلغ 

نشانی پرداخت کرده تا این سازمان این مبلغ را به ذینفعان قانونی دهد، این شرکت اعالم کرده که  شسازمان آت
نشانان فوت شده خواهد  در آینده بابت بیمه مسئولیت آتش نشانان معادل یک دیه کامل به وراث قانونی آتش

ی به وراث یا ذی نفعان بیمه نامه عمر های حادثه پالسکو مبلغ در نتیجه هنوز از بابت بیمه آتش نشان ....پرداخت
و سرمایه گذاری آن ها پرداخت نشده ولی ظاهرا با این خبر که در سایت بیمه کارآفرین منتشر شده چند قدم به 

 .ایم اینکه وراث آتش نشانان به مبلغ دیه و تعهدات بیمه ای عزیزانشان دست یابند نزدیک تر شده

 عملیات امداد همچنان ادامه دارد/ معدنجی از زمستان یورت خارج شد ۶۱پیکر 

 

http://yazdrasa.ir/
http://ardakangooya.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/486970-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487179-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
 

معدنچی زمستان یورت  ۱١جان  پیکر بی: آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 

 ،حمید رضا منتظری .عملیات امداد برای یافتن قربانیان احتمالی همچنان ادامه دارد/ ز داخل معدن خارج شدا
امدادگران در حال آواربرداری از بخش هایی از تونل : معاون مدیر کل بحران استانداری گلستان اظهار داشت

 .دادی از کارگران همچنان در زیر آوار باشندمعدن زمستان یورت هستند چرا که این احتمال وجود دارد تع ۱شماره 

با توجه به اینکه تعدادی از این کارگران به صورت پیمانکاری در معدن زمستان یورت کار می کردند این احتمال 
رضا مروتی رئیس ستاد بحران استان گلستان  .وجود دارد که اسامی آنها قبل از ورود به معدن ثبت نشده باشد

کارگر تازه پیدا شده از داخل معدن خارج شده است اما چون ممکن است زمان حادثه ۱١جسد : ها گفت به رسانه
وی در توضیح این مسئله . به همراه کارگران متوفی شمار دیگری از کارگران نیز داخل معدن حضور داشته باشند

ت حضور و غیاب کارفرما داخل این احتمال وجود دارد که در روز حادثه کارگرانی باشند که بدون امضا لیس: افزود
 .معدن شده باشند

 !متر راه خروج نداشته؟ ۶۰۸۸چرا معدنی با عمق 

http://www.isna.ir/news/96021710796 

 
رییس ، سید محمد یار احمدیان : آمده است۱١۶۶هشت اردیب۱۰دوشنبه ،ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

با گذشت چند روز از حادثه معدن ذغالسنگ یورت، یک کمیته  :گوید مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می

حقیقت یابی که   حقیقت یاب برای بررسی علت حادثه و قصور صورت گرفته تعیین شده است اما گزارش کمیته
نتیجه گزارش این کمیته از حاال . های مسئول تشکیل شود قابل اعتنا نیست وزارتخانهتوسط مراجع نظارتی و 

سنگ  در حادثه معدن ذغال !اند شوند که آنها هم فوت کرده مشخص است و احتماال کارگران مقصر شناخته می

ک ورودی داشته متر تنها ی ۱۰۲۲یورت، غفلت زیادی از سوی مراجع نظارتی صورت گرفته و اینکه معدنی با عمق 
چرا ایجاد راههای پرسش این است ؛ ....های جانبی برای خروج از آن پیش بینی نشده جای سوال است و تونل

 ...بینی نشده بود؟ های جانبی در این معدن برای وقوع چنین حوادثی پیش فرعی و تونل

 شود دادگاه دو فعال کارگری فردا برگزار می

 
به گفته محمد علی جداری فروغی : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

فر عظیم زاده وکیل دادگستری قرار است در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به پرونده اتهامی جع
 .راد از فعاالن صنفی کارگری رسیدگی شود و شاپور احسانی

هرکدام از موکلینم به اتهام اقدام عیله امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل یازده سال حبس : فروغی گفت
موعد مقرر به به دنبال اعتراض موکلینم به این حکم قرار است دادگاه تجدید نظر در : وی افزود .محکوم شده بودند

از : اتهامات وارد شده به متهمان پرونده رد شده بود، ادامه داد،با یادآوری اینکه  جداری.این پرونده رسیدگی کند
اند امیدواریم که برای آنها در مرحله تجدید نظر حکم برائت  آنجایی که موکالن من فعالیتی غیر کار صنفی نداشته

 .صادر شود

 شماری از کارگران کشته شده معدن زمستان یورت در نوبت بازنشستگی بودند

 
دبیر کانون شوراهای  ،هادی حسینی: آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

معدن تعدادی از کارگران معدن زمستان یورت که در حادثه انفجار این : ان گلستان اظهار داشتاسالمی کار است

باید پیش از این اتفاق با استفاده از مزایای قانون سختی و زیان آور بازنشسته می  جان خود را از دست داده اند
نفر اعالم کرد ، ۶۲در حدود   د رابشون هحسینی تعداد کلی کارگرانی که باید از این طریق بازنشست ....شدند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487180-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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-9/486711-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486711-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF


کارگر مورد نظر چه تعداد در حادثه معدن جان خود را از دست داده  ۶۲هنوز معلوم نیست که از مجموع : افزود

کارگر  ١۰شدگان این حادثه به  معدنچی دیگر تعداد کشته ۱١جان  ظاهرا با یافت شدن پیکر بی: باشند، گفت

شفافیت در گزارش نهایی وابستگی : گفتاسالمی کار استان گلستان  دبیر کانون شوراهای .رسیده است
 ...مستقیمی به حضور نمایندگان کارگران در این هیات دارد

 تن رسید ۱۳شمار جانباختگان به /جسد دیگر از تونل معدن آزادشهر ۶۱کشف 

http://www.isna.ir/news/96021810901 

 
مدیر کل مدیریت  ،صادق علی مقدم :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه ،ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

 ۱١با تالش نیروهای تجسس امدادگر در معدن زمستان یورت آزادشهر، دقایقی قبل جسد : بحران گلستان گفت

نیروهای امدادگر معدن با استفاده از تونل شماره بدین ترتیب ب.ونل معدن شناسایی شدمعدنچی دیگر در عمق ت
تالش برای خارج کردن این اجساد از تونل معدن . معدنچی محبوس شده را کشف کنند ۱١اجساد  ،دو توانستند

 ١۰آزادشهر به  با این اجساد کشف شده، شمار جانباختگان حادثه انفجار معدن: خاطرنشان کرد وی.ادامه دارد
 .نفر رسید

 ماهه جمع شد ۱فاجعه دارویی دولت قبل 
 

http://www.sharghdaily.ir/News/120773 

های  خیرهللا غالمی، مدیر داروخانه : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه به نوشته روزنامه شرق ، 
ما با فاجعه  ۶۱قبل از سال : گفتر،آبان کشو ۱١های  بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس داروخانه

اما در  ....که هم کمبود دارو و هم قیمت باالی آن به بیماران فشار بسیاری وارد کرد طوری دارویی مواجه بودیم، به
: گفتوی  .ترس بیماران قرار گرفتداروها تثبیت شد و هم داروها در دس  در حدود شش ماه قیمت ۶۱سال 

که با  طوری پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است، به ۶۱نسبت به قبل از سال وضعیت دارویی کشور اکنون 

 ....رو نبودیم و همه داروها در دسترس بیماران قرار داشت کمبود دارو روبه

 مرگ مهندس معدن در تونل ذغال سنگ طزره دامغان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/18/1401626 

 

 

و رفاه  کارپور موذنی رئیس اداره تعاون ، :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰، دوشنبه خبرگزاری تسنیم به گزارش
ساله مهندس استخراج تونل رزم جای غربی  9:ساعتی پیش حمید تیموری : گفت اجتماعی شهرستان دامغان،

پیکر بی : افزود  وی .ه علت خفگی ناشی از گاز متان در تونل زغال سنگ جان خود را از دست دادطزره دامغان ب

علت وقوع این حادثه در دست بررسی . جان این مهندس معدن به بیمارستان والیت دامغان منتقل شده است
در .رز شرقی است معادن ذغال سنگ طزره دارای تونل های متعدد و در مجموعه شرکت ذغال سنگ الب....است

کیلومتری شمال دامغان  91معادن زغال سنگ طزره در . این معادن بیش از یک هزار کارگر مشغول کار هستند

 قرار دارد

 ماه مزد و عیدی پرداخت نشده طلبکارند 4کارگران فوالد الماس؛ 

 

« فوالد الماس»کارگران کارخانه  :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
این  .از کارفرمای خود طلبکارند 59ماه دستمزد و عیدی سال 0تاکستان در استان قزوین مدعی هستند بابت 

نفر است در توضیح این طلب وصول نشده خود به ایلنا گفتند که مطالبات مزدی  09تا حدود  کارگران که تعداد آنها 
همچنین . به همراه دستمزد فروردین ماه سال جاری می شود  59آنان مربوط به سه ماهه مهر ،آبان و اسفند 

یکی از کارگران شاغل در  .آنان را پرداخت نکرده است 59دلیل کمبود نقدینگی نیمی از عیدی سال  ارفرما به ک

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487060-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


ما پرداخت  حقوق هایکارفرما پیش از تعطیالت نوروز به ما وعده داد که بعد تعطیالت : کارخانه فوالد الماس افزود

و  50سالهای   سنوات همچنین .واریز نشد ی ما هم شود؛ ولی نه تنها دستمزد را نپرداخت بلکه مابقی عید می

اگر : وی با تاکید گفت .ماه حق بیمه کارگران به تعویق افتاده وخبری از پرداخت آن نیست 01حدود  به همراه   59
هر چه سریعتر به وضعیت کارخانه رسیدگی کنند در آینده نزدیک شاهد بهبودی وضعیت کارخانه و   مسئوالن

 .هیم بودکارگرانش خوا

   میلیاردی برای پیمانکار و مدیرعامل معدن 72صدور قرار وثیقه 

http://www.isna.ir/news/96021811207 

 
رییس کل  ،هادی هاشمیان :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه ،ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

پس از بازجویی تا : از احضار مدیرعامل و پیمانکار این معدن به دادسرا خبر داد و افزوددادگستری استان گلستان 
رییس کل  .میلیارد تومانی فعال آزاد هستند 01انجام تحقیقات تکمیلی پیمانکار و مدیرعامل هر کدام با قرار وثیقه 

های آنان را  قوه قضاییه شخصا دستور پیگیری حقوق معدنکاران، متوفیان و خانواده رییس: دادگستری تصریح کرد
 .صادر کرده و به زودی شرح پرونده این حادثه به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده خواهد شد

 مسئوالن در خصوص آمار بیکاری در جامعه سکوت

http://www.mehrnews.com/news/3973508 
 

نایب رئیس شورای ،  مرتضی طالیی:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

که برخی از  متاسفانه امروزه بیکاری در جامعه بیداد می کند و این در حالی است: اسالمی شهر تهران گفت
 .مسئوالن فکر می کنند با عدد و رقم می توانند بیکاری را حل کنند در صورتی که این نگاه غلطی است

در حالی ما با معضل بیکاری روبرو هستیم که کشور ما از نظر منابع کمبودی ندارد و مشکل در واقع  : وی ادامه داد

متاسفانه .اصله گرفته اند و نقش مردم را فراموش کرده اندعدم مدیریت در کشور است چرا که مسئوالن با مردم ف
مسئوالن فکر می کنند با اعالم عدد و رقم آمار بیکاری کاهش می یابد در حالی که بیکاری در کشور بیداد می 

 ....کند

 قاچاق کاال 

 وزیر وارداتچی نمک روی زخم بود/ای که مسافرکش شد ساله ۱۸دار کارخانه

mnews.com/fa/news/1396/02/19/1401842https://www.tasni 

 

ای که یکی از  ساله ١۲دار  کارخانه: آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه ،به نوشته خبرگزاری تسنیم

وی اش مسافرکش شده،  ترین تولیدکنندگان روسری در شهرری بوده و سال گذشته با تعطیلی کارخانه قدیمی
های  من داللی را سراغ دارم که از چین در فاصله :گوید می، ز بیان نامش اکراه داشتکه به دلیل حفظ آبرو ا

در این شرایط به طور حتم تولید کننده داخلی امکان فعالیت . کند میلیارد جنس وارد کشور می 9زمانی مختلف 
کننده اصالً نمی تواند با آنها کاالی قاچاق بازار پوشاک را کال گرفته است در این شرایط تولید  ، ... .نخواهد داشت

مجبور شدم گفت؛  وی .دهد رقابت کند زیرا هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصوالت را هر روز افزایش می

امروز من : کارگر تعطیل کنم، تصریح کرد 00با وجود  ساله خود را در زمان آباد شهرری 1:سال گذشته کارخانه 
های خود را تامین  سری در کشور هستم، مستاجرم و باید با مسافرکشی هزینهکه جزو اولین تولید کنندگان رو

خواند نیز مجبور است با پخش تراکت هزینه تحصیل خود را  حتی فرزند من که مهندسی پزشکی می. کنم
خم این گونه اخبار ز: اشاره به انتشار اخبار واردات پوشاک آن هم توسط دختر وزیر، گفتوی با ... .پرداخت کند

  .کند تولید کنندگان داخل را بدتر کرده و هر روز بر ناامیدی آنها اضافه می



 نمودار+ خرند  هزار تومان کفش و لباس می ۱۸هایی که سالی " درصدی۶۱"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/19/1401092 

 

گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران نشان : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه  به نوشته خبرگزاری تسنیم ،
آور و حتی در برابر دهک نهم  ای سرسام های کفش و لباس دهک دهم شهری هزینه دهد در حالی که هزینه می

خرید کفش « هزار تومان ١۲لی سا»شهری، یک هزینه دو برابری است، بودجه برخی افراد جامعه جوابگوی تنها 
 .تو لباس اس

 

ان کفش و لباس می هزار توم 1:نفره روستایی دهک اول، هر نفر سالی کمتر از  0بنابراین در یک خانواده 
برخوردارترین دهک فاصله نجومی  های کفش و لباس پربرخوردارترین دهک با کم فاصله هزینه، به این ترتیب.خرد

 .برابری است 2:

افزایش داشته و به  0:50در سال  5:.1به  0:52در سال  7:.1بر اساس آخرین آمارهای رسمی ضریب جینی از 

 .در دولت فعلی همواره افزون شده است ر و غنی این ترتیب فاصله میان طبقات فقی

 بر اثر گاز گرفتگی؛

 مهندس معدن جان باخت و معدن طزره دامغان حادثه آفرید

http://www.mehrnews.com/news/3973392 

 

 
 

 
 

 

 
 

از وقوع حادثه  یک منبع آگاه:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه شاهرود / ری دولتی مهر به گزارش خبرگزا
معادن ذغال سنگ طزره دارای تونل های متعدد و در .  شماره سه طزره خبر داد  گازگرفتگی یک کارگر در معدن

 یو .به کار هستند مجموعه شرکت ذغال سنگ البرز شرقی است، در این معادن بیش از یک هزار کارگر مشغول

که مهندس این معدن بوده بالفاصله توسط اکیپ امدادی به ساله  ١۶به نام حمید تیموری فرد مصدوم : گفت
الزم به یاد  .علت وقوع این حادثه در دست بررسی است: وی افزود .جان سپردو بیمارستان والیت دامغان منتقل شد

تامین نشدن توقعات و پرداخت مطالبات عنوان کرده اند، اعتراض  کارگران معدن طزره دامغان به آنچهآوری است؛ 
مقابل مجتمع ، کارگران مجتمع در راستای پیگیری مطالبات صنفی خود پس از شش روز متوالی .هایی داشته اند

 .کیلومتری شمال دامغان قرار دارد ۰۲معادن زغال سنگ طزره در .البرز شرقی در شاهرود تجمع کردند

 

 ماهه کارگران بیکار شده آریا فوالد برای دریافت مطالبات معوقه 1انتظار 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487005-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


 
نفر  ١١ماه از بیکاری حدود  ۰با گذشت : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 

