
 

 ۲۱۶۲ مهبرابر ردیبهشتا۳۲ تا جمعه۶۹۳۱اردیبهشت ۲۲ جمعه

 ۳شماره

 امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com 

 :یادداشت 

 برپایی مضحکه انتصابات  حاشیه و متن در ایران و در

جار معدن و انف منطقه کردستاندیوارهای جغرافیای سترون درد و زخمی فرو ریختن آواربهمن برسرکولبران  دیروز

 امروزو استفراغ کرد  در عرش و فرش ایران خون خراسانو زلزله آذربایجان ، سیالب منطقه گلستان یورت کارگران

  !باز رونمایی خواهد نموددروغهایش را  ،بازارهای کذایی تبلیغات شکنج 

ه مثل همیشه کمتر دریغ ک اما ! کمین نشست کوهی از وعده های کاغذی و مضحک ودروغ با چهره هایی حریص وبه

   !باشند نقل کردهبه دفاع ازحرمت زندگی آنان حدیثی ، دهانی از کارگران وبیکاران وصاحبان درد 

 وار رنج وخستگی برای دستان نجیب وغریبوباز آ! این همه درد، دستی نیام تیغ نیست پنداشتی در البالی  به یاوه

 !رای اربابان حرص وطمعتنهاست وزشتی ب کوچه و خیابان ما "پاک بان" رفتگر

 
 



 :که می سراید باشد «تیسا کایر »حق با وشاید باز

**** 

 این همه پوسترهای تبلیغاتی»

 با ژستهای مضحک چهره های درهم

 کول شهر می ریزد وعده هایی که از سر و و

 وجاروی رفتگری که حریف تمام این دروغها نمی شود

 بلند گوهایی که دروغ استفراغ می کنند

 ا هیچ کجای زخم شهر خوب نمی شودچر

 وهیچ چیز سر جای خودش نیست

 البه الی دروغها پرسه می زنم

 هیچ دهانی

 ازکارگران خیابانی

 ؟!وبی کارها حرفی نمی زند

 روزی زمین از این همه دروغ

 «وردآشاخ در می 

تغییرات وارسی درعرصه   ،ادردل هیاهوی تبلیغاتی کاندیدا های ریاست جمهوری و بالطبع انتخابات شهر و روست

های ساالنه یک  میزان هزینه ۳۱۳۱که از سال  ؛دهد طی یک دهه گذشته نشان می ها درایراندرآمد و هزینه خانوار

های  این در حالی است که بر اساس گزارش. میلیون تومان افزایش یافته است ۶۲خانوار شهری به طور متوسط بیش از 

در . هزار تومان بوده است ۲۰۶میلیون و ۲معادل  ۴۸یک خانواده شهری در سال  بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی

هزار تومان در سال رسیده  ۴۲۸میلیون و ۱۶یعنی یک دهه بعد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری  ۳۱سال 

در همین حال . ستدرصد افزایش یافته ا ۱۳۰ها به طور متوســط معادل  سال گذشته هزینه زندگی خانواده ۳۰طی . است

ماندگی  همچنان فاصله زیادی تا جبران عقب.درصد فراتر نرفت۳۸از حدود … میزان افزایش دستمزد طبقه کارگر و 

یک پرسش اساسی اینستکه دولت و بخش خصوصی چگونه می خواهد این شکاف عظیم  . دستمزدها از تورم وجود دارد

های انرژی از  قیمت "آزاد سازی"و تعدیل ۳۱۴۳از اواخر سال  که ها ارانهسازی ی اجرای قانون هدفمندآیا را پر نماید ؟ 

، این  خانواده هزار تومان به هر فرد۸٤گذاری مبلخ د با وانمی توان ،ها بود ی افزایش تورم و صعود قیمتعوامل کلید

 خلع و شکاف عظیم دستمزد و هزینه متوسط یک خانواده شهری را پاسخ گوید ؟ 

ها که بیشتر شامل کاالهای ضروری است، تورم باالی این گروه  ها و آشامیدنی هیت اقالم گروه خوراکیبا توجه به ما

عالوه . وارد ساخت[ بویژه کارگران]تبعات سوء رفاهی باالیی بر خانوارها و به ویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه

سوخت که ضریب اهمیت باالیی در سبد مصرفی  ها، تورم گروه مسکن، آب و برق و ها و آشامیدنی برگروه خوراکی

 . به باالترین مقدار خود در دوره مورد بررسی رسید ۳۱۳۱ماه  خانوار دارد، در اردیبهشت

هنوز در تمامی اردیبهشت ماه از روز سیزدهم آن به این سو، زخم عمیق فاجعه معدن زمستان یورت را  جدا از خانواده 

و روستا های دور و نزدیک معدن بر تن و جان همه ، هم طبقه ای  لستانضای استان گهای کارگران آن ، بر تمامیت ف

 .واکنش آپارات نظام ودولت هنوز هیچ قطعیتی طی ماه به خودش نگرفته است . های آنها در سراسر کشور نشانده است

 

ن بر خانواده هایی که جان و همه تالش نظام با واگذاری دیه آنها با محاسبه میزان بدهکاری کارفرمایان  معد 

.  عزیزانشان را با دسته های خود به گور سپرده اند ، زخم عمیق این جنایت و بی توجه و کم توجهی را پاسخ نداده است



 055ای به علی ربیعی آمادگی خود را برای پرداخت  گهر در نامه های معدنی و صنعتی چادرملو و گل عوض شرکتدر

جدا از این طی مدت  .باختگان معدن یورت زمستان آزادشهر اعالم کردند های جان خانوادهمیلیون لایر به هریک از 

ابتکاری ارائه الطریق های خود در  در بکارگیرین کارگران دیگر معادیورت ، نقش مندی ابتکاری  معدن فاجعه

گی از خود نشان داده اند که چه فداکاری و از خود گذشتخروج جان های مانده در زیر آوار و کوهی از سنگ و زغال ، 

همه تالش من این بوده که آن مجموعه را درمجله . در حافظه ملت، طبقه کارگر و تاریخ معاصر ما ثبت خواهد شد

از مشخصه اصلی این ماه که در تمامی خبر های اردیبهشت ماه،دهن باز کرد مسئله . کارگری گرد آورم وآرشیو نمایم

« بیکاری»امروز گزارش میدانی نشان می دهد ؛ : در خبرپایانی آمده است. ری است اشتغال جوانان و موضوع بیکا

بدون شک یکی از مهمترین مطالبات جامعه به ویژه جوانان  ...مهمترین دغدغه جوانان وخانواده های ایرانی است؛

سطح معیشت   افزایش»و « یمبارزه با گران»، همچنین  «اشتغال»جدا از. است و همه آنان اشتغال می خواهند« اشتغال»

درتمامی ماه اردیبهشت  .و باز در راس آن موضوع اشتغال قرار دارد از مهمترین مطالبات عمومی مردم است « اقتصادی

می باید از حدت حوادث حین کار و صدمات وارده بر کارگران بر بستر حریق های ممتدی که در محیط های کار حادث شد 

معوقه و مسئله اخراج ها بوده که  کارگران ، موضوع حقوق های یت شغلیهمچنین مشخصه این ماه در حوزه امن. یاد کرد 

، حین کار را در شماره های هفتگی مجله جای نمیدهم  حوادثاخبار :همانطوری که پیشتر یاد آور شدم. حرف اول را میزد

به  تمامی موارد یاد شده را اردیبهشت که لینک های آن در زیر یاد شده است، طی ماهمجله کارگری  هفتگیآرشیو ولی 

شماره های مجله به ترتیب درشبکه یوتوپ بارگزاری می گردد که  :یاد آور گردم همچنین  .جای داده استدر خود کرات 

 .آنرا برای عالقمندان مجله اعالم می نمایمهای بزودی لینک 

 

 ۵روزشمار هفته شماره 

r5.pdf-23_846_kargari-04-http://www.rahekargar.net/labor_iran/2017 

 ۶روزشمار هفته شماره

r6.pdf-30_854_kargari-04-http://www.rahekargar.net/labor_iran/2017 

 روزشمار هفته
 ۷شماره

08_861_kargari.rs7.pdf-05-http://www.rahekargar.net/labor_iran/2017 

 روزشمار هفته
 ۸شماره

rs8.pdf-15_862_kargari-05-http://www.rahekargar.net/labor_iran/2017 

 

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

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

 .خواهم داد

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

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

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

 . دیدمی توایند مربوط گر شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم 

haftegi_kargari@yahoo.com 

11837:63::4400 

 7روزشمار کارگری هفته 

  مالک معدن منفجرشده کیست؟7 پرسش این است
  .است« بسیجبنیاد تعاون »متعلق به « ایرانیان  مهر صندوق »ترین مالک آن  مهم
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ل حادثه شده، درباره جزئیات جعفر سرقیني، معاون امور معادن و صنایع معدنی كه به دستور وزیر صنعت راهی مح

انتفاعی شده و تاریخ واگذاري این  ۴۶سنگ قشالق در سال  معدن زغال: بیشتري از مالكیت این معدن به شرق گفته

  .دهد را نشان می ۴۶٢٤٢۳معدن روي پروانه، 

درصد متعلق به ۳۰ ، حدود(بسیجبنیاد تعاون )درصد متعلق به صندوق مهر ایرانیان ۶۰سهم عمده این معدن یعنی حدود 

درصد ٠۰و بخشي از آن متعلق به نگین طبس است؛ اما نزدیك به ( شركت مجتمع صنایع و معادت احیاي سپاهان)تكادو 

 .سنگ و مردم عادی است از سهم آن متعلق به كارمندان بازنشسته زغال

 جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه شریف؛

 سته خواهد کردتداوم دولت روحانی اقتصاد کشور را ورشک

http://www.mehrnews.com/news/3976513 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیالن :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
ادامه شرایط اقتصادی موجود و حاکمیت : اعالم کردندطی اعالمیه ای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف 

 : آورده اند  .تفکر اقتصادی فعلی بر کشور منجر به ورشکستگی اقتصاد کشور خواهد شد
بحران . را گرفته استدولت یازدهم در شرایطی به پایان می رسد که رکود بی سابقه ای سرتاسر کشور را ف... 

بیکاری به حادترین شرایط خود از ابتدای انقالب اسالمی رسیده، تولیدکننده های بزرگ و صاحبان بنگاههای کوچک و 

امروز . متوسط از شرایط نابرابر تولید ناالن هستند و هر هفته دهها بنگاه تولیدی ورشکسته و تعطیل می شوند
شده و استخوان هایش زیر فشار رقابت نابرابر با تولید کننده های چینی و  کسب و کار تولید کننده ایرانی فلج

ادامه شرایط اقتصادی موجود و حاکمیت  :اعالم نماییم تا دانیم  وظیفه خود می... .اروپایی در حال خرد شدن است
 .... تفکر اقتصادی فعلی بر کشور قطعا منجر به ورشکستگی اقتصاد ایران خواهد شد

 نقطه بحرانی بازار کار کجاست؟/۰۰۱۱انداز بازار کار تا چشم روایت از۲

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3976475 
 

معیت بیکار و شاغل در چند بررسی ج :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

هزار نفر و جمعیت شاغل  ۸۴۴میلیون و  ٢جمعیت بیکار کشور حدود  ۶٢دهد، در سال  سال گذشته نشان می
نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد تا  ۴۶۸هزار و  ٢۲حدود  ۶٣هزار نفر بود؛ اما در سال  ٣۸۹میلیون و  ٢۱کشور نیز 

نیز با وجود اینکه برای حدود  ۶۸اما در سال  .هزار نفر برسد ۲۱۸میلیون و  ٢ش از تعداد افراد بیکار در این سال به بی
 ۶۲وضعیت بازار کار در سال  .هزار نفر افزوده شد ٢۱۲هزار نفر اشتغال ایجاد شد، اما به جمعیت بیکار نیز حدود  ۹۹۴

با افزاش جمعیت بیکار مواجه  هزار شغل ایجاد شد؛ اما باز هم ۹۱۹دهد در این سال هم حدود  همچنین نشان می

میلیون  ٣بیکار کشور از مرز   هزار نفر به خیل بیکاران اضافه شدند تا جمعیت ۸۴۸بودیم؛ به طوریکه در سال گذشته 
 .نفر برسد ٣۶۴هزار و  ٢۰٣میلیون و  ٣نفر عبور کند و به 

 سال گذشته ۰جدول جمعیت بیکار و شاغل در 

 سال
جمعیت 

 شاغل
 جمعیت بیکار

کاهش /زایشاف
 جمعیت شاغل

۲۲ ٢۱٣۸۹۱۴۰ ٢۸۴۴٣۴٢ ۴۱۴۶۲۸ 

۲۹ ٢۱٣۰۸٣۰٢ ٣۲۱۸۱۹۹ ۸۱۴۴۴ - 

۲۰ ٢۱۶۴٢۰۴۲ ٢۴٢۶۰۶٢ ۹۹۴۴۴٢ 

۲۹ ٢٢۲۴۴۰۲٣٢ ٢۰٣٣۶۴ ۹۱۲۶۹۴ 

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« نقطه بحرانی»و این همان  شده است

شوند؛ با فرض این میزان ورودی به بازار کار، فارغ از  هزار نفر به متقاضیان شغل اضافه می ۴۰۰شده، ساالنه حدود 



اگر روند فعلی ادامه یابد،  .ر استی بازار کار قابل تصوبرا ۱۸۰۰نگاه بدبینانه ریزش نیروی کار، دو روایت در تا سال 

هزار نفر همچنان در صف انتظار  ٢۰۰شود؛ در این شرایط حدود  هزار شغل توسط دولت ایجاد می ۹۰۰ساالنه بیش از 

 ..... شوند شغل خواهند بود که به جمعیت بیکاران اضافه می

 میلیون تومانی برای کارگران معدن آزادشهر۲۰۱دیه 

http://www.mehrnews.com/news/3976550 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
رئیس کل عبدالناصر همتی، با دستور  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

براثر حادثه انفجار معدن  .میلیون تومانی اختصاص خواهد یافت ٢۱۰دشهر، دیه کارگر معدن آزا ۸۰بیمه مرکزی، به 

نفر هم جان خود را از دست  ۸۰کارگر، بالغ بر  ۴٣زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر عالوه بر مصدوم شدن افزون بر 
 .دادند

 مالک معدن، مسئول مستقیم حادثه آزادشهر است

356/http://www.mehrnews.com/news/3974 
 

روابط عمومی سازمان ملی استاندارد  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
رفع هرگونه شبهه و  وردستور فرمایید به منظ خواهشمند است... .ایران سخنان رئیس این سازمان را تصحیح کرد

پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره حادثه » .تصحیح برداشت خبرنگار مطلب زیر عینا جایگزین شود

این سازمان استانداردهای آیین کار و ایمنی در معادن را تدوین کرده و به این لحاظ هیچ : معدن آزادشهر گفت
ریم و وظیفه اجرای این استانداردها به عهده کارفرماست و سایر سازمان ووزارتخانه های ذیربط متولی کمبودی ندا

 ... «.نظارت و کنترل اجرای این استانداردها هستند

 

میلیون رأی خود را از االن از دست رفته  ۲آقای روحانی، /گذاران کاسپین نامه سرگشاده سپرده
 بدانید

s.com/fa/news/1396/02/22/1404523https://www.tasnimnew 

 

جمعی از سپرده گذاران کاسپین در نامه   :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

به گزارش .میلیون رأی خود را از االن از دست رفته بدانید ٢آقای روحانی : ای به رئیس جمهوری اعالم کرده اند

سپرده گذاران کاسپین که چند ماهیست امکان دریافت سپرده هایشان از  ،خبرگزاری تسنیم قتصادیخبرنگار ا
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 .بانک مرکزی دولت یازدهم است، را نشان دادندحاصل بی تدبیری 
اعالم کرده اند که اینک پرسش ما مردم از " حقوق دان هستم،سرهنگ نیستم " حسن روحانی مبنی براینکه

جوز کاسپین را م ءابتدا. چرا دولتی که خود را مدعی رعایت قانون می داند : رییس جمهور حقوق دان این است 
 8صادر می کند بعد تبلیغات تلویزیونی و میدانی در سطح شهرها می کند و سپس اموال تعاونی های اعتبار 

 ...!!! ؟گانه تشکیل دهنده آن را را ارزیابی و انتقال می دهد

 زا است فقر برای زنان بیش از مردان استرس

http://www.isna.ir/news/96022013272 

 

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


نویسنده ارشد این " اولیویا ریمس" :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  گزاری دولتی ایسنا،به گزارش خبر

تواند برای زنان  دهد فقر می ها نشان می بررسی: مطالعه از دپارتمان سالمت عمومی دانشگاه کمبریج گفت

کنند نسبت به  ندگی میزنانی که در جوامع فقیر ز :در این بررسی آمده است .زا باشد  استرس ،بیش از مردان
هر چند متخصصان معتقدند این موضوع در . تر بیشتر عصبی هستند و استرس دارند افراد ساکن در مناطق مرفه

هایی در مورد  هزار نفر از ساکنان شرق انگلیس به پرسشنامه ٢۱در این بررسی  .کند مورد مردان صدق نمی
درصد  ۱.۴درصد از زنان و  ٢.۲حدود . پاسخ دادند ٢۰۰۰تا  ۱۶۶٣های  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 ۹۰دهد که زنان ساکن در مناطق بسیار فقیر و محروم حدود  اضطراب است اما نشان می
 .تر احتمال دارد دچار اضطراب و افسردگی شوند مناطق مرفه

 قاچاق کاال
 کانتینر کاالی قاچاق در گمرک بندر شهید رجایی ۰۱۱تکذیب ادعای کشف 

 

 
 

روابط عمومی گمرک شهید رجایی  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه 
کانتینر مورد ادعا الزم به ذکر است موضوع توسط  ۱۰۰ای اعالم کرد؛ راجع به تعداد  بندر عباس در جوابیه

ارشد گمرک جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد اساسا قبل از  کارشناسان خبره و

های ارسالی از سوی گمرک شهید  بیان این موضوع توسط فرماندهی انتظامی هرمزگان وبه حکایت اعالم جرم
کانتینر متعلق به شرکت  ۱١گمرک شهید رجایی درباره تعداد   ن بندر عباس،رجایی بندر عباس به دادستا

کانتینر مربوط به شرکت ک  ٣١وهمچنین تعداد   ش. ت. ت  .کانتینر متعلق به شرکت آ ٢۴ج وتعداد . م.بازرگانی ا
ین شده و نسبت به کشف کاال اقدام و نزد مرجع محترم قضایی اعالم جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری متهم

توسط گمرک   اصوال قبل از بیان موضوع توسط نیروی انتظامی؛ کشف و اعالم جرم به دادستانی بندر عباس

  ....صورت پذیرفته است

 درصدی صید ماهیان استخوانی در کشور ۹کاهش 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/22/1404704 

 

 

مدیر کل دفترامور صید و  ،مختار آخوندی :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه سنیم، به گزارش خبرگزاری ت

در کشور  ۶۹ – ۶۲صیادی سازمان شیالت ایران از کاهش سه درصدی صید ماهیان استخوانی در فصل صید 

 .ی گیرندماهیان استخوانی دریای خزر اغلب در زمره ذخایر و منابع ساحلی قرار م: 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

 ... .خود نشان می دهند

 زئیات طرح کارورزی جوانان از زبان معاون وزیر کارج

http://www.isna.ir/news/96022013348 

 

معاون وزیر کار  ،عیسی منصوری :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
درصد افراد جویای کار با  ۴۰بینی شده و بیش از  طرح کارورزی برای اتصال جوانان به بازار کار پیش: گوید می

در طرح کاج که برای اتصال جوانان : معاون وزیر کار خاطرنشان کرد .شوند ها ماندگار می ح در کارگاهاجرای این طر
بینی شده، حدود پنج میلیون تومان اعتبار به  ها پیش به بازار کار و تشویق آنها برای حضور و مشارکت در بنگاه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/488761-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C


اد تنها در صورتی امکان استفاده از این اعتبار را شود و افر عنوان کارانه اشتغال در اختیار هر جوان قرار داده می

 ....کنند که در یک کارگاه تولیدی کارورزی و مهارت آموزی کرده باشند پیدا می

 آقای روحانی، تعطیلی چند هزار واحد تولیدی یعنی رونق؟

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/22/1405198 

 

 

حسن روحانی در حالی از ارائه تسهیالت   :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

به واحدی تولیدی و فعال شدن آن صحبت می کند که تعطیلی چندهزار تایی واحدهای تولیدی در دولت یازدهم 

قدیمی ایرانی که باالی همین بس که فقط طی یک سال گذشته تعطیلی برندهای مشهور و .ثبت شده است
اکریل اصفهان، کاشی ایرانا،  آزمایش، پارس الکتریک، پلی ارج،   سال قدمت داشته اند، از جمله 05

کارخانه کاشی و  71 قو، ایران چوب، نباتی سازی ایساک، قند ورامین، روغن سازی تبریز، ایستک، دوچرخه ماشین
ها کارگاه و کارخانه بزرگ و کوچک دیگر تعطیل  ار و دهسرامیک، فوالد سهند، زاگرس خودرو، فوالد سبزو

های مشهور ایرانی صاحب رکورد بوده و نه تنها رونقی به بخش تولید  براساس این آمار در تعطیلی برند.اند شده
واحد  755هزار و  0حدود  7930در دولت یازدهم و تا پایان سال " برنگشته بلکه براساس اطالعیه وزارت صنعت 

های غلط دولت گذشته و  دالیل مختلف از جمله مشکالت تکنولوژیکی؛ نداشتن بازار مناسب، سیاست به صنعتی

 "تعطیل شده است... روشهای نادرست در حوزه تولید و تجارت، ضعف مدیریت، نبود توان مالی و تخصص الزم و

 عذرخواهی شانه خالی کردن دولت از تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان؛ معلمان در حسرت یک 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000668 
 

 

یکی از سؤاالت مهم فرهنگیان این  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه  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 

دهد؟به گزارش خبرنگار  گیرد و آموزش و پرورش در مورد تخلفات توضیح نمی مینه با ارائه مستندات صورت نمیز
وارترین وزارتخانه کشور است و نزدیک به یک سوم  ، آموزش و پرورش عیالخبرگزاری فارس آموزش و پرورش

شود، کارمندانی که در دورافتاده ترین نقاط کشور هم حضور فعال دارند و همواره  کارمندان دولت را شامل می
های آنان  آموزان به صورت مستقیم و خانواده اند و نفوذ فکری و فرهنگی آنها در دانش تأثیرگذار و منشأ خدمت بوده

  ....به صورت غیرمستقیم، غیرقابل انکار است

می کار و حراست شرکت واحد اتوبوسرانی به سندیکای بمناسبت حمله وحشیانه شوراهای اسال

 کارگران شرکت واحد در نوزدهم اردیبهشت سال هشتاد و چهار

https://khabargar.co/2017/05/12/ 

وضعیت اسفبارامروز کارگران و جامعه کارگری ،نتیجه  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه به گزارش خبرکار ، 

 یکاها و تشکل های مستقل کارگری استبرخوردهای امنیتی با سند

نوزدهم اردیبهشت مصادف است با حمله وحشیانه چماقدارهای خانه کارگر و عوامل پلیسی و امنیتی به 
، از آنجایی که بعد از سرکوب دهه شصت بطور کل فعالیت های 7981سندیکای کارگران شرکت واحد در سال 

فشار سرکوب و خفقان شدید از حرکت باز ایستادند و بستری سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری در زیر 

http://www.farsnews.com/


برای فعالیت تشکیالت همسو با حاکمیت از سوی خانه کارگر فراهم شد تا ادامه پروسه سرکوب سندیکاها و 

تشکالت مستقل کارگری توسط این نهاد فرمایشی و کارفرمایی ادامه پیدا کند و مزد جناحی و وابستگی 

،تنها راه برون رفت کارگران و جامعه کارگری از این شرایط اسفبار، ...ن قدرت دریافت کنندخودشان را از صاحبا
ایجاد سندیکاهای کارگری که بر آمده از بدنه کارگری و تشکل های مستقل کارگری ،داشتن حق اعتصاب، 

در باتالقی دست  اعتراض و تجمع و اتحاد و همبستگی برای کارگران است در غیر این صورت جامعه کارگری فقط
  . و پا میزند که بیشتر فرو 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  ۶٢سال   :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

در این سال  .اند سال از این ماجرا با مشکل عجیبی مواجه شده ٣اند، اما با گذشت  اال کردهاقدام به خرید ک
میلیون تومانی به فرهنگیان خبر داد و بر همین اساس  1شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تهران از اعطای وام 

بانک سرمایه کارت صدرا  ی با ا در قالب تفاهمنامه.هزار نفر از فرهنگیان برای این موضوع اقدام کردند 71حدود 
درصد اقدام به خرید  71تهیه و برای خرید کاالهای اساسی در اختیار فرهنگیان قرار گرفت تا آنها بتوانند با سود 

توانیم ضامن فردی شویم و نه  هم اکنون به دلیل این موضوع و بدهکار بودن ما به بانک سرمایه نه می.. .کاال کنند

 .دریافت کنیم و هیچ فرد پاسخگوی مشکل به وجود آمده نیستتوانیم دسته چک  می

 قاچاق کاال

 :سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 جمهوری فرافکنی نکنند نامزدهای ریاست

 

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت  ٢٢لنا، جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی ای
موضوع مبارزه با قاچاق کاال موضوعی ملی است و شایسته نیست : مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت

ی میلیارد دالر قاچاق کاال که محصول برخ ٢۲۲حجم  ۶٢در سال  دولت .رقابت های انتخاباتی قرار گیرد  دستمایه
 ۱٣سیاست های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون مفتخر است که بگوید حجم قاچاق را به حدود 

عملکرد دولت در ... .کاهش حجم قاچاق طی سه سال گذشته است ۲۰۵میلیارد دالر رسانده که معنای آن 
 .غیرقابل مقایسه با ادوار گذشته است  زمینه مبارزه با قاچاق کاال

 :مدیر کل بحران استانداری گلستان معاون
 شود ریزش آوار هنوز مانع یافتن آخرین معدنچی می

 
معاون مدیر کل  ،حمید رضا منتظری :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت   ٣٢به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه

با وجود اینکه عملیات آواربرداری از تونل شماره یک همچنان در حال انجام است : بحران استانداری اظهار داشت

در زیر آوار دیده ی کارگر   پیکر .اما یافتن این معدنچی به علت ریزش آورهای برداشته شده دشوار شده است

 .ده است اما دسترسی ممکن نشده استش

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  جان کارگران معدن زمستان یورت فدای ثروت اندوزی زیاده خواهان شد

http://vahedsyndica.com/archive/2675 

بی توجهی  :مده استآ ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢، شنبهسایت سندیکابه گزارش فعالین سنیدکای شرکت واحد در 
چهار تن از زحمتکش ترین کارگران که با  و چهل.. به ایمنی کار در معدن زمستان یورت فاجعه انسانی بوجود آورد

دستمزد بسیار ناچیز در شرایط ناایمن در عمق چند صد متری زمین در پی لقمه نانی بودند  و حتی دستمزد 
در زیر آوار ماندند و جان عزیزشان فدای ثروت اندوزی زیاده  اندک شان معوق شده و به موقع پرداخت نمی شد

با وجود اینکه ....خواهانی شد که برای حفظ جان این کارگران حاضر به تهیه تجهیزات و ابزار آالت ایمن نبودند

تشکیل سندیکاها و دیگر تشکالت مستقل کارگری برای از بین بردن زمینه حوادث اینچنین بسیار موثر و 
متاسفانه از شکل گیری سندیکاهای . شان در این مورد و سایر حقوق کارگران بسیار کارساز خواهد بودنظارت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/488747-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%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-9/488778-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


و پیشروان این عرصه با پرونده سازی واهی ظالمانه بازداشت و زندان می . کارگری به شدت جلوگیری می شود

 ....شوند

 همدردی کارگران هفت تپه در غم فاجعه معدن یورت

 خانه دل نشیندغم ات در نهان  

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 

هنوز اخبار کشیدن اجساد کارگران   :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبهبه گزارش کانال تلگرامی اردوی کار، 
کارگرانی که برای زندگی انسانی و شرافت خانواده اشان کار را می . ستمعدن یورت در صدر خبرهای کارگری ا

کردند و جان خودشان را برای سهل انگاری و سودجویی سرمایه از دست دادند برخالف سرمایه داران که فقط 
بدنی در نبود قوانین ایمنی کار ما باید هر روز شاهد آمار بیشتری از کشتار و آسیب  . بفکر سود بیشتر هستند

اگر کارگری . هنوز قانونی وجود ندارد که کارگر زمانی که خطر کند دست از کار بکشد. کارگران در محیط کار باشیم

ما کارگران هفت تپه در گرمایی گاه باالی پنجاه درجه مجبور بکار   .اعتراض کند کارش یا زندان و یا بیکاری است
درجه نباید کار کنند و یا  91و کارگران در دمای باالی  هستیم موضوعی که در تمامی کشورهای حل شده است

 ....کارفرما شرایط مناسب را بوجود آورد

 خارج کردن پیکر آخرین کارگر جانباخته حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر از تونل 

http://khabarfarsi.com/about 

ل دفتر مدیریت بحران استانداری مدیرک :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢به گزارش واحد مرکزی خبر،شنبه
ریزش مداوم آوار، دسترسی به پیکر آخرین جانباخته این حادثه را با مشکل مواجه کرده بود، اما با : گلستان گفت

پیکر آخرین  .تالش نیروهای متخصص پیکر این معدنچی از تونل معدن خارج و به مرکز پزشکی قانونی منتقل شد
با این پیکر کشف شده که متعلق : وی افزود .معدن آزادشهر از تونل معدن خارج شد کارگرجانباخته حادثه انفجار

