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 :یادداشت 

انفجار در   نگذشته کهآذر شهر استان گلستان از حادثه معدن یورت  هفتههنوز دو 

در ایران و در سطح جنبش .  برجای گذاشت مصدوم  ۹کارخانه فوالد بویراحمد 

 !کارگری، حوادث حین کار همچنان حرف اول را میزند

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 ارزات کارگران ، دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  روزمره گی اخبار کارگری و مب

 . 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

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

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

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

haftegi_kargari@yahoo.com 

11837:63::4400 

 7هفته  روزشمار کارگری

 سال گذشته ۶زایی در واحدهای صنعتی طی  اشتغال میزان

http://www.isna.ir/news/96022918686 

 



غال در بخش صنعت و ایجاد اشت :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ 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  تواند سهم بسزایی در افزایش اشتغال جوانان داشته باشد، بنابراین توجه به واحدهای ایجادی و توسعه می
 .شود زایی محسوب می رگذار در اشتغالهای تأثی 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  ۶۶۵هزار و  ۵۱ - ۶۹۹۲شغل، در سال  ۶۲۶هزار و  ۵۵ - ۶۹۹۶شغل، در سال  ۹۴۹هزار و  ۶۱ - ۶۹۹۱

 ۰۲۵هزار و  ۵۰ - ۶۹۹۵شغل و در سال  ۴۲۶هزار و  ۵۶ - ۶۹۹۴ل، در سال شغ ۰۲۱هزار و  ۵۱ - ۶۹۹۹سال 
سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن از کل اشتغال کشور طی : این درحالیستکه  و ....شغل ایجاد شده است

 .درصد بوده است ۶۰تا  ۶۱بین  ۶۹۹۴تا  ۶۹۹۱های  سال

 هزار تومان رسید ۱۴قیمت گوشت شقه گوسفندی به 

//www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/29/1412532https: 

 

رئیس اتحادیه گوشت   ،علی اصغر ملکی :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ جمعه به نوشته خبرگزاری تسنیم،

با توجه به اینکه : هزار تومان در بازار مصرف اظهار کرد 344درباره فروش گوشت شقه گوسفندی تا  گوسفندی

پنج )این نرخ را تأیید کرد اما تا روز گذشته  توان آید فردا می امروز روز تعطیلی در بازار مواد پروتئینی به حساب می
برای جلوگیری از : وی افزود.رسید هزار تومان به فروش می 34هزار تومان تا  34هر کیلوگرم از این محصول ( شنبه

قیمت ها مورد بررسی و نظارت قرار   نوسانات بازار گوشت قرمز با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان،
 .گیرد می

 دهد تومان صدقه می 342تهرانی ماهانه هر

http://www.isna.ir/news/96022717856 

 
دیرکل کمیته امداد م  ،محسن ولیئی :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

: اند گفت میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده 43، بیش از ۹۵استان تهران با بیان آنکه مردم استان تهران در سال 

هر استان تهران این بر . تومان صدقه پرداخت کرده است 1394هر تهرانی در سال گذشته به طور متوسط 
 044بیش از  درحال حاضر :وی اعالم داشت .اند ه پرداخت کردهتومان صدق 134روزانه هشت تومان و ماهیانه فرد،

هزار صندوق صدقه کوچک  084از این تعداد بیش از : هزار صندوق صدقات در استان تهران تعبیه شده است افزود
در میادین و معابر  هزار صندوق متوسط در ادارت و مراکز علمی و سایر صندوق های بزرگ بوده که  44در 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  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ لتی مهر، جمعهبه نوشته خبرگزاری دو

در حوادث محیط کار هم مالک و بهره بردار و هم ناظر، مسئول حفظ جان و : صنعت و معدن اتاق تهران گفت
 دراین. معدنکار شد ۴۹مجموعه 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
و حتی عوامل انسانی حاضر در حادثه مقصر هستند و هریک  بهره بردار سازمان امور مالیاتی ، معدن ، وزارت کار ،

 .سهمی در این رخداد دارند

 خواری باز است پرونده زمین ۰۲۲۲بیش از : سازمان محیط زیستمعاون 

http://www.isna.ir/news/96022717834 
 

ن توسعه معاو، محمد مجابی :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ 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
 ۶۹۹۲در این مناطق از سال . ر باالیی برخوردار استها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیا زمین

هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از  ۵۹۵میلیون و  ۹فقره پرونده با مساحت بیش از  ۶۹۹بیش از  ۶۹۹۵تا 

هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم  ۲۲۴و برای  هزار متر مربع رفع تصرف شد  ۹۵۱این میزان یک میلیون و 
دستگاه قضایی در حال رسیدگی به  و پرونده زمین خواری باز است ۲۱۱۱بیش از حاضر درحال . تیمقضایی هس