همزمان با و  هنوز کارفرما مطالبات معوقه کارگران اخراجی را پرداخت نکرده« آریا فوالد»از کارگران کارخانه 

هستند،اما کارفرما اعتنایی به   گیر مطالبات معوقه خود پی ،کارگران بیکار شده.تعطیلی کارخانه،بیکار شدند
هر کدام از همکاران جدا از این  .برند ی به سر میپرداخت مطالبات معوقه آنان نمی کند وکارگران در بالتکلیف

با :گفتند کارگران.وسنواتی طلب دارند حقوق های ماهیانهمیلیون تومان از کارفرما بابت  ۱اخراج شده دست کم 
 ،وجود انکه برای وصول مطالبات معوقه خود از مراجع قضایی رای به توقیف اموال کار خانه گرفته ایم اما پیش از ما

 .از بانکهای همه اموال کارخانه را بابت طلب خود توقیف کرده بود ودست ما کارگران به جایی بند نیست یکی

 مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند، روبی  کارگران شناورهای الیه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/18/1401452 

 

جمعی از کارگران شناورهای  :آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه  ،اهواز از خبرگزاری تسنیم به گزارش  

دنبال پرداخت نشدن حقوق و بیمه و همچنین بالتکلیف بودن وضعیت کاری خود مقابل  به روبی بندر خمینی الیه

گارگری اظهار  .مسئوالن استانی برسانندتا اعتراض خود را به گوش   استانداری خوزستان تجمع کردند
های متعددی کار  کنیم و در این مدت شرکت سال زیر نظر شناورهای الیروبی بندر کار می 9تا  9 حدود:داشت

گیرند و پس از کسب سود مورد نظر از ادامه فعالیت انصراف  کار به دست می الیروبی را به عنوان پیمان
شود و به  کنند به دلیل اینکه حق و حقوقی به آنها داده نمی تنها کارگران ضرر می در این میان: وی افزود.دهند می

گوی اعتراض ما نیست و متاسفانه اکنون  کسی جواباینجا در . کنند طور کامل با کارگران تصفیه حساب نمی

همین  .داردهای قبل را  شرکت خصوصی مشیران کاریز نیز حقوق کارگران را پرداخت نکرده است و رویه شرکت
نماینده داشتند اما نماینده را به دلیل پیگیری زیاد حق و ،  روبی بندر خمینی کارگران شناورهای الیه: کارگر گفت

 ....حقوق کارگران اخراج شد و یکی از مشکالت اصلی ما اخراج نماینده است

 کارگران البرزشرقی خواستار دریافت حقوق عقب افتاده و ایمنی کار شدند

//www.mehrnews.com/news/3973572http: 

 
 

 
 

 

 
 

کارگران در شاهرود،   اعتراض : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه شاهرود / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
مجتمع کارگران . شود  عه البرز شرقی از زمان وقوع حادثه معدن گلستان محسوب میششمین روز خود در مجمو

خود و  حقوق های عقب ماندهدر خصوص دریافت با مراجعه به شرکت البرز شرقی البرز شرقی پیش از ظهر امروز

معدن طزره همچنین گفته می شود اعتراضات مشابهی در  .همچنین ایمنی کار معدن مشکالت خود را مطرح کردند
کارگر  ،محمد رضا .نیز به دنبال مسمومیت شدید یک مهندس معدن بر اثر گاز گرفتگی صورت پذیرفته است

و ( آهن اصفهان ذوب)تا زمانی تکلیف کارگران بین شرکت البرز شرقی، پیمانکار اصفهانی : نیز به مهر گفت معترض
از کارگران البرز  دیگر یکی .دهیم د ادامه میشهرداری مشخص نشده و مطالبات پرداخت نشود به اعتراض خو

 .گذرد ایمنی معادن است ماه از آن می۱۲الی ۶که امروز  حقوق های معوقهاز خواسته های ما در کنار : گفت شرقی

آنقدر که آقایان بر روی مقابله : بردن نامش به دلیل اخراج می ترسد، می گویدکارگری که ازدر رابطه با دشواری ها 

https://www.tasnimnews.com/


با کارگران وقت گذاشتند، اگر بر روی حل مشکالت ما تکیه می کردند، امروز این وضعیت ما نبود که با سه  فیزیکی

 هزار تومان حقوق اشک بریزیم چرا مسئوالن کاری نمی کنند؟ ۶۰۲فرزند این گونه برای 

 دستمزد بهمن ماه معدنچیان زغال سنگ البرز شرقی پرداخت شد

 
کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۰دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

به ....اند گذشته وجاری را دریافت کرده سه ماه مطالبات باقی مانده سال موعمعادل یک ماه مزد از مج؛گویند  می

را به روز خواهد  حقوق های معوقهتا پایان خرداد ماه همه   است که گفته این کارگران، کارفرمای آنها وعده داده
مربوط به  حقوق هایماه فقط بابت دو   ها در حال حاضر آن: گویند کارگران در توضیح مابقی مطالبات خود می .کرد

 .از کارفرما طلبکارند ۶۶وفروردین  ۶۰اسفند 

  نیروهای امنیتی چرا از روز جهانی کارگر وحشت دارند؟:محمود صالحی

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=479124112426474&id=1000098
66673184 

در تاریخ  :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه به نوشته محمود صالحی در پست فیس بوکی خود،

اردیبهشت برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر، کارگران در سراسر جهان به پاس ارج نهادن به فداکاری 00

سال پیش به خیابانها آمدند و علیه ساعت کار اضافه و دستمزد بخورونمیر اعتراض  0:0کارگران امریکایی که 
دولت سرمایه داری امریکا به صفوف کارگران معترض حمله کرد و تعداد . ا برگزار می کنندمراسم های ر, کردند

بعد از مدتی یک دادگاه فرمایشی برای تعدادی از رهبران آن . زیادی از کارگران را دستگیر و روانه زندان کردند
دنبال این واقعه هر ساله کارگران  به. نفر از رهبران کارگران را به اعدام محکوم نمودند 0اعتراضات تشکیل شد و 

در سراسر جهان در آن روز معیین به خیابانها می آیند و علیه نظام سرمایه داری و حامیان آنان اعالم جنگ می 
ایران و کردستان نیز مستثنی از این قاعده نیست و هر .. .کنند و قدرت طبقاتی خود را به نمایش می گذارند

  .ها و در مکان های مختلف این روز را گرامی می دارندساله کارگران در اکثر شهر

 خلع پیمانکار و برکناری ناظر سلف سرویس خوابگاه پسران دانشگاه یزد

 
پیرو ابالغ رییس دانشگاه یزد به :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

مسمومیت تعدادی از دانشجویان خوابگاه پسران، معاونت دانشجویی این دانشگاه در خصوص بررسی علت 
در این نشست پس .دومین نشست کمیته مدیریت بحران دانشگاه صبح امروز به ریاست دکتر اولیاء تشکیل شد

از استماع گزارش معاون دانشجویی دانشگاه، مقرر شد قرارداد پیمانکار سلف سرویس خوابگاه پسران لغو و ناظر 
ضمنا مقرر شد تمهیدات الزم برای پیشگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده اندیشیده . دمربوطه نیز برکنار شو

 .شود

 نفر رسید ۱۰شمار جانباختگان به /معدنچی به سردخانه ۷انتقال پیکر 

 

 
امدادرسانی به درپنجمین روز : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه سه به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،

نباخته دیگر در انتهای تونل شماره یک معدن زمستان یورت معدنچی جا ۱معدنچیان یورت در استان گلستان؛ پیکر 
جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان خاطرنشان ،  رضا مروت .آزادشهر کشف و از معدن خارج شد

پیکر کشف شده دیگر، در  ۱پیکر تا بامداد دوشنبه در معدن آزادشهر کشف شده بود و با احتساب  ١۰: کرد

این پیکرها از معدن خارج و برای شناسایی و : افزودوی  .نچیان جانباخته کشف شده استپیکر معد ۰۱مجموع 
کار عملیات جستجو همچنان ادامه دارد و احتمال اینکه یک یا دو اما  .احراز هویت به پزشکی قانونی منتقل شدند

 .نفر دیگه هنوز باقی مانده باشند؛ هست

 یزد دومینوی مسمومیت دانشجویان؛ از شیراز تا

 
http://www.sharghdaily.ir/News/120866/ 

 
معاون دانشجویی دانشگاه  ،محمد فرهادی:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته روزنامه شرق، 

. حادثه در دست بررسی استاند که علت  تعدادی از دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه مسموم شده: یزد گفت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/486980-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%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-9/486980-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%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-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/487633-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%B2%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-5/487633-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487380-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


نفر از دانشجویان دانشکده فنی و  ۱۱۶پیش از این نیز . نفر اعالم شد ٤۲۲تر از تعداد این دانشجویان بیش

سرویس دچار مسمومیت شدند  پس از صرف شام در سلف ،دوازدهم اردیبهشتدر ای شهید باهنر شیراز  حرفه

آلودگی مواد وزیر علوم از  .نفر نیز در محل درمان شدند ۱۱نفر از این دانشجویان به بیمارستان منتقل و  ۰۰که 
مسمومیت دانشجویان دانشگاه یزد نیز باید بررسی شود که : غذایی دانشجویان دانشگاه شیراز خبر داد و گفت

که موضوع  غذای دانشجویان برعهده پیمانکاران است: محمد فرهادی اظهار كرد. اکنون در دست اقدام است
 .... دنبال می گردد

 

 کودکان کار
 ...نددستفروشان و کودکان کار حاصل مدیریت اشتباه شهری هست

دای پنجمین دوره کاندی،امیر بهمنی :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
در مدت : درباره برخوردهای نامناسب برخی ماموران شهرداری با دستفروشان گفت ،شهر تهران یانتخابات شورا

ران ما شاهد برخوردهای تهاجمی و ضربتی در شان در شهرداری ته ساله مدیریت آقای قالیباف و دوستان ۱۱
آوری دستفروشان، کودکان کار و معتادان  شهرداری تهران بارها صحبت از جمع: او ادامه داد.زمینه سد معبر بودیم

معتقدم دستفروشان، کودکان . که این معضالت حاصل مدیریت اشتباه و نادرست آنها است کرده است درحالی

آنها همسایگان و همشهریان ما هستند . آوری کنیم نیستند که آنها را از سطح خیابان جمع کار و معتادان؛ زباله
پدیده سد معبر : گفتبهمنی ....دهی درست دوباره به کرامت و جایگاه شهروندی خود بازگردند که باید با سامان

استفاده نامتعارف از معابر شود و هر روزه افراد بسیاری با  یکی از مشکالت الینحل شهرداری تهران محسوب می
شوند و شهرداری و ماموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از  عمومی مانع از اعمال حقوق عمومی می

 .انسداد و رفع سد معبر هستند

 یک کارگر هنوز زیر آوار است/ ادامه عملیات آواربرداری معدن زمستان یورت

 
حمید رضا منتظری ، خبرداد؛ :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

اد و آواربرداری برای دسترسی به یک کارگر معدن زمستان یورت که زیر آوار است، همچنان ادامه عملیات امد

قرار است عملیات امداد و نجات تا ظهر فردا ادامه داشته باشد تا پیکر این معدنچی از زیر آوار   گفتنی است، .دارد
مسئوالن استان گلستان تنها یک کارگر دیگر  معدنچی از زیر آوار خارج شده و به گفته :0تاکنون پیکر  .خارج شود

های ویژه بیمارستان مطهری شهرستان گنبد بستری  یک معدنچی در بخش مراقبت همچنین  .زیر آوار قرار دارد
   ....است و سطح هوشیاری پایینی دارد

 تکذیب خبر برخورد با کارگران حادثه دیده/ معدنچی زمستان یورت در اداره کار ۳۷ثبت دادخواست 
 

 
از زمان وقوع حادثه معدن زمستان  : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

نفر از معدنچیان زمستان یورت برای  ۰۱دست کم   یورت و متوقف شدن فعالیت جاری این واحد معدنی تا به امروز
یادآوری  .اند دریافت مقرری بیمه بیکاری و پیگیری مطالبات مزدی خود به ادارات کار استان گلستان مراجعه کرده

کارگر در نوبت های کاری معدن زمستان یورت  ۰۲۲کم حادثه روز چهارشنبه گذشته دستشود که تا پیش از  می

مشغول به کار بودند که به دنبال تصمیمی که از سوی دولت برای توقف موقت فعالیت این معدنی گرفته شده 
بابت معوقات از طرف دیگر این کارگران  .ماه به بیمه بیکاری معرفی شوند 9کم برای مدت  است قرار است دست

های گذشته خود نیز مبالغ قابل توجهی بستان کار هستند؛ برابر مقررات قانون کار کارگران برای پیگیری  مزدی ماه
های تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  معوقات مزدی و یا دریافت مقرری بیمه بیکاری خود باید به هیات

 ....ندمراجعه و نسب به تکمیل دادخواست اقدام کن

 معدنچی بود ۶۱اش جزء  وگو با مردی که یکی از اعضای خانواده گفت
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487809-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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باختگان  حسین محبوبی، یکی از جان...:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه ،شرقبه نوشته روزنامه 
آنها . نفر دیگر در دست نبود ۱۱دقیقی از او و است که تا بامداد روز گذشته اطالع « زمستان یورت»حادثه معدن 

شود، محبوس  گفته می« سینه کار»در بخشی از معدن که به انتهای آن نزدیک است و به اصطالح به آن 
هزار تومان   ۰۲۲گویم همه مشکل کارگران معدن پول نیست؛ اگر مشکل آنها پول بود، با  االن هم من می ....بودند

جای بیمه  ای است که به مشکل آنها بیمه. کردند شان سکوت نمی نشدن حقوق برابر پرداختکردند و در  کار نمی

کار در معدن، آرایشگری و خیاطی رد شده است؛ مشکل آنها ایمنی معدن است که بارها آن را گفته بودند؛ اما 
معدن باید بگویند چرا این االن مسئوالن . خواهید بروید خواهید بمانید، اگر نمی به آنها گفته شده بود اگر می

دهد اصال چرا برای  این مرد ادامه می....کشید معدن کپسول اکسیژن نداشت؟ اگر کپسول بود، کار به اینجا نمی
حادثه معدن فقط در استان گلستان عزای عمومی اعالم کردند؛ اما برای پالسکو که تعداد قربانیان آن نصف معدن 

سازیم؛ اما اینکه به ما توجه نشود و  پولی و نداری می اعالم کردند؟ ما با بیبود، در سراسر کشور عزای عمومی 

این کارگران چند بار با زن و بچه برای گرفتن حق و . به ما توهین شده است. ما را نادیده بگیرند، برای ما درد دارد
ن خودم شاهد بودم روز اول کار م. شد شان جلوی اداره کار و فرمانداری رفتند؛ اما برخورد تندی با آنها می حقوق

شد؛ اما انصافا از روز دوم به بعد کار جدی شروع شد و از جاهای مختلف معدنچیان به اینجا آمدند تا  زیادی نمی
 ... ما از همه آنها ممنون هستیم. وطنان خود کمک کنند به هم

 نفر دیگر از جانباختگان حادثه معدن آزادشهر اعالم شد 72اسامی 

حسین زارعی، مدیرکل پزشکی  : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
اند را  ر از جانباختگان حادثه معدن زغالسنگ آزادشهر که احراز هویت شدهنف 01قانونی استان گلستان اسامی 

 .اعالم کرد

 :اسامی به شرح زیر است
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 عباس دامن زن 01 وسراییمجید طالبی س -5 هادی سوسرایی -0 ابوالقاسم برآبادی- 7قاسمعلی صادقیان

از جانباختگان حادثه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر  نفر  05گفتنی است پیش از این
 .ناسایی و تعیین هویت ، تحویل بستگان شده بودندش

 های سوخت تجمع کارگران قرارداد موقت جایگاه

 

 
دوشنبه جمعی از کارگران قرارداد روز:  آمده است۱١۶۶بهشت اردی۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

کنندگان که از کارگران  اجتماع .های سوخت کشور مقابل شرکت ملی پاالیش نفت تجمع کردند موقت جایگاه
ها به بخش  سازی و واگذاری جایگاه پس از خصوصی :گویند های سوخت هستند، می قرارداد موقت جایگاه