 .نفر شد 19به راننده لوکوموتیو است، شمار نهایی جانباختگان حادثه انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر  

 برای انجام کار کارشناسی علت حادثه؛
 تونل شماره دو معدن زمستان یورت مسدود شد

 

 
، مدیر کل مدیریت صادق علی مقدم  :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت   ٣٢به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه

اردیبهشت تونل  ٢٢ز روز گذشته برای انجام کار کارشناسی علت حادثه ا: بحران استان گلستاناعالم داشت

شماره دو معدن زمستان یورت بسته شده با این حال کار آواربرداری در تونل شماره یک برای یافتن آخرین پیکر 
 ....ادامه خواهد یافت

 گزارش کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران درباره استقبال از بهنام ابراهیم زاده

http://comitehpeygiry.com/ 

 

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488901-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88-%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%AF%D9%88%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-9/488901-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88-%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%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


روزجهانی کارگر بهنام ابراهیم زاده  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢، شنبه...به نوشته سایت کمیته پیگیری

عضوکمیته پیگیری تشکلهای کارگری وجمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان  ،وبالگ نویس وفعال کارگری وکودک

ن فعال کارگری جمعی از فعالین مدنی وکارگری با ازادی ای..بعداز تحمل هفت ونیم سال حبس از زندن ازاد شد 
وسیاسی با بهنام ابراهیم زاده در تهران دیدن کردند روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه بهنام برای دیدار با 

خانواده اش از جمله پدر ومادرش ومردم منطقه خصوصا دوستان واشنایان راهی کوردستان شهرستان اشنویه 
وتعدادی از اعضای کمیته مردم آن سامان ... استقبال گسترده مردم منطقه روبرو شد محل زادگاهش شد که با 

هماهنگی طی این چند روز در شهرستان اشنویه با زندانی تازه ازاد شده دیدار کردند ومقاومت وپایداری وی را 

 .ستودند وارج نهادند

 دادند کاش من را در تلویزیون راه می/ شد« ازما بهتران»امالک نجومی نصیب 

 

 
گوید امالک نجومی را  جناب شهردار می :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت   ٣٢خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبهبه گزارش 

دانند؛  گوید کارگران شهرداری در ثروت ها سهیم شده اند؛ کاش من را در تلویزیون راه می ام؛ می به رفتگران داده

ایم ولی  سالهاست پول داده» .پرسیدم چرا از پول خودمان، یک آجر هم به ما نرسید ت از جناب شهردار میآن وق

دار شویم؛ حاال دیگر چند  گفتیم شاید اتفاقی بیفتد و ما هم خانه کشیم؛ اوایل دلخوش بودیم، می هنوز انتظار می
اره داغ دلمان تازه شده؛ از روزی که جناب ای است دوب ایم؛ اما چند هفته شود که قطع امید کرده سالی می

ها  درصدی 31شهردار، کاندید ریاست جمهوری شد و شروع کرد از منافع ملی صحبت کردن، از روزی که از منافع 
گفت، از روزی که از ایجاد اشتغال و رسیدگی به کارگران گفت، از همان روز دوباره دردهایمان تازه شده، دوباره 

هایی افتادیم که همه باد هوا از آب  که در این سالها در شهرداری تهران چه کشیده ایم، یاد وعده یاد این افتادیم
اش، مارلیک کرج است؛ در یکی از خط  علی یک راننده شرکت واحد است؛ خانه. گوید ها را علی می این «.درآمد

قدر  شتر در راه رفت است و همینکند، روزی دو ساعت، بلکه بی های اتوبوس مرکز به جنوب شهر تهران کار می

گوید به یک واحد فکسنی حوالی پاسگاه  علی می. برگردد کشد که به خانه استیجاری در مارلیک کرج  طول می
 .های شهرداری تهران، همینقدر هم نصیب ما کارگران نشد نعمت آباد هم راضی بودیم، اما از ثروت

 !زی مشهدبیخ گوش کارگران کارخانه خانه سا ی،خطربیکار

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2096551 

: یکی از کارگران کارخانه خانه سازی مشهد گفت :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢به گزارش نسیم آنالین، شنبه

ساله دولتی، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی است و  ٣۲این کارخانه انبوه ساز شمال شرق کشور، با قدمت 

نفر را اخراج کردند و بقیه  ۴۰های دی، بهمن و اسفند حدود  حال تعطیل شدن است، زیرا در ماههم اکنون در
این کارخانه صد در صد دولتی که بیش از نیم قرن سابقه در تولید قطعات .کارگران نیز در حال اخراج شدن هستند

زدن افتاده و همین موجب و سازه های بتنی پیش ساخته در سطح کشور داشته است این روزها به نفس نفس 
شده تا دولت بیش از این بار خود را سنگین نکرده و با به مزایده گذاشتن و خصوصی کردن این کارخانه خیال 

سوددهی نداشتن و عدم توانایی در تأمین هزینه های جاری این کارخانه : اعالم شده ...خودش را راحت نماید، 
 .بخش خصوصی بیان شده است از جمله دالیل واگذاری این کارخانه به

 دره سه روزه شد تجمع کارگران فصلی معدن آق

 

ران سابق تجمع صنفی جمعی از کارگ :آمده است  ۶۹٣۱ارديبهشت   ٣٢خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبهبه گزارش 
نفر از اهالی روستای ۸۰کارگران یاد شده که حدود .دره برای یافتن کار وارد سومین روز خود شد معدن طالی آق

تا پیش از این به صورت فصلی در معدن طالی آق دره مشغول کار بودند اما در ؛ می گویند  آق دره وسط هستند
از قرار معلوم کارفرمای این  .و در نتیجه هنوز بیکارند  سال جدید هنوز موفق به یافتن شغل همیشگی خود نشده

 .کارگر را استخدام کرده است ۸۰فصلی حدود   کارگر  ٢۲۰ کارگران برای امسال تنها از مجموع

 اعتراض کارگران شهرداری هشترود به پرداخت نشدن حق و حقوقشان

http://tabriz.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=89273 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488866-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488810-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF


 
 

ران شرکتی شهرداری هشترود به کارگ :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
علت پرداخت نشدن حقوق، مزایا، بیمه درست و دو سال عیدی خود دست از کار کشیده و در جلوی ساختمان 

مان چند بار اعتصاب  به خاطر واریز نشدن حقوق و مزایای: یکی از کارگران معترض گفت .شورای شهر تجمع کردند

اند ولی این را باید بدانند که ما دیگر طاقت این همه  را برای ادامه کار سوق دادهای ما  ایم، اما هر بار به بهانه کرده
    ....اذیت را نداریم

به مغازه ها بدهکار هستیم و دیگر کسی از مغازه : ای بر افروخته و ناراحت، گفت یکی دیگر از کارگران با چهره
شود که با  مجبور به دزدی کیک از مغازه می ساله من 79داران حاضر نیست به ما جنس نسیه بفروشد و پسر 

 ...روز در بازداشتگاه بازداشت بود 77شکایت صاحب مغازه به مدت 
 

 را در کارگران افزایش می دهد ALS الکترومغناطیسی ریسک میادین

http://www.mehrnews.com/news/3976821 

 

به گفته محقق ارشد روئل ورمولن در  :تآمده اس ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،شنبه
دانشگاه اوترخت، سیم کش های شرکت برق، جوشکارها، متصدیان ماشین های دوخت و خلبانان هواپیما همه 

با وجودیکه  :محققان می گویند... .قرار دارند ALS از جمله مشاغلی هستند که در معرض باالی بیماری مرگبار
هزار نفر فقط یک نفر احتماال به این بیماری مبتال می  ۱۰۰و برابر است اما از هر خطر این بیماری در این افراد د

، نابودی پیشرونده سلول های ALS بیماران مبتال به .شود که می توان این ریسک را همچنان پایین دانست

مشکل هستند اما  معموال این بیماران در کار با دستان شان دچار. عصب حرکتی را در مغز و نخاع تجربه می کنند
با پیشرفت بیماری، دیگر قادر به راه رفتن و ایستادن، جویدن یا بلع غذا، صحبت کردن یا نفس کشیدن به خوبی 

فرد  ۸۰۰۰جانشان را از دست دادند و آنها را با حدود  ALS زن به دلیل ۹۰مرد و  ۴۹محققان دریافتند  .نخواهند بود
جزئیات سوابق کاری این افراد مورد . انتخاب شده بودند مقایسه کردنددیگری که به طورتصادفی از بین مردم 

 ....بررسی قرار گرفت

 برای بازگشت به کار« شهرداری تاکستان»انتظار کارگران اخراجی 
 

 ۴۲ماه از اخراج ۶پس از گذشت حدود  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

دریافت مطالبات معوقه خود معطل  بازگشت بکار و نفر از کارگران شهرداری تاکستان، هنوز این کارگران برای
شهرداری تاکستان علت این اخراج ها را عدم نیاز عنوان کرده بود،   این کارگران بابیان اینکه همان زمان.مانده اند

متاسفانه تا به امروز حدود نه ماه است که معطل رای اداره کار   افزودند با شکایت اخراج شدگان به اداره کار
ماه ۴در حال حاضر  کارگران اخراجی: گفته می شود .ای بازگشت بکار ودریافت مطالبات معوقه خود هستیمبر

است تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و نگرانند که با ادامه این وضعیت نتوانند برای مدت زیادی با این شرایط 
کارگر  ۱۲۰مجموع   از  نفر ۴۲( ۶۲)مرداد ماه سال گذشته  : نکته مهم این می باشد.بتوانند زندگی کنند

در استان قزوین مشغول بکارند ، با « پاکراه»خدماتی شهرداری تاکستان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 

 .سال سابقه کار به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدند ۴حداقل 

 کند مخابرات با وزارت کار همکاری نمی/ که مجلس به مخابرات داد؛ تمام شد مهلتی
 

ت از جمعی از کارکنان شرکتی مخابرا :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

مهلتی که مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی  :گویند این کارکنان می.عملکرد شرکت مخابرات ایران انتقاد کردند
مشاغل به شرکت مخابرات ایران داده بود، تمام شده اما هیچ اتفاقی نیفتاده و مشخص نیست چه زمان قرار 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488877-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/488961-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


اه سال گذشته، وزارت کار از شرکت مخابرات گویند آذر م این کارکنان می .است طبقه بندی مشاغل اجرا شود

های  شرکتی....؛ درخواستی که هیچ وقت اجرا نشدخواسته بود که لیست کارگران پیمانکاری را ارسال کند

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و  مخابرات مهمترین مطالبات خود را به ترتیب 
 .تی ها و کارکنان رسمی عنوان کردندرفع تبعیض بین حقوق شرک 

برای یک بار هم که شده بیمه کارگران ساختمانی تعیین / حمایت تبلیغاتی از کارگران ساختمانی

 تکلیف شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960223000405 

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی فارس ،

هایی برای حمایت از این قشر داده  های انتخاباتی داغ است و طرح متأسفانه در آستانه انتخابات، بحث: گفت
، در خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار شهری و رفاهی علی کرد در گفت  .فقط جنبه تبلیغاتی دارد شود که می

های  متأسفانه اکنون که در آستانه انتخابات هستیم و بحث: رابطه با وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، گفت
: وی ادامه داد .شود که فقط جنبه تبلیغاتی دارد حمایت از این قشر داده می هایی برای است، طرح انتخاباتی داغ

ما به این فکر هستیم که مصوباتی را برای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب کنیم و باید وضعیت این قشر یک 

 ...بار هم که شده تعیین تکلیف شود

 دهند داند رأی نمی یفرهنگیان به دولتی که دزدی از جیب فرهنگیان را گناه نم
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960223000406 
 

 

فرهنگیان استان زنجان در بیانیه خود  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

داند، دولتی که دزدی از جیب  ما به دولتی که فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را وام معوقه می: اند آورده
در این  .دهیم فرهنگیان مظلوم را هرگز گناه ندانست و بابت آن حتی عذر خواهی معمولی هم نکرد رأی نمی

از فرهنگیان استان زنجان در خصوص انتخابات پیش رو با توجه به اتفاقاتی که در دولت یازدهم برای تعدادی  رابطه

ما فرهنگیان انقالبی و والیتمدار استان زنجان صراحتاً اعالم  ....ای صادر کردند فرهنگیان کشور رخ داده، بیانیه
ما به دولتی که دزدی و  ....ماد نخواهیم کردکنیم که در انتخابات ریاست جمهوری هرگز به آقای روحانی اعت می

داند، دولتی که دزدی از جیب فرهنگیان  فساد از صندوق ذخیره فرهنگیان را عادی جلوه داده و وام معوقه می
ندانست و بابت آن حتی عذر خواهی معمولی هم نکرد، دولتی که نه تنها به معیشت   مظلوم را هرگز گناه

حقوق معلمان : موال آنان را نیز غارت نمود، دولتی که وزیر آن با کمال وقاحت ادعا کردمعلمان کمکی نکرد بلکه ا

و از گفتن چنین دروغ بزرگی لحظه ای نادم نشد، دولتی که سه هزار . در این دولت صد در صد افزایش یافته
رقم فساد هشت هزار میلیارد اختالس در دولت قبلی از محل فروش نفت را بزرگترین اختالس تاریخ خواند ولی 

از جیب فرهنگیان را کوچکتر از سه هزار دانست، رأی نخواهیم داد و رأی به این دولت را رأی به مجاز   میلیاردی

 .دانیم بودن فساد، دزدی و دروغ به معلمان می

 میلیون شغل ایجاد شود؟ ۹با کدام پول قرار است 

http://www.isna.ir/news/96022214122 

http://www.farsnews.com/


 
یک مقام مسئول ،علی اصالنی :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

د و اشتغال ایجاد گیرن ها رونق نمی گوید تا رکودی که در کشور حاکم است از بین نرود، کارخانه کارگری می

: پذیر است؟ گفت علی اصالنی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد پنج میلیون شغل در کشور امکان .شود نمی
پس وقتی یک شغل چنین پولی . میلیون تومان هزینه کند ٣۰۰تا  ۱۰۰امروز یک کارفرما برای ایجاد شغل باید بین 

معتقدم نباید : وی گفت .شغل چگونه و از کجا تامین خواهد شدخواهد باید مشخص شود اعتبار پنج میلیون  می
طوری سخن بگوییم که در مردم توقع ایجاد شود، چون مملکت بودجه مشخصی دارد و غیر از نفت هم درآمد 

امروز فاصله بین خط فقر و حداقل دستمزد : اصالنی افزود...  .دیگری نداریم که بتوانیم این مقدار شغل ایجاد کنیم

شود  هزار تومان می ۶٣۰وقتی حقوق کارگر . حدی است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است به
ناچار است کمتر خرید کند، بنابر این اگر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ترمیم نشود بیشترین فشار به 

 .ماند ر انبارها باقی میشود و به همان نسبت تولید داخلی د اقشار کم درآمد و پایین جامعه وارد می

 افزایش سهم زنان در کابینه دوازدهم/هزار زن را خانه نشین کرد ۰۱۱دولت قبل 

 
معاون امور  ،شهیندخت موالوردی :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

در دولت گذشته که بارها به : دولت یازدهم گفت درباره افزایش اشتغال زنان در، خانواده و زنان ریاست جمهوری 
نشین و از حق  توان گفت آنها را خانه هزار زن از اشتغال برکنار شدند به تعبیری می ۴۰۰آن اشاره شده حدود 

 ....شان محروم کردند طبیعی

  گرامیداشت یاد کارگران جانباخته معدن زمستان یورت آزاد شهردر سنندج

 
اردیبهشت در گرامیداشت یاد کارگران  ٢۰  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه تی ،برپایه بیانیه دریاف

مراسم بایک دقیقه سکوت . برگزار کردند، در نزدیکی پارک کودک سنندج، جانباخته معدن زمستان یورت آزاد شهر 

ساالنه .ر میشوند این اولین باری نیست که کارگران قربانی ناامنی محیط کا...  ختگان شروع شدبه یاد جانبا
چندین هزار نفر از هم طبقه ای هایمان در ایران،از تولید کنندگان تمامی نعمات و ثروت ها در جامعه ، قربانی 

مناسبات و روابط کثیفی میشوند که تنها منطش باال بردن هر چه بیشتر نرخ سود به نفع طبقه سرمایه دار یا 
نش در مناظرات و و عده و وعیدهای انتخاباتی این دوره ریاست همان اقلیتی است که مدام از سوی نمایندگا

 .....به زبان آورده میشود جمهوری نیز برای زهر چشم گرفتن از همدیگر و متوهم کردن طبقه کارگر
ما جمعی از کارگران و خانواده هایمان در سنندج به یاد و گرامیداشت کارگران از دست رفته و سایر آسیب 

شهر سنندج حضور یافته و به نوبه خود این جنایت را محکوم نموده و به خانواده های  در..  عه، دیدگان این فاج

  ....کارگران و طبقه کارگر ایران تسلیت میگوییم
به جای برگزاری مزایده امالک، تراکم / در خرید و فروش تراکم شهر تهران" شرکت جهان"تخلف 

 کند فروشی می
 

هللا شجاع پوریان، عضو و رئیس  ولی :آمده است ۶۹٣۱شت ارديبه ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

در این باره باید نهادهای نظارتی : کمیته تنقیح شورای اسالمی شهر تهران درباره تخلفات بانک شهر گفت
سهامداران عمده بانک شهر، شهرداری تهران، . پاسخگو باشند، اما باالخره باید جلوی این ضرر را گرفت

فعالیت خود را ذیل یک موسسه مالی  81داری قم و چند کالنشهر دیگر هستند که سال شهرداری مشهد، شهر
ابهاماتی درباره . مجوز تبدیل به بانک را دریافت کردند 88و اعتباری آغاز کردند و بعد از چند ماه فعالیت در سال 

این عضو ... .موارد ورود کنند کند مراجع قانونی به این ها وجود دارد، اما اخالق و قانون حکم می برخی فعالیت

یکی از ابهاماتی که درباره عملکرد این شرکت وجود دارد، دخالت آن در فروش : شورای شهر تهران ادامه داد
تراکم در شهر تهران بوده است به نحوی که از طریق ارتباطاتی که در شهرداری دارند با مبالغ پایین، تراکم را 

 ...اند متقاضیان فروختهخریداری و با قیمت باالتر به 

 قاچاق کاال 

دستیابی به رکورد بی سابقه / درصدی حجم قاچاق ساالنه کاال در دولت یازدهم ۹۱کاهش حدود 
 ۰۹۲۹در سال  هزار میلیارد تومان قاچاق ۰۹کشف 

 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

های ابالغی مبنی بر مبارزه با قاچاق کالن و سازمان یافته در مرز و مبادی  با توجه به اولویت: کاال و ارز گفت
اندازی قرارگاه  های عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راه های توسط دستگا مرزی اقدامات عملیاتی گسترده

های مسیر های بارانداز قاچاق و استاناستان های مرزی،  قرارگاه فرعی در استان ۱۶مرکزی مبارزه با قاچاق و 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/488392-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/489108-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%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%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%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-5/489108-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%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%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/487057-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/487057-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84


تار در های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساخ قاچاق، وزارت اطالعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاست

هزار میلیارد ۱۲کشف حدود  آن دستیابی به رکورد بی سابقه های مختلف انجام شده است که نتیجه استان

 .است ۱٣۶۲تومان قاچاق در سال 

سخنگوی ستاد ،قاسم خورشیدی :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
-رنامه مقرر قانونی شامل سیاستگذاری، ب در اجرای چهار وظیفه: اشتمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان د

امور اجرایی مربوط به مبارزه با قاچاق کاال، با ارتقاء سطح تعامالت و تشریک مساعی  ریزی، هماهنگی ونظارت بر

س های عضو و نگرشی عمیق و علمی به موضوع قاچاق کاال و تکالیف مقرر در قانون مصوب مجلبین دستگاه
ای پنج ساله تهیه ه های راهبردی حاکم بر حل مسئله را تدوین و مبتنی بر آن، برنامه شورای اسالمی، سیاست

قانونی ستاد  های عضو به عنوان مطالبه دستگاه اجرای برنامه موصوف توسط همه ۱٣۶٣و تصویب کرده و از سال 
 .در حال پیگیری است

چند وجهی است که علل آن، برخوردار از ابعاد اقتصادی، فرآیندی، ساختاری،  ایقاچاق کاال و ارز پدیده: او افزود
-فرهنگی و اجتماعی بوده و مبارزه با آن نیز باید شامل همه ابعاد مذکور باشد، که مهمترین بعد آن، درمان ریشه

جدید فعالیت  ی دورهستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ابتدا.های اقتصادی قاچاق بوده استای زمینه 
و با توجه به  ۱٣۶٢خود در دولت یازدهم و به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دی ماه 

ای پنج ساله با چهار رویکرد اساسی را تدوین و اجرا کرد، های انجام شده، برنامه ها و آسیب شناسیبررسی

  .ضا، ممانعت از بازگشت کاالهای مکشوفه به چرخه بازارپیشگیری، تشدید مقابله، مدیریت تقا

 قاچاق کاال
 :رییس گمرک ایران

 رصدی کشفیات کاالی قاچاق از سوی گمرکد ۹۱افزایش 

 ، رئیس کل گمرک،مسعود کرباسیان :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
میلیارد دالر بود، اما  ٢۲قبل از دولت یازدهم حجم واردات قاچاق کاال : درخصوص قاچاق از مبادی رسمی بیان کرد

باید دید این موضوع تنها کاالی قاچاق : وی در ادامه افزود .میلیارد دالر رسیده است ۱٢در حال حاضر این رقم به 
میلیون نفر  ۸۰شوند و بالغ بر  میلیون مسافر وارد کشور می ۱۴به گفته وی ساالنه  است یا آمار و ارقام اختالفی؟

این در آمار گمرک قاچاق تلقی  کنند، اما روند که همه اینها کاال همراه خودشان وارد می به مناطق آزاد می
سری اصالح قوانین و نظام تعرفه را هم داشته  باید یک: رئیس کل گمرک در پایان خاطر نشان کرد .شود نمی

 .باشیم تا عزمی برای جلوگیری از قاچاق شود

 هاي نجومي وعده« خطر»هاي اقتصادي اعالم كردند اقتصاددان نگراني خود را از وعده ۰٤۰
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های مهم  در این دوره عملکرد ضعیف شاخص... :  آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه ،شرقبه نوشته روزنامه 
وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با  از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره

تواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد  تداوم این وضعیت می. ستتراز خود شده ا های هم بسیاری از کشور

های قابل  های اخیر تالش از سوی دیگر، در سال. ای خود به دنبال داشته باشد کشور در مقایسه با رقبای منطقه
ط جدید با توجه به شرای. المللی کشور صورت گرفته است تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین

المللی در کنار مسائل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از  بین
های سیاسی، الزم دانستیم نکاتی را به اختصار  ها و انگیزه بندی های کشور فارغ از جناح استادان اقتصاد دانشگاه

مهوری به مردم هوشمنِد ایراِن سرافراز و نامزدها عرض ج های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست درباره وعده
مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ  مدت  ترین دالیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه یکی از مهم. کنیم

محور نیست،  ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب این مسئله به. بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است

پسند  های مردم همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده  به. یابد جمهوری شدت می انتخابات ریاست خاصه در زمان
شده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع  ها کارشناسی متأسفانه بسیاری از این وعده. گذارند مسابقه می

 ....ملی قرار دارد

 خودروسازی در دولت قبل سکته کرد/ ورشکست شدند ۲۲تا  ۲۱سازان از سال  درصد قطعه ۰۱

انجمن صنایع دبیر ، نژاد  آرش محبی :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
هایی که پیش از این بوده  امروز وضعیت فعاالن این صنف در حال پیشرفت است و گره: سازی گفت همگن قطعه

انداز در حوزه خودرو فاصله زیادی داریم و  به تدریج در حال باز شدن است اما هنوز برای رسیدن به سند چشم
درصد  15،  31تا  35های  بر اثر رکود سال: تصریح کرد نژاد محبی... .برسیم 35نتوانستیم به روند تولید سال 

ترین ضربه را به صنعت  بزرگ: وی ادامه داد... سازی ورشکسته ، تعطیل و تعلیق شده بودند واحدهای قطعه

درصد کاهش  05گرفتند تعرفه کاالها را  مدیران وقت تصمیم 35زد در سال   الساعه های خلق سازی را تصمیم قطعه
 .ین سبب شد که به تولید داخلی ضربه شدیدی وارد شوددهند و هم

 ها محال است، مگر این که از آسمان پول بیاوردند افزایش رقم یارانه
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مدیر عامل شرکت  ،حمیدرضا عراقی :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

تومان به حساب سازمان هدفمندی  لیارد هزار می 8طبق تعهدی که داشتیم  30ما در سال : گفت ملی گاز ایران 

وی با اشاره به ادعای  .یارانه ها واریز کردیم و در سال جاری نیز همین رقم برای ما برنامه ریزی شده است
افزایش میزان یارانه ها تا : هزار تومانی گفت 705برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر یارانه 

 .گر اینکه بخواهند این منابع را از آسمان بیاورنداین رقم محال است م

 رفتگرانی که قالیباف به آنها امالک هبه کرد
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هنوز رأی نهایی دادگاه مشخص نیست؛ اما :  آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه ،شرقبه نوشته روزنامه 

های  ها افتاد، نشان از آن داشت که ردیف ممتدی از بذل و بخشش انآنچه در ماجرای امالک نجومی بر سر زب

در . ها عجیب است نام خیابان. هایش در باالی شهر تهران اتفاق افتاده است مجموعه مدیریت کالن شهری به زیر
بلوار  هایی مانند فرمانیه، ونک پارک، خیابان. ها غیرقابل دسترس است ها نام این خیابان جغرافیای ذهنی خیلی

هزار متری و چند صد متری با   چه رسد به اینکه بدانند امالک. آباد و اقدسیه ارتش، پاسداران، آجودانیه، سعادت
در میان انبوه  ....درصد به برخی اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهری واگذار شده است ٠۰تا  ۱١تخفیف 

درصد تخفیف در  ٠۰برای یکی . درخشد شهر تهران میهای شهرداری، نام چند عضو شورای  بخشی ها و هبه نام
ای در پاسداران و برای  درصدی برای خانه ۱١شود و در دیگری تخفیف  خرید دو دستگاه خانه در آجودانیه دیده می

در میان مسئوالن شهرداری نیز همه نوع سمت به ...  .ای در نیاوران درصدی برای خانه یکی دیگر تخفیف هفت

کاشانک،  .شود، با تمرکز بر باالی شهر میهای قالیباف نیز در جای جای شهر دیده  بخشی هبه. خورد چشم می
های کوچک و بزرگش بر حسب تناسب با مدیران  الهیه، گیشا، ولنجک، اقدیسه و دیگر خیابان شهر و خانه

 .اند میلیاردی نبوده  ونی ومیلی  های ها و بذل و بخشش ارشدی واگذار شده که بدون تردید چندان نیازمند این کمک
 

 قالیباف با درآمدهای ناپایدار، اختالالت پایدار شهری ایجاد کرد

دکتر امیر بهمنی، کاندیدای انتخابات  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
نبع درآمدی در حال حاضر عمده م. ام بنده شرایط کنونی شهرداری را بررسی کرده: گفت  شورای شهر تهران

همچنین شهرداری تهران از محل دریافت عوارض کسب . رویه تراکم است شهرداری تهران از محل فروش بی
ساز شده است زیرا مردم  در حال حاضر دریافت غیرشفاف عوارض مشکل: اظهار داشتوی  .کند درآمد می

طرح ترافیک به مردم هستیم در  شود؟ در حال حاضر شاهد فروش دانند عوارض پرداختی در کجا هزینه می نمی
متصدی ورود به طرح ترافیک باید نیروی . چرا باید طرح ترافیک فروخته شود. حالی که هوای تهران آلوده است

رویه تراکم را متوقف  باید سریعا فروش بی: افزودوی  .این بدترین رویکرد ممکن است. انتظامی باشد نه شهرداری

  ...کنیم

 تصاویر+ ماه حقوق معوقه  ۲۲نه کاشی نیلو در اعتراض به تجمع کارگران کارخا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/23/1405996 

 

کارگران کارخانه کاشی نیلو در  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه ،به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان

جمعی از کارگران کارخانه .راض به دریافت مطالبات معوقه خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردنداعت

با در دست داشتن پالکارد و اند  دریافت نکردهکاشی نیلوی اصفهان که چندمین ماه است دستمزد و حقوقی 
سال سابقه تولید  93اصفهان با کارخانه کاشی نیلو .بنرهایی خواستار پرداخت مطالبات چندین ماهه خود شدند

و کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور این روزها درگیر مشکالتی است که این واحد بزرگ تولیدی را به تعطیلی 
به گزارش .رسیده است" رکود"آغاز شده و به " سازی خصوصی"کشانده، ریشه بحران در کاشی نیلو از دوران 

یک سال پیش تا کنون بارها در مقابل فرمانداری نجف آباد و استانداری  تسنیم، کارگران کارخانه کاشی نیلو از

 .اند اصفهان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده

 های پایتخت شت پرده بلندمرتبه سازیپ

http://www.isna.ir/news/96022213889 
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رئیس کمیسیون محمد ساالری ،  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

و معماری و شهرسازی شورای شهر در مورد پشت پرده بلندمرتبه سازی در پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد

به موجب مفاد طرح های جامع و تفصیلی، قرار بود تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه سازی تدوین نشود به :گفت
سازی خارج از  وی با اشاره به انحرافات متعدد که بستر بلندمرتبه .سازی داده نشود هیچ عنوان اجازه بلندمرتبه

اولین انحراف این بود که شهرداری باید ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین ضوابط : ضوابط را فراهم کرده گفت
ری یکی دیگر از انحرافات شهردا: افزود محمد ساالری.. .کرد که این مهم محقق نشد بلندمرتبه سازی اقدام می