بوشهر  بیشترین جاهایی که به زمین هاش تجاوز شده، .ها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود این پرونده
فهان، کرمانشاه و گیالن میزان آذربایجان غربی، اصهمچون 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 

میسیون ، رئیس ک فریال مستوفی :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ 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  ....دبا بخش خصوصی، به وظایف خود که تامین مالی و اجرای زیرساخت است برس

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

زم برای جذب این سرمایه گذار به عهده بخش دولتی است اما طرح های اجرای تمام زیرساخت های ال: 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 هی بهرجاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن و سایر امکاناتی که بهره برداری از آن را توجیه می کند ب

 قاچاق کاال 
 روش محاسبات حجم قاچاق ۱تحلیل رییس کل گمرک از 

 
رییس کل گمرک   ،مسعود کرباسیان :آمده است  ۹۹۱۶ ارديبهشت ۹۲ 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 044تا  094بین 
کرباسیان با اشاره به برخی  ....همه این شیوه ها با یکدیگر انطباق داشته و به نتایج یکسانی منتج می شوند

ه وارد آمارهای رسمی نمی شود؛ برخی کاالها جزو کاالهای ممنوعه شرعی و قانونی اند ک: آمارها یادآوری کرد

میلیارد دالر کاالی قاچاق که در سال  19از : 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 

 ....به خود گرفت، قاچاق آن دیگر به صرفه نبودسوخت اصالح شد و شکل منطقی 

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


 تولید برگ سبز چای کاهش یافت/ سرمازدگی باغات چای کشور

http://www.mehrnews.com/news/3981997 

 
 

 

 
 

 
 

 
رئیس اتحادیه چایکاران  ، ایرج هوسمی :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ هجمعبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 

میزان تولید برگ سبز چای به دلیل : شود، گفت روز تمام می ۵با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای حدود 

 ۵۵برداشت برگ سبز چای همچنان ادامه دارد و تا حدود ..  .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  ۶۵تا  ۶۱هوسمی 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 : یز افزودآغاز خواهد شد، درباره پرداخت مطالبات چایکاران ن

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»

http://www.mehrnews.com/news/3982174 
 

نشان می دهد ؛ گزارش میدانی امروز   :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۲ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 

ک یکی از مهمترین مطالبات جامعه به بدون ش ...مهمترین دغدغه جوانان وخانواده های ایرانی است؛« 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  جوان تحصیل کردهدقیقا  .دارد

به صورت ( گچ کاری، سیمان کاری و نازک کاری)های مختلف ساختمان سازی  در بخش»که به گفته خودش 

ری و دقیقا دو صنعت گردشگ. 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

 ۲۱۱میلیون و  ۹درصدی، بیکاری  ۶۲۲۵نرخ بیکاری . ای نیست کند، سخن گزاف و بیهوده بیکاری در کشور بیداد می
درصدی  ۰۱افزایش تعداد فارغ التحصیالن بیکار، سهم حدود  ساله از نرخ تک رقمی بیکاری، ۲۱هزار نفری، فاصله 

هزار نفر به حدود یک  ۱۱۱فارغ 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 ۲۱۱میلیون و 

 ها انفجار یورت حاصل اهمال ها و بی تدبیری/ معادن ناایمن بایستی تعطیل شوند
 

 
نجمن دبیر سابق ا ،نژاد  بهرام حسنی :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت۹۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه 

اولین مساله ای که باید به آن توجه شود، واگذاری مشاغل پرخطر مثل معادن به : گفتصنفی معدن چادرملو 

. شود در این شرایط، اصول ایمنی به هیچ وجه رعایت نمی  بخش خصوصی و افراد فاقد صالحیت است که
در معادن خصولتی این اتفاق  های ایمنی ببینند که مساله بعدی این است که کارگران شاغل بایستی آموزش

دو هزار متر زیر زمین به حال خود رها شده بودند؛ عدم آزادی کنش صنفی و در یورت معدن کارگران  .افتد هم نمی
سازد و دست کارفرمایان را برای هر نوع اجحافی باز  فقدان تشکل های مستقل است که کارگران را بی دفاع می

چند ده میلیون طلبکاریم ولی پول  :گویند کارگران بازمانده از حادثه می دیدیم که  یورتهمه ما در معدن  .گذارد می
متاسفانه کارگران، سنگ زیر آسیاب  .نداریم فرزندمان را دکتر ببریم و این یعنی فاجعه به معنای واقعی کلمه

واهد بود؟ کدام یک از هستند؛ حاال پس از این حادثه، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار بازماندگان یورت خ

 مسئوالن قرار است پاسخگوی خانواده ها و فرزندان این معدنکاران شهید باشند؟

 فرزند ٣های  قتل به خاطر تأمین هزینه
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491560-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7


http://www.sharghdaily.ir/News/131719 

مین مرد جوانی که به خاطر فقر شدید و تأ: آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۹۱شنبه، شرقبه نوشته روزنامه 
دم برای پرداخت دیه مهلت گرفته است که   های سه فرزندش مرتکب قتل شده است، در حالی از اولیای هزینه