از نمایندگان مجلس و وزیر نفت خواستند که به وضعیت اشتغال آنها رسیدگی آنان  .مای خصوصی، بیکار شده
سالها سابقه کاردارم اما اکنون ماههاست که بیکارم و هیچ نهادی هم : یکی از تجمع کنندگان گفت .شود

 .پاسخگوی وضعیت نابسامان ما نیست

 با اتمام قرار داد کار اخراج شدند« ریز موج»کارگر  30

کارخانه زرین موج، کارگر  1:تعداد :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

تولید کننده انواع سی دی که  ریز موج زرین یا  واحد تولیدیدر  .اند رارداد، کارشان را از دست دادهپس از خاتمه ق
کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به  011حدود ؛گویند می است ودی وی دی

کارگر پس از خاتمه قرارداد، کارشان را از  1:دلیل نامعلومی که کارگران از آن اظهار بی اطالعی می کنند ، تعداد 
اخراج کارگران در حالی صورت می گیرد که کارفرما : گویند در ادامه درباره وضعیت خود میکارگران  .اند دست داده

تمامی کارگران اخراجی به همراه کارگران  .بعد از اخراج نیروی کار قدیمی نیروی کار جدید استخدام می کند
بیمه تامین اجتماعی همچنین  .طلبکارند 59و  59ابت سه ماه مزد و نیمی از عیدی سال دست کم ب شاغل 

 .پرداخت نشده وبیمه تکمیلی نیز دچار مشکالتی است ،در برخی از ماه های سال کارگران کارخانه ریز موج
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 «آقا معلم بازنشسته»دقایقی از زندگی 
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های بی  فا از نامالیمتآقا معلم با ص:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه،، خبرگزاری فارس گزارشبه 
داد و نخ نماشدن یقه پیراهنش، روایت محزونی از  های او، بوی سادگی می پایان روزگار دل پری داشت، لباس

آقا معلم  .کرد، اما غرور بی مثال او به این ناامیدی و دل آزردگی مجال خودنمایی نمی داد ناتوانی مالی او می
ام در انتظار آمدن  روز پیش هنگامی که من همراه با دوست فرهنگی بازنشسته داستان ما مردی است که چند

با زبان ساده و بی آالیش خود از گرفتن مدرک ...!مان بود و از قضا معلم دوستم قطار بودیم، میهمان جمع دونفری

یادش بخیر آن روزها که در دانشگاه عالمه طباطبایی فارغ »: سال پیش روایت کرد و گفت9:لیسانس در 
او به شاگردان بی شمارش  .«لتحصیل شدم و در دبیرستان دورس روان شناسی، ادبیات و عربی درس دادما

اشاره کرد که حاال هرکدام در مسندی و مرکزی مشغول به کار هستند و اما شکوه و عظمت او در قیاس با آنها 
اش به  ر و فعالیت هنوز دریافتیسال کا 1:از کمی حقوق بازنشستگی گفت و اینکه بعد از  .قابل مقایسه نیست

شود و خیلی سریع دستان ما را  این پیر دیر علم و دانش چرا رفیق نیمه راهمان می .....اندازه شاگرد او نیست

رها کرده و با خداحافظی سعی در مخفی کردن حرفه و شغل جدیدش شد و با عجله به سمت در  دیگر قطار 
کند در برابر ما از پایین بودن احتمالی پیشه و حرفه جدیدش پرده برداشته رفت تا از قطار زندگی جا نماند تا ن

  !شود و شأن منزلت او زیر سؤال برود

 :یک کارشناس بهداشت محیط کار
 معدنچیان مسموم پیش از بازگشت به کار باید معاینه شوند

 

 
رئیس اداره ،  مهین حق شناس : ه استآمد۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

کارگرانی مانند معدنچیان مسموم : گوید ای مرکز سالمت محیط کار به ایلنا می بازرسی، قوانین و بهداشت حرفه

شوند پس از بهبودی برای بازگشت به کار نیاز به معاینات  های گازی می شده زمستان یورت که دچار مسمومیت
اگرچه طبق  ....توانند بر سرکار خود بازگردند رت تشخیص مثبت پزشک طب کار میبیشتری دارند و تنها در صو

سنگ زمستان یورت خللی ایجاد  های کارگران زغال آنکه در روند تامین معاش خانواده تصمیم دولت قرار است بی
معدنچیان ماه از ادامه فعالیت این واحد معدنی جلوگیری کند اما چگونگی شرایط جسمی  9برای مدت  ،کند

 ....توان آنرا نادیده گرفت ای بود که نمی مسموم برای حضور مجدد در بازار کار مسئله

 مالک معدن، مسئول مستقیم حادثه آزادشهر است

 مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/3973924 

معاون  شیرازی، جهانبخش سنجابی : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
مسئولیت اجرای استانداردهای ایمنی در معادن مستقیما با : ارزیابی سازمان ملی استاندارد معتقد است

روز قبل حادثه ای را در استان گلستان عدم رعایت ضوابط و استاندارد چند  .بردار و صاحب امتیاز معدن است بهره

این بزرگترین فاجعه معدنی در کشور و یکی از بزرگترین  معدنکار شد و موجب شد ۱۰رقم زد که منجر به فوت بیش از 
 .حوادث معدن در دنیا نام بگیرد

را داریم و در  باید توضیح دهم ما در هر محیط کاری در یک طرف کارفرما ءادابت: جهانبخش سنجابی شیرازی، گفت
در اصل حفظ امنیت کارمندان و کارگران و رعایت استانداردهای موجود به طور کامل با . طرف دیگر کارمند یا کارگر

مسئول اصلی اجرای : سنجابی تاکید کرد ....کارفرما که در معادن بهره بردار یا صاحب امتیاز است می باشد

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-9/486544-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%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-9/486544-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


تگاه هایی که می توانند اجرای استاندارد را نظارت و از بهره بردار استانداردها صاحب و مالک معدن است، اما دس

در حوزه های مرتبط و  (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -وزرات صنعت -وزارت کار) مطالبه کنند سه وزارتخانه
 .تخصصی خودشان هستند

 تجمع کارگران سهامدار معدن اسفندقه در مقابل فرمانداری ارزوئیه

 
معدن » سهامدار  جمعی از کارگران :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

ن وضعیت سهامشان مقابل ساختمان فرمانداری دومین روز متوالی است که برای روشن شد« کرمیت اسفندقه 

معادن کرومیت اسفندقه که یکی از   سهام ۱۱ ، در سال: می گویدیکی از کارگران معدن .اند ارزوئیه تجمع کرده
بین صندوق   بزرکترین معادن کرومیت کشور محسوب می شود، از سوی وزارت صنعت ومعدن دولت وقت

کارگری که آن زمان در این واحد معدنی مشغول  ۶۰۲بیش از   دنی امیر وصنعتی مع  بازنشستگی فوالد وشرکت
عملکرد  او با بیان اینکه کارگران معترض به روند توزیع سود سهام وگزارشهای ساالنه  .اند، تقسیم شد بوده

رصد د ۰۱داران این شرکت صندوق بازنشستگی فوالد با  درحال حاضر سهام: انتقاد دارند افزود هیئت مدیره 
درصد سهام را دارا  ١۱درصد سهم وپرسنل وکارگران معدن اسفندقه که  ۱۱سهم ،شرکت صنعتی معدنی امیر با 

کارگران در حالی خاتمه پیدا کرد که مسئولین فرماندار وعده پی  به گفته این کارگر تجمع روز گذشته .هستند

راجعه کرده ایم تا پاسخ روشنی به مشکالتمان گیری مطالباتمان را دادند به همین دلیل امروز به فرمانداری م
 .داده شود

 دهد؟ صنعت بیکاری را شکست می

 مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/3974530 

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

این بخش از صنایع . ناپذیر تعطیل است در شرایط فعلی و به دالیل اجتنابدرصد از صنایع  ۰۲۲: صنعت اتاق تهران گفت
ها برای ایجاد اشتغال  توان از ظرفیت آن روز کند درنتیجه نمی نتوانسته ازنظر مدیریتی و تکنولوژیکی خودش را به

وسازی صنعت و انتقال فرصت ن ،های تجاری خارجی به ایران وآمد هیئت این امید وجود دارد که در رفت. استفاده کرد
ها برای فروش کاال به ایران سفر کردند و کمتر در سطح  دانش مدیریتی فراهم شود اما تاکنون، بیشتر هیئت

های خارجی برقرار  گذاری همکاری با شرکت اگر در سطح سرمایه. گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمدند سرمایه
های مختلف اقتصاد در  درباره ظرفیت بخش .نعت حساب کردزایی ص توان روی ظرفیت اشتغال شود، می

ترین مسئله  ها، هنوز مشکل بیکاری، مهم سؤال این است که چرا باوجوداین ظرفیت. شنویم زایی زیاد می اشتغال

ترین دلیل تعلل  ر حال حاضر مسئله انتقال نقدینگی و تهدیدهای آمریکا ازنظر من، مهمد: وی افزود اقتصاد ماست؟
زایی هر بخش از صنایع  های خارجی برای گسترش همکاری با ایران است و باید برای افزایش ظرفیت اشتغال شرکت

 ....کشور به رفع این موانع فکر کرد

 مشاوران ایمنی کل معادن کشور را کنترل کنند/ مشابه معدن یورت در کشور کم نیست

 

 
مشاور حفاظت ،غالمرضا غفوری :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،

ایمنی معادن، الزامات و  در آیین نامه: فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در ارتباط با حادثه انفجار معدن یورت گفت

نامه مشخص است؛ حاال باید دید  های افراد و وظایفی که دارند در این آیین بایدها به دقت تعریف شده؛ مسئولیت
به عنوان زنگ اخطاری باشد گه .. .در معدن یورت، کدامیک از این الزامات رعایت شده و کدامیک هم رعایت نشده

معدن یورت یک زنگ  فاجعه می نماید؛توصیه موکد غفوری . ...ط اقدام کنندمسئوالن به ایمن سازی معادن پرخ

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487487-%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-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487487-%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-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487500-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


فقط و . خطر باشد و مشاوران ایمنی معادن، کل معادن کشور را کنترل کنند و اقدامات ایمنی الزم را انجام دهند

لی این امر شود و متو های مشابه در معادن پرخطر کشور جلوگیری می فقط در این صورت است که از بروز حادثه

 .ضروری هم بدون تردید دولت است

 !چندبرابر شدن قیمت از میدان مرکزی تا مغازه/آشفته بازار میوه تهران

http://www.mehrnews.com/news/3967690 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

جات از  قیمت انواع میوه و صیفی:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهتی مهر،به نوشته خبرگزاری دول
شود و به دلیل عدم نظارت، قیمت میوه از یک نقطه تا یک  های سطح شهر چندین برابر می میدان مرکزی تا مغازه

در میدان جات  که قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی است درحالیو این  .نقطه دیگر شهر بسیار متفاوت است

مرکزی میوه و تره بار معقول و منطقی است، در مراکز خرده فروشی از این آرامش خبری نیست و مردم برای خرید 
 .چند قلم میوه باید کلی هزینه کرده و برخی اقالم را به چند برابر قیمت میدان مرکزی خریداری کنند

این گزارش را به مردم عرضه کنند،  سود، انواع میوه« درصد١۰تا»در حالی که مغازه داران می توانند با در نظر گرفتن 
 . میدانی وجوه این اختالف قیمت ها را بین میدان تره بار و مغازه های میوه فروشی به خوبی نشان می دهد

 وعده وزارت کار برای حل مشکالت بازنشستگی کارگران روغن قو
 

نفر از کارگران در مقام  01حدود :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
مشاور وزیر  ،عباس مجتهدزادهستگی کارخانه روغن قو پس از تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار گفتند ؛ بازنش

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعدادی از کارگران روغن نباتی قو که مشکالتی در بازنشستگی خود با استفاده از 
این کارگران که  .مشکالت آنان برطرف شودوعده داده است که هر چه سریعتر  ،قانون سختی و زیان آور دارند

  .تاکنون به علت امتناع کارفرما، تامین منابع مالی الزم برای انجام این کار با اخالل مواجه شده است

 کارگر فصلی۱۸اشتغال /راهکارهای شهرداری تهران برای کاهش بیکاری

http://www.mehrnews.com/news/3974143 

 
 

 
 

 

 
 

مدیرعامل سازمان رضا قدیمی، :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
در غرفه های ه دارای پروندنفر کارگر فصلی و ساختمانی  ۶۲خدمات اجتماعی شهرداری تهران از اشتغال به کار 

این کارگران در حال حاضر در حوزه های خدمات، : افزودو  سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد

البسه مخصوصی ویژه ی این افراد با رنگ آبی فیروزه : قدمی گفت  .نظافت، بهداشت محیط مشغول به کار هستند
 ....ودر اختیار آنها قرار گرفته است  ای تهیه

دیمی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی از سطح معابر ، میادین و گذرگاههای اصلی شهر با هدف پاکسازی ق

سیمای شهر و ارائه ی خدمات اجتماعی ، حمایتی و فرهنگی به افراد جامعه هدف، ارتقاء شأن اجتماعی و جایگاه 
سامانه های ساماندهی کارگران شغلی کارگران ساختمانی وفصلی ، کاهش آسیب های اجتماعی و تأسیس 

ساختمانی و فصلی در سطح مناطق را از جمله مهمترین عوامل اصلی ایجاد سامانه های کارگران ساختمانی و 

شاهد حمایت های روز افزون  الزم،امید است در آینده ای نزدیک و با تدابیر : وی بیان کرد  ....فصلی عنوان کرد
 یی و خدمات رسانی به این قشر زحمتکش باشیممدیریت شهری در حوزه ی اشتغالزا

 برگزاری دادگاه دو فعال کارگری در جوی مناسب

 

وکیل ،محمدعلی جداری فروغی :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
صبح نوزدهم اردیبهشت، دادگاه تجدیدنظر، در شعبه هشتم دادگاه : گفت جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد

در جوی مناسب برگزار شد؛ در این دادگاه بار دیگر به اتهامات موکلین مبنی بر ( اراک)تجدیدنظر استان مرکزی 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487445-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487445-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487518-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487518-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8


اقدام علیه امنیت ملی که قبال هرکدام براساس این اتهامات به یازده سال زندان محکوم شده  تبلیغ علیه نظام و

قضات محترم دادگاه با دقت به دفاعیات ما توجه کردند و با : این وکیل دادگستری افزود .بودند، رسیدگی شد

 .امیدواریم حکم برائت موکلین صادر شودتوجه به پایان رسیدگی 

 کنگان به شرایط نامناسب شغلی 70اعتراض گروهی از کارگران فاز 
 

جمعی از کارگران شاغل در :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به نو

این اعتراض صنفی   .تجمع کردند  کنگان در اعتراض به شرایط شغلی خود 02فاز   های واحدهای تعمیراتی پروژه
وضعیت نامناسب  سه روز گذشته آغاز شده و دلیل آن نامشخص بودن وضعیت قراردادهای کاری، از

کارگران  .های خوراک تدارک شده از سوی کارفرما، عنوان شده است و بی کیفیت بودن وعده ها استراحتگاه
ذشت دو ماه از با گ همچنین گفته شده،  .اند های غذایی توزیع شده نیز خودداری کرده معترض از خوردن وعده

سال جاری هنوز قراردادهای کاری کارگران منعقد نشده و مبلغ قراردادها نیز از سال گذشته کمتر و به همین 

 کنگان مدت ها بدون مدیریت مشخص اداره می شود 02فاز  .دلیل ناراحتی کارگران را به همراه داشته است
 روزگار کارگران شهرداری چرام چگونه می گذرد؟/ ماه بدون حقوق 6

http://www.dana.ir/news/1101959.html/ 

 
اردیبهشت ۱۶شنبه  سه ،پایگاه تحلیل و اطالع رسانی چرام ؛ به نقل ازاطالع رسانی راه دانا شبکه به گزارش

یکی از شهروندان چرامی درخصوص حقوق معوق کارگران زحمتکش شهرداری با ارسال :   آمده است۱١۶۶
ششمین ماه   روزگار کارگران در شهرداری چرام چگونه می گذرد؟:  هایی را طرح کرده است  رسشپیادداشتی 