بر اساس تصمیمات شورای عالی . است 11در زمینه بلندمرتبه سازی، مربوط به طرح تفصیلی مالک عمل منطقه

نیز متوقف شود تا شهرداری تهران طرح تفصیلی جدیدی  11شهرسازی مقرر شد تا بلندمرتبه سازی در منطقه 
ذیری تهیه و برای تصویب به شورای برای این منطقه با رویکرد توجه به مسایل زیست محیطی و حداقل جمعیت پ

عالی شهرسازی ارائه دهد که این مهم محقق نشده و متاسفانه باید اعالم کنم که قالیباف پس از گذشت دو 
: داشتاظهار وی  ...سال هنوز مصوبه شورای عالی را به معاونت شهرسازی جهت اجرا ابالغ نکرده است

انحراف از طرح جامع و تفصیلی و تعامالت با دولت احمدی نژاد نهادینه سال اخیر با  75سازی در  اساسا بلندمرتبه
  :درصد قشر ضعیف جامعه است، گفت 31تواند بگوید که طرفدار  وی با بیان اینکه قالیباف به هیچ عنوان نمی.شد

بوده و ها در مناطقی رخ داده که به گفته وی جزء چهار درصدی  سازی در طول مدیریت ایشان عمده بلندمرتبه

اند  های افراد خاص بوده که سودهای کالنی برده مربوط به بلندمرتبه سازی 0امضاهای طالیی در کمیسیون ماده 
و اساس بلندمرتبه سازی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است که مطمئن هستند سودآور است و عمده 

 .ان بخش خصوصی بوده استها نیز در مناطق چهار درصدی و توسط سرمایه گذار ها و مگامال مال
 

میلیون تومان ۲۹آغاز بخشودگی سود تسهیالت کمتر از   

http://www.mehrnews.com/news/3977178 

 

 

 

  
: یک مقام بانکی گفت، مسعود جاللیان : آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢٣شنبه ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

، جزئیات بخشودگی سود و وجه التزام مشتریان که بدهی آنها کمتر ۱٣۶۲قانون بودجه سال ٣۲در اجرای تبصره 

مالک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرار داد منعقد شده بین  :گفتوی .میلیون ریال است، اعالم شد٢۲۰از 
خسارت دیدگان :گفتاو  .پرونده تسهیالتی مشمول استفاده از این قانون خواهد شد بانک و مشتری بوده و فقط یک

اند و همچنین آن دسته از  ناشی از حوادث غیر مترقبه، بدهکارانی که از تسهیالت مسکن روستایی استفاده کرده
بدهکاران بخش هستند و سایر   آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه که بدهی آنان استمهال شده است در اولویت

بدهکارانی که :مدیر امور شعب بانک کشاورزی گفت .های بعدی قرار دارند کشاورزی مشمول این قانون در اولویت

شوند، تا آخر اردیبهشت فرصت دارند تا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور، نسبت  مشمول این قانون می
 .به تسویه بدهی خود اقدام کنند

 
 سرکوب فعاالن سندیکایی و حقوق کارگری در ایران: ساله گزارش یک

 
https://www.fidh.org/21582 

 jpg-vignettes/L500xH334/iran.demonstrators_demand-https://www.fidh.org/local/cache.39662: عکس

 
« ی دفاع از حقوق بشر در ایران جامعه»و ( FIDH-OMCT)ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر  برنامه

(LDDHI) به شرح مواردی از فعاالن کارگری  «سرکوب فعاالن سندیکایی و حقوق کارگری در ایران»، در گزارش

آمیز از حق آزادی  ی صلح خاطر استفاده برند یا به اند که در حال حاضر در حبس خودسرانه به سر می   پرداخته

ی  های ما از کارشناسان ویژه ازمانس. در معرض آزار قضایی قرار دارند گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان
ی فعاالن سندیکایی و حقوق کارگری در ایران توجه نشان  سازمان ملل خواستند تا آشکار به وضعیت نگران کننده

مردان ایران بخواهند تا به سرکوب و آزار قضایی فعاالن کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری  از دولتدهند، 
های به  ها فعال سندیکایی پس از محاکمه ، ده۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۰این گزارش، در تاریخ  بنا به. احترام بگذارند

. در انتظار صدور حکم هستندیا برند، در انتظار احضار برای اجرای حکِم زندان  شدت ناعادالنه در زندان به سر می

[7] 

 ترین صنعت کشور  سایه سنگین تعطیلی بر سر قدیمی

 دگزارش از سکینه بیرانون

https://www.fidh.org/21582
https://www.fidh.org/21582
https://www.fidh.org/local/cache-vignettes/L500xH334/iran.demonstrators_demand-39662.jpg
https://www.fidh.org/21582


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/23/1405349/ 

  

کاهش صادرات، فرسودگی خطوط، رکود در  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

کشور در  ساز و عدم اجرای فاز چهارم سبب شده تا کارخانه سیمان دورود این صنعت قدیمی بازار ساخت و
هایی که به دالیل  کارخانه، ودندهای اخیر کم نب ها و سال در طول ماه: می توان گفت .آستانه تعطیلی قرار گیرد

توان در  ها را می های خود شدند که متأسفانه نمونه آن متعدد اقتصادی مجبور به پایین کشیدن کرکره فعالیت
ترین صنایع کشور است که  کارخانه سیمان دورود یکی از قدیمی .ترین صنایع این کشور نیز سراغ گرفت قدیمی

ارد و فرسودگی، کاهش صادرات، بدهکاری و نبود بازار فروش به دلیل رکود در این روزها حال چندان مساعدی ند

هزار تن تولید دارد و  10کارخانه سیمان دورود ماهانه ....کند ساله را تهدید می 08ساز حیات این صنعت  و  ساخت
اکنون به دلیل از  همکه  طوری به....شده، زیاد حاشیه سودی برای کارخانه ندارد دهد قیمت تمام شواهد نشان می

 ...یافته است درصد کاهش 15دست دادن این بازار قیمت سیمان به حدود 

 میلیاردی بخش کشاورزی در سال گذشته ۰۲۱۱خسارت 

http://www.mehrnews.com/news/3977222 

 

 

 

 
 

 
 

قائم مقام ، محمد ابراهیم حسن نژاد  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

سیل در : افزودوی  .میلیارد تومان خسارت دید ۱٢۰۰سال گذشته بخش کشاورزی : صندوق بیمه کشاورزی گفت
کزی و مناطق شرقی آسیب و خسارت زیادی به های مر ها در شمال، شمال غرب، بخش جنوب کشور و سرمازدگی

میلیارد تومان  ۱٢۰۰باغات وارد کرد و از طرف دیگر با شیوع آنفلوانزای پرندگان در صنعت طیور میزان خسارات به 
میلیارد تومان از خسارات فعاالن بخش کشاورزی تا پیش از پایان سال گذشته پرداخت گردید و  ۹۰۰: وی گفت .رسید

از کشاورزان خواست با توجه به  وی.تومان مابقی نیز در دو هفته گذشته به طور کامل پرداخت شد میلیارد ۹۰۰
 .شکنندگی شرایط اقلیمی در کشور محصوالت خود را بیمه کنند

 

 حاشیه نشینی
برخورد چکشی شهرداری با / ها کوتاهی آستان قدس رضوی در صدور سند مالکیت حاشیه نشین

 ها حاشیه نشین

 
محمد سعید ایزدی، مدیرعامل شرکت  :مده استآ ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

حاشیه  ...:ساله است، اظهار داشت 95پدیده عمران و بهسازی شهری با تاکید بر این که حاشیه نشینی یک 

به بعد در کشورمان  05شود و این پدیده از دهه  گیر کالنشهرها می ای است که عمدتا گریبان نشینی پدیده

ها نظام برنامه ریزی کشور هم پاسخ  در این سال: گفتوی  ....اخیر نیست پدیده سال های فراگیر شد و 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/488909-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/488909-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7


این حاشیه نشینی روز به روز گسترش پیدا کرده و در حال بنا بر. این پدیده نداشته است روشنی در مواجه با

مشهد  یک سوم جمعیت: ایزدی ادامه داد  ....شهر رسیده است 775هزار هکتار در  17حاضر به وسعتی بالغ بر 

هزار نفر از مردم مشهد در حاشیه شهرو وضعیت بدمسکنی  155یک میلیون و  در حاشیه نشین هستن یعنی 
   ....زندگی می کنند

 عکس+ گذاران کاسپین در مقابل بانک مرکزی  اعتراض سپرده

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/23/1406092 

 

گذاران موسسه مالی  جمعی از سپرده :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

 کاسپین امروز باز هم در مقابل بانک مرکزی حضور یافته و نسبت به عدم پیگیری مطالباتشان اعتراض کردند

های داخلی مردم قفل زده است اما به دنبال جذب  دولت تدبیر و امید با نماد کلید بر سرمایه:گویند می و

دولت تزویر و "کنندگان با شعار  برخی تجمع.ین یک تناقض بزرگ دولت استهای خارج از کشور است که ا سرمایه

دولت حسن روحانی را مورد انتقاد شدید  " حق مسلم ماست / امنیت سرمایه " و  " پول ما رو پس بده  /امید

ده دولتی که توان تامین امنیت سرمایه های یک موسسه مجازی که خود مجوزش را دا: گویند قرار دادند و می

 ...تواند اقتصاد کشو را مدیریت نماید؟ چگونه می ،ماه بحران ندارد 1است و با گذشت حدود 

 جیب فرهنگیان آب رفته است! آقای وزیر/ حنای دولت برای فرهنگیان رنگی ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960220001276 
 

 

جامعه فرهنگیان کشور یکی از  :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی فارس،

رجع قابل اعتمادی برای های تأثیرگذار میان قشرهای مختلف جامعه هستند و با جمعیت یک میلیونی خود م گروه
های زیادی را  آنها در مسیر تعلیم و ترویج علم و دانش و فضائل اخالقی سختی.آموزان و والدین آنها هستند دانش

امروز دغدغه تأمین معیشت  .سازان این مرز و بوم باشند خرند تا سبب ساز و چراغ هدایتی برای آینده به جان می
فرهنگیان است؛ چراکه رفع این دغدغه از سوی مسئوالن امر تناسبی با های جامعه  نقطه اشتراک خواسته

 .وضعیت درآمدی آنها ندارد و این قشر هرکدام در مراتب مختلف آموزش دارای تنگناهای اقتصادی هستند

 95بینند و بازنشستگان فرهنگی نیز حاال پس از  معلمان شاغل تناسبی بین درآمد و مخارج روزانه خود نمی 
تالش مستمر در سنگر تعلیم و تربیت و در زمانی که انتظار استراحت و فراغ خاطر بیشتری را می کشند و سال 

های مضاعف خود  باشند، همواره باید نگران تأمین هزینه باید پذیرای فرزندان و نوه های خود در کانون خانوادگی 
شترک فرزندان خود مضطرب باشند و عده ای دیگر ای نیز در تهیه لوازم و الزامات زندگی م عده .را داشته باشند

 !!چه کسی پاسخگو ست ؟... .غم بیکاری فرزندان خود را تحمل کنند

 :سرپرست اورژانس کشور به ایلنا خبر داد
 پس لرزه ۰۱وقوع /فوتی در زلزله خراسان شمالی ۲مصدوم و  ۲۰۹

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/489206-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87


 
با  ،سرپرست اورژانس کشور،کولیوند :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

اند که  نفر مصدوم شده ٢۱٣تاکنون : گفتقلعه،  پیش -لرزه پس از زلزله خراسان شمالی مورد پس ۱۰اعالم وقوع 

همچنین : وی افزود.های سطح شهر بجنورد مورد مداوا قرار گرفتند نفر در بیمارستان ۱۶۴از این تعداد در بجنورد 

بستری   (نفر ٢۴های تخصصی  سایر بخش –نفر بخش جراحی  ٢۰ –های ویژه  نفر در بخش مراقبت ۱) نفر  ۸۴
مصدوم داشتیم که به بیمارستان  ٣مصدوم و در روستای قراجه  ۲ر روستای قصر قجر د: وی ادامه داد.اند شده

براساس اعالم کولیوند تاکنون .مصدوم گزارش شده است ۸: در روستای لنگر نیز . منتقل شدند( ع)امام علی 
 ۱٢ –دختر یک )  و در روستای قراجه( ساله ۲۸ –یک خانم ) ۱فوتی داشته که در روستای لنگر  ٢این زلزله 

 .اند فوت شده( ساله

 درصد ۰۱تا  ۰۱روستا از  ۰۰تخریب / لرزه پس ۹۲وقوع / مصدوم  ۰۰۲فوتی و  ۲

 

 
شب گذشته براساس اطالعات مرکز   :آمده است ۶۹٣۱ارديبهشت  ٣٢شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

قلعه در استان  کیلومتری منطقه پیش ۱۱در عمق  ۲.۴ ای با قدرت زمین لرزه ٢٢:٣۰نگاری کشور، در ساعت  لرزه
رئیس سازمان ،مرتضی سلیمی .هایی به روستاهای این منطقه وارد آورد خراسان شمالی را لرزاند و خسارت

. نفر بوده است ٣۱۱١۰تا به جمعیت روس ۶۴  کیلومتری کانون، ٢۰مناطق تحت تاثیر تا شعاع : امداد و نجات گفت
روستا  ۱٠دیده را  وی مناطق آسیب .اند متاثر از این زلزله بوده( بجنورد، مانه و سملقان)شهرستان  9همچنین 

 ...ریشتر بوده است ٣.١مورد و بزرگترین آن  ٢٣لرزه،  تعداد پس: درصد تخریب اعالم کرد و گفت ۴۰تا  ۱۰بین 

 قرارداد پیمانکاران با شهرداری گردی کودکان درپی  زباله

http://www.isna.ir/news/96022414924 

 
امل شبکه مدیر ع، خسرو صالحی  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

گردی در تهران یک مساله مالی به شدت پیچیده دارد که در آن چندین میلیارد دخیل است  زباله: یاری گفت

سوال ما . گمارند گردی می بندند و سپس کودکان را به زباله طوری که پیمانکاران با شهرداری تهران قرارداد می به
یرد؟ آیا شورای شهر نباید از توان نظارتی خود بر عملکرد تواند جلوی این فساد را بگ این است که چه چیزی می

شیوع   در حال حاضر شاهد ازدواج برخی از کودکان در سنین کودکی،  :وی ادامه داد...  شهرداری استفاده کند؟
کار کودکان در تهران و کپرنشینی کودکان در   کولبری کودکان در کردستان،  ها، آزاری تا سطح خانواده کودک

ها  های منسجم نسبت به تغییر وضعیت آن توان با ارائه طرح و برنامه می. هستیم... تان و بلوچستان و سیس

 ... .تالش کرد

 «خندوانه»انتقاد انجمن دفاع از حقوق کودکان از 

http://www.isna.ir/news/96022415134 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/489205-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF


نجمن دفاع از حقوق کودکان ا :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

ای  بیانیه« خندوانه»هایشان در برنامه  و کودکان در شرایط دشوار و معلم درواکنش به حضور تعدادی از کودکان کار

رفتارهای از . یکی از اهداف فعاالن حقوق کودک در ایران؛ لغو و حذف کار کودک است»: آمده استو  صادر کرد
  برخی سازمانهای مدنی و موسسات خیریه در مرحله نخست و نگاه ترحم مابانهآگاهی و گاهی تبلیغاتی  سر نا

های جدی را بر پیکر دستیابی به این  ها، صدا و سیما در سالهای اخیر صدمه ای و در راس همه رسانه رسانه
گرچه به نظر ای همچون خندوانه بدان گونه که اتفاق افتاد،  آوردن کودکان کار در برنامه .هدف وارد ساخته است

رسد نوعی توجه خاص به آنهاست ولی در اصل به رسمیت شناختن کار کودکان و نوعی مواجه منفی با  می

ما باور داریم که در سرزمینی مهربان و در میان مردمانی مهربان کار می .. .حذف این آسیب اجتماعی است
دا و سیما در امور کودکان و کودک کار از فعاالن وقت آن رسیده است که ص... این مهربانی را ارج می نهیم، . کنیم

این حوزه مشاوره جوید و به جای نمایش سطحی و احساسی آسیب ها، به بررسی روند نادرست جریانهای 
 « اقتصادی که فرهنگ خودش را بازتولید می کند بپردازد

 زاکانی به یک سال حبس محکوم شد
 

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ایلنا، خبرگزاری دولتیبه گزارش 
زاکانی  .شورای اسالمی و عضو جبهه پایداری به دنبال شکایت وزارت نفت به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

و وزارت نفت را به فساد سازمان   ز افراددر نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان برخی ا 79/1/7930در تاریخ 

 .دالر پورسانت فروش نفت به افراد خاص متهم کرده بود 8یافته و پیوسته، رانت خواری، پورسانت بگیری، پرداخت 
دادگاه کیفری یک تهران پس از  3شعبه  .وزارت نفت در پی این اظهارات زاکانی از او به مراجع قضایی شکایت کرد

شکایت دوم اردیبهشت ماه زاکانی را به جرم نشر مطالب خالف واقع به یاک سال حبس تعزیری  رسیدگی به این
 .محکوم کرد

 :تپه در غم فاجعه معدن یورت کارگران نیشکر هفت
 ...به نشانه احترام به جانباختگان معدن یورت « سکوت»

 
تپه در  سندیکای کارگران نیشکر هفت :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

ما کارگران هفت تپه در : است در پیام آمده .است پیامی، فاجعه معدن یورت را به همه کارگران تسلیت گفته
گرمایی گاه باالی پنجاه درجه مجبور به کار هستیم؛ موضوعی که در تمامی کشورهای حل شده است و کارگران 

وضعیت ایمنی کار هر روز بدتر . ا بوجود آورددرجه نباید کار کنند و یا کارفرما شرایط مناسب ر 91در دمای باالی 

می شود و تنها راه حل کارگران ، به وجود آوردن تشکالت خودشان است، و ما امید داریم کارگران معادن دست 
در پایان این پیام .به تشکیل نهاد بیرون از ساختار قدرت دست بزنند و در این راه ما آنها را تنها نخواهیم گذاشت

کارگران هفت تپه به احترام تمامی کارگران کشته شده در معدن یورت در محیط کار سکوت می کنند  :خوانیم می
و در همراهی کارگران مجروح هر کاری بتوانیم انجام می دهیم و خانواده های کشنه شده و مجروح را تنها نمی 

 گذاریم

 معوقات بانکی در دولت یازدهم بیشتر شده است

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960224000432 

 

االسالم محسنی  حجت :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ،خبرگزاری دولتی فارس به گزارش 
متاسفانه اگر دو کلمه کلیدی را از برخی نامزدهای ریاست جمهوری بگیریم  :معاون اول قوه قضائیه گفت ای اژه

های نجومی  حقوق  :ای گفت ازه ...آن دو کلمه عبارت است دولت قبل این افراد هیچ حرفی برای گفتن ندارند و
ایم ما  حتما در دولت یازدهم اینگونه افسار گسیخته افزایش پیدا کرده است زیرا بر اساس آنچه ما بررسی کرده

قوق آیم اما امروز در دولت یاز دهم ح میلیون تومان نداشته 755های متوسط باالی   های قبل حقوق در دولت

توانیم بگوییم که سه چیز  در این دولت ما به جرأت می: وی گفت... .میلیونی هم داریم 155و  755متوسط 
ها، دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و سوم  حد و حصری داشته است اول بدهی دولت به بانک افزایش بی

  .نقدینگی

یک ماه دستمزد پرداخت شد/ کارگران کاشی اصفهان تولید را از سر گرفتند  
 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/489290-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/489290-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%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-9/489214-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%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-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%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-9/489256-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


کارخانه ازاواسط فروردین ماه تولید در :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

کارگر این  905در حال حاضر  :گویند اعضای شورای اسالمی کارخانه می.اصفهان از سر گرفته شده است کاشی

در هفته  .شود اند و تولید در هر سه واحد این کارخانه با تمام ظرفیت انجام می واحد تولیدی به سر کار بازگشته
ل بود دستمزد نگرفته بودند، پرداخت های گذشته معادل یک ماه دستمزد به کارگران کاشی اصفهان که یک سا

مشکالت ما آغاز شد،  81سازی سال   علیرغم این که بعد خصوصی: گوید یکی از اعضای شورا می.  است شده
هیچ کس گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت ما نداشت و در نهایت خطوط تولید متوقف شد، کارگران در یک 

ت خود ما کارگران آستین ها را باال زدیم و تولید را از سر گرفتیم؛ خدا سال گذشته دستمزد نگرفته بودند؛ در نهای

در حال حاضر کاشی اصفهان فقط به همت خود کارگران است که َچرَخش دوباره . را شکر مواد اولیه هم جور شد
 .می چرخد و تولید دارد

 سال کاهش يافت ۰۱سابقه بیمه روستايیان براي بازنشستگي به 

 

aghayedaily.ir/fa/News/64534http://www.v 
 

 رفاه و کار تعاون، وزير ربیعي، علي :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه،
 سیاست رويکرد برخالف امید و تدبیر دولت رفاهي هاي سیاست» :گفت مازندران استان مردم جمع در اجتماعي

 رأس در شد، مي انجام بلندمدت و مدت نمیا اثر بدون و مدت کوتاه رضايت ايجاد با قبل دولت در که اي صدقه
 کشاورزي به متکي را روستاییان اقتصاد نبايد» :گفت کار وزير ...  «.گرفت قرار وزارتخانه مسئوالن هاي فعالیت

 بندي، بسته انبارداري، مانند مشاغلي و شد انجام جدي صورت به استان هفت در روستاییان مشاغل بحث .کنیم

 در ها تعاوني فعالیت براي ما .شود مي دنبال حاضر درحال روستايي گردشگري و ديگر بوم تکمیلي، صنايع
 به رساني خدمات براي دولت که ديگري برنامه .داديم اختصاص تومان میلیون ٢۰۰ و میلیارد سه روستاها

 اي ويژه مکک کار بدون روستاهاي به ها صندوق اين است؛ خرد هاي صندوق ايجاد دارد، کار دستور در روستاییان
 ...«.ايم داده اختصاص تومان میلیارد ۲۱۴ ها صندوق اين براي ما .کرد خواهد

 

 دیدگان معدن زمستان یورت هستیم پیگیر پرداخت مطالبات حادثه
 

، استاندار گلستان حسن صادقلو :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
رگران شریف، محروم و مستضعف نفر از کا ۸٣حادثه سوزناک معدن زغال سنگ که به موجب آن : تصریح کرد

استان جان خود را از دست دادند، مصیبتی بزرگ بود و مسئوالن تالش کردند از نخستین ساعات حادثه در کنار 
صادقلو با اشاره به برخی رفتارهایی که در جریان سفر رئیس جمهوری در معدن زغال  .حادثه دیدگان قرار گیرند

مانع از هرگونه اقدام سلبی در معدن آزادشهر شدیم و البته خانواده : سنگ صورت گرفته بود، تاکید کرد

حکم مستمری خانواده های : یادآور شدوی .جانباختگان با امضا نامه از اقدامات صورت گرفته اعالم برائت کردند
مه این داغدار به وارث تقدیم شده و در عین حال پیگیر معوقات حقوق و بیمه معدنچیان هستیم و از آنجا که ه

 .میلیون تومان به وارث تقدیم می شود ٢۱۰عزیزان بیمه مسئولیت بوده اند، رقم 

 دولت بعد قراردادهای کار را ساماندهی کند

http://www.isna.ir/news/96022414912 

 
رییس کانون عالی  ،اولیا علی بیگی :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه گزاری دولتی ایسنا،به نوشته خبر

جامعه کارگری بی صبرانه منتظر تحقق وعده دولت برای بازگرداندن اصالحیه  :گوید شوراهای اسالمی کار می
وی با بیان  .عملیاتی شود او امیدوار است که ساماندهی قراردادهای کار در دولت بعد. قانون کار از مجلس است

های  نویس حداقل گیری سیاسی در آن پیش بدون موضع: اینکه مخالف اصالح قانون کار نیستیم، ادامه داد

های فراوان دکتر روحانی قول داد  و قوس حمایتی از کارگران مورد هجمه قرار گرفته بود که در نهایت پس از کش
درصد کارگران با قراردادهای موقت  ۶۰یگی در ادامه با بیان اینکه بیش از ب علی ....اصالحیه را از مجلس برگرداند

درصد کارگران با وجود آنکه در کارهای با ماهیت مستمر مشغول  ۶۲بینیم که  امروز می: مشغول کارند، گفت
اردادهای انتظار ما از دولت این بود که ساماندهی قر. موقت سه ماهه و شش ماهه دارند یکارند ولی قراردادها

در دولت یازدهم، معاونت روابط کار وزارت کار دستورالعمل ممنوعیت : وی ادامه داد. موقت را با جدیت دنبال کند

شد گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای موقت بود  قراردادهای زیر یکساله را ابالغ کرد که اگر اجرایی می
 ....شدندولی به لحاظ شرایط اقتصادی ناچار به توقف آن 

 خواهان شد ران معدن زمستان یورت فدای ثروت اندوزی زیادهجان کارگ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%20%DB%B1%DB%B0%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/64534
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جمعی از کارگران شرکت واحد  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

در بخشی از این پیام آمده .خواهی یک عده خاص دانستند اتوبوسرانی تهران، در پیامی این حادثه را معلول زیاده

چهل و چهار تن از . ی توجهی به ایمنی کار در معدن زمستان یورت، فاجعه انسانی به وجود آوردب : است
زحمتکش ترین کارگران که با دستمزد بسیار ناچیز در شرایط ناایمن در عمق چند صد متری زمین در پی لقمه 

آوار ماندند و جان و حتی دستمزد اندک شان معوق شده و به موقع پرداخت نمی شد در زیر   نانی بودند
عزیزشان فدای ثروت اندوزی زیاده خواهانی شد که برای حفظ جان این کارگران حاضر به تهیه تجهیزات و ابزار 

حوادث بیشمار ناشی از کار در کشور به دلیل عدم توجه به ایمنی کار، عدم بازرسی کار موثر و . آالت ایمن نبودند
ر برابر کسب سود بیشتر و بی مسئولیتی مسئوالن در انجام وظایف عاری از فساد، بی اهمیتی جان انسان د

 .خود، جان کارگران را با مخاطرات جدی مواجه کرده و پیوسته شاهد جان باختن و معلولیت های کارگران هستیم

در پایان این پیام ایجاد تشکل های مستقل کارگری تنها راه برای جلوگیری از اجحاف در حق کارگران دانسته 
 .شده است

 : محمد صادق جنان صفت

 بردن فقر مشخص است راه از بین

 
http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/481 

 فقر بردن بین از برای اقتصادی های سیاست :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ،آرمانبه نوشته روزنامه 
 این در موفق کشورهای تجربه از باید .کنیم اختراع را آنها ابتدا از ما نیست نیازی و است شده تجربه دنیا تمام در

 چه خود جامعه رفاه و ملی درآمد و ثروت افزایش فقر، بردن بین از برای آنها ببینیم و کنیم استفاده زمینه

 در شود می پخش حاضر حال در که هایی یارانه اگر ....نیمک اجرا را ها سیاست همان ما و اند داده انجام اقداماتی
 را آن مقدار و هستد امداد کمیته یا بهزیستی پوشش تحت که افرادی یعنی گیرد، قرار مشخصی های گروه اختیار

 نظر در شروطی باید هم امر این برای .باشد موثر فقر رفتن بین از در تواند می دهند افزایش معین مدت یک برای
 و دائم درآمدی و شود می جدا درآمد کم های گروه از که ای خانواده هر یارانه باید که صورت این به شود، فتهگر

 شاهد ما صورت این در و باشد مشخص محل یک از باید ها یارانه پرداخت منابع .شود قطع کند، می پیدا مستمر
 توانیر، مانند بزرگی های شرکت های سرمایه از را ها یارانه این اگر اما بود، خواهیم ها یارانه پرداخت بودن موثر

 ...بود نخواهیم زمینه این در تاثیری هیچ شاهد کنند، سرکوب را آنها های قیمت و کنند تامین پخش و پاالیش

 
 آوار برداری از معدن زمستان یورت امروز پایان می یابد

 
، معاون مدیر کل «حمید رضا منتظری» :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

عملیات : معدن یورت گفت ۱ملیات آوار برداری از تونل شماره در خصوص آخرین وضعیت ع ستاد بحران گلستان

وی .آوار برداری از محل ریزش معدن همچنان ادامه دارد وبه احتمال زیاد تا پایان امروز این عملیات خاتمه می یابد
های این قسمت از تونل معدن شده  از آنجایی که حادثه انفجار هفته گذشته باعث سست شدن دیواره: افزود

  به گفته وی بعد از خاتمه عملیات آوار برداری .است، تیم آوار برداری همچنان با مسئله ریزش مجدد روبروست
  اطمینان داشته باشیم این واحد  می شود تا  کارشناسی  درحوزه معدن  این معدن توسط نیروهای متخصین

 .معدنی خطر ریزش برای شروع عملیات بازسازی ندارد

 را تضعیف کرددولت بخش خصوصی 

http://www.mehrnews.com/news/3978043 

 
 

 
 

 
 

 

 
، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

توقع فعاالن اقتصادی از دولت دوازدهم این است که شرایط : اظهار داشتاشاره کرد و  به نقش بنگاهها یکوچک
کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از گذشته فراهم کرده و الزامات اقتصادی برای حیات این بنگاه ها را 

http://www.armandaily.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489295-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%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%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489295-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%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%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


خصوص حمایت از این بنگاه در طول سال های گذشته، علی رغم همه شعارهایی که در : وی ادامه داد.بهبود بخشد

ها زده شده، ولی در اغلب دولت ها، به نظر می رسد که دغدغه اصلی دولتمردان، بیشتر متمرکز بر بنگاه های 

 ....دولتی و شبه دولتی بوده است

 کارفرمای معدن زمستان یورت مسئول پرداخت دیه اضافی

 
حقوقدان و وکیل  ،علیرضا مقدم :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

معدن زمستان یورت بیش از سقف تعیین شده در  حتی اگر دیه کارگران کشته شده در: دادگستری اظهار داشت
بیمه نامه مسئولیت این کارفرمای معدن باشد، شخص کارفرما موظف است تا این هزینه اضافی را به 

در روزهای گذشته از زبان رئیس بیمه مرکزی اعالم شد که سقف بیمه .های بازمانده پرداخت کند خانواده
کارگر بوده است و  15میلیون تومانی برای  175تان یورت پرداخت دیه مسئولیت اجتماعی کارفرمای معدن زمس

در ادامه با بیان : مقدم یادآور شد ....نفر بوده است 11این درحالی است که شمار معدنچیان کشته در این حادثه 

نیان احتمالی های قربا اینکه کارفرما در هر صورت بروز هرگونه حادثه شغلی در محل کارگاه، کارفرما باید خسارت
را از طریق بیمه مسئولیت و یا از محل هزینه شخصی خود پرداخت کند و در نتیجه محدودیت تعیین شده در 

: مقدم افزود ....دیدگان و بازماندگان آنها نخواهد بود های مسئولیت نافی جبران خسارت حادثه سقف بیمه نامه
وک ناشی از آن باعث بروز نوعی سردرگمی همگانی فارغ از اینکه بعد از بروز چنین حوادثی تا مدتی، ش

گمی بیشتر از حد انتظار طول کشیده است و ر د رسد که حادثه معدن یورت این سر به نظر می: شود، افزود می
برای همین یکی وظایف کمیته تحقیق حادثه باید کسب اطمینان از ثبت شدن دقیق رفت و آمد روزانه معدنچیان 

 .زمستان یورت باشد

 نمودار+ « منازل فقرا»برابر  ۲۱« نشینها کاخ»جاری منزِل   هزینه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/24/1406505 
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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-9/489348-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%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-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C


های مرکز آمار ایران هزینه  بر اساس داده :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،

مخارج دهک دهم .برابر دهک اول روستایی است ٢۰زیرگروه مسکن و انرژی میان دهک دهم شهری، حدود 

رین هزینه ساالنه مسکن و بر این اساس، کمترین و بیشت.شهری با دهکهای پایینی فاصله قابل توجهی دارد
 7.1و  19به ترتیب ( برخوردار کم)و دهک اول خانوارهای روستایی( برخوردار)انرژی دهک دهم خانوارهای شهری 

ضمن اینکه فاصله . برابر است 15های این دو دهک، حدود  به این ترتیب فاصله هزینه. میلیون تومان بوده است
در  5.91گفتنی است بر اساس آخرین آمارها ضریب جینی از .است ربراب 7.1دهکهای دهم و نهم شهری نیز 

افزایش داشته و به این ترتیب فاصله میان طبقات فقیر و غنی در دولت یازدهم  7931در سال  5.93به  7931سال 

 .تشدید شده است

 

 کنگان نسبت به قراردادهای شغلی 21اعتراض کارگران فاز 
 

جمعی از کارگران شاغل در  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا از گنگان ،

کنگان نسبت به آنچه که تصمیم کارفرما و پیمانکار برای  71فاز   های پروژه  هره برداریواحدهای تعمیرات و ب
برپایه این اطالعات مبلغی که قرار  .نامند، اعتراض کردند های جدید می کاستن از مبلغ دستمزدها در قرار داد

ز کارکنان و تن ا 155در قالب مزد و حقوق به حدود دویست نفر از کارکنان واحد بهره برداری و  31است برای سال 
  .ای کاهش یافته است عسلویه پرداخت شود، به صورت قابل مالحظه 71کارگران واحد تعمیرات پروژه فاز 

در مقام کارفرمای اصلی ( پارس جنوبی) بار دیگر شرکت مادر  31گویند برای سال  در این باره منابع ایلنا می
قرار دارند، را اعالم کرده است اما در ( پتروصنعت)ری حداقل میزان مزد کارگرانی که در استخدام شرکت پیمانکا

کمال کارگران مشاهده کرده اند که مدیران پیمانکاری در محاسبات خود بازهم از این حداقل مبلغ تعیین شده، 
ه به کارکنان و کارگرانی که مزد آنها به شیوه جدید محاسببرپایه این خبر؛ ....اند بابت هزینه مالیات و بیمه کاسته

شده، تلویحا گفته شده که در صورتی که این نحوه محاسبه را قبول ندارند می توانند نسبت به تسویه حساب، 

گذشته نیز کارکنان ناراضی نسبت  روزهای از قرار معلوم در .اختیار کردن شغل دیگر اقدام کنند  فسخ قرار داد و
اند و همچنین اعالم شده در این اعتراض کارکنان آتش نشانی نیز به جمع معترضان   به این مسئله معترض شده

 .اند پیوسته

مرگ »آموزش و پرورش در دوره کنونی / تر شده است سفره معلمان در دولت روحانی کوچک

 شد« مغزی
m/newstext.php?nn=13960223000538http://www.farsnews.co 

 

 

در  جمعی از معلمان استان سمنان :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

دهد در دولت جنابعالی بودجه آموزش و  آمارها نشان می: ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور نوشتند نامه
دار  پرورش افزایش نیافته و سفره معلمان کوچکتر شده است، همچنین کرامت و منزلت معلمان در جامعه خدشه

 .یدکر آموزش و پرورش کشور وارد ساختبا انتخاب جناب آقای آشتیانی بزرگترین ضربه را بر پی شما .شده است

سازی و نادیده گرفتن یک میلیون معلم،  آنچه امروز به تمسخر نقل محافل است این است که دولت با هدف چابک
جناب آقای روحانی خبر .عنوان وزارت آموزش و پرورش را به وزارت آموزش و پوشاک وارداتی تغییر داده است

 جان کشور را با تحویل دادن به جناب آشتیانی دچار مرگ مغزی نمودید؟ هداشتید که آموزش و پرورش نیم
ای است که دیگرباره هیچکس آن را باور  های شما در خصوص معلمان این کشور مانند حنای رنگ باخته وعده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489526-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-9/487525-%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-9/487525-%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


 1شود میانگین حقوق معلمین  کند وقتی گفته می دیگر کسی باور نمی: فرهنگیان اضافه کردند...نخواهد داشت

میلیون تومان  7.0هزار تومان است در حالی که دریافتی اکثریت قریب به اتفاق معلمان حتی به  855میلیون و 

دانید قریب به یک میلیون  شما وعده دادید حقوق بازنشستگان فرهنگی بهبود یابد، آیا می ...رسد نمی

 ...ارند؟بازنشسته فرهنگی کمترین میزان دریافتی را در بین بازنشستگان کشور د

 ادامه تجمع اپراتورهای فشار قوی مقابل وزارت نیرو

 
قرارداد معین  ظهر امروز اپراتورهای  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ایلنا، گزاری دولتی به گزارش خبرن

پست های فشار قوی برق که از ابتدای صبح مقابل نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور تجمع کرده بودند، 
خواهیم ابالغیه کارگر دائم  نندگان می گویند از وزارت نیرو میتجمع ک.کردند تجمع مقابل وزارت نیرو رفتند و در آنجا

 .داپراتورها از تعلل وزارت نیرو در اجرای طرح کارگر دائم انتقاد دارن .ما را هر چه سریعتر امضا کند
 

 :مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت،معدن و تجارت

 شود اندازی می پلی اکریل با تامین اعتبار مالی به زودی راه
 

 
مدیر کل نساجی ،افسانه محرابی   :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ایلنا، گزاری دولتی به گزارش خبرن

این شرکت از صنایع مادر و :در تشریح وضعیت پلی اکریل ایران اظهار کرد ،ارت و پوشاک وزارت صنعت،معدن و تج

سال پیش و در دولت قبل  ۱۰ای از مواد اولیه صنعت نساجی در کشور است که از حدود  تولیدکننده بخش عمده
لیاف اکریلیک خط تولید الیاف پلی استر و خطوط تولید ا .با تنزل وضعیت تولید، اشتغال و مالی مواجه شده است

و برای راه اندازی کامل این  پلی اکریل ایران به زودی احیا شده و اشتغال در این مجموعه بار دیگر ایجاد می شود

با :وی افزود. پلی اکریل به زودی راه اندازی خواهدشد،منابع مالی مورد نیاز میلیارد تومان،  ۶۰ حدود با تامین خط
ها و  کالتی که در گذشته داشت و همچنین چالش هایی چون بدهی به بانکوجود اینکه پلی اکریل به دلیل مش

در حال حاضرتعطیل شده اما با پیگیری های انجام شده از ابتدای ... های دولتی، معوقات کارگری و دستگاه
ا نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند تا ب ۱٣۰۰پرسنل شاغل در این مجموعه بیش از  ۱۲۰۰امسال از مجموع 

 .تدابیر انجام شده بار دیگر پلی اکریل راه اندازی شده و زمینه بازگشت به کار این نیروها فراهم شود

 !جایگاه سوخت ایران دربرابرتجمع کامیون داران زاهدان دراعتراض به کم شدن میزان سوخت 

http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/94426 

 

تعدادی از کامیون داران  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه عصر هامون، برپایه خبر مندرج در پایگاه خبری

شاهد تجمع کامیون داران در مقابل  ماروز،71روز به 95زاهدانی  دراعتراض به کم شدن میزان سهیمه سوخت از 

ای اخیر در نقاط جایگاه سوخت ایران در انتهای بلوار انقالب زاهدان بودیم که این اتفاق برای چندمین بار در روزه
روز 71مختلف کشور و استان رخ داده و علت این اقدام کامیون داران نیز در پی کاهش سهمیه سوخت به مدت 

نصف ماه را باید به علت کاهش سوخت بیکار و خانه نشین باشیم : این تجمع گفت رانندگانیکی از .بوده است
رو و خرج خانه خود را به دست آوریم و با پرداخت مخارج که این اقدام مسئوالن باعث شده نتوانیم تسهیالت خود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489451-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489451-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489402-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%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-9/489514-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


سال گذشته چند روز از سهیمه سوخت را به دلیل وجود روزهای جمعه ها : وی افزود .با مشکل مواجه شویم

روز می دهند 71کسر کردند که با کسری سوخت ساختیم اما از ابتدای امسال نیز سهیمه سوخت کامیون ها را 

مسئوالن پاسخگوی ما : یکی دیگر از رانندگان گفت .وزهای دیگر را بیکار و خانه نشین باشیمکه اجبارا باید ر
این کاهش سهمیه سوخت : وی افزود .رانندگان نیستند و می گویند این کسر سوخت از تهران انجام شده است

این  جوابگوی ما باشد؟هیچ چیزی جز ضرر برای رانندگان و مالکان کامیون ها ندارد؛ اکنون چه کسی می تواند 
 .است که با این میزان کار، سوخت را قطع کرده و ما را از کار در نصف ماه محروم کنندمطلق بی انصافی 

 !درصد می گیرند؟۹۱درصد چرا سود ٨با تورم /تولیدکننده مظلوم واقع شد

http://www.mehrnews.com/news/3977954 

 

عضو هیئت مدیره اصغر آهنی ها، : آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،
 ٢.۲ماهه، جریمه  ۶تا  ۹های  در شرایط کمبود نقدینگی و دریافت چک: کانون عالی کارفرمایان کشور گفت

از هر   یکی از مهمترین مشکالت تولید بیش: گفتوی .خیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جایز نیستدرصدی تا
ها را اجرا کردند و ریالی از آن را به  به طوریکه هدفمندی یارانه چیز از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد

قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند اما : وی افزود .صنعت ندادند اما هزینه این طرح را به صنعت تحمیل کردند

 کنم از پول وصول نشده باید سهم مالیات را پرداخت کنم؟ ماهه دریافت می ۶ای که چک  آیا مِن تولید کننده
ماهه پول می شود اما در صورتی که  ۶تا  ۹دار  های مدت در حالی که پول تولیدکننده با چک: ها گفت آهنی 

ماهه نسبت به پرداخت سهم مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نکند مشمول جریمه  ٣لیدکننده پس از اتمام مهلت تو
 ...شود و این در شرایط مشکالت نقدینگی تولید پذیرفتنی نیست درصد روزشمار می ۲.٢

 اعالم همبستگی اتحادیه آزاد کارگران ایران با اسماعیل عبدی

?page=news&nid=6113http://www.etehadeh.com/ 

 

جمعی از اعضای اتحادیه آزاد  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ، ...سایت اتحادیه آزاد برپایه خبر مندرج در

در این . کارگران ایران با حضور در منزل اسماعیل عبدی، همبستگی خود را با این معلم برجسته اعالم کردند
مسئولیت هر گونه آسیب جسمانی وارده بر اسماعیل عبدی در نتیجه  :اعالم کرد...دیدار جعفر عظیم زاده 

اعتصاب غذا، مستقیما بر عهده شخص رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و باالترین مقامات نهادهای امنیتی 
 .... است

 زن شاغل در دولت قبل ۰۱۱بیکاری 

 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/457 
 

 
 ، موالوردی شهیندخت: آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  ،باقری نگین  به قلم آرمانمه به نوشته روزنا

 های عرصه در که .بود زن ضد دولتی دار میراث یازدهم دولت : گوید می خانواده و زنان امور در جمهور رئیس معاون

 تعبیری به .شدند برکنار اشتغال از زن هزار ۴۰۰ حدود که بطوری .بود کرده محدود جامعه در را زنان حضور مختلف
 در را زنان حضور مختلف های عرصه در که .کردند محروم شان  طبیعی حق از و نشین خانه را آنها ؛گفت توان می

 های حوزه از آنها حذف و کشور تجمعی از نیمی زدن کنار شاهد قبل های دولت در یعنی .بود کرده محدود جامعه

http://www.armandaily.ir/


 هزار ۴۰۰ از دهد، می نشان کار وزارت های آمار که طور آن امروز ... .بودیم ...و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،

 برابری به تواند می روند این ادامه .اند داشته درصدی ۹۴ سهم زنان شده، ایجاد ۶۲ سال در که اشتغالی

 ...بینجامد ایران جامعه در مردان و زنان اجتماعی مشارکت
 

 های تولید خرد شد استخوان/رکود، واقعیت ملموس این روزهای اقتصاد

http://www.mehrnews.com/news/3977962 

 
 

 

 
 

 
 

 

اگرچه دولت مدعی است طی : آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،
درصد رسیده، اما این کاهش تورم به بالیی خانمانسوز برای صنایع  ۱۰درصد به زیر  ۸۰سال گذشته، تورم از ۸

آمار کاهش ظرفیت تولید بسیاری از صنایع، نشان از  امروز... .تبدیل شده و آمار بیکاران کشور را افزایش داده است
سال  ۲۰ش از تعمیق رکود دارد؛ ضمن اینکه طی دو سال گذشته نیز، بیشترین تعداد کارخانجات قدیمی ایران که بی

رسد،  سابقه فعالیت داشتند، تعطیل شده و کارگران و پرسنل آنها به آمار بیکاران کشور اضافه شدند که به نظر می
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و همچنین  .از آثار اصرار دولت به کاهش تورم به بهای رکود است

رشد در صنایع مختلف : گفتوی  .کنند د، این صنایع هم رشد نمیتازمانی که مسکن از رکود خارج نشو: تجارت گفت

رشد منفی  ینبا هم تفاوت دارد و هر صنعتی بسته به شرایطی که دارد، در این مدت رشد داشته است؛ اما ا
به دلیل رکود در بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن، رشد . بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده است ،صنعت

صنایع کاشی و نوع صنعت مرتبط است،  ۲۰صنعت ساختمان حداقل با : گفتوی  .شته و درگیر رکود استندا
سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش 

 .اند مسکن، رشدی نداشته

 نفر بیکارند  ۰فر شادگانی، ن ۰۱از /اعتراض بیکاران در یک افتتاحیه دولتی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/24/1406772 

 

تعدادی از فارغ در پی بحران بیکاری ،  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،

نسبت به  ،التحصیالن بیکار با حضور در مراسم روشن شدن مشعل های ریفرمر کارخانه تولید آهن اسفنجی
اری در این شهرستان گالیه نسبت به روند صعودی بیکو  .وضعیت بیکاری در شهرستان شادگان اعتراض کردند

نفر بیکار هستند و هیچ کاری در این 1نفر شادگانی حدود  75از هر: التحصیالن بیکار می گوید  یکی از فارغ.کردند

از دولت می خواهیم که مشکالت ما را مورد توجه قرار . شهر به جز شرکت فوالد شادگان وجود ندارد
زمانی که پروژه ای در فوالد شادگان : معترضین حضور داشتند و گفتند کارگران فوالد شادگان هم در میان....دهد

نفر بیکار شده اند و با شروع پروژه های جدید بقیه کارگران هم  795تمام می شود ما را اخراج می کنند، تا کنون 
 .بیکار می شوند

 دو ماه است حقوق دریافت نکرده ایم: کارگر پایانه مسافربری/ بی پولی به شهرداری زاهدان رسید

 
http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/video/94324 

  

http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/video/94324/%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


 

اعتراض در خصوص عدم  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه ر پایگاه خبری عصر هامون،برپایه خبر مندرج د
در روز های اخیر مکاتبات متعددی .پرداخت حقوق معوقه کارگران شهرداری ها این بار به شهرداری زاهدان رسید

رئیس ، نبی دهمرده  .شداز سوی برخی کارگران و پرسنل پایانه مسافربری زاهدان با این پایگاه خبری انجام 

 :وی افزود .ساعت آینده به حسابشان واریز خواهد شد 11حقوق معوقه کارگران تا : شرکت کبیر سیستان گفت
در هر نهاد با توجه به شرایط فعلی مشکالت مالی وجود دارد، حال آنکه با توجه به راه اندازی قطار مسافربری در 

وی .پیدا کرده و این موضوع بر مشکالت پایانه مسافربری افزوده استزاهدان، تعداد حجم مسافر در پایانه کاهش 
 18حقوق کارگران در فروردین به صورت علی الحساب پرداخت شده و حقوق اردیبهشت ماه نیز تا : ادامه داد

اعتراض در خصوص عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران برای اولین گفتنی است؛  .ساعت آینده واریز خواهد شد
ر استان نیست پیش از این نیز کارگران شهرداری زابل نسبت به عدم دریافت حقوق معوقه خود اعتراض بار د

 .کردند و این روند هر چند ماه یکبار در این سازمان تکرار می شود

 
 فایده است هر چقدر اعتراض کنیم بی

http://www.isna.ir/news/96022314705 

 
در حال حاضر راهنمایان گردشگری :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

نفر و کانون  ۲۰۰دو تشکل کالن در کشور دارند؛ جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با جمعیتی در حدود 

به طور کل نیز در سراسر . های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری با حدود سه هزار عضو نجمنسراسری ا
اند مجوز و کارت رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به  نفر تاکنون موفق شده ۴۰۰۰کشور بیش از 

ویتی در قالب عنوان راهنمای گردشگری دریافت کنند، جمعیتی که هر سال رو به افزایش است، بی آنکه ه
ریاست هیأت مدیره کانون سراسری راهنمایان ،  اویس کیانی .شغل رسمی در قانون کار پیدا کرده باشند

هاست در پی تحقق آن هستیم، جلب حمایت از سوی وزارت کار و  دغدغه اصلی ما که سال: گردشگری گفت
شود، یعنی  کارافتادگی و بیکاری می ای است که شامل بازنشستگی، از سازمان تامین اجتماعی و داشتن بیمه

از حدود سه هزار عضوی : کیانی ادامه داد .همان شرایط شورای عالی کار که با هنجارهای قانونی مطابقت دارد

بخشی هم خویش فرما بیمه . که در کانون داریم، بخش کمی از آن ها از طرق شغل دوم شان بیمه هستند
شخصا پرداخت می کنند، اما از مزایای قانون کار و بیمه کامل، بهره مند  مشاغل آزاد شده اند که هزینه آن را

تعداد زیادی از راهنما هم هستند که هیچ بیمه ای ندارد و . نیستند ضمن اینکه مشمول بیکاری هم نمی شوند
 .از سوی هیچ نهادی حمایت نمی شوند که این گروه بیشترین آسیب ها را تا کنون دیده اند

 ات کارخانه تولید آهن اسفنجی در صورت عدم تأمین سنگ آهنتوقف تولید

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/24/1406732 

 

 



مدیرعامل شرکت صنعت عباس تفضلی ،  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،

ترین مشکل و تهدید این واحد تأمین مواد اولیه در درجه نخست است و در صورت عدم  مهم: فوالد شادگان گفت

هزار تن شمش  855برای تولید  این طرح: بیان کردوی  .تأمین سنگ آهن این واحد تداوم این طرح ممکن نیست
فوالدی در دو بخش اصلی به طوری که یکی در بخش احیا با تکنولوژی بومی سازی پرد و دیگری در بخش فوالد 

میلیارد ریال  055هزار و  8های انجام شده تاکنون در حدود  هزینه: وی گفت.انجام شده است گری سازی و بخته
 11درصد بومی شادگان،  85اند که از این تعداد  کار شده مشغول به ر ماهنفر د 855بوده و نیز به طور متوسط 

تأمین مواد اولیه  -7ترین مشکل و تهدید این واحد، ، مهم: وی افزود.درصد کشوری هستند 9درصد بومی استان و 

که  سومین مشکل، موضوع فاینانس مربوط به فوالد سازی است -9مشکل انتقال سند زمین به خود فوالد  -1
ماه دیگر به پایان آن  15ماه از فعال سازی اعتبار اسنادی گذشته و کمتر  71 تاحدودبسیاری برطرف شده البته

 .باقی است

 درصدی 2..2افزایش / 2931کارگردر حوادث كار سال  2461مرگ :سازمان پزشکی قانونی

28369http://www.lmo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2316&newsview= 

در سال گذشته  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه  برپایه گزارش سایت سازمان پزشکی قانونی کشور،
كه آمار تلفات  7931کارگردر حوادث كار جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با سال  110يكهزار و 

زن بر  11مرد و  119در سال گذشته يكهزار و ....درصد افزايش يافته است 75.7نفر بود،  131حوادث كار يكهزار و 
و خراسان رضوي با  771، فارس با 933اثر حوادث كار جان خود را از دست دادند كه بیشترين آن ها در تهران با 

و خراسان  75، خراسان شمالي با 3در اين مدت همچنین استان هاي كهگیلويه و بويراحمد با .جان باخته اند 753
پس از سقوط از بلندي اصابت جسم سخت با ....فوتي كمترين آمار تلفات حوادث كار را داشته اند 71جنوبي با 

درصد از تلفات حوادث كار را شامل مي  11.1فوتي در رتبه دوم داليل مرگ در حوادث كار قرار مي گیرد كه  910

و ساير موارد ( فوتي 773) ، سوختگي(فوتي 178)گرفتگي  ، برق(فوتي 751)گفتني است كمبود اكسیژن  .شود
 .از ديگر داليل مرگ در حوادث كار هستند( فوتي 701)

 :آمار تلفات حوادث كار در پنج سال گذشته

 

 !ی انتخابات به هیچ بگیرداجازه ندهیم که جمهوری اسالمی جان زندانیان را در هیاهو

 در حمایت از خواست اسماعیل عبدی

abdi-http://etehadbinalmelali.com/ak/etehad/ 

اسماعیل عبدی معلم  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۸یکشنبه برپایه خبر مندرج در سایت اتحاد بین المللی، 
، در اعتراض به صدور احکام امنیتی ٢۰۱۴آوریل  ٣۰اردیبهشت ،  ۱۰زندان اوین از روز یکشنبه  ٣۲۰زندانی در بند 

خود از حالت امنیتی به   خروج روند پیگیری پرونده»های معلمان و کارگران و با درخواست  برای فعاالن تشکل

اسماعیل عبدی، دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران که در آخرین مجمع . در اعتصاب عذا  بسر می برد« عادی
معلمان تهران با بیشترین آرا به عضویت هیئت مدیره این کانون انتخاب شد،  از جمله به  عمومی کانون صنفی

 .به شش سال زندان محکوم شده است" اقدام علیه امنیت ملی"اتهام 

چیست که رژیم اسالمی اقدام علیه آن را همچون اتهامی کلیشه ای برای سرکوب و به بند " امنیت ملی"اما  
 ی و اجتماعی و برای ایجاد فضای ترس در کل جامعه ، بکار می بندد؟کشیدن فعالین کارگر

اتحاد بین المللی همچنان برای اطالع رسانی و جلب همبستگی و حمایت تشکالت کارگری از مبارزات همه  

بخش های طبقه کارگر در ایران تالش می کند و در این رابطه از همه تشکالت کارگری، معلمین و مدافع حقوق 
ن در سراسر جهان درخواست می کند که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی ایران را برای آزادی فعالین انسا

 .کارگری و اجتماعی زیر فشار قرار دهند



 باختگان؛ های جان های بزرگ معدنی برای کمک به خانواده آمادگی شرکت

 یورت فراموش نخواهد شد

 
در پی فاجعه معدن یورت تحرکات  : آمده است  ۱٣۶۹ اردیبهشت ٢۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دوشنبه

تر  اجتماعی، جلسات متعددی برای یافتن راهکارهای نوین در افزایش ایمنی کارکنان معادن و ایفای پررنگ
های  در پی برگزاری این جلسات، شرکت .های فعال در حوزه معدن برگزار می شود مسئولیت اجتماعی شرکت

میلیون ریال به  055ای به علی ربیعی آمادگی خود را برای پرداخت  گهر در نامه و گلمعدنی و صنعتی چادرملو 
این مبلغ عالوه بر اختصاص بودجه از  .باختگان معدن یورت زمستان آزادشهر اعالم کردند های جان هریک از خانواده

مین مسکن و نیازهای های جان باختگان از قبیل تا سوی دولت است که برای تامین نیازهای فوری خانواده

گیرد که به همین منظور، ایجاد شده  ضروری زندگی در اختیار کمیته ویژه نیروی انسانی استان گلستان قرار می
 ....است

 !اردیبهشت29روایت فرزند آخرین کارگرجان باخته معدن زمستان یورت آزادشهر از حادثه

او در مورد آخرین روزها و : آمده است  ۱٣۶۹ت اردیبهش ٢۲ برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام ،دوشنبه

روز مانده به این حادثه به ما گفت که  ٣پدرم » :گوید هشدارهایی که کارگران معدن به مسئوالن داده بودند می
شود کار کرد ولی مسئوالن در  رم تونل چون خیلی خطر دارد به مسئوالن گفتیم که اینجا گاز دارد نمی من نمی

مراد کمالی »روز از انفجار در معدن یورت پیکر  ۱۰پس از گذشت  .«کنید به سالمت ر کار نمیجواب گفتند اگ
های معدن و ریزش تونل  شود سستی دیواره می  گفته. کارگر قربانی حادثه از زیر آوار بیرون کشیده شد«وطن

وطن فرزند بزرگ این  یمهدی کمال .باعث شده بود تا دسترسی به این پیکر به دشواری و با تأخیر ممکن شود

قربانی معدن که پیکرش از زیر آوار بیرون آمده از ساعات اولیه حادثه در محل حضور داشت و در مورد این روزها و 
او در پاسخ به این سوال که چرا پدرش و دیگران با این وجود به کار در معدن  .گوید اش می زندگی خود و خانواده

شان نکنند، به گفته چند نفر از  کردند که بیرون مان ساده روستا از ترس کار میمرد»: گوید دادند می ادامه می
معدنچیانی که روز حادثه آنجا حضور داشتند به مسئوالن ایمنی کار گفته بودند که موتور خاموش شده و اگر 

کنید به  نمیشود ولی مسئوالن گفته بودند اگر این کار را  باتری وصل کنیم و جرقه بزند ممکن است منفجر 

 .....«ای نداشتند مردم ساده روستایی هم جز سکوت و عمل کردن به حرف آنها چاره. سالمت

زنگنه خالف اظهاراتش عمل کرد/۲۱استخدام دردقیقه   

 عرفانه تاجیکی

http://www.mehrnews.com/news/3979420 

مشاور اجتماعی و محسن دالویز،  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

باوجود اظهارات مکرر وزیر نفت مبنی بر وجود نیروهای مازاد در این صنعت،امروز : گفتمنابع انسانی وزیر نفت 
او  .تغال در صنعت نفت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی صادر شدنیرو برای اش ٢۲۰۰مجوز استخدام 

پیش از دولت گذشته و در زمان خروجم از وزارت »: گفته بود پیشترزیونی یدر برنامه تلو ۶٣مرداد  ٢۱وزیر نفت : گفت 
ر کارمند داریم که قطعاً هزا ۱۲۰هزار کارمند داشتیم اما امروز با وجود واگذاری پتروشیمی ها و نیروگاه ها  ۴۰نفت 

که برای گزارش عملکرد این وزارتخانه راهی  ۶۲خرداد  ٢۲او همچنین در  «.نیمی از آنان نیروی اضافه هستند
هزار نیروی مازاد دارد که همه  ۱۰۰بهارستان شده بود تاکید کرده بود وزارت نفت با مشکل مازاد نیرو مواجه است و 

علیرغم این اظهارات، زنگنه با مجوز تازه ای که از . سال گذشته استخدام شدندآنها به صورت بی رویه در هشت 

نفر، آن هم  ٢۲۰۰سال فعالیت خود وزنه ای به تعداد ۸عمال در پایان  سازمان امور اداری و استخدامی دریافت کرده، 
فارغ التحصیالن دانشگاه  از سویی دیگر زمانی که  . خالف اظهارات پیشین خود، به پای این وزارتخانه متصل کرد