 ...از عدم پرداخت حقوق کارگران مظلوم شهرداری میگذرد اما سخنی با شورا و شهردار چرام

رسنل ماه است حقوق رفتگران و سایر پ 9اما  ،اگر چه شما خادم مردم هستید و پاسخگویی وظیفه شماست  

است حق بیمه این کارکنان  ماه  9شهرداری چرام پرداخت نشده ،چند سال مطالبات معوق آنها پرداخت نشده ، 
ضمن آن تامین اجتماعی  به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده ، بی تعارف پرسنل شهرداری گرسنه اند و 

هیچ خدماتی به آنها  یض یا تمدید نمی کند و به دلیل عدم پرداخت حق بیمه چندین ماه است دفترچه آنها را تعو

چرا در . رفتگر می چرخانند این ظلم است و به آنها فشار زیاد وارد می شود  0کل شهر را همچنین  .نمی دهد
استخدام بیش از نیاز صورت می گیرد ، اما در بخش خدمات شهری که  ،اداره که این همه نیروی بیکار وجود دارد

نفر است هیچ نیرویی اضاف نمی شود ؟ اگر چه همیشه شعار  0ار یک شهر بر دوش سالهاست رنج و فش
مسئولین ما حمایت از قشر مظلوم کارگر بوده اما آنچه که امروز حاکم است با آنچه که شعار بوده به دور است و 

 (شهروند چرامی...) .حقیقت چیز دیگری می باشد

 بیشتر کارگران فصلی معدن طالی آق دره هنوز بیکارند

 ۱۰معدن طالی آق دره در :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
کیلومتری شهرستان تکاب در منطقه سرد سیر آذربایجان غربی قرار دارد اما به گفته کارگرانی که در این واحد 

معدنی مشغول کارند برخالف سالهای گذشته سرمای هوای امسال آنقدر شدید نسیت که امکان فعالیت 
ر هرسال فعالیت خود را در معدن که در بها کارگر فصلی معدن طالی آق دره۱۰۲حدود اما .  کارگران متوقف شود

این  .دهیم دره شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می آق

  اند نفر از کارگران فصلی در این واحد معدنی مشغول بکار شده ۰۲امسال برخالف گذشته تنها : کارگران گفتند
 .باقیمانده هنوز مشخص نیست کارگر فصلی ۱۱۲وهنوز وضعیت شغلی 

 کند ادعای قالیباف داغ ما را تازه می/ایم طعم تلخ محرومیت و تبعیض را در شهرداری تهران چشیده

 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به ن 
در روزهای گذشته .های مسئولین شهرداری تهران و عدم پرداخت تسهیالت مسکن انتقاد کردند خلف وعده

ض در ساختار شهرداری تهران جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ایلنا تماس گرفتند و از تبعی
اند و مبالغ زیادی هم به  این کارگران که سالهاست برای دریافت مسکن تعاونی ثبت نام کرده .انتقاد کردند

ایم، پاسخی  به هر مقام مسئولی در شهرداری تهران مراجعه کرده: گویند اند؛ می شرکت تعاونی پرداخته
هایی که قرار بود سالها قبل تحویل شود، هنوز در ابتدای راه مانده است  خانه: گویند این کارگران می .ایم نگرفته

کارگران اتوبوسرانی  .ها و امکانات استفاده کردند و صاحب امالک نجومی شدند ای در این سالها از رانت ولی عده

شهرداری آوری امضا و ارائه طومار به مسئوالن  مدعی هستند که اواخر اسفندماه سال گذشته شروع به جمع
شود؟ در مقابل مسئوالن  چرا تسهیالت مسکن به رانندگان پرداخت نمی: نمودیم؛ خواسته ما ساده بود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487525-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/468675-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/468675-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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شهرداری مانع پیوستن رانندگان به این حرکت شدند؛ به عبارتی رانندگان را ترساندند؛ در نهایت هم پاسخی به 

 ....رانندگان ندادند

 کودک خیابانی در یزد 004 ساماندهی

//www.isna.ir/news/96021912331http: 

 
کارشناس  ،محبوبه داورانی:  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه،به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

کودک  220استان یزد با اشاره به پذیرش و ساماندهی دیدگان اجتماعی اداره کل بهزیستی  مسئول امور آسیب
های مربوطه در این  ماه امسال، تعامل و همکاری تمام دستگاه دینرخیابانی و کار از ابتدای پارسال تا آخر فرو

آوری کودکان خیابانی و  نیروی انتظامی و شهرداری متولی اصلی جمع: او می گوید .رابطه را خواستار شد

این کارشناس  .شهر هستند ولی پس از پذیرش عمده کار اجرایی برعهده بهزیستی است متکدی از سطح
بیگانه فاقد هویت و  مسئول عمده مشکالت طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی را پذیرش کودکان اتباع

ست در سرپرست یا بدسرپر مشکالت موجود در هنگام ترخیص این کودکان، همچنین عدم امکان پذیرش اتباع بی
مراکز دائم و شبه خانواده بهزیستی، تجّمع اتباع در مرکز و مشکل مزاحمت برای همسایگان مجاور مرکز، عنوان 

نیازمند عزم جدی و همکاری همه  ،معتقد است که ساماندهی کودکان خیابانی و کودکان کاراو  .کند می

 .ایی از عهده آن برنخواهند آمدهای مرتبط با این موضوع است و یک یا چند دستگاه به تنه دستگاه

 نفر رسید ۱۱شمار جانباختگان حادثه معدن یورت به 

 
http://rooykard24.com/news/12776620 

 

 

مدیریت  دفتر مدیرکل،صادقعلی مقدم:است آمده۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه،20رد گزارش رویکبه 
خبرهای : است، گفت کشف شده استانداری گلستان با بیان اینکه پیکر یک معدنچی دیگر در تونل معدن بحران

وی تاکید  .ادامه دارد معدن آزادشهر مبنی بر پایان عملیات صحت ندارد و عملیات نجات و امداد همچنان در
حال  معدنکار توانستند جسد یک معدنچی دیگر را در تونل معدن کشف کنند و در نیروهای متخصصداشت؛ 

با این پیکر کشف شده، تعداد : وی افزود.ادامه دارد زیر آوار تالشها برای خارج کردن این جسد از حاضر

 .. .نفر رسید ۰١آزادشهر به  انفجار معدن در حادثه جان باخته معدنچیان

 ابعاد تازه اي از فاجعه انفجار معدن آزاد شهر از زبان خانواده معدنچیان

در انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر در گفتگو با راديو ندا '' مفقود''يكي از بستگان معدنچیان به گزارش رادیو ندا ،
هشت تن از معدنچیان پیش از مرگ بر روي سنگ هاي معدن نوشته . فاجعه را برمال مي سازدابعاد تازه اي از 

 :گوش کنید !''عصر 9ما زنده ايم، ساعت '' : بودند 

http://www.radioneda.de/2017/05/08/M_Azadshahr96.mp3 

 کاال قاچاق 

 میلیارد ریالی کاالی قاچاق در بهارستان 3توقیف محموله 

http://www.isna.ir/news/96021912389 
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http://rooykard24.com/news/12771816/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-50-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12764103/%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%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://rooykard24.com/news/12763626/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12763626/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12766666/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%DB%B7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://rooykard24.com/news/12745616/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12745616/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12745616/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12745616/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12768045/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%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-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%B4%DB%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12768045/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%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-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%B4%DB%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12764359/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://rooykard24.com/news/12764359/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://rooykard24.com/news/12751977/%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12751977/%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.radioneda.de/2017/05/08/M_Azadshahr96.mp3


 
فرمانده   ،سرهنگ واحد نورمحمدی : ده استآم۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه،به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

تصریح وی .میلیون ریالی کاالی قاچاق خبر داد 911انتظامی شهرستان بهارستان از توقیف محموله سه میلیارد و 
ماموران با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات حساب شده خودروی حامل کاالی قاچاق را توقیف و در : کرد

بنابر  .ات و وسایل ارتباطی از قبیل کابل و لوازم دکل و انواع سوکت قاچاق کشف کردندبازرسی از آن انواع قطع
اعالم پایگاه خبری پلیس، وی با بیان اینکه ارزش ریالی کاالهای کشف شده توسط کارشناسان حدود سه 

قچیان کاال و برهم با اشاره به اینکه برخورد با قاچافرمانده انتظامی ؛ . است ریال برآورد شده 911میلیارد و 

متهم جهت سیر : زنندگان نظم اقتصادی جامعه در سال جاری اولویت کاری نیروی انتظامی است ،بیان داشت
  .مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد

 آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل وزارت آموزش و پرورشتجمع 

http://www.mehrnews.com/news/3974617 
 

آموزشیاران نهضت سواد تعدادی از :  آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه ،به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
 .اند زار کردهمقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگ ،نسبت به وضعیت بالتکلیف خود ،آموزی

وی .کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به تعیین تکلیف و استخدامی ما اقدامی نمی: گوید یکی از آمورشیاران می

با وجود مصوبه مجلس برای به کارگیری آموزشیاران نهضت سوادی آموزی وزارت آموزش و پرورش : دهد ادامه می
ئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی قاسم احمدی الشکی، عضو هی .دهد اهمیتی به ما نمی

هزار  ١۲حدود : طرح استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خبرداد و گفت
 ...شوند نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از این طریق تعیین تکلیف می

  ...محرومیت پنج ماهه کارگران فضای سبز بندرعباس از حقوق و مزایا

http://www.dana.ir/news/1101074.html 

 

هفته کارگر : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سه؛هرمز؛به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

تمام شد و برای این قشر زحمتکش جامعه چیزی به جز وعده حاصل نگردید کارگرانی که وضع مالی و زندگی 

تی از حقوق اولیه خود که به صراحت در قانون کار ذکر گردیده، محروم شان بهتر از سال گذشته نشده بلکه ح
این محرومیت و این وضعیت کنونی اقشار کارگر مروبط به گذشته نبوده بلکه در شرایط کنونی و وضعیت .شده اند

از سوی دستگاهها برای حل مشکل این قشر   بغرنج اقتصادی جامعه شاهد بحران کارگران هستیم و تاکنون
هیچ ثباتی در پرداخت حقوق  :کارگر شهرداری بندرعباس تصریح کرد ...ظلوم هیچ اقدامی صورت نگرفته استم

این امر موجب شده تا حتی هزینه رفت و آمد . دکارگران وجود ندارد و پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده ایم

شرایط بحرانی است :" می کنیم می گویند به محل کار را نداشته باشیم و زمانی که با مسئولین مورد نظر بیان
 ".و اگر کار بهتری سراغ دارید می توانید مشغول به کار شوید

 پیکر پنج جانباخته دیگر معدن آزادشهر احراز هویت شدند

 

 
مدیرکل پزشکی   ،حسین زارعی: آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

  تن از ١۱کارگر ،تاکنون پیکر  ۰قانونی استان گلستان با اعالم این خبر گفته است ، با شناسایی هویت این 
او با بیان اینکه عالوه  .کارگران جانباختگان حادثه زمستان یورت شناسایی و به خانواده های آنان تحویل شده اند

http://www.dana.ir/News/1101074.html
http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/
http://www.hormoz.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487886-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487886-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 ۰۱در مجموع پیکر : کارگر هنوز هویت پنج معدن کار شناسایی نشده است افزود ١۱بر کشف هویت این 

معدنکار روز گذشته  ۰  نتقل شده است که هویتجانباخته برای احراز هویت و شناسایی به پزشکی قانونی م

اخیر را به   کارگر جانباخته احراز هویت شده  وی اسامی پنج .های آنان تحویل شده است شناسایی و به خانواده
 :این شرح اعالم کرد

 سید حبیب جاهدی -  ۰محمود گنجی وطن  -۰مصیب هدایت  -١ابوالقاسم میردار وطن  -۱غفور آریون  -۱

 "اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی" ن حمایتی معلمان از کمپی

 ما فقط معلمیم؛  هموطن سالم

ما همواره ...:آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبهکانون صنفی معلمان،  تلگرام، کانال در مندرج خبر برپایه
ان بوده ایم و در این راستا خواهان اجرای مصوبه مجلس شورای اسالمی ایران در پرداخت حقوق حقه همکارانم

اما دریغ  .در تشکلی قانونی به نام کانونهای صنفی معلمان صدای اعتراضمان را به گوش دولتمردان رسانیده ایم
قوه قضاییه کشور به اتهاماتی ناروا و مبهم تعدادی از همکارانمان را در دادگاههایی با درب بسته و  . از یک نگاه

اینک .است ز پنج دقیقه محاکمه و احکام زندان و تبعید دراز مدت را برای انان اعمال کردهحتی در زمانی کوتاهتر ا
اسماعیل عبدی معلم ریاضی و دبیر کل کانون صنفی معلمین ایران خواهان لغو حکم خود و احکام صادره برای 

ر داریم با پخش این از شمای هموطن انتظا ....دیگر همکارانش دست به اعتصاب غذا در زندان اوین زده است

 . تن امضاء کرده اند 079این نامه را تا این تاریخ . نامه در فضای مجازی به اگاهی ملت با ما همراه شوید

 ۶۳فقره پرونده فرار مالیاتی در سال  ۶۱۸برخورد با بیش از 
 

معاون مبارزه مجید اعظمی مقدم،  : آمده است۱١۶۶اردیبهشت ۱۶شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
ور براساس مالیات استوار با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کش با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا

با تصویب قانون جدید  ۶۰شد اما از ابتدای سال  در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی: است، اظهارداشت
ای  شود که برای مبارزه با این پدیده، با سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه ها، این اقدام ، جرم محسوب می مالیات

فقره پرونده فرار مالیاتی در سراسر کشور  ۱۶۲در سال گذشته بیش از : کرد اعظمی تصریح .منعقد شده است

میلیارد تومان است؛ همچنین در این  ۰۰١های باال کشف شد که ارزش آنها طبق برآوردهای صورت گرفته  با رقم
 ....رابطه با چند باند بزرگ در این حوزه برخورد قضائی و انتظامی صورت گرفت

 برابر شد ۶۱چین واردات اسباب بازی از 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/20/1403277 

صادرات اسباب  ؛گمرک اعالم کرد: آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،
 ۱۰۱برابری نسبت به سال قبل از آن به ۱۰با افزایش حدود  ۱۲۱۶سال ی و وسایل ورزشی چین به ایران درباز

میلیون دالر اسباب بازی و وسایل  01بالغ بر  2109بر اساس این گزارش، چین در سال  .میلیون دالر رسید

چین در سه  ...میلیون دالر افزایش یافته است 000به  2109ورزشی به ایران صادر کرده بود اما این رقم در سال 
 .ورزشی به ایران صادر کرده بودمیلیون دالر اسباب بازی و وسیله  :0بالغ بر  2109ماهه نخست 

 کودکان کار را ابزاری برای کسب رای نکنید
ور مدیر کل دفتر ام ،روزبه کردونی:آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

با اشاره به وجود تفاوت بین ارائه سیاست و برنامه برای حمایت اجتماعی از  های اجتماعی وزارت رفاه، آسیب

برای نمونه اینکه : های آسیب پذیر برای جلب رای، اظهار داشت های آسیب پذیر و سوء استفاده از گروه گروه
گذارند و تصویر آنها را به نمایش  ها از کودکان کار مایه می ا در مناظرههای مستند خود و ی برخی کاندیدها در فیلم

ای برای بهبود فقر این کودکان ارائه دهند، بدین معناست که کودکان  گذارند، آنهم بدون آنکه سیاست و برنامه می
ن کودکان را دو ابزاری برای کسب رای هستند که این موضوع خود مظلومیت ای  کار در دیدگاه برخی کاندیداها

اگر دغدغه کاندیدهای ریاست جمهوری به واقع کودکان و فقر آنها باشد، بایستی : گفتوی  .کند چندان می

 ..!!.های عملیاتی در جهت کنترل و کاهشی فقر کودکان ارائه کنند های مشخص و برنامه سیاست

 کارگر بیکار شدند ۱۳۸/ساله تجهیزات نفتی ورشکست شد  ۱۳کارخانه 

tps://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/20/1403162ht 
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/487849-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