صنعت نفت در اعتراض به عدم اجرای تعهد استخدامی وزارت نفت در قبال آنها دست به تجمع چند روزه زدند، وزیر 
 ...نفت اعالم کرد که این وزارتخانه تعهدی در قبال استخدام آنها ندارد

 تن از معدنکاران یورت .1شناسایی و احراز هویت پیکر 

a.ir/news/96022516395http://www.isn 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489957-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%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-9/489957-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 

رئیس مرکز ، دکتر افشین خارا : آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
استان گلستان که قابل " یورت"حادثه معدن  تن از جانباختگان 15: تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا گفت

در مرحله اول، در محل ورودی : وی افزود.های دی وی آی استان احراز هویت شدند شناسایی نبودند با تالش تیم
نفر از اجساد سالمی که به علت خفگی در اثر گاز متان جان خود را  17تونل با تالش گروه متخصص امداد و نجات 

د، یافت شد؛ با توجه به اینکه مشخصات ظاهری حفظ شده بود و نیازی به احراز هویت از دست داده بودن

چند روز پس : وی ادامه داد.. .تخصصی نبود با کمک خانواده های جانباختگان، اجساد مورد شناسایی قرار گرفتند
متخصص امداد و نجات  پیکر معدنکاران توسط نیروهای 17از وقوع حادثه و باز شدن راه انحرافی در پشت آوار، 

 ...کشف شد

 شود؛ توسط اتاقهای بازرگانی انجام می

 کالبدشکافی فضای کسب وکار

 مریم یعقوبی 

http://www.mehrnews.com/news/3978954 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

پنج اتاق بازرگانی بزرگ کشور، :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

دهند تا  ای با سایر کشورها قرار می و کار را مورد بررسی و مطالعات مقایسه های فضای کسب ترین شاخص اصلی
، موضوع اتاق مشهدطبق توافقات انجام شده قرار است ... .راهکارهای منطقی برای حل آنها ارائه شود

اتاق وکار؛  کسبمرزی  وضعیت تجارت فرامرزی و برون اتاق تهرانورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی کند؛ 
روند دریافت اعتبارات اتاق شیراز ، شروع کسب کار و اتاق تبریز، حمایت از سرمایه گزاران خرد؛ اصفهان

گزارشی از آنچه تاکنون برای بهبود این پنج شاخص انجام شده، ...وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است کسب

ها و  ود که در آن اقدامات الزم ازجمله اصالح قوانین، بخشنامهماه آینده سندی تهیه ش ۹مطرح و مقرر شد ظرف 
گذاری  منظور بهبود جایگاه ایران در پنج شاخصی که هدف دست در کنار راهکارهای مشخص و دقیق به مواردی ازاین

 .اند، مطرح شود شده

 دهند؟ ها رای می خواب کارتن

http://www.isna.ir/news/96022515844 

که در آفتاب تند، لب « ایرج»برای : آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه اری دولتی ایسنا،به گزارش خبرگز

اگر . خورد جدول لم داده، تنها نشان انتخابات عکسی است که روی دیوار چسبیده و با هر وزش باد تکان می
ساله وضع جز  ١۰یرج جمهوری تمام شهرها را به جنب و جوش انداخته، برای ا انتخابات شورای شهر و ریاست

هایش را در ریش بلندش فرو برده و به فروش یک جفت  خوابی است در خیابان خیام که دست او کارتن. این است

های  او شب و روز روی تکه کارتنی نشسته و نه از مناظره. شناسنامه دارد اما خانه نه. کند کفش کهنه فکر می
جمهوری و خیل  نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست ١. سدشنا جنجالی خبر دارد و نه کاندیداها را می

شبیه ایرج در تهران کم : در ادامه نوشت« شهروند»روزنامه  .اند نامزدهای شورای اسالمی شهر برای او غریبه
اما . های روانی و جسمی و مهاجرت خانمانی کشانده یا ناتوانی نیست؛ کسانی که یا اعتیاد آنها را به مسیر بی

سال پیش از این، معاون امور اجتماعی  دو. ز شمار این جمعیت در کشور آمار رسمی و دقیقی وجود نداردا

درصد از این  یک»: خواب در سراسر کشور خبر داده و گفته بود هزار کارتن ۱۴تا  ۱١سازمان بهزیستی از حضور 
 ....بیشتر از دیگر شهرهاست شود، شمار آنها در تهران طور که گفته می و آن« .تعداد کودکان هستند

اند کرده درصد بیکاران تحصیل۹۰/التحصیل بیکار  میلیون فارغ٨.۰  

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3978819 



 

 
 

 
 

 

 
 

اطالعات به دست آمده حاکی از آن :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ شنبهدو به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
از فارغ نفر تعداد بیکاران کشور  ٣۶۴و هزار  ٢۰٣میلیون و  ٣هزار نفر از جمعیت  ۴۰۰است که یک میلیون و 

حاصل نسبت جمعیت بیکار تحصیلکرده به کل جمعیت بیکار کشور، دراین میان ،  .التحصیالن دانشگاهی هستند
 ۱۴بر این اساس نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ التحصیل . درصدی فارغ التحصیالن از بیکاران دارد ۲۹شان از سهم ن

اگرچه در حال حاضر نرخ ...  .نفر بیکار است۱.۴نفر دانش آموخته دانشگاهی  ۱۰شود؛ یعنی از هر  درصد برآورد می

سال هستند  ٢۶تا  ۱۲رین جمعیت بیکار کشور در سن درصد است اما بیشت۱٢.۸بیکاری جمعیت در سن کار کشور 
 ٢۲.۶نفر از جمعیت بیکار در این سن قراردارند و نرخ بیکاری این گروه سنی  ۲٢۲هزار و  ۴٢۴به طوریکه یک میلیون و 

ی و ارقام از آمار بیکاری بیانگر این است که هدفگذاری بازار کار باید برا دتمام این اعدا .درصد اعالم شده است
 .جمعیت جوان به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی باشد

 

 ضرورت تقویت بازرسی تامین اجتماعی/کارفرمایان خصولتی چندان قابل اعتماد نیستند
 

پس از حادثه معدن یورت به فاصله  :آمده است ۱٣۶۹یبهشت ارد ٢۲ دوشنبه ایلنا، گزاری دولتیبه گزارش خبر
همکار محبوس  11برداری برای بیرون کشیدن   کوتاهی از انتشار اخبار مربوط به نجات معدنچیان مصدوم و آوار

آنها، اخبار دیگری نیز در ارتباط با شرایط کاری و مشکالت صنفی کارگران شاغل در معدن زغالسنگ زمستان 
های  های شغلی بود که توسط کارفرما در لیست منتشر شد، که از جمله آنها غیر واقعی بودن عنوانیورت نیز 

نفر از مجموع معدنچیان زمستان  155کم  به موجب این اخبار دست.بیمه سازمان تامین اجتماعی ثبت شده بود

اند اما در سنوات اخیر، پیمانکار  سنگ مشغول کار بوده یورت در ارتباط با فعالیت اصلی معدن یعنی استخراج زغال
آرایشگری یا   های بیمه سازمان تامین اجتماعی عنوان شغلی شماری از این کارگران را مربوطه در لیست

از قانون تامین اجتماعی تمامی  777و  91، 13، 18این درحالی است که برابر مواد  .کتابداری قید کرده بود
ای که به صورت ماهانه برای سازمان تامین  های بیمه تا در لیست تندسه کارفرمایان اصلی و فرعی موظف

  ... .کنند، عنوان شغلی و میزان کارکرد کارگران بیمه شده را به صورت واقعی ثبت نمایند اجتماعی ارسال می

 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد ۰۹ایران 

 محبوبه فکوری

http://www.mehrnews.com/news/3977967 

معاون وزیر سیدکامل تقوی نژاد ،  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
امیدواریم با کمک :و گفتهزار میلیارد تومان اعالم کرد  ۱۲تا  ۱٣اقتصاد رقم برآوردی برای فرارهای مالیاتی را 

میلیارد  ٣٣۰۰تا این لحظه : گفتوی .نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم

کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از  تومان مالیات از افرادی که تا کنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی
هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی  ٣۰۰عالوه بر این، : افزود وی .د تومان دریافت شده استمیلیار ۶۶۰۰نفر نیز  ۴۴

هزار میلیارد تومان  ۱۲تا  ۱٣وی رقم فرارهای مالیاتی را بین  .میلیون رکورد اطالعات وارد سامانه شده است ۶۰۰و 
وبی وارد عمل شده و با کمک نهادهای این رقم را قبول داریم و امیدواریم سامانه ها به خ: عنوان و تصریح کرد

 .امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم
 

 اخطاریه برای واحدهای آالینده پاکدشت ۰۱۰صدور 

http://www.isna.ir/news/96022515943 

 
رییس اداره محیط ، عزیز میکائیلی  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

پایش واحدهای صنعتی و خدماتی در این  ٢۱۴زیست پاکدشت ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489304-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


ان پاکدشت متاثر از شهر تهران و بخشی از آلودگی هوای شهرست: شهرستان انجام شده است،گفت

های مردمی که به دست ما رسیده رسیدگی شده و  به تمام شکایت: داشت  اظهاروی ... شهرستان ری است

های نظارتی به دست  های واصله به فرمانداری به دستگاه یا از طریق شکایت ۱۲۸۰ها از طریق سامانه  شکایت
.داقل زمان ممکن رسیدگی و منجر به رفع آلودگی شده استها در ح تقریبا به صددرصد شکایت. رسد می  

 استخدام بر اساس جنسیت در وزارت آموزش وپرورش وضعیت

http://www.mehrnews.com/news/3978932 

رئیس مرکز ، اسفندیار چهاربند  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
وضعیت استخدام بر اساس جنسیت در وزارت آموزش وپرورش را   ،و فناوری اطالعاتریزی منابع انسانی  برنامه

آموزش و پرورش با همه دستگاه های اجرای متفاوت  جذب نیروی انسانی در وزارت : گفت: و گفت  توضیح داد

عداد به دبیر زن باید ببینم در دبیرستان پسرانه چه تعداد معلم مرد می خواهیم و در دبیرستان دخترانه چه ت .است
برای دوره یکساله  هزار سهمیه استخدام ۱۰تعداد  از سوی سازمان اداری و استخدامی : وی افزود .احتیاج داریم

 .برای تعهد دبیری قطعی شده است و در تالشیم سهمیه بیشتری دریافت کنیم ۲۰۰هزار و  ۸مهارت آموزی و تعداد 

 

 کارگران بازنشسته زمستان یورت هم از کارفرما شکایت کردند
 

کارگران معدن  مراجعه در ادامه  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه ایلنا، خبرگزاری دولتیبه گزارش 
کارگر بازنشسته این ۱۰۰۰  سنگ یورت به ادارات کار و طرح دادخواست برای دریافت معوقات مزدی، حدود زغال

  این کارگران که .وصول مطالبات برزمین مانده خود شدندواحد معدنی نیز با طرح دادخواست مشابهی خواستار 
و با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آوربازنشسته شده اند، مدعی شدند که کارفرمای آنها  ۶۸از سال 

از  .پیش از موعد آنها هزینه کرده است  های بازنشستگی قسمتی از مطالبات مزدی آن زمانشان را بابت هزینه

 ۱۶تا  ۱۴ماه مطالبات مزد طلبکار بودند که ارزش ریالی آن بین  ۱٢م کارگران یاد شده تا آنزمان نزدیک به قرار معلو
میلیون تومان از این مبلغ را بابت بازنشستگی سخت و  ۴تا  ۹شد اما کارفرمای آنها بین  میلیون تومان برآورد می

ن هزینه به کارفرما سپرده شده است اما در مواردی اگرچه مسئولیت پرداخت ای .زیان آور آنها هزینه کرده است
را به عهده کارگران   کم پرداخت قسمتی از این هزینه مانند معدن زمستان یورت کارفرمایان مشمول دست

 .اند متقاضی گذاشته

 قاچاق کاال 

 شود میلیارد دالر قاچاق وارد ایران می 19ساالنه : المللی منابع بین
com/newstext.php?nn=13960224000870http://www.farsnews. 

 

 

وجی از مقایسه میزان کاالی خر: آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به  

ماهه  3در داخل کشور نشان از آن دارد که تنها در   کشورهای صادرکننده به مقصد ایران و میزان دریافتی گمرک
برآورد حجم  بطوری که .میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور شده است 17، بیش از 30منتهی به آذر سال 

ترین محاسبات به شمار  ترین و پربحث یکی از پر چالشواقعی قاچاق به دلیل ذات غیرقانونی و پنهانی آن همواره 

« شکاف میان عرضه و تقاضا»گیری میزان و حجم قاچاق از روش  در جمهوری اسالمی ایران برای اندازه .رود می
اما موضوع ... .شود شود و آمار قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال اعالم عمومی می استفاده می

اره این شیوه محاسبه باید در نظر گرفت این است که به طور کلی اصناف در ایران رقم دقیق تولید مهمی که درب
گیری  ترین روش اندازه متداول .شود کنند زیرا همین گزارش دستمایه اخذ مالیات از آنها می خود را اعالم نمی

گزارش حجم قاچاق ....است« وارد کنندههای صادر کننده و  رصد مبادالت کاال از گمرک»قاچاق در تمام دنیا روش 

 :به طور دقیق در ده سال گذشته به شرح زیر است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489379-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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-9/489379-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-487689
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-487689


 

 

ابتدا اینکه بعضی از کشورها . مورد توجه قرار داد« رصد مبادالت کاال»با این وجود دو نکته مهم را باید در روش 

دهند و دوما محاسبه هزینه واردات  المللی گزارش نمی میزان صادرات خود را به صورت شفاف به مجامع بین

ترین کشوری که با ایران در حال تجارت است و آمار دقیق صادراتش به ایران موجود  در حال حاضر اصلی .است
توان نتیجه گرفت که آمارهای اعالمی از سوی  می ... میزان صادرات امارات به ایران .نیست کشور امارات است

ها صرفا  میلیارد دالر، قابل اعتنا نیست و در ایام انتخابات اعالم این رقم 71به  دولت مبنی بر کاهش حجم قاچاق

 .جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد

 گری  های کوچک و متوسط ریخته تعطیلی برخی کارخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960225000666 

 

 

دبیر انجمن  ،عبدالحمید قدیمی :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

توسعه این   :ر کشور گفتگری د برنامگی وزارت صنعت در توسعه واحدهای ریخته گری با اشاره به بی ریخته
با  عبدالحمیدوی  .است  های کوچک و متوسط شده واحدها بدون توجه به نیاز بازار باعث تعطیلی برخی کارخانه

واحدهای : اظهار داشت  گری فعال است، درصد ظرفیت واحدهای بزرگ ریخته 155تا  10بیان اینکه در حال حاضر 

رو هستند و تعدادی از این  اند، با رکود روبه ای داشته برنامه بی سال اخیر توسعه 75کوچک و متوسط که در 
 00تا  05گری را  وی ظرفیت فعال واحدهای کوچک و متوسط ریخته .اند واحدها به دلیل نبود بازار تعطیل شده

کشور گری در  ریزی مناسبی در مورد ایجاد واحدهای ریخته های گذشته برنامه طی سال: درصد عنوان کرد و افزود
گری ایجاد شد که هم اکنون با مشکل رکود  کوچک و متوسط در صنعت ریخته  صورت نگرفت و تعداد زیادی کارخانه

 ....برنامگی وزارت صنعت بوده است بازار مواجه هستند و البته بخشی از این رکود به دلیل بی

 دارند حقوقی طلبکارگران پایانه مسافربری زاهدان معوقات 

 
کارگران پایانه مسافربری زاهدان   :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه ایلنا، خبرگزاری دولتیبه گزارش 

یکی از حاضران در . جمعی از این کارگران مقابل شهرداری زاهدان تجمع کردند .چندین ماه معوقات مزدی دارند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489672-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


دهند  میاند و مدتهاست که بدون پشتوانه، وعده  ما را به شرکت های پیمانکاری واگذار کرده: گوید این تجمع می

این کارگران . است ان در سال جدید پرداخت نشدهاز قرار معلوم، دستمزد این کارگر .شویم که تبدیل وضعیت می

 ....است و حق سنوات آنها پرداخت نشده 30عیدی . ازسال گذشته مطالبات پرداخت نشده دارند

 گیر کرد های کوچک را زمین های ضد تولید کارگاه سیاست

http://www.isna.ir/news/96022415645 

 
مشاور کانون  ،اکبر سیارمه علی :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

های کوچک در کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای ضد  بیشتر کارگاه: گوید عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور می
دغدغه اشتغال در کشور : او ادامه می دهد .اند گیر شده ولید و رواج داد و ستدهای بازرگانی راکد مانده و زمینت

متعلق به امروز و دیروز نیست و از سالهای قبل گریبان اقتصاد کشور و معیشت مردم و شهروندان را گرفته 

پایه تولید و اشتغال تولید محور نبوده و  متاسفانه سیاستگذاری دولتها در سالهای گذشته بر: وی گفت.است
بیشتر فعالیتها در عرصه داد و ستد بازرگانی بوده است تا جایی که اکثر کارگاههای کوچک به دلیل همین 

هایی که دولتها در هر دوره  سیاست رو به رکود رفتند و اگر پتانسیل قابل توجهی برای اشتغال داشتیم با طرح
هایی که ممکن است کشور  به گفته این مقام مسئول کارگری به جای دنبال کردن طرح.. .تارائه کردند از بین رف

آالت و اتخاذ  را به قهقرا ببرد باید به دنبال حل مشکالت تولید، تامین مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و ماشین
 .تصمیمات علمی در سطوح مختلف اقتصاد بود

قرا فقیرتر شدندف/ افزایش شکاف طبقاتی در سه سال اخیر  
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960224001335 

 

تا  83آمار ضریب جینی در فاصله  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

های باالی  دهد، به طوری که با ثابت ماندن وضعیت دهک از افزایش شکاف طبقاتی در سه سال اخیر خبر می 31

های اقتصادی برای بررسی وضعیت رفاه در جامعه، محاسبه  یکی از شاخص .درآمدی اوضاع فقرا بدتر شده است
این موضوع در اقتصاد با شاخص یا ضریب جینی شناخته می شود که برای .مردم است شاخص توزیع ثروت میان

سنجش میزان نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در جامعه کاربرد داشته و ارزشی بین صفر و یک دارد، طوری که اگر 
مچنین در ه.ضریب جینی به صفر نزدیک باشد، برابری توزیع درامد بیشتر شده و شکاف طبقاتی کمتر است

صورتی که ضریب جینی به سمت یک میل کند، به معنای افزایش نابرابری درآمد و توزیع نامتوازن آن تلقی شده 

دهد،  نشان می 31تا  83های  بر این اساس ضریب جینی سال.دهد که عمال فاصله طبقاتی بیشتر را نشان می
طبق این .رسیده است 31در سال  5.93به  31ل سا 5.91در سه سال اخیر این ضریب در حال افزایش بوده و از 

 .ها تجربه کرده است ها روند طبیعی و بدون تغییر را در این سال آمار به غیر از دهک اول و دهم بقیه دهک
شود که حاکی از افزایش شکاف و فاصله نابرابری توزیع درامد و ثروت  بیشترین تغییر مربوط به دهک دهم می

 ....است

 افسوس از یک واکنش یا جواب مثبت/ در پی به روحانی های پی ای پرستاران و گالیهه نگاری نامه
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960224001151 

 



 

خانه پرستار همزمان با اجرایی : آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه خبرگزاری دولتی فارس،به گزارش 

کند، اما نه تنها به این  های وزارت بهداشت به رئیس جمهور اعتراض می شدن طرح تحول، نسبت به سیاست
ضور در مراسم روز پرستار خودداری می شود بلکه برخالف سنوات گذشته روحانی از ح اعتراضات اعتنایی نمی

وزارت بهداشت در دولت یازدهم  ؛ خانه پرستاری،خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان.کند
 95اری شد طی دوران استبداد سیاه برای پرستاران دانست و اعالم کرد برخوردهایی که در این دولت با پرست را

سال گذشته بی سابقه بود، از احضار فعالین صنفی به سیستم های امنیتی، تا فشارهای حراستی گرفته و رد 
صالحیت های فعالین صنفی به صورت بی سابقه در انتخابات صنفی پرستاران، تعلیق از کار، تهدید به شکل 

ه وزارت بهداشت با پرستاری و پرستاران مظلوم های مختلف و برخوردهای حذفی و سلبی محصول نگاه قلدرمآبان

 ....کشور در دولت یازدهم بود

 نیروی کار را با نادیده گرفتن استانداردها به کشتن ندهیم

http://www.isna.ir/news/96022515825 

 
کارشناس ، حمید حاج اسماعیلی  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبه ارش خبرگزاری دولتی ایسنا،به گز

برداری از معادن را بدون رعایت استانداردهای الزم و در نظر گرفتن بیمه  کسانی که مجوز بهره: گوید بازار کار می
این ضعف عمدتا ناشی از : داشت اظهار وی .کنند دهند در واقع مجوز قتل نیروی کار را صادر می کارگران می

. مشکالت جدی و ساختاری است که برای رعایت استانداردها و حقوق کار در کارگاهها و معادن وجود دارد
دهد و به دلیل آنکه هم  متاسفانه معادن و کارگاههای ساختمانی بیشترین حوادث کار را به خود اختصاص می

های انسانی  هم رعایت استانداردهای جدی و پرخطر برای حفظ سرمایهروند و  جزو مشاغل سخت به شمار می
بنابر این ...: ادامه دادوی ... .در آنها ضروری است مسئوالن کشور باید نظارت بیشتری در این خصوص اعمال کنند

در این اگر معدن ذغالسنگ یورت امکانات مناسب نداشته یا فاقد سیستم تهویه و ابزارهای الزم بوده کارفرما 

 .خصوص مقصر است

 ختم به خیر شد؟موضوع تحصن دانشجویان پردیس هنرهای زیبا 

 
http://www.ilna.ir-6/490002-/ 

 
روز گذشته دانشجویان پردیس  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبهایلنا،  خبرگزاری دولتیبه گزارش 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران در محل این پردیس تحصن کرده و نسبت به اقدام مسئوالن این دانشگاه برای 

هرچند روز گذشته با امضای . ه خارج از فضای پردیس هنرهای زیبا معترض بودندها ب انتقال برخی رشته
طور کامل موافقت  های صنفی دانشجویان به دهد مسئوالن پردیس با خواسته ای که نشان می صورتجلسه

از ه  منتشر  بیانیهدر دانشجویان  .هایی مبنی بر موقتی بودن این تصمیم وجود دارد اند اما هنوز نگرانی کرده

http://www.farsnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/490002-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


« فروپاشی پردیس مرکزی»و « تنگ کردن عرصه بر دانشجویان»عملکرد مسئوالن دانشگاه تهران در راستای 

 ....انتقاد کرده بودند؛ اعتراضی که درنهایت به تحصن دانشجویان در روز گذشته و امضای صورتجلسه منجر شد

 
 ودشدندکارکنان بیکار شده موسسه ثامن الحجج خواستار مطالبات صنفی خ

 

 
در آستانه برگزاری دوازدهمین  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبهایلنا،  خبرگزاری دولتیبه گزارش 

انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از کارکنان بیکار شده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بار دیگر مطالبات 

ی و اعتباری تعطیل شده ثامن الحجج که شمار کارکنان موسسه مال .صنفی خود و همکارانشان را مطرح کردند

ای که از طرف این موسسه مالی اعتباری ثامن  شعبه ۸۴۰شود تا پیش از این در نزدیک به  نفر می  ٢۴۰۰آنها 
مسئوالن دولت کنونی و در عین حال نامزدهای   در سراسر کشور دائر بوده است، فعالیت می کردند از  الحجج

کارکنان  .ات ریاست جمهوری خواستند تا زمینه تحقق مطالبات صنفی آنها را فراهم کننددوازدهمین دور انتخاب
هایی نرخ بیکاری در آنها باال اعالم  آثار تعطیلی شعب این موسسه و بیکاری همکارانشان در استان: گویند می

واده بیشتر شده است، مشهود تر است و باعث می شود تا همکاران بیکار شده خود در جمع اعضای خان

 .احساس سربار بودن را تجربه کنند

فراخوان برای شرکت در چهارمین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری به /خبری از دانمارک 
 دانمارک -کارگران ایران

چهارمین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری : آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ برپایه خبر دریافتی ، دوشنبه

ما اعضای صندوق از .دانمارک روز شنبه بیست و هفتم مى به صورت علنی برگزار میگردد -به کارگران ایران 
تمامی دوستداران و مدافعان طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران که ساکن دانمارک هستند دعوت میکنیم تا با 

یم کمکی هر چند حضور خود در مجمع چهارم و پیوستن به این صندوق همگام با دیگر صندوق های مشابه بتوان

 .ناچیز به جنبش کارگری و فعالین کارگری بکنیم

 :مکانو  ۱۴تا  ۱٣از ساعت  ٢۰۱۴مى  ٢۴شنبه :زمان

Solidaritetshuset,Griffenfeldsgade 41,Nørrebro ,kbh. 

  http://sandoghdk.blogspot.dk:آدرس وبالگ صندوق

  sandogh.dk@gmail.com:یمیل صندوقآدرس ا

 ایم گویند از پاسکاری و بوروکراسی خسته یزردها م کاله

 

 
های فشار قوی  اپراتورهای پست  :آمده است ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۲ دوشنبهایلنا،  خبرگزاری دولتیبه گزارش 

اند، از روند امور ابراز  برق که دیروز برای چندمین بار در ماههای گذشته به تهران آمده اند و تجمع برگزار کرده

ای از ابهام است و با وجود  هنوز اجرای طرح کارگر دائم در هاله: گویند این اپراتورها می .کنند نارضایتی می
از قرار معلوم پس از تجمع دیروز به اپراتورها  .کند موافقت همه نهادهای مربوطه، وزارت نیرو در این زمینه تعلل می

ایم و  گویند از کاغذ بازی و بوروکراسی خسته میاپراتورها هم . گفته اند فعال چارت خالی برای جذب وجود ندارد
 .خواستار احقاق حق خود هستیم

  حمایت هزاران معلم از اسماعیل عبدی
 

rooz.com/article.jsp?essayId=79956-http://www.akhbar 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489703-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://sandoghdk.blogspot.dk/
mailto:sandogh.dk@gmail.com
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/489885-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


  

روز است  ۱۹اسماعیل عبدی  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹به نوشته مندرج در سایت اخبار روز،سه شنبه
های صنفی معلمان و کارگران در اعتصاب غذا به سر  برای فعاالن تشکل« صدور احکام امنیتی»در اعتراض به 

حال صدای اعتراض او در هیاهوی تبلیغات  این با. او به درد شدید کلیه و نوسان فشار خون مبتال شده. برد می
اند از مطالبات این معلم  هزاران معلم در سراسر کشور با امضای طوماری اعالم کرده. انتخاباتی گم شده

همکاران اسماعیل عبدی ... .اند تار آزادی اسماعیل عبدی شدهها همچنین خواس آن. کنند زندانی حمایت می

تن رسیده  ۴۲۰۰معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از . های او امضاء کردند هطوماری در حمایت از خواست
در فضای مجازی این کمپین برای همچنین  .اند رده و خواستار آزادی او شدهاست، با عبدی ابراز همبستگی ک

چند عالوه بر اسماعیل عبدی .   باشیم_عبدی_اسماعیل_آزادی_فریاد#: حمایت از او به راه افتاده است
نگار، محسن عمرانی، معلم  زندانی سیاسی دیگر نیز در اعتصاب غذا هستند از جمله هنگامه شهیدی روزنامه

زینب جاللیان، زندانی سیاسی ُکرد نیز دست به اعتصاب دارو زده . بوشهری، آتنا دائمی، فعال حقوق بشر
 .است

 

مردم به اسامی مقدس مانند ثامن / حکم یک قاضی در مشهد، آغازگر مشکالت موسسه کاسپین
 الحجج، میزان و فرشتگان اعتماد کرده بودند

 
رئیس کل بانک ولی هللا سیف ،  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

با . یا میزان و فرشتگان اعتماد کرده بودند( ع)امن الحججمردم به اسامی مقدسی مانند ث: مرکزی گفت

شده تبدیل   ای از نقدینگی آنها تحت انضباط قرار گرفت و به مؤسسات ساماندهی ریزی ما بخش عمده برنامه
آمده برای مؤسسه اعتباری کاسپین از   موضوع مؤسسات مالی و اعتباری به ویژه شرایط پیشامروز .  شدند

بر . و مشکالت آن ادامه داد های مخالف دولت تبدیل شده است است که این روزها به تیتر رسانهجمله مواردی 
  های تعاونی های قابل تجمیع شرکت ها و بدهی اساس مجوز صادره، مقرر شد این مؤسسه اعتباری، دارایی

بدرتوس »، «اهدامداران و کشاورزان کرمانش»، «حسنات اصفهان»، «الزهراء مشهد»، «فرشتگان»اعتبار 

 «آرمان ایرانیان»را که تا آن زمان تحت عنوان « عام کشاورزان مازندران»و « امید جلین گرگان»، «پیوند»، «مشهد
کاسپین : رئیس کل بانک مرکزی گفت...  .کردند، طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد فعالیت می

قط تابلوی شعبه قدیم و فرشتگان را برداشته و نام کاسپین گذار جدید و شعبه جدیدی ندارد، ف هنوز هیچ سپرده
 .اند گذاشته را روی آن

 کارگران رها شده در شهرداری
 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/10519 
 

 
 و بیکاری وضعیت :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه ،باقری نگین به قلم آرمانبه نوشته روزنامه 

 ....ناراضیند موجود شرایط از نشینیم می شهروندان دل درد پای وقتی که است اسفناک حدی به اشتغال

  حقوق وجود با که کارگرانی است؛ داده بازتاب را شهرداری کارگران تلخ های حرف گزارش این در «آرمان» روزنامه
 بهبود شان کاری شرایط تنها نه اتفاق این با که چرا شود، فاش شان اسامی مبادا که ترسند می شده پایمال

 فوق لینک در توان می را خواندنی گزارش این .بچشند را بیکاری و شدن اخراج طعم مجبورند بلکه یابد، نمی
 ....خواند

  اردالن باستانی
  های پر های خالی و جیب دست

http://manjanigh.com/?p=2189 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/490239-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/490239-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/490239-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.armandaily.ir/


 
گرایش کلی سرمایه چه در جهان و چه در ایران ثبات و یا کاهش نرخ تولید : به نوشته مجله منجنیق آمذه است 

کنند، تنها با ثابت نگه  های تولید را تعیین می ی منابع طبیعی، کار و سرمایه که هزینه گانه در میان سه. است

  .ولید جلوگیری کردهای ت توان از افزایش هزینه ها است که می داشتن دستمزد

ترین سرکوب نیروهای  ی کارگر فاقد همبستگی و تشکل است و فعالین کارگری هم زیر شدید در ایران که طبقه

دها را  کنند برای کاهش نرخ تولید، دستمز امنیتی و قضایی هستند، دولت و کارفرما با خیال آسوده تالش می

قوانین و مقررات دولتی مربوط به کارگران و معیشتشان را در  ی توان همه با شناخت این منطق می. منجمد کنند

از تعدیل ساختاری و واگذاری به بخش خصوصی در . چند سال گذشته از دولت رفسنجانی تا روحانی فهمید

نفر تا  ۱۰های زیر  ی دولت اصالحات برای از شمول قانون کار خارج شدن کارگاه ی رفسنجانی گرفته تا مصوبه دوره

هر سال هم ...  .نژاد نوشته بودند اش را در دولت احمدی ولت روحانی برای اصالح قانون کاری که الیحهخیز د

های کارگران را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین کرده است و این  شورای عالی کار، دستمزد

برخالف تبلیغات اردوگاه اعتدال، در این دولت . سزا دارد ی تولید تاثیر به ها در هزینه هم در کم شدن سهم دستمزد

  .نه تنها هیچ حرکتی خالف این مسیر انجام نگرفته بلکه این روند تسریع هم شده است

  

ی کارگر از خط فقر عمل کرده است و هر ساله  همچون سدی در برابر عبور طبقه ،ها دولت ی این سال در همه... 