یکی از کارخانجات با سابقه ایران در :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،

کارگر این  ۰۰۲و  روزهای اخیر اعالم ورشکستگی کرد سال سابقه، در ۰١ساخت تجهیزات صنعت نفت با بیش از 

نه تولیدی که سازنده مبدل های حرارتی، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و این کارخا .کارخانه از کار بیکار شدند
برج های تقطیر مورد استفاده در صنعت نفت بوده و در کاشان مستقر بوده است، به دلیل مشکالت عدیده در 

تأمین نقدینگی، بدهی های بانکی و مالیاتی، عدم وصول به موقع مطالبات دولتی و همچنین عدم حمایت 
 .ورشکست شد... دهای مربوطه برای اخذ تسهیالت و نها

 کشف پیکر آخرین معدنچی مدفون در زمستان یورت

 

در معاون مدیرکل  ،رضا منتظری حمید :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
دیگر در جریان  معدنچی :0آخرین معدنچی معدن زمستان یورت که به همراه  پیکر  :گویند استان گلستان می

برپایه این اظهارات .حادثه انفجار روز چهارشنبه گذشته در زیر آوار مانده بود، توسط تیم امداد کشف شده است
جهت ادامه دارد اما به دلیل باال بودن احتمال ریزش مجدد، روند آوار برداری در  عملیات آوار برداری همچنان از دو

به گفته وی اگرچه عملیات .رود آخرین معدنچی مدفون به کندی پیش می  مسیر منتهی به محل قرار گرفتن پیکر

امر دسترسی را اما بازهم شاهد ریزش آوار برداشته شده هستیم که همین   رود آوار برداری به خوبی پیش می
  .دشوار ساخته است

 های کارگری را تضعیف کرد  سال تشکل ۱۸دبیرکل خانه کارگر 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/20/1403584 

سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،
مشکالت جامعه : ن ایران امروز در میزگرد بررسی عملکرد اشتغال و تامین اجتماعی گفتعالی نمایندگان کارگرا

وی با انتقاد از عملکرد .تر شده است ها در دولت یازدهم وسیع کارگری در حالی عنوان شد که دامنه این گرفتاری
جای تعجب : ران گفتدبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در دفاع از مطالبات جامعه کارگ

کند، تمام قد از  ای که تحت عنوان خانه کارگر و نماینده این قشر از جامعه خود را معرفی می است، نماینده

کند و حال آنکه وقتی از وی از  های بسیار برای کارگران شده دفاع می عملکرد دولت که باعث ایجاد گرفتاری
وگو با نمایندگان  شویم، متاسفانه حاضر به گفت هایی می دامها خواستار پاسخگویی به چنین اق طریق رسانه

های کارگری همواره  این در حالی است که نمایندگان تشکل. ها نیستند کارگری و حتی پرسشگری رسانه
و یا خبرهایی وجود دارد که آقای محجوب از آنها باخبر   خواستار این موضوع هستند که به طور دقیق چه اتفاق

سال است که به اسم کارگران برای حضور در مجلس رأی  ۲١آقای محجوب : افزودوی  .دانیم میاست و ما ن
حداقل دارد،رخت کارگری بر تن که در حالی او . گرفته، ولی حداقل دفاع از کارگران را در خانه ملت نداشته است

 ....داشته استقانون کار را ن 7اقدام الزم از جمله اخطار به وزیر کار در مورد اجرای ماده 

 میلیون تومانی ۰.۳استفاده وزیر وارداتچی از پسر روستایی با هدیه  سوء

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/20/1402982 

 

 

در روزهای اخیر موضوع تخلفات متنوع :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،
ارداتچی معروف شده است به نقطه ثقلی در گفتگوهای ها به وزیر و آقای وزیر آموزش و پرورش که در رسانه

دست توانمند دختر مظلومش اداره  شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش که به. روزمره مردم تبدیل شده است

میلیون تومان کاال را با کارت  221شد تنها در یک فقره محموله پوشاک وارداتی از کشور ایتالیا تولید چین  می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488183-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488183-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


میلیون تومان ۱.۰روستایی بیکار که بادریافت " سید حسن"  .فرد سوم به کشور وارد کرده است بازرگانی یک

گذراند، ازاو  کارت بازرگانی خود را در اختیار دختر مظلوم وزیر وارداتچی قرار داده، روزهای پراسترسی را می

موضوع .شید تا کارت بازرگانی بگیردک از تعزیرات گرفته،چقدر طول می پرسیدیم دختر وزیر در نصف روز حکم تبرئه
کارتهای بازرگانی یک بار مصرف امروز به محملی برای الپوشانی قاچاق و فرارهای میلیاردی مالیاتی تبدیل شده 

میلیون دالر انواع کاال وارد  01دهد با استفاده از این کارت بازرگانی در حدود  های اولیه نشان می بررسی .است
ی است که صاحب شرکت هیچ نقشی در فرآیند واردات ندارد و این کارت در عمل برای شده است، این درحال

گزارش روزنامه رسمی .شود استفاده می سرپوش گذاشتن قاچاق و فرار مالیات عملکرد توسط اشخاص مختلف 

رار داشته در شهر آمل ق محل شرکتی که واردات دختر وزیر به نام و اعتبار او انجام شده،مبنی بر اینستکه ؛ 

 ....و سپس به فریدونکنار منتقل شده است( باالعکس )است 

 با بیش از دوازده ساعت کار، بیمه، تعطیلی و اضافه کار نداریمکارگران میدان تره بار، 

 
جمعی از کارگران میادین میوه و  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

ن و نگهبانانی که شیفت نیستند و تمامی کارگران خدماتی سازما هفته،  جمعه ایناعالم داشتند؛تره بار تهران 
کارگران  .قرار است در فرهنگسرای بهمن حاضر شوندظهر۱۱صبح تا ۶ساعت میادین و بازار های تابعه از

ه در میدان بهمن نگ  جمعه هفته پیش به بهانه هفته کارگر، کارگران  تره بارهای تهران تا حدود عصر :گویند می

دهیم دعوت هفته جاری به خاطر  داشته شدند اما قالیباف در جمع آنها حاضر نشد؛ به همین دلیل احتمال می
وضعیت شغلی کارگران شهرداری تهران نابسامان است؛ ، وضع اشتغال  :گویند میآنان .باشد حضور قالیباف

اضافه کار؛ روزی بیش از دوازده ساعت  بیمه خبری است و نه از تعطیلی وها هم به شدت بد است؛ نه از باری تره
آیی  برداری انتخاباتی از گردهم در این میان، نگران بهره. کنیم ولی امنیت شغلی و امید به آینده نداریم کار می

در شرایطی که کارگران زیرمجموعه شهرداری در این اوضاع مغشوش و نابسامان به سر . کارگران هستیم

 .ها بگوید درصدی 59واهد برای خودش تبلیغات کند و از منافع خ میبرند، جناب شهردار  می

 «زمستان یورت»معدنچی دیگر از  ۰کشف جسد 
 

http://www.sharghdaily.ir/News/120945 

معاون امور عمرانی استاندار ،رضا مروتی  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه، شرقبه نوشته روزنامه 
دنچی از این مع ٤۱تاکنون پیکر : باره گفت حران استان از دستیابی به اجساد دراینگلستان و جانشین مدیریت ب

متری بیرون کشیده شدند و ۰۲۲شب دوشنبه از عمق هزارو  پیکر این معدنچیان نیمه .معدن خارج شده است

 .منتقل شدبرای شناسایی و احراز هویت به پزشکی قانونی 

باختگان این حادثه دلخراش، از معدن خارج و پس از احراز هویت به  از جان نفر ۱۱پیش از این، پیکر : مروتی افزود
کاران خارج و برای احراز هویت به پزشکی  نفر از معدن ۱١ها تحویل داده شد و صبح دوشنبه نیز پیکر  خانواده

 .قانونی منتقل شده بود
. باخته معدن آزادشهر خبر داد انوسومین ج نجار، رئیس ستاد بحران، از کشف جسد چهل اسماعیل ساعاتی بعد

نفر  ٤١باختگان این حادثه به  دقایقی قبل با کشف یک جسد دیگر از معدن آزادشهر، شمار جان: گفت وی

نفر نیز مصدوم شدند که برخی به صورت سرپایی یا در مراکز درمانی مداوا و چند نفر  ۱١این حادثه، در ... .رسید
 .اند تان بستری شدههای شرق استان گلس در بیمارستان

 باخته برقرار شد کارگر جان ۰۰مستمری / آغاز پرداخت معوقات کارگران معدن زمستان یورت

 

ستان گلستان از آغاز پرداخت در ا : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
ماه دستمزد پرداخت  01تا  :کارگر این معدن بین  99: . مطالبات مزدی کارگران معدن زمستان یورت خبر دادند

نشده دارند که با احتساب عیدی و سایر مزایای مزدی، متوسط طلب هر کارگر بیش از ده میلیون تومان 
های آنها  گزار مسئولیت کارگران جانباخته، به خانواده به عنوان بیمهاخبار حاکی از این است که بیمه آسیا .است

کارگر جانباخته برقرار شده و در مورد باقی  22مستمری  درخبرها هست؛پردازد؛  میلیون تومان غرامت می 021
 .درگذشتگان نیز کارهای برقراری مستمری در حال انجام است

 !و مضحکه انتخابات نیمکت زیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدونو

 شمس الدین امانتی
https://eshtrak.wordpress.com/2017/05/10 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487928-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%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-9/487842-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-%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%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 
 

« ای محسنی اژه»اخیرا :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه برپایه مقاله مندرج در سایت اشتراک ،
آمیتیس "شرکت»ورش،گفت میلیون تومان بوسیله دختر وزیر آموزش و پر ۱۲۲دررابطه با واردات پوشاک به مبلغ 

وزیر آموزش و پرورش رژیم اسالمی است که گزارشی از طریق « احمد آشتیانی»، متعلق به "طراوت کودک
نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان رسیده بود مبنی بر اینکه در ویالیی در لواسان متعلق به وزیر آموزش و 

علی الریجانی، ( اردیبهشت ۱۶سه شنبه ، )که ناچارا امروز« .پرورش، کاالی قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل شده

پرونده عضویت وزیر آموزش و پرورش این کشور در هیات مدیره یک شرکت خصوصی را به »رئیس مجلس ایران 
با این خبر این پرسش پیش می  «.مجلس فرستاده و خواهان پیگیری فوری آن شده است ۶۲کمیسیون اصل 

 ....نسبت به بهبود وضعیت معلمان امیدوار بود؟ توان چگونه می:  آید

 

 کارکنان علوم پزشکی گیالن هنوز پرداخت نشده است حقوق های عقب مانده

 

کارکنان شاغل در بیمارستانها و :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
اضافه کاری  گویند که دانشگاه علوم پزشکی هنوز بابت مطالبات مربوط به مراکز درمانی علوم پزشکی گیالن می

بیش از یکسال می گوید؛ کارکنان همین تعدادی از .ها تسویه حساب نکرده است وکارانه پرداخت نشده با آن
در مقابل  .ایم دریافت نکرده... است که مزایای مزدی مربوط به اضافه کار ،کارانه، تعطیل کاری ،جمعه کاری و

گر را دلیل تاخیر در پرداخت  های بیمه از سازمانطلب وصول نشده  ،مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن
گویند تا زمانی که بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین  کنند و می مطالبات مزدی نیروی انسانی اعالم می

 .های خود را وصول نکنند، قادر به پرداخت معوقات کارکنان خود نیستند اجتماعی بدهی

 ها دولتی معادن بزرگ در قبضه شبه ...« شرق»وگو با  گفت  رئیس خانه معدن ایران در

 
http://www.sharghdaily.ir/News/120970 

چه كسی مسئول ماجراست؟ این ... : آمده است ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه ،شرقبه نوشته روزنامه 
توان  نمی :گوید می« شرق»او به . پرسش را با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در میان گذاشتیم

درصد معادن كشور خصوصی هستند و این معدن هم متولی ۶۱تا  ۶١دولت را مقصر ماجرا دانست زیرا اصوال 

درصد سهام این معدن در دست ۱۲هرچند اگر در سهام این معدن متمركز شویم، خواهیم دید . خصوصی دارد
مدیره این معدن  داران در هیئت سهامصندوق مهر ایرانیان است كه به گفته بهرامن، سه نفر از هفت نفر این 

درصد، حدود شش تا هفت ۶۱گوید از این  می. بندی معادن كشور را هم جویا شدیم از او تقسیم. حضور دارند
درصد از تولید معادن ۱١به بیان دیگر، . هاست كه البته معادن بزرگ كشور را در اختیار دارند درصد دست خصولتی

تكاتو، در معدن یورت آذر شهر نیروهای ؛  .آید ها به دست می ، از معادن خصولتیكشور با وجود این سهم اندك
های  تكاتو زیرمجموعه شركت. داران حضور دارند مهر ایرانیان و نگین طبس از بخش خصوصی در بین سهام

سنگ  بازنشستگان زغال. سنگ در طبس هستند نگین طبس هم بخشی از فعاالن معادن زغال. آهن است ذوب

ای كه دارند،  لبرز شرقی هم هستند كه خودشان بازنشستگانی بودند كه سهام اینجا را خریده و به دلیل تجربها
خواندن این گفتگوی ... .داران اینجا این تخصص وجود دارد خوشبختانه در تركیب سهام. اند در آن حضور یافته

 کارشناسانه را به همه جانبدارن طبقه کارگر توصیه می کنم 

ها مقابل وزارت آموزش و پرورش  نهضتی/ دهندگان نهضت سوادآموزی ادامه بالتکلیفی آموزش

 تجمع کردند
 ،نوزدهم اردیبهشتدر تاریخ : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه رش خبرگزاری دولتی ایلنا،به گزا

دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع  تعدادی از آموزش
ه و مقابل نهادهای مسئول تجمعات تا کنون چندین بار به تهران آمد :گوید دهندگان می یکی از این آموزش.کردند

دهندگان، هیچ  با وجود گذشت چند ماه از مصوبه مجلس مبنی بر لزوم جذب آموزش ؛یماعتراض ی برگزار کرده ا

سوم اردیبهشت سال جاری  ،آخرین بار:وی گفت .شود و همچنان بالتکلیفیم اقدامی در این راستا انجام نمی
 .مقابل مجلس جمع شدند

 درصد گران شد۱۱سال  ۱وشت در گ/آشفته بازار گوشت در آستانه ماه رمضان

http://www.mehrnews.com/news/3974157 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487855-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487944-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487944-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/487944-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


های مسئوالن دولتی درباره  وعده : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

درصد گران ۶۰سال گذشته ۰شود؛گوشت گوسفندی در تر می حقق نشده ونرخ این کاال هر روز گرانبازار گوشت م

ماه جاری  در اوایل اردیبهشت آرامش بازار گوشت بعد از ایام عید دوام چندانی نیاورد و قیمت این کاال .شده است
 هزار تومان خیز برداشت؛ ۰۲مجددا به سوی 

تا اردیبهشت ماه  ۶۱دهد که قیمت این کاال از خرداد  سال گذشته نشان می ۰نگاهی به نوسانات قیمت گوشت در 
سال گذشته را نشان  ۰درصد افزایش داشته است؛ جدول و نمودار زیر روند تغییرات قیمتی گوشت طی  ۶۰ امسال 

 دهد؛ می

سال/ ماه     
قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای  

تومان)مصرف کنندگان ) 

۳۱۳۲خردادماه   هزار تومان ۲۵حدود      

۳۱۳۲آذرماه تومان ۵۱۱هزار و  ۲۲حدود     

۳۱۳۱ماه  آذر    هزار تومان ۲۲ 

۳۱۳۱بهمن ماه  تومان ۵۱۱هزار و  ۲۳    

شهریور ماه 

۳۱۳۱  
  هزار تومان ۲۳

۳۱۳۱دی ماه    هزار تومان ۱۲  

شهریور ماه 

۳۱۳۵ 
  هزار تومان ۱۱

۳۱۳۵دی ماه    هزار تومان ۱۳ 

ن ماه فروردی

۳۱۳۱ 
  هزارتومان ۱۳

اردیبهشت ماه 

۳۱۳۱ 
  هزار تومان ۱۳

 