های آنان را  های واقعی زندگی بوده، سفره با تحمیل نرخ مزدی به کارگران که در واقع یک سوم و یا کمتر از هزینه

. یش برده استسازی به پ با صوریالها را عم دولت در چند سال گذشته افزایش دستمزد  .کوچکتر کرده است

ی دیگر، افزایش  ها ماجرای حق مسکن کارگران است که در دو سال پیاپی اجرایی نشد و مسله یکی از نمونه

گیرد که فرزند  حق اوالد تنها به کارگرانی تعلق می. دادن دستمزد در مواردی که فراگیر نیست مانند حق اوالد

همچنین . شوند متاهِل فاقد فرزند از شمولیت آن خارج میی کارگران مجرد یا  داشته باشند و خود به خود همه

ای که از دو فرزند بیشتر دارند تنها برای دو  های کارگری شود و خانواده تنها تا دو فرزند شامل این حق می

 ... .گیرند فرزندشان حق اوالد می

 تعاونی اعتباری ٨تعاونی منحله از مجموع  ۰ساماندهی 

 ۴بر اساس این گزارش تاکنون  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه تی ایلنا،به گزارش خبرگزاری دول 

های تعاونی اعتبار منحله  تعاونی اعتبار منحله ساماندهی شده است و دارایی ۴تعاونی منحله از مجموع 

های  فرشتگان با دستور بازپرس دادسرای پولی و بانکی در تهران ارزیابی و کارشناسی شده و طبق هماهنگی
ها و کارشناسی اموال و امالک شناسایی شده این  به عمل آمده با سرپرست دادسرای مذکور نتایج ارزیابی

این دارایی ها پس از تعیین ارزش با هماهنگی مرجع قضایی و بانک مرکزی به .تعاونی، انجام و نهایی شد
ده گذاران تعاونی منحله فرشتگان موسسه اعتباری کاسپین در حال انتقال است و متناسب با آن سپرده سپر

 ....شود هم به موسسه کاسپین منتقل می

افزایش پذیرش پرستار بدون توجه به کیفیت آموزشی/ هزار پرستار در کشور .22کمبود   

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960226000489 

 
کارشناس  ،حمید چراغی :مده است آ ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹گزارش خبرگزاری دولتی فارس، سه شنبهبه 

میلیونی  80پرستار در کشور مورد نیاز است و با این احتساب برای جامعه  9به ازای هر هزار نفر : پرستاری گفت

در دولت : گفت وی .هزار نفر پرستار در کشور فعالند 705هزار پرستار الزم است اما اکنون از این تعداد تنها  115
حوری به بخش سالمت کشور وجود داشت و در این نگاه نقش نیروی انسانی نادیده گرفته م یازدهم نگاه درمان

ها نیروی پرستار  اقدامی در جهت تامین نیروی پرستاری انجام نشده و یا بسیار کم بوده برخی شهرستان .شد
پذیرش در رشته های  اینکه ظرفیت: کارشناس پرستاری گفت..  .دهند ندارد و با نیروی طرحی ارائه خدمت می

پرستاری را سه برابر افزایش دهند اما کیفیت آموزش هیچ تغییری نکند اصال به صالح جامعه نیست و شرایط 

 .بیند جامعه پرستاری مطالبات خود را در کنار کیفیت کار می. آورد وجود نمی ایمنی را به

 دوازدهم باید به فکر بیکاری و سرمایه گذاری باشد دولت



mehrnews.com/news/3980053http://www. 

 

رئیس اتاق  ،مسعود خوانساری :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه
گذاری داخلی و  ر شد اما برای رفع بحران بیکاری باید به فکر سرمایهسقوط اقتصاد ایران مها:بازرگانی تهران گفت 

در حال حاضر مهم ترین دغدغه تمام مردم کشورمان به خصوص فعاالن اقتصادی ثبات و : گفتوی  .خارجی باشیم
آرامشی است که باید در کشور حکم فرما باشد، اگر چه ما در دهه های گذشته شاهد نا به سامانی هایی به 

بعد از بحران نفتی که در جهان شاهدش بودیم و سقوط یک : وی افزود ...صوص در بخش های اقتصادی بوده ایم خ

مرتبه قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکل شدند که می توانیم آن ها را به دو 
  ....دسته تقسیم کرد؛

مونه ای بارز که با بحران بعد از کاهش قیمت جهانی نفت رو به رو شد، نام خوانساری در ادامه از ونزوئال به عنوان ن
درصد تورم مواجه شده  ۴۰۰کشور ما هم وضعیت مشابه ونزوئال داشت؛ در حال حاضر کشور ونزوئال با » :برد و گفت

درصد برسد  ۱٢۰۰است و پیش بینی های بین المللی نشان می دهد که در سال آینده این عدد شاید به باالتر از 
 ....که یک بحران جدی محسوب می شود و شاید االن دیگر غیرقابل کنترل شده باشد

 !کارگر کارخانه آب معدني شلمزاربرای بازگشت بکار.12ماهه.2بالتکلیفی 

 پریسا احمدی تشنیزی: گزارش

http://rooydad24.com/13316264 

 

فعالیت يکي از مهمترين مراکز  7930در سال  :مده است آ ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه،  11به گزارش رویداد 

صنعتي شهرستان کیار واقع در مجاورت مرکز شهرستان در حالي متوقف شد که به واسطه رکود در کشور و 

بیکاري روز افزون جمع کثیري از کارگران و کارکنان اين کارخانه که با فرآوري و بسته بندي آب چشمه شلمزار آب 
در اين کارخانه محصوالتي همچون آب معدني، ....مي کرد به جمع بیکاران کشور افزوده شوندمعدني تولید 

دلستر، نوشابه و ماء الشعیر تولید شد و تولید اين محصوالت عالوه بر ايجاد اشتغال مستقیم در شهرستان کیار 
یت کارخانه به تعطیلي فعال 7930توانست در شهر شلمزار رونق اقتصادي ايجاد کند تا اينکه در تیر ماه 

کارگران کارخانه آب معدني شلمزار : به گزارش یک منبع خبری محلی،يکي از کارگران اين کارخانه گفت....انجامید

قرار داد کار داشتند و منتظر عقد قراردادهاي جديد بودند 30در حالي خبر تعطیلي کارخانه را شنیدند که تا تیرماه 
: اين کارگر بیان کرد .تمديد قرارداد همکاري با کارگران هیچ اقدامي انجام ندادند اما مسئوالن کارخانه در خصوص

تجمع اعتراضي 30مهر 70ماه معوقه حقوق باعث شد در تاريخ 8اعالم تعطیلي کارخانه، بالتکلیفي کارگران و 
ر از کارگران بیکار يکي ديگ .کارگران شرکت سیرنگ در مقابل استانداري استان چهارمحال و بختیاري صورت پذيرد

سال قبل از تعطیلي کارخانه تولید محصوالت به نصف ظرفیت  9تا  1از : شده از کار اين کارخانه اظهار داشت
ماه است که مهمترين قطب تولید شهرستان کیار تعطیل شده است و کماکان 75اکنون ....واقعي کاهش يافت

یت کارخانه سیرنگ شلمزار شده است و کارگران و خانواده قفل و زنجیرهاي موجود در مسیر تولید مانع از فعال

ماه است که چشم انتظار حرکت  75هايي که چشم امیدشان به چرخش چرخ تولید در کارخانه سیرنگ بود 
 .دوباره اين چرخ هستند

 کارگران پیمانکاری رجاء در انتظار پرداخت دستمزدهای سال جدید

 
دستمزد کارگران پیمانکاری رجاء در  :است آمده  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در   کارگران پیمانکاری موتوریست، فنی و برق .است سال جدید پرداخت نشده
یکی از این کارگران که در روزهای گذشته همراه بیش از دویست  .انتظار دریافت دستمزد فروردین ماه هستند

های پیمانکاری  شرکت: گوید اختمان سنایی شرکت رجاء تجمع کرده بود، میکارگر موتوریست دیگر مقابل س

 ...شود رجاء قادر به برآورده کردن تعهدات خود نیستند و در این بین دستمزدهای کارگران با تاخیر پرداخت می

 کار کرد یاب حادثه معدن آزادشهر آغاز به حقیقت کمیته
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490092-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490092-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490113-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%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%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
سازمان  حسینقلی قوانلو، رئیس:آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

کار کمیته کارشناسی حقیقت یاب حادثه معدن  ها از آغاز به فتگو با رسانهصنعت، معدن و تجارت گلستان در گ

 ۸الی  ٣در این کمیته دو استاد دانشگاه، . زمستان یورت آزادشهر با پایان یافتن عملیات آواربرداری خبر داد

مسئول قدیمی معدن عضو هستند وبه طور رسمی به بررسی علت بروز حادثه معدن  ٢بازنشسته معدن، 
همه باید منتظر نظر کارشناسی کمیته حقیقت یاب باشیم تا علت اصلی : وی افزود.زادشهر خواهند پرداختآ

کمیته حقیقت یاب معدن زمستان یورت آزادشهر در سطح کالن کشوری نیز از .بروز این حادثه مشخص شود
جمهوری در تهران  اول رئیس سوی دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور معاون

 ....فعال شده است

 مریم یعقوبی/  معادن ایران؛ استانداردهای غیراجباری، نظارتهای تشریفاتی

http://www.mehrnews.com/news/3979814 

 
 

 
 

 
 

 

نوع ماده  ۹۴ایران با دارا بودن حدود  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه ه نوشته خبرگزاری دولتی مهر،ب
قدرت معدنی جهان جای گرفته اما ضریب ایمنی در این معادن در پایین ترین سطح  ۱۲معدنی غیرنفتی در میان 

. شغل دنیا نگاه می کنند کار در معدن است یکی از مشاغلی که همگان به آن به عنوان سخت ترین.خود قرار دارد
های  بخش از اقتصاد کشور که مبتنی بر کشف و استخراج منابع و ذخایر طبیعی است یکی از درآمدزاترین بخش  این

این مقاله به . آنچه در این میان اهمیت دارد تامین امنیت نیروی کار معادن است .تولیدی کشور محسوب می شود

 . عناصر اساسی معادن را با آمار و ارقام ارائه می دهد زد و این مهم می پردا
 

 نکنید کارکنان مظلوم بخش خصوصی مخابرات را فراموش
 

 
کارکنان شرکتی مخابرات در سفر :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

ی از این کارکنان که ساکن زنجان است و بارها برای تجمع به یک. به استقبال او رفتند به زنجان و لرستانروحانی 

مطالبات ما کارکنان مظلوم بخش  به عنوان باالترین مقام اجرایی کشور،  از روحانی: گوید تهران آمده می

پالکاردهایی در با این کارکنان .خصوصی مخابرات را فراموش نکند و به تبعیض در شرکت مخابرات خاتمه دهد
کارکنان شرکتی مخابرات اجرای طرح .ا مطالبه اصلی خود یعنی رفع تبعیض در مخابرات در دست داشتندارتباط ب

ها و کارکنان رسمی را مهمترین  قرارداد مستقیم و رفع تبعیض بین حقوق شرکتی طبقه بندی مشاغل، انعقاد  
 .رگزار کردندبارها به تهران آمدند و تجمع بآنها دانند و برای پیگیری  خود می مطالبات

 دولت یازدهم بیکاری را نهادینه کرد

http://www.mehrnews.com/news/3979485 

کارشناس  ،علی یوسفی نژاد :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

دی کشور ضعف بنیه تولی:ارشداقتصادی بابیان اینکه معضل بیکاری دراقتصاد کشور نهادینه شده است،گفت
در این : اظهار داشتوی  .های اقتصادی دنیا را نداشته باشند تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غول ،موجب شده

رشد  ایشان .میان به مباحثی مانند رکود و بیکاری توجه چندانی نشده و این دو مساله مهم مغفول مانده است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490123-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


ر کارشناسان اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت عنوان اقتصادی حاصل شده در یکی دو سال اخیر را به باور اکث

متاسفانه این امر نه تنها منجر به حل مشکالت اقتصادی نشده بلکه رکود را تعمیق بخشید و باعث شد  : افزود کرد و

متاسفانه دولت طی چهار سال : ندتصریح کردایشان  .تا بیکاری به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور نهادینه شود
گذشته نتوانست برای یکی از معضالت اساسی اقتصاد کشور یعنی بیکاری که تهدیدات و پیامدهای ناگوار اجتماعی 

 ...ای بیندیشد زیادی مانند فقر، فساد و بزهکاری به دنبال دارد، چاره
 

 :یک فعال صنفی کارگری

 مشابه این معدن را زیاد داریم/پیگیری تخلفات کارفرمای زمستان یورت فراموش نشود
علی خدایی از اعضای هیات مدیره :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

پیمانکار معدن زغال پیگیری تخلفات احتمالی کارفرما و : کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور به ایلنا گفت
برای کارگران ایران حادثه انفجاری : وی افزود .سنگ یورت در دستور کار این نهادهای صنفی کارگری قرار دارد

اصالح قانون کار، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و  :کمی از موضوعات مهم دیگری همچون دستمعدن یورت،
حوادثی از این دست، هیچ تضمینی برای آنکه بخواهیم حادثه معدن  تعیین مزد ندارد و با توجه به سوابق تکرار

جامعه کارگری اجازه نخواهد داد  ....زمستان یورت به عنوان آخرین حادثه معدن در ایران قلمداد کنیم، وجود ندارد

ن نسبت توا بنابراین نمی ....که ماجرای حادثه این معدن تحت تاثیر حواشی انتخابات ریاست جمهوری محو شود
 .به حوادثی از این دست و برخورد با تخلفات احتمالی پیمانکاران و کارفرمایان مربوطه کم توجهی کرد

 توطئه ای دیگر علیه کارگران:کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

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

عوامل سرمایه   :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه لگرامی،در کانال ت...به نوشته کمیته هماهنگی  
هربار ترفندی جدید جهت پایمال کردن هرچه بیشتر حقوق کارگران و تامین روز افزون منافع سرمایه ابداع می 

ان کارگر. در همین راستا،اخیرا اداره کار تغییری در فرم دادخواست کارگران داده است که در خور توجه است .کنند
هنگامی که در روابط کار به هر دلیل دچار مشکل می شوند و جهت احقاق حق به اداره کار محل مراجعه می 

کنند، خواسته ها و موارد مورد نظر خود را که خواهان پیگیری آنها هستند در فرمی که از طرف اداره کار دراختیار 

ین فرم صورت گرفته که کامال به ضرر کارگر و به نفع اخیرا  تغییراتی در ا  .آنها قرار داده می شود می نویسند
در فرم قبلی در قسمت مربوط به خواسته، موارد مختلفی که می توانست مورد شکایت . کارفرمایان می باشد

کارگر باشد نوشته شده بود و کارگر از بین آنها مورد یا موارد موردنظر خود را عالمت می زد این موارد عبارت بودند 
مابه  -سنوات خدمت  -مابه التفاوت مزد  -مزد مرخصی  -عیدی وپاداش  -حقوق و مزایا -زگشت به کاربا:از

و موارد دیگر که در این صورت کارگر بهتر می  –فوق العاده اضافه کاری  -بن کارگری  -التفاوت طرح طبقه بندی
 ... .ندتوانست ازبین موارد مختلف، مورد شکایت خود را پیدا نموده و عالمت بز

 هایا صالحی،قربانی حمله جنایتکارانه ماموران امنیتی رژیم به پدر وپدر بزرگش

section-https://www.facebook.com/profile.php?id=100009866673184&pnref=story.unseen 

 

اردیبهشت روز جهانی  ۱۱ :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به نقل از فیس بوک محمود صالحی ،
ارگر همراه محمود صالحی وجمعی دیگر از دوستان به مناسبت این روز مثل سالهای قبل ازمیدان هلو به طرف ک

صدها مامور لباس شخصی .زمانی که می خواستیم به طرف میدان هه لو برگردیم.میدان آزادی در حرکت بودیم

مردمی بودند که در طول خیابان در مخفی در مسیر راه پیمایی حضور داشتن وآماده حمله به کارگران و علنی و
ماموران حتی مردم عادی که از راهپیمایی به مناسبت اول ماه مه خبر نداشتن را هم زیر نظر .حرکت بودند

مقابل مسجد حسینه با زور وتهدید از ادامه حرکت عثمان اسماعیلی و سید علی حسینی به طرف . داشتند
سپه روبروی پاساژ خاتونی به محمود صالحی و اعضای خانواده اش از  درمقابل بانک.میدان هه لو جلوگیری کردند

ماموران میخواستند با زور وقلدری محمود .جمله هایا دختر سه ساله و نوه محمود صالحی حمله ور شدند

صالحی وپسرش رو بازداشت کنند که با اعتراض مردم به ماموران وحمایتشان از محمود صالحی مانع 
ریه می گله آنها به پدر وپدر بزرگش بود، هایای عزیز، که شاهد وحشیگریهای ماموان و حم.دستگیریشان شدند

برشما ودیگر انسانهای آزادیخواه است که در برابر جنایات ماموران رژیم سکوت نکنید، ... .کرد ومثل بید میلرزید
 .ر سرتاسر جهان برسانیدصدای هایای سه ساله وهزاران هایای دیگر را به کارگران و تشکلهای کارگری د

 یکی از شرکت کنندگان در راه پیمایی به مناسبت اول ماه مه سقز

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490183-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 :یک فعال صنفی پرستاران

 انتظار جامعه پرستاری « اجرای مطالبات بر زمین مانده»

 
فعال صنفی ،نسایی  حسین علی:آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

درصد جمعیت بهداشت و درمان  ۹۰جامعه پرستاری بیش از : توقعات جامعه پرستاری گفتدرباره  ،پرستاران
نماید و با این وجود در طرح تحول سالمت  ساعته ارائه می ٢۸کشور را تشکیل میدهد و در مراکز درمانی خدمات 

با وجود ایثار . از این تحول به پرستاری اختصاص نیافت که فازهای مختلفی اجرایی شد، هیچ فاز و مرحله ی

جامعه پرستاری در ارائه خدمات بی وقفه و طاقت فراسا و ترافیک مراجعات و بیماران، به دلیل عدم توجه 
مسئولین باالدستی به حوزه پرستاری ، مردم رضایت کافی از این خدمات ندارند و از کیفیت مناسبی برخوردار 

الزم به ذکر است جامعه پرستاری به همراه دانشجویان : ن فعال صنفی پرستاران در پایان تصریح کردای... .نیست
هزار نفر را تشکیل میدهد و به همراه خانواده ها حدود یک میلیون نفری را  ٣۰۰این حوزه جمعیتی قریب به 

که عدم توجه به خواست این رد بصورت مستقیم حداقل دو میلیون نفر را بصورت غیر مستقیم تحت تاثیر خود دا
 ...نیوی عظیم تاثیر منفی خواهد داشت 

 !اشتباهات را گردن کارگر معدن نیندازیم همه

http://www.isna.ir/news/96022516450 

 
عضو کانون عالی  علی خدایی،:آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبهیسنا،به نوشته خبرگزاری دولتی ا

بردیم هرگز  شوراهای اسالمی کار معتقد است اگر در حادثه معدن ذغالسنگ یورت کیفیت بازرسی کار را باال می
سخ به در پاوی  .کردیم بینی راههای جانبی برای مواقع اضطراری را فراموش نمی متری زمین پیش ۱۴۰۰در عمق 

این پرسش که چرا یک سندیکای کارگری قوی در مواجهه با چنین رویدادهایی برای حمایت از قشر ضعیف کارگر 
در . رود تا زمانی که امنیت شغلی کارگر را تامین نکردیم، کارگر به سمت ایجاد تشکل نمی: وجود ندارد؟ گفت

کند؟ چون امنیت شغلی  کند و اعتراضی نمی ماه بدون حقوق کار می ۴معدن ذغالسنگ یورت، چرا یک کارگر 

برخوردهایی که با   :وی گفت ....شود چون به خاطر داشتن قرار داد موقت با کوچکترین اعتراضی اخراج می. ندارد
ها به این سمت است که  شود هم یک نکته دیگر است و در چنین مواردی همیشه نگاه اعتراضات کارگری می

ایم  هنوز خاطره معدن آق دره و چادرملو را از یاد نبرده. شود د چه برخوردی با او میکن وقتی کارگری اعتراض می
 ....که پرونده بسیاری از آنها در اعتراض به شرایط کار بعد از دو سال بسته نشده است

 !اول انتخابات: ندار اردکانفرما/ حقوقمان را می خواهیم: کارگران سها سرام

http://www.dana.ir/news/1107450.html 

 
  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹، سه شنبهاردکان گویا به نقل از شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

کارگران سها سرام که قریب به یک سال است حقوقی دریافت نکرده اند با تجمع جلوی درب فرمانداری خواستار 

قریب به یک سال است که حقوق نگرفته ایم و هر بار که : گفت یکی از کارگران.رسیدگی به وضع موجود شدند
با این که کارخانه در حال حاضر در : وی ادامه داد... .ی کنندتجمع می کنیم با بهانه ای ما را به ماه بعد حواله م

دست فرمانداری است حاضر نیستند که برای ما کاری کنند و طبق آن چیزی که شنیدیم فرمانداری قسط دارد 

بسیاری از واحدهای تولیدی این شهرستان اوضاع بگونه ای است؛ ... .کارخانه را به مدیریت قبلیش بازگرداند
و نیمه تعطیل شده و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده شده است اما مسئولین امر دغدغه های حزبی تعطیل 

 .مهم تری را پیش روی خود می بینند و این کارگران هستند که همواره قربانی می شوند

آخرین گزارش از وضعیت فعلی  معدن :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 ن یورتزمستا

با   :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه مندرج در کانال تلگرامی،به گزارش رسیده به کمیته هماهنگی 

پیدا شدن آخرین جسد از اجساد کارگران مدفون شده از زیر آوار، معدن زمستان یورت آزاد شهر جهت ادامه 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490311-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://www.dana.ir/News/1107450.html
http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/


و گریخته مطلع شده اند که تمایل دولت به  کارگران معدن جسته.تحقیقات تا اطالع ثانوی تعطیل و پلمپ گردید

این .  تعطیلی دایم معدن و معرفی کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری می باشد

موضوع اعتراض کارگران را در اینجا و آنجا برانگیخته و آنها مترصد فرصت جهت وادار کردن حاکمیت به بازگشایی 
 .م تعمیرات الزم و اصالح موارد ایمنی از قبیل نصب تجهیزات هشدار دهنده خطر هستندمجدد معدن پس از انجا

اکثریت سهام معدن فوق متعلق به شرکت صنایع روی ایران وابسته به یکی از نهاد  در ادامه خبر آمده است؛
ان نظامی انتخاب های نظامی و امنیتی می باشد و تمامی مدیران و مسئولین معدن از میان فرماندهان و سردار

در هنگام بازدید روحانی از معدن زمستان یورت، بخش هایی از حقوق و مزایای معوقه کارگران ،با  ....می شوند

اده های داغدیده پرداخت شده کمک ده میلیاردی دولت پرداخت گردیده و مبلغ شانزده میلیون تومان به خانو
 .، همانا جان های عزیزی است که پر پر گردیده اندن چه در این میان بی اهمیت می باشدآو ... .است

 : های شوراهای اسالمی کار استان تهران رئیس کانون هماهنگی

 ورزی نکنند نامزدهای ریاست جمهوری غرض/کارخانه داروگر همچنان فعال است 
 

رئیس کانون  ،محمد رضا فرزعلیان  :مده است آ ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
ادعا شد که کارخانه داروگر  در فیلم هایی :های شوراهای اسالمی کار استان تهران اظهار داشت هماهنگی

کارگر  ۸۹۰کارخانه داروگر با ...تعطیل شده است که باید تاکید کنم ادعای مطرح شده با غرض ورزی همراه است 

های دولت روزانه  داروگر هم اکنون با اتکا به توان کارگران و حمایت: کند، تصریح کرد ت میدر دو شیفت کاری فعالی
 ....دهد تن تولید دارد و از این به بعد نیز با قوت به تولید ادامه می ٣۰۰

 !، باز هم تجمع کردندماه حقوق کارگران شهرداری بروجرد4عدم پرداخت در اعتراض به 

یکی از کارگران شهرداری  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه تلگرامی ، به گزارش مندرج در کانال

بسیاری از کارگران شهرداری از فعالیت در شهرداری امرار معاش : گفت که نخواست نامی از او برده شودبروجرد 
وقه داریم اما ماه حقوق مع 1: وی اضافه کرد .می کنند اما وضعیت معیشتی کارگران روز به روز وخیم تر می شود

همچنان هر روز بر سر کار حاضر می شویم و نظافت شهر را انجام می دهیم اما سر ماه که می رسد از حقوق 

خبری نیست، انگار مشکالت ما را کسی نمی بیند و عدم واریز حقوق سبب شده تا مشکالت زیادی در زندگی 
م تبلیغات کاندیداهای شوراهاست بسیاری از آنها اکنون که ایا: این کارگر شهرداری اظهار داشت.داشته باشیم

از کارگران دفاع می کنند و مشکالت را حل می کنند اما وقتی روی کار آمدند  :در شعارهای خود می گویند
گاهی پولی برای خرید نان شب هم نداریم و در : گفتکارگر دیگری  .یادشان می رود چه وعده هایی داده اند

انواده هستیم، زمان مشخصی برای پرداخت حقوق نداریم و در دوره قبل هیچ اقدامی بیشتر مواقع شرمنده خ

برای رفع مشکالت کارگران شهرداری بروجرد صورت نگرفت و شاید دلیلش این است که اعضای شورا و شهردار 
 ....ماه حقوق نگیرند 1نمی توانند خود را جای ما بگذارند و 

 در سیطره دولت است" معدن/ " نامه نوشتکمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/26/1409728 

 

 1 " کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران" :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به نوشته خبرگزاری تسنیم،

پیش به عنوان یک تشکل غیردولتی از معدنکاران و کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف نقد و سال 

این تشکل برای تحقق برنامه های . کمک به دولت جهت ارتقاء جایگاه معدن در اقتصاد کشور تشکیل شده است

 : به لینک زیر ای  خود در بخش معدن با ارسال نامه

nimnews.com/Tasnim//Uploaded/Document/1396/02/26https://newsmedia.tas

/13960226123333591088678.pdf 

به هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری ضمن تشریح وضعیت فعلی بخش معدن به طرح پرسش های بنیادینی 
ه کمیسیون متن کامل نام  .کرده اندتبیین شکلی در این نامه وضعیت معدن کشور به  .در این حوزه پرداخته است

 .کنیدکلیکدر سه سطر باال است لطفا، خانه اقتصاد ایران به نامزدهای ریاست جمهوری را 

کارگران به دستمزد پایین /ه کندجمهور دوازدهم به معیشت و امنیت شغلی کارگران توج رئیس
 اعتراض دارند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/26/1409625 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490386-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1396/02/26/13960226123333591088678.pdf


نایب رییس کانون   ابوالفضل فتح الهی، :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به نوشته خبرگزاری تسنیم،
این امنیت . دغدغه کارگران استدر وهله اول امنیت شغلی مهمترین :های صنفی کارگران گفت عالی انجمن

اگر رونق اقتصادی ایجاد :افزود وی..  .حاصل نمی شود مگر با سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی
مهمترین دغدغه ای که کارگران دارند امنیت شغلی در سایه شغل . شود می توان انتظار امنیت شغلی داشت

ها، اشتغال کارگران، از بین رفتن قراردادهای موقت و لغو قراردادهای توقف اخراج : وی بیان کرد .پایدار است
در کنار آن .. . بحث دستمزد است انتظار دوم کارگران. سفید امضا از موارد مهم در راستای امنیت شغلی است

دی متأسفانه این روزها شاهد عقب ماندگی مز. بعضی از شرکت ها معوقات دستمزد دارند که باید پرداخت شود

در بین جامعه کارگری هستیم، یکسان سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی موضوع 
مهم دیگر است، عالوه بر توجه به دستمزد موضوع دیگری در دستور کارگران است که حمایت های دولتی از 

 .....سوی کارگران است

 !شهرداری تهران رها شده درپای درد دل کارگران 

-30/193741-p://www.eghtesadonline.comhtt/ 

 

 بغایتوضعیت بیکاری و اشتغال  :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به نوشته سایت اقتصاد آنالین،

های  در این گزارش حرف... اسفناک است که وقتی پای درد دل شهروندان می نشینیم از سرایط موجود ناراضید 

ترسند که مبادا  پایمال شده می  تاب داده شده است؛ کارگرانی که با وجود حقوقتلخ کارگران شهرداری را باز
یابد، بلکه مجبورند طعم اخراج  اسامی شان فاش شود، چرا که با این اتفاق نه تنها شرایط کاری شان بهبود نمی

 .شدن و بیکاری را بچشند

 اجازه واردات بدز کدو تنبل از ایتالیا صادر شد

snimnews.com/fa/news/1396/02/26/1402674https://www.ta 

 

علی علی آبادی فراهانی مدیر کل  :آمده است  ۱٣۶۹بهشت اردی ٢۹سه شنبه به نوشته خبرگزاری تسنیم،
 97دفتر مقررات و صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه ای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 

را بر اساس اعالم  استان و جنوب استان کرمان اجاره واردات کدوتنبل از کشور ایتالیا و بذر کوکب از کشور هلند 

واردات محصوالت مذکور   سازمان حفظ نباتات... .صادر کرد ای متوسط سازمان حفظ نباتات شرایط ریسک قرنطینه
ای متوسط قرار داده است و واردات آنها را منوط به  کاالهای با ریسک قرنطینه از کشورهای فوق را در فهرست

طینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده جهت های کارشناسان قرن و بازدید و بررسی ای  رعایت شرایط قرنطینه
 .اجرا دانسته است

گزارش مالقات خانواده ی عبدی با اسماعیل عبدی در زندان اوین در شانزدهمین روز از اعتصاب 

 !غذایش

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6117 



 

خانواده عبدی در حالی به مالقات  :است آمده  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه، ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد
عبدی رفته اند که این فعال صنفی در شانزدهمین روز از اعتصاب غذا به سر می برد وقریب ده کیلو از وزن خود را 

منیره ی عبدی همسر این عضو هیات مدیره ی کانون تهران در مورد این دیدار می گوید  که   . از دست داده است

رادی دادیار زندان به مالقات همسرش رفته است و با بردن خرما از عبدی خواسته است به صبح امروز حاجی م
خانم عبدی عنوان می کند که عبدی مصمم ... . اعتصاب پایان دهد تا مرخصی ایشان مورد موافقت قرار گیرد

  ... است  پرونده اش عادالنه در دیوان عالی بدون دخالت ضابطین سپاه بررسی شود

 مانده معلمان پرداخت مطالبات باقیوضعیت 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/27/1410114 

 

مدیرکل دفتر برنامه و  ،منصور مجاوری :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه زاری تسنیم،به گزارش خبرگ
حقوق : داشتاظهار .وضعیت پرداخت مطالبات واریز نشده فرهنگیان را اعالم کرد ،وپرورش بودجه وزارت آموزش

وی .ال واریز استالتدریس معلمان شاغل در ح اردیبهشت فرهنگیان و بخشی از مطالبات مربوط به ساعت حق

ها ابالغ  میلیون تومان اعتبار تامین و به استان 155التدریس معلمان شاغل،  برای پرداخت بخشی از حق: افزود
 ...های مربوط به طرح خرید خدمات آموزشی نیز در حال پرداخت است همچنین بخشی از بدهی. شده است

 یابد افزایش می« نانوایان»دستمزد و مبنای حق بیمه 

ttp://www.isna.ir/news/96022617117h 

رئیس سازمان  ،سیدتقی نوربخش :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

به موجب یکی از : نامه میان این سازمان و صنف خبازان و نانوایان خبر داد و گفت تامین اجتماعی از انعقاد تفاهم
 .هد افزایش دستمزد و افزایش مبنای حق بیمه نانوایان در سراسر کشور خواهیم بودنامه شا بندهای این تفاهم

مذاکرات مستمری با صنف نانوایان و اتاق اصناف ایران آغاز شده است که موارد متعددی برای ایفای : گفتوی 

نفر به صنف  های زیر پنج ای بر اساس قانون کارگاه تعهدات سازمان تامین اجتماعی و سهولت مزایای بیمه
مند  صنف دیگر نیز در شرایط فعلی از این مزایا بهره 91عالوه بر نانوایان : افزود وی .نانوایان ارائه خواهد شد

: گفتنوربخش ....کند شوند که به موجب قانون، دو سوم حق بیمه کارفرما را در این اصناف دولت پرداخت می می
 ....به صورت به خط انجام خواهد شد از این پس بازرسی از سوی خود صنف نانوایان

نفر بیکار شدند ولی مسئوالن مشغول ۹۱۱/دیه قربانیان حادثه معدن آزادشهر هنوز پرداخت نشد
 انتخاباتند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/26/1409819 

 



 

دبیر خانه صنعت،  ،محمدرضا عظیمی :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه شنبه
قرار بود دیه : اند، گفت دن آزادشهر بیکار شدهکارگر مع ٣۰۰معدن استان گلستان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

کارگر کار  055در این معدن حدود  ....باختگان هم در اسرع وقت پرداخت شود اما هنوز انجام نشده است جان
براساس اعالم مسئوالن دلیل انفجار خاموش شدن یکی از لوکوموتیوها و تالش برای روشن کردن آن با . کنند می

کارگر جان خود را  19  باعث شد تا....طری آن هم در شرایطی که فضا پر از گاز متان بوده استشیوه باطری به با
این معدن در حال : عظیمی دبیر خانه صنعت،اظهار داشت .معدنکار مصدوم شوند 19از دست داده و بیش از 

بله، : افزود وی....استحاضر برای بررسی دالیل حادثه پلمب است و هنوز زمان دقیق رفع پلمب آن اعالم نشده 

باختگان هم در اسرع وقت پرداخت شود اما  کارگر در حال حاضر بیکار هستند البته قرار بود دیه جان 955حدود 
دلیل  هایی انجام شده اما به در مورد حقوق معوق کارگران هم پرداخت: تصریح کردوی  .هنوز انجام نشده است

 .صورت نگرفته است صورت کامل این امر کسری بودجه هنوز به

 ماه از مطالبات حق التدریس معلمان ۹پرداخت 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/26/1409094 

معاون توسعه مدیریت و  ،شهباز بیگی :آمده است  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
التدریس  بخشی از مطالبات مربوط به ساعات حق پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از پرداخت

 30التدریس نیروهای آزاد اسفند سال  بخشی از مطالبات مربوط به معلمان از جمله حق.نیروهای شاغل خبر داد

پیش از این وعده .باقی مانده بود( رسمی)پرداخت شد، اما مطالبات مربوط به ساعات حق التدریس نیروهای شاغل 

 ....التدریس معلمان شاغل در هفته معلم واریز شود، که این موضوع محقق نشد مطالبات حق داده شده بود تا

 !آن چه کارگران معدن نمی دانند 

eqtesad.com/SiteKhan/1208636-e-http://donya/ 

پدرام سلطانی، نائب رییس   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به نوشته روزنامه صبح دنیای اقتصاد،

هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در زمینه آموزش نیروی کار  :تاق ایران در یادداشت خود نوشتا

ای را در  ویژه در زمینه کارگران معدن که کار سخت و پایه هایی به کوتاهی. هایی داشتیم کاستی  موردنیاز معادن
کارگیری کارگران معدن  حوه استفاده و بهمتأسفانه در بسیاری از معادن ن. داده است دهند رخ معادن انجام می

طورمعمول کارگران ساده  به. آموزش خاص کار در معدن برای کارگران برقرار نیست. مانند کارگران ساده است
در زمینه ایمنی، بهداشت در محل کار، مسائل مربوط . آموزند طور تجربی در معادن می های الزم را به معدن مهارت

محیطی و مواردی که مرز باریکی با  خاص کار در معدن، مسائل فنی و موضوعات زیست سالمت و مالحظات به
 ....شود زیست دارد آموزشی به کارگران معدن داده نمی تخریب محیط

 کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

آموزش  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه در تاریخاز فعالین اتحاد بین المللی برپایه سند دریافتی  
بین الملل در همبستگی با اسماعیل عبدی و با درخواست آزادی فوری او کمپینی سراسری و بین المللی را از 

 اسماعیل     :ترجمه فارسی بیانیه آموزش بین الملل در زیر آمده است .آغاز کرده است ٢۰۱۴مه  ۱۹امروز 
با صدای بلند به تحمیل حکم  شش سال زندان .  به حمایت شما نیاز دارد عبدی، همچون دیگر همکاران ایرانی،

 :منبع !برای اسماعیل عبدی اعتراض کنید و از مقامات دولتی ایران بخواهید که او را فورا آزاد کنند

unionist-education-free-help-to-needed-action-urgent-ie.org/en/detail/15051/iran-https://www.ei 

 :برای مشارکت در اقدام فوری آموزش بین الملل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.ei-ie.org/en/detail/15050/urgent-action-appeal-%E2%80%93-iran 

 بگیران تامین اجتماعی پرداخت شد حقوق اردیبهشت بازنشستگان و مستمری

https://www.ei-ie.org/en/detail/15051/iran-urgent-action-needed-to-help-free-education-unionist
https://www.ei-ie.org/en/detail/15050/urgent-action-appeal-%E2%80%93-iran


http://www.mehrnews.com/news/3981398 

 
 

 
 

 

 
 

 
مدیر کل امور  ،یونس کریم نژاد :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

تمامی بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق اردیبهشت ماه را با اعمال افزایش : مالی سازمان تامین اجتماعی گفت
د و حقوق اردیبهشت ماه آنان از بیستم لغایت بیست و هفتم، مطابق با روال ماههای گذشته دریافت کردن ۶١سال 

ما به التفاوت مربوط به افزایش حقوق فروردین ماه نیز همزمان با حقوق : وی اظهار داشت .به حساب آنان واریز شد

 ....شود خرداد به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی واریز می
 معوقات کارگران شهرداری بروجرد پرداخت نشد

 

 
مطالبات  :ستآمده ا ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به گزارش خبرنگار ایلنا،

از قرار معلوم این کارگران   .است مزدی کارگران فضای سبز شهرداری بروجرد در ماههای گذشته پرداخت نشده
های پیمانکاری، کمبود بودجه و نقدینگی را  بین پنج تا شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و شرکت

شش ماه است که نان شب نداریم؛ : همین رابطه گفت یکی از این کارگران در .کنند دلیل این تاخیر عنوان می
کاندیداها به خصوص  این روزها که ایام انتخابات است، اوضاع نابسامان ما در این هیاهو دیده نمی شود؛ 

  .های خود کارگران مظلوم شهرداری را هم در نظر بگیرند کاندیداهای شورای شهر بهتر است در برنامه

 بیابان تا امروزاز رهاکردن بیماران در 

 
http://www.sharghdaily.ir/News/121557 

یک بیمارستان دولتی دو فرد بیمار را به »: آمده است ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه شرق،به نوشته روزنامه 
این اتفاق درست شش . «کند دلیل نداشتن پول درمان، سوار بر خودرو آمبوالنس و آنها را در کنار خیابان رها می

ماجرا از این قرار بود که اهالی یک منطقه با . نژاد در همین تهران اتفاق افتاد ل پیش و در زمان دولت احمدیسا
فارس بعد از پل شهید کاظمی و در  دادن به کالنتری محل از دو بیماری خبر دادند که کنار اتوبان خلیج اطالع

راد حاضر در محل، مشخص کرد که یک دستگاه ها از اف پیگیری. اند های کشاورزی آن حوالی رها شده زمین

این . اند آمبوالنس با سه نفر سرنشین، دو بیمار را با وضعیت کامال نامناسب در کنار جاده رها و محل را ترک کرده
، در بیمارستان بستری بودند  دو بیمار که یکی از آنها دارای شکستگی پا و عفونت و دیگری دارای سوختگی بوده

 ... .نداشتن پول کافی برای ادامه درمان به این مکان منتقل شدندکه به علت 

 شود صادر نمی ILO اگر نقدها به دولت را تکذیب نکنید، ویزای اجالس/وزارت کار تهدید کرد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/27/1411027 

 

رئیس مجمع عالی محمد یاراحمدیان،  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه

شده از سوی نماینده  نمایندگان کارگران ایران با اشاره به فشارهای وزارت کار برای تکذیب مشکالت کارگری بیان
،  ر مشکالت کارگران را تکذیب نکنیماند که اگ ر شفاهی ما را تهدید کردهمسئوالن وزارت کا: کارگران گفت

خرداد  11خرداد تا 71 اجالس امسال از: وی گفت ...شود سلب می( سازمان جهانی کار) ilo مان در مسئولیت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490505-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%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-9/490505-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF


ر این د .شود در مقر اروپایی سازمان ملل برگزار می 31خرداد  70دوشنبه روز زمان برگزاری این اجالس . است

یاراحمدیان  ....کنند اجالس یکصد و هشتاد و هفت کشور در سه سطح کارگری، کارفرمایی و دولت شرکت می

بعد از اینکه مشکالت و مطالبات جامعه کارگری را بیان کردیم، مکاتباتی از سوی وزارت کار با مجمع : بیان کرد
  های سراسر کشور انجام شد و درخواست استانگان کارگران دعالی نمایندگان کارگران ایران و مجامع نماین

اخیراً هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه . انعکاس مطالبات و مشکالت کارگران را تکذیب کنیم  کردند تلویحاً 
عنوان نماینده  صورت شفاهی اعالم شده است که مسئولیت مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به اجتماعی به

  ....سرپرست هیئت کارگری جمهوری اسالمی در اجالس بین المللی کار سلب شده است اصلی کارگران و

 توجه است دولت به اقتصاد خرد بی/تر شد سفره مردم کوچک

http://www.mehrnews.com/news/3980923 

 

 
اقتصاددان  ،محسن زاینده رودی   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه خبرگزاری دولتی مهر، به نوشته

رویکرد تیم :تر شده است، گفت تر و امرار معاش برای آنان سخت با بیان اینکه در دولت یازدهم سفره مردم کوچک
در حوزه اقتصاد خرد نه تنها : ردوی تصریح ک.اقتصادی دولت، کالن نگری است و به مسائل خرد بی توجه هستند

تر شدن سفره  های گذشته اوضاع بدتر هم شده است و ما شاهد کوچک شرایط بهتر نشده حتی نسبت به دوره

آمار و  مردم هستیم و امرار معاش آنان تحت تأثیر قرار گرفته است، در این زمینه یک تحقیق میدانی انجام شده که
اگر قرار باشد این دولت به کار خود ادامه دهد : گفتوی  .کند ن موضوع را تأیید میبه خوبی ای اطالعات حاصل از آن

 ....باید ساختار اقتصادی کشور را از حالت کالن نگر خارج سازد و روی بودجه خانوار و مسائل خرد کار کند
 

 قاچاق کاال
 :در گفتگو با مهر مطرح شد

 محاسبات حجم قاچاقروش  ۰/ میلیارد دالر قاچاق کاالهای ممنوعه  ۲

 مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/3980754 

 
رئیس کل  ،مسعود کرباسیان :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

روش برای محاسبه حجم قاچاق مرسوم است که تجمیع و تفاضل کل  ۸در دنیا : ی گفتگمرک جمهوری اسالم
روش نخست محاسبه بر اساس : کرباسیان گفت.روش به یک رقم مشخص و واحد می رسد ۸محاسبات در این 

اد روش سوم روش علمی اقتص .... در روش دوم بر مبنای صادرات و واردات است .... مصرف و عرضه و تقاضا است

 ٢۰در مملکتی که حدود . روش چهارم محاسبه میزان قاچاق از طریق شبکه بانکی و آمار ارز است .... سنجی است
 ٢۲میلیارد دالر درآمد فروش نفت دارد و درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی هم مشخص است چگونه میتوان 

روش برای محاسبه قاچاق کامال مشخص و روشن  ۸این : خاطرنشان کردوی  ...میلیارد دالر برای قاچاق خرج کرد؟
روش با کمترین میزان  ۸محاسبات تجمیعی و تفاضلی هر . روش پاسخ نهایی کامال همخوانی دارد ۸است در این 

 ....اختالف یک رقم مشخص به دست می آید

 

 واریز شد ۲۹ایان خدمت سال پاداش پ"/حق التدریس معلمان"آغاز پرداخت مطالبات 
 

        
مدیر کل دفتر  منصور مجاوری، :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وبه گزارش خبرگزاری د

درصد از  ۲۰میلیارد تومان برای تسویه حدود  ٢۰۰اعتباری حدود : برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت

وی همچنین درباره وضعیت ... .اکنون در حال واریز است س معلمان تامین شده و هممطالبات مربوط به حق التدری

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/490553-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


با تامین  ۶۲پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال   به تازگی: پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان گفت

 ....میلیارد تومانی به طور کامل واریز شد ٣٢۰۰اعتبار 

 

 اند درصد بیکاران فاقد مهارت۰۱/هشداردرباره افزایش طول دوره بیکاری

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3980773 

 

 

 
 

 
 

 

 
معاون سابق  ،دخت نیرومندپوران :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

درصد از جویندگان کار به مهارتهای مورد نیاز بازار کار مجهز نیستند و ۹۰ای با بیان اینکه حدود سازمان فنی و حرفه
با هشدار درباره طوالنی وی  .های بازار کار را تشریح کرد ای هستند، آسیب درصد شاغالن کشور، حرفه۱۴فقط 

ارزیابی میزان دوره انتظار شغل نیازمند بانک جامعی از : ای دستیبابی به شغل گفتشدن دوره انتظار بیکاران بر
اطالعات متقاضیان کار و همچنین تحلیل دالیل بیکاری در سطح فردی، سطح ملی و حتی بین المللی دارد تا 

تغال و بازار کار، دولت با اتخاذ سیاستهای فعال، منفعل، تنظیمی، هوشمندانه و منسجم اش متناسب با این دالیل،

 ....این دوره انتظار را کاهش دهد
 

 های جدید صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی تعیین شد تعرفه

http://www.mehrnews.com/news/3981317 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

مدیرکل اشتغال ،علی اقبالی   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
هزار ریال و تعرفه تمدید پروانه  ۹۰۰میلیون و  ٣تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی، : اتباع خارجی وزارت کار گفت

، تعرفه صدور پروانه کار ۶۹توجه به قانون بودجه سال  با: گفتوی  .هزار ریال تعیین شد ۲۴۴میلیون و  ٢آنها هم، 

میلیون  ٢هزار ریال تعیین و تعرفه تمدید پروانه کار اتباع خارجی نیز  ۹۰۰میلیون و  ٣٣استان، مبلغ  ٣۱اتباع خارجی در 
مشغول به کار توانند در ایران  اتباع بیگانه نمی: وی ادامه داد .ریال در سراسر کشور اعالم شده است هزار  ۲۴۴و 

شوند؛ مگر آنکه اوال دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه 
اتباع خارجی باید دارای اطالعات و تخصیص کافی برای اشتغال به کار مورد : مدیرکل اظهار داشت .کار دریافت نمایند

 ....رجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی، استفاده شودنظر باشد و از تخصص اتباع خا
 

ده پنج ماه از  قب مان قوق های ع  آب باقیمانده است های کارگران گشت و بازرسی چاهح

 
کارگران شاغل در شرکت های   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وگزارش خبرگزاری دبه 

نطقه ای استان سمنان که زیر نظر پیمانکار به عنوان گروه گشت وبازرسی از حفر چاهای غیر مجاز در این آب م
نفر هستیم که  ٢۲حدود ما : یکی از کارگران گفت. معوقه طلبکارند حقوق های  کنند پنج ماه استان فعالیت می

طه با حفر چاهای غیر مجاز آب و در استان سمنان در راب« پارس رای آب »تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری

ای کارفرما اکنون نزدیک  توجه مشغول کار هستیم اما در نتیجه بی  جلوگیری از خشک شدن تاالبها و دریاچه ها
به ادعای این کارگر ، در مجموع حدود دو هزارکارگر شاغل در شرکت های آب  .ماه مزد معوقه طلبکاریم۲  به

فه گشت وبازرسی از چاه های غیر مجاز و جلوگیری از خشک شدن تاالبها و در سراسر کشور به حر  منطقه ای
 ...مطالبات عقب افتاده مزدی وبیمه ای دارند  ماه ۲مشغول کارند که از سه تا   دریاچه ها

 بررسی حادثه معدن یورت در همایش علمی مهندسی معدن

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490325-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


http://www.isna.ir/news/96022717936 

 
بیژن پیک، دبیر اتحادیه  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

چهاردهمین همایش مهندسی معدن با هدف بررسی : های علمی دانشجویی مهندسی معدن گفت انجمن
در این همایش معدنکاران، مسؤولین مربوطه، دانشجویان و اساتید  .شود معدن برگزار می مسائل روز مهندسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد  اول خرداد ماه در سالن اجتماعات مرکزی ، ازدر زمینه مهندسی معدن 

ی حادثه معدن این همایش با بررس: خاطر نشان کردوی  .صحبت کنند  تا در خصوص مسائل علمی معدن شد
همچنین پنل فنی بررسی جزئیات حادثه را خواهیم داشت که با حضور مسؤوالن معدن . رود یورت پیش می

 ارائه مقاله نخواهیم داشت، و بررسی می شود

 امیدواری برای بازگشایی کارخانه تا مردادماه/ ها از بیمه بیکاری دو ماه حقوق گرفتند اکریلی پلی

 

 
اکریل  کارگران پلی تن از 7155  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وخبرگزاری دبه گزارش 

امیدواریم  ؛گویند فروردین و اردیبهشت خود را از بیمه بیکاری دریافت کردند؛ این کارگران می ق های، حقواصفهان 

در حال حاضر حقوق خود را از بیمه بیکاری دریافت  این کارگران .تا مرداد ماه دوباره خطوط تولید راه بیافتد

پردازند و اکنون  التفاوت آن را در آینده می بهاند ما کنند؛ حقوقی که مسئوالن و سهامداران کارخانه وعده داده می
ت به حقوق بیکاری فروردین و اردیبهش :گویند  کارگران می .شود التفاوت نیز به دیون کارگران افزوده می این مابه

. شود حالت فعلی از قبل خیلی بهتر است، حداقل ماهانه مبلغی به حسابمان واریز میدر حسابمان واریز شد؛ 
 .... مشکالت کارخانه به قوت خود باقی است ...  .که هیچ دریافتی نداشتیم ماهها بود

 اکریل اصفهان تکذیب شد تعطیلی کارخانه پلی

http://www.isna.ir/news/96022717800/ 

 
وزیر تعاون، کار و  علی ربیعی ،  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه ولتی ایسنا،به گزارش خبرگزاری د

جمهور، روند رسیدگی به وضعیت تولید و اشتغال در  معاون اول رئیسجهانگیری ای به  رفاه اجتماعی طی نامه

اکریل  ضرید شرکت پلیهمانگونه که مستح»: در نامه بدو آمده است  .اکریل اصفهان را توضیح داد کارخانه پلی
اصفهان که صددرصد مالکیت آن متعلق به بخش خصوصی است، صرفا به دلیل فوت مالک وقت در کشور آلمان و 

فقدان مالک جدید یا نماینده قانونی وی، دچار مسائل و مشکالت کارگری از جمله به تعویق افتادن پرداخت حقوق 
کمیته حمایت »ربیعی با بیان اینکه  «.از پرسنل شده استماه و نیز خروج از کار بخشی  ۶پرسنل به مدت 

اقدام به حفظ سطح اشتغال در این کارخانه کرده و در این زمینه نیز « صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات

های پیش روی شرکت  هیات دولت به منظور مدیریت بحران»: موفق بوده است، در نامه خود افزوده است
دار مدیریت مجموعه شد و در  عهده ۱٣۶۲هیات اجرایی و تعیین مدیر دولتی، از آبان ماه سال  موصوف، با تشکیل

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490531-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87


میلیارد  ٢۰این راستا علی رغم اینکه هیچ مسئولیت و تعهد مستقیمی بر دوش دولت نبوده است، مبلغی معادل 

 «.رکت مذکور پرداخت شدسازی مجدد ش میلیارد تومان تسهیالت بانکی جهت فعال ٢۰تومان کمک بالعوض و نیز 

 پرداخت مطالبات چایکاران/ درصدی تولید چای ۰۱افزایش 

http://www.isna.ir/news/96022717712/ 

 
رئیس  ،محمدولی روزبهان :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و در صورت ادامه : سازمان چای از پرداخت مطالبات چایکاران خبر داد و گفت
از بطوری که  .درصد میزان تولید چای امسال نسبت به سال گذشته افزایش می یابد ۱۰این وضعیت حدود 

درصد  ۶۱هزار تن از این محصول برداشت شده است که  ٣۲نون بیش از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاک
 ۴۰۰۰از این میزان برگ سبز چای برداشت شده حدود : وی افزود .درصد آن درجه دو بوده است ۶آن درجه یک و 

 شود اگر شرایط اقلیمی به همین منوال ادامه پیدا کند میزان بینی می پیشو .... تن چای خشک تولید شده است

 .درصد افزایش خواهد یافت ۱۰تولید چای نسبت به سال گذشته 

 هزینه ایجاد یک شغل پایدار در بخش تعاون چقدر است؟

http://www.isna.ir/news/96022717338 

 
رییس اتاق   ،بهمن عبدالهی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه سنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ای

توان  میلیون تومان می ۲۰گوید ایجاد یک شغل در کشور هزینه زیادی دارد در حالی که با کمتر از  تعاون ایران می

نه تاکنون از این های باالیی که بخش تعاون کشور دارد، متاسفا با وجود پتانسیل .یک شغل پایدار به وجود آورد
با وجود تصویب قانون بهبود فضای : وی گفت .ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشده است

کسب و کار متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، گشایشی در فضای کسب و کار کشور به وجود نیامد در 

به دلیل : افزود عبدالهی.تحرک در بازار کار را شاهد باشیمرفت با تصویب این قانون رونق و  حالی که انتظار می
و سند  ۸۸درصد قوانین بخش تعاون از جمله قانون برنامه پنجم، سیاستهای کلی اصل  ۱۰کوتاهی دولتها کمتر از 

شد مغفول مانده  درصد از قوانینی که به جهش بخش تعاون منجر می ۶۰توسعه بخش تعاون اجرایی شده و 
 ....است

 تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای معوقات مزدی
 

نفر از کارگران  ٣۲۰حدود  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،ود خبرگزاریبه گزارش 
اند  اند؛ هنوز نتوانسته تا هم اکنون بازنشسته شده ۶۲بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال 

مقابل درب ورودی مطالبات بازنشستگی وزمان اشتغال خود را دریافت کنند به همین دلیل شماری از آنها با تجمع 

درصدی بازنشستگی  ۸کارگران خواستار پرداخت سهم ...  این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند
و  ۶۸خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

نی شکر هفته که پی گیر  عین دسته از کارگران بازنشسته مجتما  از قرار معلوم... .را از کارفرما طلبکارند ۶۲
پرداخت مطالبات بازنشستگی خود هستند بعد از بی توجه ای کارفرما به اعتراضشان به فرمانداری شهرستان 

 .شوش مراجعه کرده اند

 پایداری شغل مهمتر از ایجاد آن است

http://www.isna.ir/news/96022617129 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490740-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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-9/490740-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


 
فعال کارگری  ،علی اکبر سیارمه :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

ممکن . چه مشاغلی ایجاد شود در بحث اشتغال چند میلیونی در کشور اول باید ببینیم قرار است: گوید می

اگر درباره اشتغال صحبت . کنیم ولی این کافی نیست است بگویند امکانات الزم را برای ایجاد شغل فراهم می

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت  .کنیم باید به پایداری آن توجه شود لذا مساله دوم پایدار بودن شغل است می
ها با وجود  متاسفانه امروز شاهدیم در بیشتر کارگاه: شود نه کارهای دائم، گفتباید برای کارهای فصلی بسته 

بندند و کمر کارگران  آنکه کار ماهیت دائمی دارد ولی با کارگران قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه می
 ....زیر این قراردادها شکسته است

 حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری پرداخت شد
 

زاده، مدیرکل امور  حسین بخشی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وخبرگزاری دبه گزارش 
مندی  با تامین اعتبار صورت گرفته، حقوق، حق عائله: ری با اعالم این خبر گفتمالی صندوق بازنشستگی کشو

 .به حساب بازنشستگان واریز شد و قابل برداشت است، و اوالد اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان کشوری 

مندی و اوالد کلیه بازنشستگان و موظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با  حق عائلهبطوری که 
با اجرای : وی یادآور شد....، به همراه حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است۶۹اعمال ضریب جدید سال 

اند، از  سال سابقه بازنشسته شده ٣۰سازی، کف حقوق بازنشستگان کشوری که با  افزایش پلکانی و همسان
 .هزار تومان افزایش یافت ۱۲۰هزار تومان به یک میلیون و  ۶۰۰

 قاچاق کاال

 «ساوه –تهران » میلیارد ریال کاالی قاچاق در عوارضی  ۰۱قیف تو

http://www.isna.ir/news/96022717775 

  ؛سردار محسن خانچرلی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

میلیارد ریال در  ۱۰فرمانده انتظامی استان از توقیف تریلی حامل چمدان و قطعات چمدان قاچاق به ارزش 
وی با بیان اینکه خودرو حامل چمدان و قطعات قاچاق به صورت عمده بود،  .خبر داد« ساوه  –تهران »عوارضی 