 تهران مسئول تامین اشتغال ما بودشهرداری 
 

فعالیت کارخانه روغن نباتی   : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

ادرست اقتصادی دولت گذشته تا حدود زیادی چرخش های ن ساله دارد در نتیجه سیاست ۰۰پارس قو که قدمتی 
کارگر بود که در یک دهه  ۱۶۰۶شمار کارگران این کارخانه تنها اندکی قبل از آغاز دولت نهم بالغ بر ....متوقف شد

کارگر در  ۱۲۰و در نهایت  ۶۱نفر در سال  ١١۶،  ۰۶نفر در سال  ۱۰۱گذشته روند نزولی در پیش گرفت و به 
خواهد برای تعطیلی کارخانه  به گفته این کارگران این جماعت َسیّاسی که اکنون می ....رسید ۶۶ابتدای سال 

، عیدی و پاداش پرداخت حقوق های معوقه ماه  ١توانند ابتدا تکلیف  روغن قو مجلس ترحیم برگزار کند، اگر می
روشن کند و بعد منویات سیاسی نشده و بازنشستگی کارگران مشمول و بازگشت به کار کارگران باقیمانده را 

 .خود را در هر جایی که مایل است دنبال نماید

 های نظارتی در کنترل بازار برنج انتقاد از عملکرد دستگاه

http://www.mehrnews.com/news/3975226 

 

دبیر انجمن ،جمیل علیزاده شایق :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،
وی .های نظارتی از جمله دالیل گرانی برنج در بازار است نبود کنترل و نظارت از سوی دستگاه: برنج کشور گفت 

 ۱۰۲۲سال گذشته دو میلیون و  ،حرارت، بارندگی  شرایط خوب کشت و کار برنج از قبیل درجهبه  با توجه : گفت
 .رود امسال بیش از این میزان برنج، در مملکت تولید شود هزار تن برنج سفید در کشور تولید شد و امید می

رود، زیرا این محصول در سبد کاالیی خانوار و  برنج یک محصول اساسی در ایران به شمار می: وی اظهار داشت

هزار تن تا یک میلیون تن است که باید  ۰۲۲کسری برنج کشور ساالنه : و گفتا .نقش مهمی داردای  الگوی تغذیه
های ناظر به وظیفه خود به  در چند سال اخیر دستگاه: علیزاده شایق اظهار داشت...ازمحل واردات تأمین شود

 ....ین بازار نیستاند و بازار برنج به حال خود رها شده است و هیچ کنترلی بر ا درستی عمل نکرده

 مشخص شدن دادگاه اعاده دادرسِی اسماعیل عبدی حسین تاج مطرح کرد؛

وکیل اسماعیل ، حسین تاج: آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
پرونده اعاده دادرسی اسماعیل بطوری که  .از مشخص شدن دادگاه اعاده دادرسی موکل خود خبر داد ،عبدی

است؛ پیش از این  دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم ارجاع شده ١١به شعبه ( فعال صنفی معلمان)عبدی 
تاج در عین حال از وضعیت نامساعد جسمانی .دنظر تایید شده بودحکم شش سال حبس عبدی در دادگاه تجدی

خواسته اصلی عبدی اعاده دادرسی و همچنین اعطای حق : عبدی پس از ده روز اعتصاب غذا 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-9/488079-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%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-9/488086-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C


های موکلم همه در راستای دفاع قانونی از حقوق  مرخصی از زندان است و امیدوارم با توجه به این که فعالیت

 .و دانش آموزان بوده، در جریان اعاده دادرسی حکم برائت او صادر شودمعلمان 

 :نباتی اعالم کرد نهاد صنفی کارگران روغن

 کنیم مان را پیگیری می های قانونی مطالبات از راه/ اطالعیم از برپایی تجمع بی
 

در پی انتشار یک فراخوان در  : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه یلنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ا

های مجازی مبنی بر دعوت از کارگران و دانشجویان برای تجمع در مقابل کارخانه روغن نباتی پارس قو،  شبکه
 .اطالعی خود را از برپایی این تجمع اعالم کرد نهاد صنفی کارگران این واحد صنعتی بی

 

پارس قو در راستای پیگیری و تحقق مطالبات نباتی  شورای اسالمی کار شرکت روغن: در این اطالعیه آمده است
های قانونی اقدام کرده و ضمن مخالفت با برپایی هرگونه تجمع سیاسی و غیر صنفی  صنفی همکاران خود از راه

 .فاقد مجوز قانونی، هرگونه ارتباط خود را با فراخوان یاد شده تکذیب می کند

 

 های شمال کشور توسط شرکت زیر مجموعه آستان قدس ادامه دارد؟ برداری از جنگل بهرهآیا 
پس از اظهارات ابتکار مبنی بر :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

در  -ن قدس رضویتولیت آستا-، ابراهیم رییسی"برداری از جنگل داده شده استدستور توقف کامل بهره"اینکه 
 .بهره برداری از جنگل ها را در شأن آستان قدس رضوی نمیدانیم: گفت ،همایش تجلیل از محیط بانان برتر کشور

 

حال بهره برداری از جنگل  شرکت وابسته به آستان قدس رضوی در، گزارش ساکنین محلی در برابر این ادعا، به 
جاده جنگلی صدا بهره برداری ، ویسر است که در بخش کجور واقع شده است؛ همچنین طبق ساکنان محلی از 

که به خاطر دکل های صدا سیما این اسم را برای آن انتخاب کرده اند و در شهر کالر آباد واقع شده   و سیما
رود پاسخ دهد که آیا این گزارش ساکنان  درس رضوی انتظار میاز آستان قحال  .است نیز ادامه یافته است

های شمال کشور صحت دارد یا خیر؟ و اگر صحت دارد مجوز آن از  برداری از جنگل محلی در خصوص تدوام بهره

 سوی چه نهادی صادر شده است؟

 ۶۳فقره پرونده فرار مالیاتی در سال  ۶۱۸برخورد با بیش از 

om/news/3975223http://www.mehrnews.c 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488097-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/487591-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


  ،سرهنگ مجید اعظمی مقدم :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

 ۰۰١فقره پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۱۶۲ف معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از کش

در : افزودوی  .شود ها، فرار مالیاتی جرم محسوب می با تصویب قانون جدید مالیات: میلیاردتومان خبر داد و گفت
ها این اقدام جرم  با تصویب قانون جدید مالیات ۶۰شد اما از ابتدای سال  گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی

اعظمی ....ای منقعد شده است ود که برای مبارزه با این پدیده با سازمان امور مالیاتی تفاهمنامهش محسوب می
در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی : مقدم ادامه داد

های مختلف  بزرگ مالیاتی که در حوزه این باندهای: افزودوی .است که بیش از چند هزار میلیاردتومان کشف شد

اقتصادی فعالیت داشتند، با فاکتورفروشی، سندسازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی فرار 
هایی را برای آنان تشکیل و  کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و همچنین دستگاه قضایی پرونده

 ....و مستندسازی جرایم ارتکابی را دنبال کنیممراحل رسیدگی 
 

 ... تجمع کارگران اخراجی کاشی جم بروجرد در مقابل فرمانداری
 

fireaflak.ir/khabar/9510http://www.sa 

 
جمعی از کارگران  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت ۱۲چهارشنبه ،سفیر افالک پایگاه اطالع رسانی  به گزارش

جهی به سرنوشت در اعتراض به عدم راه اندازی کارخانه تعطیل شده و بی تو،اخراجی کارخانه کاشی جم بروجرد
در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکالت این کارخانه شدند تا با رفع مشکالت  کارگران

مدام خبر از تعطیلی کارخانه ... چند سالی است  .کارخانه راه اندازی و کارگران بیکار دوباره بازگشت به کار شوند

بروجرد تیتر یک اخبار می شود، کارخانه هایی که سالها پیش چرخ  ها و واحدهای صنعتی و اخراج کارگران در
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد اظهار  .تولیدشان می چرخید و کارگران هم مشغول به کار بودند

نفر در  01کارگر اخراج شدند و هم اکنون  001نیرو فعال بود که سال گذشته  001این کارخانه سالها پیش با : داشت
 .ماه است که متوقف شده است 9بخش های نگهبانی و اداری هستند اما عمال تولید در این کارخانه بیش از 

به گزارش بازتاب بروجرد با تعطیلی این کارخانه و کارخانه های دیگر مانند زاگرس خودرو مسئولین مدام در صحبت  
واحدها راه اندازی شوند اما روز به روز وضعیت صنایع بروجرد های خود اظهار دارند که تالش می کنند تا مجدد این 

بدتر می شود و تا کنون اقدامی برای راه اندازی مجدد این کارخانه ها صورت نگرفته است و در این میان کارگران بیکار 

 ....خراجی بیشتر از همه رنج می کشندشده و ا
 

 کنند هر را هر جا بخواهند هزینه میمنابع ش/شود تهران توسط تعدادی پیمانکار اداره می
 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/390 

 
رئیس کمیسیون رحمت هللا حافظی، : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبه به نوشته روزنامه آرمان امروز،

تهران توسط ری ، با توجه به حضور قدرتمند پیمانکاران شهردا: سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت
  .گیرند، منابع شهر باید در کجا هزینه شود ها هستند که تصمیم می شود و آن تعدادی پیمانکار اداره می

 بدون شهری مدیران که باشد طور این نباید بالعکس، نه کند، انتخاب را پیمانکاران باید شهری مدیریت :گفت وی

 نتیجه :افزود وی .کنند ریزی برنامه و تکلیف تعیین ها آن برای نکارانپیما تا باشند منتظر و بنشینید ای برنامه هیچ
 اثربخش اش هزینه اندازه به اما شد، خرجش میلیارد هزار چندین که است صدر پل مثل ای پروژه وضعیتی چنین

 تمام یبها دیگر سوی از شوند، نمی اعالم واقعی صورت به ها پروژه  هزینه متاسفانه :کرد تصریح حافظی .نیست
 مالی صورت فقط  که است ای گونه به اوضاع و .دارد تفاوت آمده، قرارداد در که مبلغی با ها پروژه و خدمات شده

 .است گرفته قرار چهارم دوره در شورا اعضای اختیار در 51 سال تلفیقی
 

 اعتراض کارگران خدمات شهر شهرداری سیرجان

 
http://www.yjc.ir/fa/news/6082051 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 :ده است آم ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  ،  کرمان از باشگاه خبرنگاران جوان گروه استان های به گزارش

که ما حقوق االن مدت دو ماه است : می گوینداین کارگران . کارگران شهرداری سیرجان تجمع اعتراضی کردند

http://www.safireaflak.ir/khabar/9510/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://www.safireaflak.ir/khabar/9510/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
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نفر از اعتراض کنندگان از  11:بیش از . سال قبل پرداخت نشده است :ما از حقوق های  خود را نگرفته ایم و

معاون مالی شهرداری  ،محمد معتمدی زاده .ندمسئولین باالتر دست خود خواستند فکری به حال کارگران کن

مشکل ما وابستگی به سنگ آهن گل گهر است که تاکنون عوارض ارزش افزوده را به حساب شهرداری : گفت 
میلیارد تومان است  0با رایزنی تا یکشنبه آینده فقط حقوق کارگران و پرسنل شهرداری که در ماه   واریز نکرده اما

 ."اگر یکشنبه حقوق را ندهید دوباره به سر کار نمی رویم"گران اعالم کردند کار . واریز می شود
 

  گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی معلم زندانی در گفتگو با وکیل ایشان

آخرین  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲ چهارشنبهکانون صنفی معلمان، تلگرام، کانال در مندرج خبر برپایه
ظهر در زندان  ۱۱ساعت  ۶٨/۲۱/۱۶دیروز سه شنبه مورخ  عبدی مربوط به چه زمانی بود؟ مالقات شما با اقای

با توجه به اینکه آقای عبدی از دهم اردیبهشت در اعتصاب به سر  .اوين با موكلم اسماعیل عبدي مالقات داشتم

اسماعیل عبدي از  ؟می برند وضعیت جسمی و روحی ایشان با توجه به این مالقات را چگونه ارزیابی می کنید
با خواسته خروج روند پرونده از امنیتي به عادي كه اهم مصاديق آن برخورداري از حق تماس با  ۶٨/۲۱/۱۲تاريخ 

درحال حاضر خواسته های اصلی .. .و امتیاز مرخصي است اعتصاب كرده است( امكان استفاده از تلفن)خانواده 
خواسته وي امكان  بت به اعتصاب غذا  چگونه بوده است ؟آقای عبدی چیست و واکنس  نهادهای مسیول نس

درحال حاضر ضابطین با اعطاي  .برقراري تماس با خانواده  از طريق تلفن و برخورداري از امتیاز مرخصي است

 .مرخصي به وي موافقت كرده ولیكن دادستاني در شرايط حاضر مي گويد كه امكان اعطاء مرخصي وجود ندارد

ایشان  معلمی از استان  بوشهر .كي دیگر  از موكالنم است كه در حال حاضر در اعتصاب استمحسن عمراني ي

. است که  براي گذراندن ايام حبس به مدت يكسال به اتهام فعالیت تبلیغي علیه نظام در زندان بوشهر مي باشد

ره شش روز است كه در محسن عمراني در حمايت از خواسته هاي اسماعیل عبدي و در اعتراض به دادنامه صاد
 ....اعتصاب غذا به سر مي برد

 آغاز بازرسی از معادن/شود حقوق معوق کارگران معدن یورت پرداخت می

http://www.mehrnews.com/news/3975065 

مدیرکل ، سعید مازندرانی : آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۲چهارشنبه  ،گرگان/ برگزاری دولتی مهربه گزارش خ

های مختلف  آمار کارگران فعال در معدن زمستان یورت آزادشهر در ماه: اظهار کردتعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 

معدن داریم  ۰۲در استان : وی افزود .اند کار بودهکارگر در این معدن مشغول به  ١۶۲متفاوت بوده اما طبق آخرین آمار 
از پرداخت حقوق معوق کارگران وی  .اند ها فعال مورد از آن ۱۱سنگ هستند که  ها معدن زغال مورد از آن ۱۶که 

 .معدن زمستان یورت آزادشهر و آغاز طرح ضربتی بازرسی از معادن استان گلستان خبر داد

 

بازرسی سنگ استان مشغول فعالیت هستند و طبق قوانین  کارگر در معادن زغال ۶۰۲طبق آخرین آمار : وی ادامه داد
پس از وقوع این حادثه وزیر وی اضافه کرد،.کار، فعالیت در معدن جزو مشاغل سخت و زیان آوار و با ریسک باالست

ای برای بررسی مشکالت  صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان شدند و کمیته
این حادثه : مازندرانی ادامه داد .شده است معدن تشکیل نیروهای انسانی، حقوق و مزایا و همچنین بیمه کارگران

تر  های حادثه دیدگان مسئولیت ما را سنگین انتظاری خانواده ضایعه جانگذاری برای استان بودن و غم و اندوه و چشم

د شو های گلستان در کارهای ساختمانی هم باالست و ایمنی رعایت نمی اکنون آمار فوتی هم: وی تصریح کرد .کرد
های اقتصادی استان تأمین شود و  و باید با هماهنگی دولت، کارگر و کارفرما تالش کنیم امنیت کامل در فعالیت

 ها دغدغه مالی و حقوقی نداشته باشند وحقوق کارگران کامالً پرداخت شود و آن حق

 ریزش آوارهای برداشته شده/زمستان یورت ادامه دارد 7تونل شماره  عملیات آواربرداری در
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488489-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87


 
معاون مدیر کل  ،حمید رضا منتظری:آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنچ شنیه

عملیات آواربرداری برای دسترسی به آخرین معدنچی زسمتان یورت : بحران استانداری گلستان اظهار داشت

مانع از دسترسی به این کارگر شده  0ریزش آورها برداشته شده در تونل شماره : وی گفت  .همچنان ادامه دارد
پیکر این کارگر در زیر آوار دیده شده است اما به علت .البته عملیات برای یافتن وی ادامه خواهد داشت. است