مرکی در این خصوص، متهم بالفاصله دستگیر و جهت بررسی بیشتر به مقر با توجه به نداشتن مدارک گ: افزود
متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات  ....انتظامی انتقال داده شد

  .قضائی شد

مسئوالن چرا در این چند سال توجهی به / کاران آزادشهر سوءاستفاده تبلیغاتی دولت از معدن

 ران معدن نداشتند؟کارگ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/27/1409943 

 

باختگان  های جان شماری از خانواده  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

مسئوالن چرا در این چند سال توجهی به کارگران معدن نداشتند و در این روزهای پایانی : معدن آزادشهر گفتند
ماه حقوق  0در این روزهای پایانی دولت و برای تبلیغات  واده تبلیغاتی به سراغ کارگران آمده دولت برای استف

فالن نامه را امضاء  د؛ باما پیغام می دهند اگرمی گویکارگر عضو خانواده جان باختگان  .جا پرداخت شد آنها یک
شما عذرخواهی نکنید برایتان گران تمام  هایی کنید، اگر این دولت رای بیاورد و کنید یا پشت دوربین چنین صحبت

کدام یک از  .چیان در تونل بوده است ها کنار معدن شود و امثال این صحبت ها، چرا باید بگوییم وزیر کار ساعت می

چرا باید مدیرعامل این شرکت با گذاشتن : وی افزود مسئوالن تاکنون به معدن آمدند و به درد دل ما گوش دادند؟
نگذاشتند باشد تا قانون و مراجع قضایی  ،شود؟ چرا وقتی نیروی انتظامی وی را تحت مراقبت داشتوثیقه آزاد 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490992-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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-9/490992-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


ترسند اگر وی محاکمه شود، آنان نیز باید  هایی پشت پرده است که می رسد دست محاکمه شود، به نظر می

 ....وارد شده و پاسخگو باشند

 رفته شدن اصول ایمنی بشودگ های مسئولیت نباید باعث نادیده رواج بیمه

فعال صنفی کارگری ،اکبر شوکت :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وخبرگزاری دبه گزارش 

شاهد هستیم که تعداد زیادی از کارفرمایان ،   15های مسئولیت در دهه  از زمان ظهور بیمه: اظهار داشت

های  دهند تا در صورت وقوع یک حادثه شرکت بیمه گر خسارت کارگران خود را تحت پوشش این بیمه قرار می
ای در  با بیان اینکه ایمن سازی محیط کار و رعایت ضوابط بهداشت حرفه وی  .وارده به کارگران را پرداخت کند

تعدادی از کارگران معدن . ... های مسئولیت به دست فراموشی سپرده شده است محیط کارگاه با رواج بیمه
اند که کارفرما شغل آنان را در لیست ارسالی به سازمان تامین اجتماعی کتابدار و آرایشگر قید  عا کردهیورت اد

این مسئله از این حیث دارای اهمیت است که کارفرمایان به سبب مالکیت کارگاه به فکر حداکثر ....کرده است
 ....سازی سود خود هستند

 کنیم ون مترمکعب گاز مجانی به ترکیه صادر میمیلی ۹۱روزی !/ دستاورد جدید دولت یازدهم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/27/1410694 

 

سئوالن دولت در پی عدم موفقیت م  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

میلیارد دالری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای  ۱.۶در تبرئه ایران در دادگاه بین المللی و جریمه 
، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می کند و ترکیه پول گازی که از ایران می خرد را نمی ٢۰۱۹تا  ٢۰۱٢

قراردادی . ساله منعقد کردند 10ایران و ترکیه یک قرارداد گازی  7331، سال خبرگزاری تسنیمبه گزارش ....پردازد
اما . میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد 75که بر اساس آن ایران متعهد شد ساالنه 

میلیارد متر مکعب  15در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل ساالنه  Take or pay ، ایران با تکیه بر بند1553سال 

گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از 
 ....ترکیه شکایت کرد

 قاچاق کاال

 ارت اطالعاتمیلیارد تومانی قاچاق کاال توسط وز ۹۱کشف محموله بزرگ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/27/1411189 

 

  

سخنگوی ستاد ،  قاسم خورشیدی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

انبار حدود  1نستند از این براساس اقدامات انجام شده ماموران وزارت اطالعات توا: مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود

میلیارد تومان ارزش ریالی داشته  05هزار دستگاه استیلت از برندهای مختلف خارجی را که بیش از  95
این کاالها دستگیر  وی با بیان اینکه به دنبال کشف این محموله بزرگ دو نفر از مالکین.شناسایی و کشف کنند

ای از این کاال با سوء  دهد که بخش قابل مالحظه اولیه نشان میهای  بررسی: اظهار داشت  خورشیدی. شدند 
های مختلف قطعات  توانند در هویت الف مقررات گمرکی وارد شده که براساس آن افراد می 1استفاده قاعده 

که اعضای این باند با سوء استفاده از این  ,گوناگون وارد کشور کنند منفصله یک دستگاه را از گمرکات
 ....االهای مذکور را تحت عنوان کاالهای اولیه با تعرفه گمرکی پایین به کشور وارد کرده بودندک ,قاعده

 در ادامه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490586-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/


 میلیاردی کاالی قاچاق توسط وزارت اطالعات ۹۱جزئیات جدید از کشف محموله 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/27/1411336 

میلیارد تومانی  ۲۰محموله بزرگ   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
 ۴۰وارد کشور شده و قرار بود  ۶۲کولرهای گازی که توسط وزارت اطالعات کشف شده بود طی نیمه دوم سال 

و با دور زدن  30این محموله بزرگ از نیمه دوم سال  ....کانتینتر دیگر از این کاال از گمرکات کشور ترخیص شود

کانتینر از کولرهای گازی به این انبارها منتقل شده  715انون به کشور وارد شده و انبار مکشوفه در قالب ق
کانتینر  85نفر از مالکان اصلی این محموله بزرگ قاچاق دستگیر شدند و قصد داشتند  9براساس این گزارش  .بود

 ....ددیگر را که در مرحله ترخیص از گمرک قرار داشت وارد کشور کنن

 کارخانه قند و نیشکر در کشور وجود دارد 35
 

کارخانه قند و نیشکر در  90تعداد  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وخبرگزاری دبه گزارش 
برای محصول چغندرقند قیمت تضمینی درنظر گرفته .کارخانه در حال حاضر فعال اند 11مال کشور وجود دارد که ع

بطور ....شده و کارخانجات طرف قرارداد ملزم به پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خرید محصول چغندر قند هستند

با تولید  30که در سال هزار تن می باشد در حالی  155متوسط مصرف سالیانه شکر در کشور حدود دو میلیون و 
 ....تن شکربه یک رکود تاریخی دست یافتیم و مابقی نیاز کشور به شکر از خارج تامین شد 105یک میلیون و 

 پس از انعکاس مشکالت جامعه کارگری؛

 تهدید کرد ILO وزارت کار یک تشکل کارگری را به سلب مسئولیت در

 
http://www.mehrnews.com/news/3981593 

 

 
  ۱٣۶۹اردیبهشت  ٢۴پنجشنبه 

رئیس مجمع  محمد یاراحمدیان، :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنج به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

مسئوالن وزارت کار : یب مشکالت کارگری گفتعالی نمایندگان کارگران با اشاره به فشارهای وزارت کار برای تکذ
خرداد ۱۸وی با بیان اینکه ....سلب می شود ILO ما در  اند اگر مشکالت را تکذیب نکنیم، مسئولیت ما را تهدید کرده

خرداد  ۱۲دوشنبه  ٢۰۱۴افتتاحیه کنفرانس بین المللی کار در سال : خرداد زمان برگزاری این اجالس است، افزود ٢۴تا 
 .شود سال جاری در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار می ماه

یکی از موضوعات مهم  ٢۰٢۰تا  ٢۰۱۴سازمان بین المللی کار برای سال   یاراحمدیان با بیان اینکه انتخابات هیئت مدیره
ترکیب . د استخردا ٢٢شود، روز این انتخابات  ساله برگزار می هیئت مدیره در دوره سه: در این اجالس است، گفت

اساسنامه سازمان بین  ۴های بین المللی مطابق ماده  عنوان یکی از سازمان هیئت مدیره سازمان بین المللی کار به

عضو  ۱۶عضو اصلی و  ۱۸)عضو کارفرمایی  ٣٣، (البدل عضو علی ٢۶عضو اصلی و  ٢۴)عضو دولتی  ۲۹المللی کار 
در سه سطح کارگری، کارفرمایی و . هستند( البدل عضو علی ۱۶عضو اصلی و  ۱۸)عضو کارگری  ٣٣و ( البدل علی

ها انتخاب  های مختلف کارگری و کارفرمایی و دولت شود و نمایندگانی از کشورها در بخش گیری انجام می ها رأی دولت
مشکالت و مطالبات جامعه  اردیبهشت ماه امسال،  ۹بعد از اینکه در نشست خبری : یاراحمدیان بیان کرد ....شوند می

، مکاتباتی از سوی وزارت کار با مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و مجامع نمایندگان کارگران کارگری را بیان کردیم

. انعکاس مطالبات و مشکالت کارگران را تکذیب کنیم  سراسر کشور انجام شد و درخواست کردند، تلویحاً  های استان
صورت شفاهی اعالم شده است که مسئولیت مجمع عالی  اخیراً هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به

یئت کارگری جمهوری اسالمی در اجالس بین عنوان نماینده اصلی کارگران و سرپرست ه نمایندگان کارگران ایران به
ایم، اگر واقعاً صحت داشته باشد،  درباره این موضوع مکاتباتی انجام داده: وی بیان کرد .المللی کار سلب شده است

صحت  های عالی و صنفی کارگری نیست و در صورت جویانه و مخدوش شدن استقالل تشکل چیزی جز اقدام تالفی

 نمایندگی از کارگران ایران انجام خواهند شد قانونی و حقوقی الزم به این موضوع، اقدامات

 وگو با ناهید توسلی گفت
 تریبون در دست تخریبگران ضدزن

 
http://www.sharghdaily.ir/News/131573 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/490621-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/3962819/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/3962819/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/3962819/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/3962819/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


در پی اظهارات  : آمده است ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنج ،شهرزاد همتی به قلم شرقبه نوشته روزنامه 
زمینه مفاد برنامه کاری مشترک معاونت   ته فاطمه آلیا، نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی، درهفته گذش

جمهوری با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران و ارائه فهرستی از سوی این  امور زنان و خانواده ریاست
جمهور در امور زنان  الیا، معاون رئیسسال، به سازمان ملل به منظور اعزام به آنت ٢۲تا  ٢۰معاونت، از زنان مطلقه 

واقع فاطمه آلیا را از طریق  پیگیری قضائی و شکایت از اظهارات و ادعاهای سراسر کذب و خالف: و خانواده گفت
شدن این پرونده انجام  های الزم را تا مختومه ایم و پیگیری جمهوری به جریان انداخته معاونت حقوقی ریاست

ناهید توسلی، پژوهشگر و سردبیر مجله . اکنش فعاالن حوزه زنان را نیز در پی داشتاین مسئله و. دهیم می

 .که خواندنی است کند  به نکاتی اشاره می« شرق»وگو با  نافه درباره اظهارات فاطمه آلیا در گفت

 درصدی حقوقها .1تا  .2افزایش / ماه بازنشستگان کشوری واریز شد حقوق اردیبهشت

http://www.isna.ir/news/96022818182 

 
حقوق اردیبهشت ماه تمامی  : آمده است ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنج به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
حسین بخشی زاده، مدیرکل امور مالی صندوق در این باره  .شان واریز شد بازنشستگان کشوری به حساب

با تامین اعتبار صورت گرفته، حقوق، حق عائله مندی و اوالد اردیبهشت ماه تمامی : بازنشستگی کشوری، گفت
با اجرای : وی همچنین یادآور شد....بازنشستگان کشوری به حساب این افراد واریز شد و قابل برداشت است

سال سابقه بازنشسته شده اند،  ٣۰و همسان سازی، کف حقوق بازنشستگان کشوری که با  افزایش پلکانی
 .هزار تومان افزایش یافت ۱۲۰هزار تومان به یک میلیون و  ۶۰۰از 

 میلیون ریال در موسسه کاسپین ۰۱۱آغاز پرداخت سپرده های کمتر از 
 

م مشترک فرشاد حیدری از تصمی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وخبرگزاری دبه گزارش 

با توجه به : بانک مرکزی و قوه قضاییه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان خبر داد و گفت
میلیون  ۱۰۰هزار نفر سپرده زیر  ۸۰۰هزار سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود  ۸۲۰اینکه از مجموع حدود 

اردیبهشت ماه تا  ٢۴ه گذاران خرد، زودتر تعیین تکلیف شوند از ریال دارند مقرر شد در مرحله اول برای اینکه سپرد
درصد  ۴۴با این تصمیم حدود . هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف شود ۸۰۰خرداد ماه سپرده این  ۴

 ....روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می شوند ۱۰تعداد سپرده گذاران طی 

 تاوان معلمی، بخش هفتم و هشتم

 ول بداقیرس

8-http://bield.info/bodaghi7/ 

تاوان معلمی، خاطراتی   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنج به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر،
حقوق معلم و . است که رسول بداقی، فعال صنفی معلمان، از روزهای سپری شده در زندان به قلم آورده است

 .منتشر کرده بودکارگر پیش ازین بخش های قبلی را 

 :وگو با ایلنا ک کارشناس اقتصادی در گفتی

 دکنن برای پرداخت مالیات مقاومت می/ درصد اقتصاد ایران خود را از مالیات معاف کرده است ۰۱
 

مالیات در این    حق شناس هادی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ٢۴ چهارشنبه لتی ایلنا،وخبرگزاری دبه گزارش 
 ۸۰در حال حاضر تنها : وی افزود.برابر افزایش یافت زیرا فرار مالیاتی کاهش یافت ٣دولت به طور میانگین بیش از 

درصد برای  ۸۰درصد نیز  ۹۰از این . دهند دیگر مالیاتی نمیدرصد  ۹۰کنند و  درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می
در سایر کشورها مالیات : حق شناس افزود.درصد هم فرار مالیاتی دارند ٢۰اند و  خود معافیت مالیاتی ایجاد کرده

ه های بزرگی در کشور فعال هستند ک امروز بنگاه .شود اما در ایران این گونه نیست از مجموع درآمدها اخذ می

 ....ترین اشکال در اقتصاد ایران است دهند و این موضوع بزرگ مالیات نمی

 امضا در نوزدهمین روز اعتصاب غذا...21ادامه کمپین برای آزادی اسماعیل عبدی با

همزمان با نوزدهمین روز اعتصاب غذای  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنجبرپایه خبر دریافتی، 
کمپین با  .نفر رسید71555دانی مجموع امضاهای کمپین برای آزادی اسماعیل عبدی به اسماعیل عیدی معلم زن

 :لینک پیوستن به کمپین .شدت تمام ادامه دارد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/490997-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/484195-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


://goo.gl/forms/9ZI79021z3FU4Dag1 https 

دو مطالبه مهم؛ احیای منزلت و معیشت /کرد فرهنگیای با کار  بزرگترین تخلف مالی در وزارتخانه

 معلم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/28/1410898 

 

وپرورش با اشاره  یک کارشناس آموزش  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنج به گزارش خبرگزاری تسنیم،
دشمن   :دهد، گفت وپرورش که شأن فرهنگی دارد بزرگترین تخلفات مالی رخ می به اینکه چرا در وزارت آموزش

های مختلف در  هاست که دولت سال...ان باشدخواهد در ایران نفوذ کند باید بلندگوی معلم متوجه شده اگر می

وپرورش و بهبود  هایی را در حوزه آموزش آستانه انتخابات ریاست جمهوری با هدف کسب آرای فرهنگیان، وعده
وپرورش کشور  هایی اغواگرانه که نوید از تحول در نظام آموزش دهند، وعده وضعیت معیشتی فرهنگیان سر می

گیرد؟  اندازه رنگ تحقق می شده تا چه های مطرح انتخابات و مستقر شدن دولت، وعده دارد، اما پس از برگزاری
ترین  اصلی... .اند هاست که از شعارهای تکراری و بدون پشتوانه خسته شده اذعان فرهنگیان، آنها سال به

کنان سایر هاست که وعده برابری حقوق فرهنگیان با کار درخواست معلمان، بحث منزلت و معیشت است، سال
شود اما این موضوع تا کنون محقق نشده و این رویه نارضایتی و  سر داده می  ویژه اساتید دانشگاه ها به دستگاه

شود فرهنگیان بازنشسته برای دریافت پاداش  انگیزگی معلمان را رقم زده است و گاه مشاهده می گاه بی

اسالمی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کنند چرا بازنشستگی خود مجبورند تجمعاتی را مقابل مجلس شورای 
 .رسد که در بهترین حالت این پاداش با یک سال تأخیر به دستشان می

 ۲/میزگرد مطالبات معلمان از دولت آینده

 کند ای که معلمان را تهدید می مسئله/مطالبات از دولت آینده از نگاه یک معلم 

1396/02/28/1411149https://www.tasnimnews.com/fa/news// 

 

یک معلم با اشاره به مطالبات معلمان   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۴٢ شنبهپنج به گزارش خبرگزاری تسنیم،
مباحث شدن  منزلتی، مشکالت کاری و کم رنگ حوزه معیشتی، ۸مشکالت معلمان در   :از دولت آینده گفت

آموز را  میلیون دانش 79.0هزار معلم در سراسر کشور وظیفه آموزش  355حدود  .ارزشی و انقالبی است

ها و برطرف شدن  ها و مشکالتی را دارند که عدم تحقق این خواسته دار هستند اما معلمان خواسته عهده
ر روز معلم سخنان بسیاری در هاست د اگرچه سال. مشکالت در کیفیت کار معلمان تأثیر منفی گذاشته است

و پرورش با مشکالت متعددی   شود اما از نگاه معلمان، آموزش ضرورت توجه به جایگاه معلم و تکریم آنها گفته می
ادامه در ....های مختلف این مشکالت را مزمن کرده است مواجه است که اولویت نداشتن موضوع آموزش در دولت

ز دولت آینده به موضوع مشکالت وزارت آموزش وپرورش از زاویه نگاه معلمان میزگرد بررسی مطالبات معلمان ا
 .پرداخته شد

 سال گذشته ۰زایی در واحدهای صنعتی طی  اشتغال میزان

http://www.isna.ir/news/96022918686 

https://goo.gl/forms/9ZI79021z3FU4Dag1


 
ایجاد اشتغال در بخش صنعت و  :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

التحصیل و ماهر در کشور است که  زایی به ویژه برای نیروهای فارغ معدن یکی از موارد مهم در فرایند اشتغال

ای  توجه به واحدهای ایجادی و توسعهتواند سهم بسزایی در افزایش اشتغال جوانان داشته باشد، بنابراین  می
 .شود زایی محسوب می های تأثیرگذار در اشتغال در بخش صنعت و معدن یکی از شاخص

ای بوده که طی سال  به گونه" ایجادی"روند اشتغال ناشی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در مورد واحدهای 
شغل، در  ۴۱۲هزار و  ۲۰ - ۱٣۶٢شغل، در سال  ۴٢۱ هزار و ۲۲ - ۱٣۶۱شغل، در سال  ۶۸٣هزار و  ۴۹ - ۱٣۶۰

 ۴٢۲هزار و  ۲۴ - ۱٣۶۲شغل و در سال  ۸٢۴هزار و  ۲۱ - ۱٣۶۸شغل، در سال  ۴٢۰هزار و  ۲۰ - ۱٣۶٣سال 
سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن از کل اشتغال کشور طی : این درحالیستکه  و ....شغل ایجاد شده است

 .درصد بوده است ۱۴تا  ۱۹بین  ۱٣۶۸تا  ۱٣۶۰های  سال

 هزار تومان رسید ۰۰قیمت گوشت شقه گوسفندی به 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/29/1412532 

 

رئیس اتحادیه گوشت   ،علی اصغر ملکی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعه به نوشته خبرگزاری تسنیم،

با توجه به اینکه : هزار تومان در بازار مصرف اظهار کرد 199درباره فروش گوشت شقه گوسفندی تا  گوسفندی

پنج )توان این نرخ را تأیید کرد اما تا روز گذشته  د فردا میآی امروز روز تعطیلی در بازار مواد پروتئینی به حساب می
برای جلوگیری از : وی افزود.رسید هزار تومان به فروش می 17هزار تومان تا  15هر کیلوگرم از این محصول ( شنبه

ار قیمت ها مورد بررسی و نظارت قر  نوسانات بازار گوشت قرمز با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان،
 .گیرد می

 دهد تومان صدقه می 169هرتهرانی ماهانه 

http://www.isna.ir/news/96022717856 

 
مدیرکل کمیته امداد   ،محسن ولیئی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

: اند گفت میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده 93، بیش از ۶۲استان تهران با بیان آنکه مردم استان تهران در سال 

هر استان تهران این بر . تومان صدقه پرداخت کرده است 1307هر تهرانی در سال گذشته به طور متوسط 
 195بیش از  درحال حاضر :وی اعالم داشت .اند تومان صدقه پرداخت کرده 119 روزانه هشت تومان و ماهیانهفرد،

هزار صندوق صدقه کوچک  185از این تعداد بیش از : هزار صندوق صدقات در استان تهران تعبیه شده است افزود
یادین و معابر در م هزار صندوق متوسط در ادارت و مراکز علمی و سایر صندوق های بزرگ بوده که  77در منازل ، 

 ....!!گزارشی خواندنی و پاسخ بر انگیز .اند نصب شده



 در حوادث محیط کار مالک، بهره بردار و ناظر مقصرند

 مریم یعقوبی 

http://www.mehrnews.com/news/3982173 

 

 

 

 

 

رئیس کمیسیون  ،مهدی پورقاضی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ ته خبرگزاری دولتی مهر، جمعهبه نوش
در حوادث محیط کار هم مالک و بهره بردار و هم ناظر، مسئول حفظ جان و : صنعت و معدن اتاق تهران گفت

دراین . نکار شدمعد ۸٣مجموعه ای از کم کاری ها باعث کشته شدن : پورقاضی گفت .سالمتی کارکنان هستند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با  .موارد نمی توان گفت یک نفر یا یک بخش در رخ دادن این حادثه مقصر بودند
در این گونه حوادث وزارت صنعت و : تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین نظارت در وزارتخانه های کار و صنعت گفت

بهره بردار و حتی عوامل انسانی حاضر در حادثه مقصر هستند و هریک  ی ،سازمان امور مالیات معدن ، وزارت کار ،
 .سهمی در این رخداد دارند

 خواری باز است پرونده زمین ۲۱۱۱بیش از : سازمان محیط زیستمعاون 

http://www.isna.ir/news/96022717834 

 
معاون توسعه ، مد مجابیمح :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح وضعیت پرونده های زمین خواری در 

برخی از این : گفتوی ....کشوراز اجرای برنامه های زیربنایی برای مقابله با زمین خواری در دولت یازدهم خبر داد
 ۱٣۶٢در این مناطق از سال . و مرغوبیت بسیار باالیی برخوردار استها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت  زمین

هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از  ۲۶۲میلیون و  ٣فقره پرونده با مساحت بیش از  ۱٣٣بیش از  ۱٣۶۲تا 
محاکم هزار متر مربع در حال پیگیری در  ٢٢۸و برای  هزار متر مربع رفع تصرف شد  ٣۲۰این میزان یک میلیون و 

دستگاه قضایی در حال رسیدگی به  و پرونده زمین خواری باز است ٢۰۰۰بیش از حاضر درحال . قضایی هستیم
بوشهر  بیشترین جاهایی که به زمین هاش تجاوز شده، .ها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود این پرونده

ایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیالن میزان آذربهمچون هایی  استانو از جمله مهمترین این استان هاست 

 ....دست اندازی باال بوده است

  مریم یعقوبی/  امنیت باید توسط دولت تامین شود/رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی

http://www.mehrnews.com/news/3982177 

، رئیس کمیسیون  ستوفیفریال م :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، جمعه
دولت باید به جای رقابت نابرابر : با اشاره به رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی گفت  گذاری اتاق ایران سرمایه

در حالی که وقتی پای درد  ....یرساخت است برسدبا بخش خصوصی، به وظایف خود که تامین مالی و اجرای ز
دل فعاالن بخش خصوصی می نشینیم ازاین موضوع اظهار نارضایتی کرده و در مواردی حتی کم کاری ها و بخشی 

وی  ...نگری های دولت را مانع اصلی عدم جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های سودده بخش خصوصی می دانند

زیرساخت های الزم برای جذب این سرمایه گذار به عهده بخش دولتی است اما طرح های  اجرای تمام: تاکید کرد
معدنی که از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ما برخوردار بوده و حتی سرمایه گذار هم جذب کرده از کمترین امکانات مانند 

 ....است هتوجیه می کند بی بهرجاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن و سایر امکاناتی که بهره برداری از آن را 

 قاچاق کاال 

 روش محاسبات حجم قاچاق ۰تحلیل رییس کل گمرک از 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/491275-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82


رییس کل گمرک   ،مسعود کرباسیان :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعه ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 

بسیاری از آنچه به عنوان قاچاق مطرح می شود در حقیقت کاالهای ته لنجی، ملوانی، کوله بری یا : ایران گفت

 است و بررسی ها حاکیست آمار واقعی قاچاق کاال از مبادی رسمی در کشور... خرید مسافران از مناطق آزاد و 
: با اشاره به چهار شیوه محاسبه ارزش کاالهای قاچاق در کشور، افزود وی. میلیون دالر است 155تا  105بین 

کرباسیان با اشاره به برخی  ....همه این شیوه ها با یکدیگر انطباق داشته و به نتایج یکسانی منتج می شوند
و قانونی اند که وارد آمارهای رسمی نمی شود؛ برخی کاالها جزو کاالهای ممنوعه شرعی : آمارها یادآوری کرد

میلیارد دالر کاالی قاچاق که در سال  10از : وی اضافه کرد.میلیارد دالر است 1ارزش تجاری این کاالها نزدیک به 

های گذشته با آن مواجه بودیم، فقط پنج میلیارد دالر آن مربوط به قاچاق سوخت بود؛ اما زمانی که قیمت 
 ....د و شکل منطقی به خود گرفت، قاچاق آن دیگر به صرفه نبودسوخت اصالح ش

 تولید برگ سبز چای کاهش یافت/ سرمازدگی باغات چای کشور

http://www.mehrnews.com/news/3981997 

 
 

 
 

 

 
 

 
رئیس اتحادیه چایکاران  ، ایرج هوسمی :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعهدولتی مهر، به نوشته خبرگزاری 

میزان تولید برگ سبز چای به دلیل : شود، گفت روز تمام می ۲با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای حدود 

 ۲۲و تا حدود  برداشت برگ سبز چای همچنان ادامه دارد..  .سرمازدگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است
توان این کاهش تولید را  در مجموع اگر وضعیت آب و هوایی مقداری مساعدت کند می  .انجامد روز آینده به طول می

خردادماه  ۱۲تا  ۱۰هوسمی با بیان اینکه چین دوم برگ سبز چای بین . جبران کرد( چین دوم)در دور دوم بهره برداری 
استاندار گیالن اخیرا اعالم کرده که مطالبات مربوط به : بات چایکاران نیز افزودآغاز خواهد شد، درباره پرداخت مطال

برگ سبز خریداری شده در نیمه اول اردیبهشت، به زودی پرداخت خواهد شد که البته رقم این مطالبات هم خیلی 
 زیاد نیست

 مهمترین مطالبه جوانان از دولت منتخب« اشتغال»

ws/3982174http://www.mehrnews.com/ne 
 

نشان می دهد ؛ گزارش میدانی امروز   :آمده است  ۱٣۶۹ ارديبهشت ۶٢ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 

بدون شک یکی از مهمترین مطالبات جامعه به  ...است؛مهمترین دغدغه جوانان وخانواده های ایرانی « بیکاری»
و « مبارزه با گرانی» همچنین  ،«اشتغال»جدا از. و همه آنان اشتغال می خواهند است« اشتغال»ویژه جوانان 

در راس آن موضوع اشتغال قرار باز و  از مهمترین مطالبات عمومی مردم است « سطح معیشت اقتصادی  افزایش»
ای که با مدرک کارشناسی ارشد جهانگردی جهانی به دنبال کار است تا جوان کارگری  وان تحصیل کردهجدقیقا  .دارد

به صورت ( گچ کاری، سیمان کاری و نازک کاری)های مختلف ساختمان سازی  در بخش»که به گفته خودش 

دو صنعت گردشگری و  دقیقا. اما به دلیل رکود در بخش ساختمان امروز بیکار است« کند ای فعالیت می حرفه
امروز اگر بگوییم  .ساختمان سازی که از صنایع اشتغالزای کشور هستند طی سالهای گذشته با رکود مواجه بوده اند

 ٢۰۰میلیون و  ٣درصدی، بیکاری  ۱٢.۲نرخ بیکاری . ای نیست کند، سخن گزاف و بیهوده بیکاری در کشور بیداد می
درصدی  ۴۰ک رقمی بیکاری، افزایش تعداد فارغ التحصیالن بیکار، سهم حدود ساله از نرخ ت ٢۰هزار نفری، فاصله 

هزار نفر به حدود یک  ۹۰۰فارغ التحصیالن از کل تقاضای کار کشور و رشد دو برابری متقاضیان ساالنه شغل از حدود 
 .هزار نفر عالئم هشدار دهنده بازار کار برای دولت دوازدهم است ٢۰۰میلیون و 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