 .حجم باالی آوارها دسترسی ممکن نشده است

 آزادشهر از زبان يكي از معدنچیان مصدوم''  يورت'' فاجعه معدن 

'' با يكي از معدنچیان مصدوم معدن   :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیه ،گفتگوي راديو ندابه گزارش 

 :گوش کنید .و حقايقي ديگر از ابعاد فاجعه از زبان آنها. آزادشهر و همچنین با يكي از امدادگران اين حادثه'' يورت 

http://www.radioneda.de/2017/05/08/Azadshahr170509.mp3 

 پرداخت معوقات در خردادماه/پرداخت حقوق بازنشستگان باارقام جدید

http://www.mehrnews.com/news/3976117 

مدیرکل روابط  ،امیرعباس تقی پور :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

حقوق اردیبهشت : عمومی سازمان تأمین اجتماعی از واریز شدن افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت
وی با بیان اینکه .شود های گذشته واریز می ستگان تأمین اجتماعی تابیست وهفتم، مطابق با روال ماهماه بازنش

درصد است،  ۱۱.۰درصد و برای سایر سطوح ۱۰.۰افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران 
و امید در همه سال ها میزان افزایش  نیز همچون سه سال گذشته و از زمان استقرار دولت تدبیر ۶٨در سال : افزود

حقوق بازنشستگان بیش از نرخ تورم بوده است و با این اقدام هر سال گامی در راستای بهبود وضعیت معیشتی 

 ....بازنشستگان برداشته می شود
 نتجمع کارگران نفتی مقابل ساختمان فرمانداری مهرا

 
http://rooykard24.com/news/12796837 

 

 

گروهی از کارگران پیمانکاری یکی از شرکتهای  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیه، 20به گزارش رویکرد 

ماه حقوق و حق عیدی  00کنند در اعتراض به تعویق  پیمانکاری کار می یک شرکت نفتی که تحت مسئولیت
پرداخت  ماه پیش دستمزد و عیدی پیمانی 0از  :گفتند خبرنگار ما کارگران معترض به .دست به تجمع زدند

 .شان را دچار مشکل کرده است های ن وضعیت کارگران و اعضای خانوادهای همین دلیل است، به نشده

تفاوتی پیمانکار در خصوص پرداخت نشدن مطالباتی است  براساس این گزارش برپایی تجمع امروز پاسخی به بی

به گفته کارگران معترض، همچنین کارفرما به تهران رفته و کار در  .است باقی مانده ماه گذشته که از چندین
 .کارگاه را متوقف کرده وکارگران شاغل در آن وضعیت مشخصی ندارند

 چالش ضعف ایمنی معادن/یک درصد نیروی کار جهان درمعدن مشغول به کارند

p://www.mehrnews.com/news/3976212htt 

 
 

 
 

http://www.radioneda.de/2017/05/08/Azadshahr170509.mp3
http://rooykard24.com/news/12796837/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rooykard24.com/news/12768653/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12768653/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12785482/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-11-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12785482/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-11-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12772053/6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12772053/6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12772053/6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12772053/6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12771491/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://rooykard24.com/news/12771491/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://rooykard24.com/news/12788062/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://rooykard24.com/news/12788062/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://rooykard24.com/news/12792502/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%DA%A9%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12792502/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%DA%A9%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 
 

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیهبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر، 
حدود یک درصد از نیروی کار جهانی در بخش معدن مشغول : ی نوشتمعادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشت

های ایمنی در  بررسی شاخص. درصد از حوادث منجر به مرگ در محیط کار متعلق به این بخش است ۰به کارند و 

تواند گام مهمی در بهبود وضعیت ایمنی معادن کشور و  سنگ می خصوص در معادن زیرزمینی و معادن زغال معادن به
میلیون نفر در محیط کار  ۱المللی کار، ساالنه حدود  مطابق با آمار سازمان بین .حساب آید جلوگیری از ایجاد حوادث به

. شوند های جدی کوچک و بزرگ می دهند و صدها هزار کارگر نیز دچار آسیب جان خود را براثر حوادث از دست می
در ایران نیز ساالنه . روز کاری هست ۱۰۲۲ت دادن حدود طبق اعالم این سازمان، مرگ هر فرد به معنای از دس

های  دهند و شش برابر این رقم نیز آمار مرگ نفر براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می ۱۰۲۲حداقل 
برای مثال در . نماید های شغلی است که هزینه اقتصادی و روانی سنگینی را به جامعه تحمیل می ناشی از بیماری

هزار  ۶۲اند که به این واسطه در حدود  داده کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را ازدست ۱۰۰۲، حدود ۱١۶۰ سال

، اقتصادی و روانی ناشی از بروز (تجهیزاتی)خسارت جانی، مالی . میلیارد تومان به اقتصاد کشور هزینه تحمیل گردید
 ....آن اصالً میسر نیستحوادثی از این قبیل بسیار سنگین هست و گاهی جبران 

 شود ها و دانش آموختگان رسیدگی می به وضعیت قراردادی/ نفر در وزارت نفت ۰۳۸۸جذب 

 

 

برنامه ریزی  ،وزیر نفت، بیژن زنگنه :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنچ شنیه
نفر آن سهمیه نیروهای قراردادی و  ۱۰۲نفر را در ماه های آینده دارد که یک هزار و  ۰۲۲جذب دو هزار و 

زنگنه  .پیمانکاری شاغل در نفت است و بقیه به دانش آموختگان دانشگاه نفت و سایر دانشگاه ها اختصاص دارد

کنان قراردادی و این وزارتخانه خود را متعهد به اصالح و بهبود شرایط شغلی و معیشتی کار: اظهار داشت
این : زنگنه اظهار داشت.پیمانکاری می داند اما این کار باید با انجام کار کارشناسی و به شکل صحیح انجام شود

وزارتخانه خود را متعهد به اصالح و بهبود شرایط شغلی و معیشتی کارکنان قراردادی و پیمانکاری می داند اما 
 .به شکل صحیح انجام شود این کار باید با انجام کار کارشناسی و

عتصاب غذای زندانیان سیاسی در سکوت خبری رسانه های نظام سر مایه داری همچنان ادامه ا
 دارد

http://www.kanoonm.com/2691 

در نهمین روز اعتصاب  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیهبه نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر ، 
م زندانی و بیست و دومین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی فعال مدنی، همزمان با غذای اسماعیل عبدی معل

هفدهمین روز اعتصاب غذای دو هزار زندانی سیاسی در فلسطین ، رسانه های نظام سرمایه داری با سکوت 
یان به کار حربه اعتصاب غذا همواره هنگامی از جانب زندان. ...خبری خود در جنایات زندان بانان مشارکت میکنند

گرفته میشود که تمام راه های اعتراضی دیگر به روی زندانی بسته است و در این شرائط زندانی با مایه گذاردن 

از جان خود میخواهد صدای اعتراض خود را به سراسرجهان و مردمان آزاده برساند تا وجدان های بیدار را متوجه 
شرائطی وظیفه همه مدافعان حقوق انسانها است تا با حمایت از در چنین . بیدادی کند که بر زندانها حاکم است

خواهند صدای  بانان میزندان. لم و بیداد را افشا کنند خواسته های بر حق زندانیان به کمک آنها بشتابند و ظ
گاه و این ندای وجدان انسان های آ. زندانی را در گلو خفه کنند و از پژواک صدای او به هر ترتیب جلوگیری کنند 

 .مبارز است که نباید اجازه دهد تا زندان بانان به خواسته های خود برسند و از حق خواهی زندانیان دفاع کنند

 کانون مدافعان حقوق کارگر
 ۱١۶۶اردیبهشت 

 نفر به دادگاه انقالب احضار شده است 6علی نجاتی همراه با 

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488315-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw


 
د با فعالین ردر ادامه برخو :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیه ، اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 

وی روز یکشنبه . کارگری اعالم شد که علی نجاتی، از فعالین سرشناس کارگری به دادگاه احضار شده است

اردیبهشت همراه با شش تن دیگر از فعالین کارگری به دادگاه دزفول احضار شده است و باید در شعبه  ۱۰ مورخ

علی نجاتی بر اساس احضاریه ای دیگر در رابطه با شکایت پلیس اطالعات نیروی . دوم دادگاه انقالب حاضر باشد
 .اردیبهشت به دادگاه اندیمشک احضار شده است 0:انتظامی 

پرونده سازی برای فعالین مستقل کارگری از سوی نیروهای اطالعاتی و قضایی در حالی صورت می احضار و 
گیرد که این فعالین هیچ جرمی مرتکب نشده اند و صرفا حامی حقوق و منافع صنفی هم طبقه ای های خود 

 .هستند

 کارگر نیشکرهفت تپه ۱۸۸اعتصاب 

نفر  191 تعداد :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱پنچ شنیهمندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی، بر اساس 
این اعتراض بدلیل ایجاد فضای امنیتی . از کارگران بخش صنعت شرکت نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند

نفر از کارگران؛ پرداخت نشدن پاداش بهره  1:توسط کارفرمای شرکت برای پرسنل؛ اخراج و یا تعلیق حدود 
ماهه و تمدید و تعویض نشدن  9ساله به ؛ تعدیل قراردادکارگران قراردادی از یک 59و   50برداری سال های 

دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی بدلیل بدهی شرکت به بیمه و مشکل بیمه تکمیلی، انجام 

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه درمقابل کارخانه تولیدشکر دست به تجمع اعتراضی زدند و اعالم کردند . گرفت
 .نشوند، دست ازاعتصاب نخواهندکشیدتا زمانی که این موضوع ها حل 

 ای کمک به ایجاد تشکل های کارگریکمیته هماهنگی بر

 جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه شریف؛

 تداوم دولت روحانی اقتصاد کشور را ورشکسته خواهد کرد

http://www.mehrnews.com/news/3976513 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیالن  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

ادامه شرایط اقتصادی موجود و حاکمیت : اعالم کردندطی اعالمیه ای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف 
 : آورده اند  .فکر اقتصادی فعلی بر کشور منجر به ورشکستگی اقتصاد کشور خواهد شدت

بحران . دولت یازدهم در شرایطی به پایان می رسد که رکود بی سابقه ای سرتاسر کشور را فرا گرفته است... 
صاحبان بنگاههای کوچک و بیکاری به حادترین شرایط خود از ابتدای انقالب اسالمی رسیده، تولیدکننده های بزرگ و 

امروز . متوسط از شرایط نابرابر تولید ناالن هستند و هر هفته دهها بنگاه تولیدی ورشکسته و تعطیل می شوند

کسب و کار تولید کننده ایرانی فلج شده و استخوان هایش زیر فشار رقابت نابرابر با تولید کننده های چینی و 
ادامه شرایط اقتصادی موجود و حاکمیت  :اعالم نماییم تا دانیم  ظیفه خود میو... .اروپایی در حال خرد شدن است

صندوقهای بازنشستگی، بانک ها . تفکر اقتصادی فعلی بر کشور قطعا منجر به ورشکستگی اقتصاد ایران خواهد شد
را از دست و حتی خود دولت به مرز ورشکستگی خواهد رسید، سپرده گذاران خیلی از بانک ها سرمایه هایشان 

بیکاری حداقل دو برابر خواهد شد و صندوق های . خواهند داد همچون سپرده گذاران موسسات ورشکسته فعلی
 .بازنشستگی هم از پرداخت حقوق به بازنشستگان عاجز خواهند ماند

انگیزی را  باور راسخ داریم تکرار این دولت با همین رویکرد، اقتصاد کشور را ورشکسته خواهد کرد و میراث هراس
سال آینده عبث و بیهوده  ۰با تکرار این دولت نه تنها امید به فردای بهتر در . برای دولت بعدی به جای خواهد گذاشت

سال آینده مشروط بر اینکه دولت به پایان سال چهارم برسد، سالهایی سخت و هراس انگیز خواهد  ۰ است، بلکه 
 .بود



 نقطه بحرانی بازار کار کجاست؟/۶۱۸۸تا انداز بازار کار روایت از چشم۰

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3976475 
 

چند  بررسی جمعیت بیکار و شاغل در :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

هزار نفر و جمعیت شاغل  ۰۰۰میلیون و  ۱جمعیت بیکار کشور حدود  ۶۱دهد، در سال  سال گذشته نشان می
نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد تا  ۱۶۰هزار و  ۱۰حدود  ۶١هزار نفر بود؛ اما در سال  ١۰۶میلیون و  ۱۱کشور نیز 

نیز با وجود اینکه برای حدود  ۶۰اما در سال  .هزار نفر برسد ۰۱۰میلیون و  ۱تعداد افراد بیکار در این سال به بیش از 
 ۶۰وضعیت بازار کار در سال  .هزار نفر افزوده شد ۱۱۰هزار نفر اشتغال ایجاد شد، اما به جمعیت بیکار نیز حدود  ۶۶۰

ر مواجه هزار شغل ایجاد شد؛ اما باز هم با افزاش جمعیت بیکا ۶۱۶دهد در این سال هم حدود  همچنین نشان می
میلیون  ١بیکار کشور از مرز   هزار نفر به خیل بیکاران اضافه شدند تا جمعیت ۰۱۰بودیم؛ به طوریکه در سال گذشته 

 .نفر برسد ١۶۰هزار و  ۱۲١میلیون و  ١نفر عبور کند و به 

 سال گذشته ۱جدول جمعیت بیکار و شاغل در 

 سال
جمعیت 

 شاغل
 جمعیت بیکار

کاهش /افزایش
 جمعیت شاغل

۶۰ ۱۱١۰۶۱۰۲ ۱۰۰۰١۱۱ ۱۱۱۶۰۰ 

۶۱ ۱۱١۲۰١۲١ ۱۰۱۰۱۶۶ ۰۱۰۱۱ - 

۶۱ ۱۱۶۱۱۲۰۰ ۱۱۱۶۲۶۱ ۶۶۱۱۰۱ 

۶۳ ۱۱۰۰۰۲۰۱ ١۱۲١١۶۰ ۶۱۰۶۶۰ 

های بازار کار حکایت از آن دارد که به رغم افزایش نرخ رشد اشتغال، اما ساالنه به جمعیت بیکار نیز افزوده  آمار و ارقام

بر اساس برآوردهای انجام  .ه دولت دوازدهم با آن مواجه استخواهد بود ک« رانینقطه بح»شده است و این همان 
شوند؛ با فرض این میزان ورودی به بازار کار، فارغ از  هزار نفر به متقاضیان شغل اضافه می ۰۲۲شده، ساالنه حدود 

اگر روند فعلی ادامه یابد،  .ر استبرای بازار کار قابل تصو ۱۰۲۲نگاه بدبینانه ریزش نیروی کار، دو روایت در تا سال 

هزار نفر همچنان در صف انتظار  ۱۲۲شود؛ در این شرایط حدود  هزار شغل توسط دولت ایجاد می ۶۲۲ساالنه بیش از 
سال آینده در مجموع حدود  ۰به عبارتی با روند فعلی، تا . شوند شغل خواهند بود که به جمعیت بیکاران اضافه می

در این  ....رسد میلیون نفر می ۰شود و تعداد بیکاران به بیش از  معیت بیکار کشور اضافه مییک میلیون نفر به ج
درصد از متقاضیان شغل را فارغ التحصیالن دانشگاهی  ۱۰شرایط و برای برون رفت از پدیده بحران بیکاری که حدود 

 .همراه با اشتغال پایدار خواهد بود« ضربتی»های  زیر به اجرای طرحدهد، دولت دوازدهم ناگ تشکیل می

 معدن آزادشهر میلیون تومانی برای کارگران۰۶۸دیه 

http://www.mehrnews.com/news/3976550 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

رئیس کل عبدالناصر همتی، با دستور  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
براثر حادثه انفجار معدن  .میلیون تومانی اختصاص خواهد یافت ۱۱۲کارگر معدن آزادشهر، دیه  ۰۲بیمه مرکزی، به 

نفر هم جان خود را از دست  ۰۲کارگر، بالغ بر  ۱١زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر عالوه بر مصدوم شدن افزون بر 

 .دادند

 مالک معدن، مسئول مستقیم حادثه آزادشهر است

s.com/news/3974356/http://www.mehrnew 

 
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

رفع هرگونه شبهه و  ورخواهشمند است دستور فرمایید به منظ.. ..ایران سخنان رئیس این سازمان را تصحیح کرد
پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره حادثه » .تصحیح برداشت خبرنگار مطلب زیر عینا جایگزین شود

هیچ  این سازمان استانداردهای آیین کار و ایمنی در معادن را تدوین کرده و به این لحاظ: معدن آزادشهر گفت

کمبودی نداریم و وظیفه اجرای این استانداردها به عهده کارفرماست و سایر سازمان ووزارتخانه های ذیربط متولی 



مدیرکل دفتر روابط عمومی و /  سیدجمال هادیان طبایی زواره «.نظارت و کنترل اجرای این استانداردها هستند

 ارتباطات بین الملل

میلیون رأی خود را از االن از دست رفته  ۰آقای روحانی، /گذاران کاسپین نامه سرگشاده سپرده

 بدانید

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/22/1404523 



جمعی از سپرده گذاران کاسپین در نامه   :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱ جمعهبه گزارش خبرگزاری تسنیم، 
به گزارش .میلیون رأی خود را از االن از دست رفته بدانید ۱آقای روحانی : ای به رئیس جمهوری اعالم کرده اند

سپرده گذاران کاسپین که چند ماهیست امکان دریافت سپرده هایشان از  ،خبرگزاری تسنیم خبرنگار اقتصادی
این موسسه را ندارند یک بار دیگر در نامه به رئیس جمهور اعتراض خود را از وضعیت بوجود آمده برایشان که 

 سپرده گذاران با استناد به جمله معروف.حاصل بی تدبیری بانک مرکزی دولت یازدهم است، را نشان دادند
اعالم کرده اند که اینک پرسش ما مردم از " حقوق دان هستم،سرهنگ نیستم " حسن روحانی مبنی براینکه

مجوز کاسپین را  ءابتدا. چرا دولتی که خود را مدعی رعایت قانون می داند : رییس جمهور حقوق دان این است 

 0اموال تعاونی های اعتبار  صادر می کند بعد تبلیغات تلویزیونی و میدانی در سطح شهرها می کند و سپس
در حالیکه باید عکس این رویه نادرست حقوقی اتفاق !!! ؟گانه تشکیل دهنده آن را را ارزیابی و انتقال می دهد

اما همین گاف بزرگ مدیران بانک مرکزی زندگی ما !! می افتاد یعنی ارزیابی ، انتقال و ادغام بعد صدور مجوز
بعد از اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره کاسپین و تجمع های متعدد امه این ن !!!مردم را فلج کرده است

 .سپرده گذاران این موسسه طی روزهای اخیر توسط جمعی از کاسپینی ها نوشته شده است

 زا است فقر برای زنان بیش از مردان استرس

http://www.isna.ir/news/96022013272 

 
نویسنده ارشد این " اولیویا ریمس" :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  ی ایسنا،به گزارش خبرگزاری دولت

تواند برای زنان  دهد فقر می ها نشان می بررسی: مطالعه از دپارتمان سالمت عمومی دانشگاه کمبریج گفت
کنند نسبت به  زنانی که در جوامع فقیر زندگی می :در این بررسی آمده است .زا باشد  استرس ،بیش از مردان

هر چند متخصصان معتقدند این موضوع در . ارندتر بیشتر عصبی هستند و استرس د افراد ساکن در مناطق مرفه

هایی در مورد  هزار نفر از ساکنان شرق انگلیس به پرسشنامه ۱۱در این بررسی  .کند مورد مردان صدق نمی
درصد  ۱.۰زنان و  درصد از ۱.۰حدود . پاسخ دادند ۱۲۲۲تا  ۱۶۶١های  شان در فاصله سال سالمت و سبک زندگی

کند که محل زندگی زنان عامل ابتالی آنها به  نتایج این مطالعه ثابت نمی ....اند مردان دچار اختالل اضطراب بوده
درصد بیشتر از زنان در  ۶۲دهد که زنان ساکن در مناطق بسیار فقیر و محروم حدود  اضطراب است اما نشان می

 .حتمال دارد دچار اضطراب و افسردگی شوندتر ا مناطق مرفه

 قاچاق کاال
 کانتینر کاالی قاچاق در گمرک بندر شهید رجایی ۶۸۸تکذیب ادعای کشف 

 

 
 

روابط عمومی گمرک شهید رجایی  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه 
کانتینر مورد ادعا الزم به ذکر است موضوع توسط  ۱۲۲ای اعالم کرد؛ راجع به تعداد  بندر عباس در جوابیه

ک جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد اساسا قبل از ارشد گمر کارشناسان خبره و
های ارسالی از سوی گمرک شهید  بیان این موضوع توسط فرماندهی انتظامی هرمزگان وبه حکایت اعالم جرم

کانتینر متعلق به شرکت  ۱٨گمرک شهید رجایی درباره تعداد   رجایی بندر عباس به دادستان بندر عباس،
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کانتینر مربوط به شرکت ک  ١٨وهمچنین تعداد   ش. ت. ت  .کانتینر متعلق به شرکت آ ۱۱ج وتعداد . م.گانی ابازر

نسبت به کشف کاال اقدام و نزد مرجع محترم قضایی اعالم جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری متهمین شده و 

توسط گمرک   دادستانی بندر عباساصوال قبل از بیان موضوع توسط نیروی انتظامی؛ کشف و اعالم جرم به 
 ۱۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیش از  ١ذکر این نکته ضروری است که طبق ماده  ....صورت پذیرفته است

 .چاق است حتی بخش خصوصی و صرفا گمرک متولی این امر نیستبا قادستگاه متولی امر مبارزه 

 درصدی صید ماهیان استخوانی در کشور ۱کاهش 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/22/1404704 

 

 

ر صید و مدیر کل دفترامو ،مختار آخوندی :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
در کشور  ۶۶ – ۶۰صیادی سازمان شیالت ایران از کاهش سه درصدی صید ماهیان استخوانی در فصل صید 

 .دماهیان استخوانی دریای خزر اغلب در زمره ذخایر و منابع ساحلی قرار می گیرن: وی تاکید داشت...  خبرداد
ذخایر این گونه ها بسیار باال نبوده و به راحتی تحت فشار صید و صیادی تغییرات و نوسانات شدیدی از  متاسفانه

این ماهی در سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان صید می : اضافه کردوی  .خود نشان می دهند
کاهش صید ماهیان استخوانی در اثر عوامل مختلف منجمله وجود صیادان غیر مجاز، صید بی رویه، آلودگی  .شود

و شرایط نامناسب رودخانه ها، برداشت بیش از حد از آب رود ها، تخریب محل های تخم ریزی طبیعی ماهیان در 

 ...تاالب های ساحلی و غیره اتفاق می افتد رودخانه ها و

 ارزئیات طرح کارورزی جوانان از زبان معاون وزیر کج
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معاون وزیر کار  ،عیسی منصوری :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

درصد افراد جویای کار با  ۱۲بینی شده و بیش از  ر پیشطرح کارورزی برای اتصال جوانان به بازار کا: گوید می

در طرح کاج که برای اتصال جوانان : معاون وزیر کار خاطرنشان کرد .شوند ها ماندگار می اجرای این طرح در کارگاه
بینی شده، حدود پنج میلیون تومان اعتبار به  ها پیش تشویق آنها برای حضور و مشارکت در بنگاهبه بازار کار و 

شود و افراد تنها در صورتی امکان استفاده از این اعتبار را  عنوان کارانه اشتغال در اختیار هر جوان قرار داده می
به گفته وی در طرح کارورزی، جوانان  .ده باشندکنند که در یک کارگاه تولیدی کارورزی و مهارت آموزی کر پیدا می

فارغ التحصیلی که برای کسب مهارتهای الزم فنی، کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان مایل به 

 ....شوند مند می های کارورزی باشند از کمک هزینه آموزشی بهره شرکت در دوره

 آقای روحانی، تعطیلی چند هزار واحد تولیدی یعنی رونق؟
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حسن روحانی در حالی از ارائه تسهیالت   :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

دولت یازدهم  به واحدی تولیدی و فعال شدن آن صحبت می کند که تعطیلی چندهزار تایی واحدهای تولیدی در
همین بس که فقط طی یک سال گذشته تعطیلی برندهای مشهور و قدیمی ایرانی که باالی .ثبت شده است

اکریل اصفهان، کاشی ایرانا،  آزمایش، پارس الکتریک، پلی ارج،   قدمت داشته اند، از جمله سال 91
کارخانه کاشی و  07 قو، ایران چوب، نباتی سازی ایساک، قند ورامین، روغن سازی تبریز، ایستک، دوچرخه ماشین

بزرگ و کوچک دیگر تعطیل ها کارگاه و کارخانه  سرامیک، فوالد سهند، زاگرس خودرو، فوالد سبزوار و ده



های مشهور ایرانی صاحب رکورد بوده و نه تنها رونقی به بخش تولید  در تعطیلی برندبراساس این آمار .اند شده

واحد  011هزار و  9حدود  0:59در دولت یازدهم و تا پایان سال " برنگشته بلکه براساس اطالعیه وزارت صنعت 

های غلط دولت گذشته و  یل مختلف از جمله مشکالت تکنولوژیکی؛ نداشتن بازار مناسب، سیاستدال صنعتی به
 "تعطیل شده است... روشهای نادرست در حوزه تولید و تجارت، ضعف مدیریت، نبود توان مالی و تخصص الزم و

شانه خالی کردن دولت از تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان؛ معلمان در حسرت یک عذرخواهی 
 !ساده
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ن یکی از سؤاالت مهم فرهنگیان ای :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه  خبرگزاری دولتی فارس،به گزارش 
روزها این است که سرانجام تخلفات صندوق ذخیره و بانک سرمایه چه شد و چرا شفاف سازی کامل در این 

به گزارش خبرنگار دهد؟ گیرد و آموزش و پرورش در مورد تخلفات توضیح نمی زمینه با ارائه مستندات صورت نمی
وارترین وزارتخانه کشور است و نزدیک به یک سوم  ، آموزش و پرورش عیالفارس خبرگزاری آموزش و پرورش

شود، کارمندانی که در دورافتاده ترین نقاط کشور هم حضور فعال دارند و همواره  کارمندان دولت را شامل می
های آنان  م و خانوادهآموزان به صورت مستقی اند و نفوذ فکری و فرهنگی آنها در دانش تأثیرگذار و منشأ خدمت بوده

معلمان معترضند که : وگو با فارس، گفت یک معلم تنکابنی در گفت ....به صورت غیرمستقیم، غیرقابل انکار است

رسم امانتداری در صندوق ذخیره انجام نگرفت و بعد از افشای سوءاستفاده گسترده مالی در صندوق ذخیره 
همکاران آرزو به دل هستند که یک عذرخواهی . پیرامون این مسئله هم به عمل نیامدسازی  فرهنگیان، شفاف

 ... .ساده از آنها صورت گیرد

بمناسبت حمله وحشیانه شوراهای اسالمی کار و حراست شرکت واحد اتوبوسرانی به سندیکای 
 کارگران شرکت واحد در نوزدهم اردیبهشت سال هشتاد و چهار

o/2017/05/12https://khabargar.c/ 

وضعیت اسفبارامروز کارگران و جامعه کارگری ،نتیجه  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه به گزارش خبرکار ، 

 برخوردهای امنیتی با سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری است

به  نوزدهم اردیبهشت مصادف است با حمله وحشیانه چماقدارهای خانه کارگر و عوامل پلیسی و امنیتی
، از آنجایی که بعد از سرکوب دهه شصت بطور کل فعالیت های 0:00سندیکای کارگران شرکت واحد در سال 

سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری در زیر فشار سرکوب و خفقان شدید از حرکت باز ایستادند و بستری 
امه پروسه سرکوب سندیکاها و برای فعالیت تشکیالت همسو با حاکمیت از سوی خانه کارگر فراهم شد تا اد

تشکالت مستقل کارگری توسط این نهاد فرمایشی و کارفرمایی ادامه پیدا کند و مزد جناحی و وابستگی 

تشکیالت خانه کارگر بطور همه جانبه جایگزین سندیکاها و  71خودشان را از صاحبان قدرت دریافت کنند و از دهه 
عاالن کارگری دست از تالش برنداشته بودند و درصدد شرایطی تشکیالت مستقل کارگری شد، هر چند که ف

 ....بودند تا بتوانند در فرصتی مناسب مجددا سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری را سازماندهی کنند
وامل وضعیت کنونی جامعه نشانگر بی اعتباری و ناکارآمدی تشکل های دست ساز و همسو با کارفرما و ع

سرکوب کارگران است ،تنها راه برون رفت کارگران و جامعه کارگری از این شرایط اسفبار، ایجاد سندیکاهای 

کارگری که بر آمده از بدنه کارگری و تشکل های مستقل کارگری ،داشتن حق اعتصاب، اعتراض و تجمع و اتحاد و 
قط در باتالقی دست و پا میزند که بیشتر فرو همبستگی برای کارگران است در غیر این صورت جامعه کارگری ف

 59اردیبهشت  / سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه . میرود

 باز هم تخلف مالی دیگر فرهنگیان را گرفتار کرد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/22/1404608 

فرهنگیان در قالب کارت صدرا  ۶۱سال   :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
در این سال  .اند سال از این ماجرا با مشکل عجیبی مواجه شده ١اند، اما با گذشت  اقدام به خرید کاال کرده

میلیون تومانی به فرهنگیان خبر داد و بر همین اساس  0ونی مسکن فرهنگیان تهران از اعطای وام شرکت تعا

http://www.farsnews.com/


بانک سرمایه کارت صدرا  ای با  در قالب تفاهمنامه.هزار نفر از فرهنگیان برای این موضوع اقدام کردند 09حدود 

درصد اقدام به خرید  02ها بتوانند با سود تهیه و برای خرید کاالهای اساسی در اختیار فرهنگیان قرار گرفت تا آن

ان بابت هزار توم 0700فرهنگیان در مدت سه سال هر ماه ، حال با گذشت سه سال از این موضوع .کاال کنند
شد که طبق گفته یکی از فرهنگیان شهر تهران تا آذر ماه سال گذشته  پرداخت این قسط از حقوقشان کسر می

با وجود آن که اقساط ما تمام شده بود، مجدد به ما : همین فرهنگی گفت  .در حال پرداخت این اقساط بودند
ا را دریافت نکرده است و پس از بررسی ه اعالم کردند که به بانک سرمایه بدهکاریم چرا که بانک سرمایه وام

هم اکنون به  .متوجه شدیم تعاونی مصرف فرهنگیان اقساط را از حقوق ما کسر اما به بانک پرداخت نکرده است

توانیم دسته چک  توانیم ضامن فردی شویم و نه می دلیل این موضوع و بدهکار بودن ما به بانک سرمایه نه می
 .یافت کنیم و هیچ فرد پاسخگوی مشکل به وجود آمده نیستدر

 قاچاق کاال
 :سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 جمهوری فرافکنی نکنند نامزدهای ریاست

 
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد  :آمده است  ۶۶١۱ارديبهشت  ۱۱ری دولتی ایلنا، جمعه به گزارش خبرگزا

: اهای ریاست جمهوری درباره قاچاق کاال گفتمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اظهارات برخی کاندید
 .رقابت های انتخاباتی قرار گیرد  موضوع مبارزه با قاچاق کاال موضوعی ملی است و شایسته نیست دستمایه

ا میلیارد دالر قاچاق کاال که محصول برخی سیاست های ناکارآمد گذشته بود ر ۱۰۰حجم  ۶۱در سال  لتود

 ۰۲۵میلیارد دالر رسانده که معنای آن  ۱١تحویل گرفته و اکنون مفتخر است که بگوید حجم قاچاق را به حدود 
اخت سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد زیرس.... .کاهش حجم قاچاق طی سه سال گذشته است

های تجارت خارجی و راه اندازی سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجاری را از اقدامات اصولی و هدفمند 
غیرقابل مقایسه با   عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کاال: دولت در زمینه مبارزه با قاچاق اعالم کرد و گفت

 .ادوار گذشته است
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