به گزارش   .اند مبلغ درخواستی دیه را تأمین کنند اند و هنوز نتوانسته اند فروخته گوید هرچه داشته همسرش می
ها موفق شد  برد، بعد از سال ندان به سر میسال است که در ز ۶١خبرنگار ما، متهم که حسین نام دارد و 

میلیون دیه  ۲٥۱دم را جلب کند اما آنها اعالم کردند زمانی رضایت قطعی را اعالم خواهند کرد که  رضایت اولیای 

در این گزارش همسرش سخن میراندو بسیار نکته های نا خوانده از قصه ... .درخواستی به آنها پرداخت شود
 ... با خود داردپرغصه فقر و درد 

 معلم زندانی آزاد باید گردد

http://vahedsyndica.com/archive/2678 

آمده  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹شنبه  ،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهبه نوشته سایت 

این . ستبا گذشت بیست روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی جان ایشان با مخاطرات جدی مواجه ا  :است 
معلم زندانی به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانش محکوم به شش سال حبس شده است و در حال 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  . زندان اوین در حال گذراندن محکومیتش است ۹۵۱حاضر در بند 

محکوم می کند و خواهان لغو تهران و حومه همچون گذشته احکام محکومیت علیه فعاالن حقوق صنفی را 
 .محکومیت ناعادالنه این معلم زندانی می باشد

 کمپین مجازی برای آزادی اسماعیل عبدی

 
ری از کنشگران صنفی در روزهای شما :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه 

در روزهای .اند اندازی کمپینی خواستار آزادی اسماعیل عبدی از فعاالن صنفی حوزه معلمان شده گذشته با راه
گذشته کمپینی در فضای مجازی برای آزادی اسماعیل عبدی به راه افتاده است که تا کنون بیش از دوازده هزار 

نوشته شده، از آقای اسماعیل   کمپین که خطاب به مسئوالن دستگاه قضایی در متن این .اند نفر شرکت کرده

عبدی به عنوان فردی عاشق تعلیم و تربیت راستین ، انسانیت و دلسوز فرزندان ایران یاد شده که مرتکب هیچ 
 .به گفته نزدیکانش، وضعیت جسمانی او مساعد نیست... .ای نشده است عمل مجرمانه

تفسیر اشتباه برای کارگران /آور ُبعدی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اجرای تَک

 دردسرساز شد

 
فعال صنفی کارگری  ،علیرضا حیدری :است  آمده ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه 

قانونگذار از تصویب قانون سختی و زیان آور، حفظ سالمت نیروی کار است این در حالی است   که هدف :گوید می
عده ای از کارفرمایان این تصور غلط را دارند که قانون فوق صرفا قانون بازنشستگی زورتر از موعد است و که 

بازنشستگی پیش از موعد و زدودن عوامل در حالی که  .قانون بحران ساز شده است تفسیر اشتباه از این

غل سخت و زیان آور ای هستند که به نام قانون بازنشستگی مشا سخت و زیان آور از محیط کار دو روی سکه
رده آیین نامه مشاغل سخت زیان آور مشاغل سخت را به دو دسته تقسیم ک: افزودوی . ... اند ضرب خورده

دسته اول مشاغلی هستند که سختی و زیان آور آنها با به کارگیری تمهیداتی قابل حذف است اما دسته . است
ایمن سازی »حیدری با تاکید بر اینکه  ....دوم کارها ماهیتا سخت هستند که می توان سختی آنها را کاهش داد

این کارگران : های رفاهی باشد، افزود ریباید در اولویت سیاست گذا« حفظ جان کارگران»و « محیط کارگاه

برند از این رو حفظ جان آنها باید به هر طریقی در اولویت  هستند که تولید را به مثابه نظام حیات جمعی پیش می
 .باشد

 ترانه بنی یعقوب /  تشکل صنفی می خواهند دستفروشان ،

9/0newspaper.com/Newspaper/Page/6499/Report/-http://www.iran 
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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-9/488940-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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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-9/488940-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


زیر . بساطش را زیر درخت تنومندی پهن کرده :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹شنبه  به گزارش روزنامه ایران،

از روزهایی که شاهد برخورد تند مأموران شهرداری . سایه همین درخت روزهای تلخ و شیرین زیادی را گذرانده

یشان کنار بساطش یا رو به رو، جایی باز کرده، با ها برای بعضی. بوده تا روزهایی که با شهروندان همکالم شده
گو و دوستی گشوده از دانشجو گرفته تا بازنشسته و کارمندی که حقوقش کفاف زندگی را  و برخی هم باب گفت

های اخیر افتاده فراموش  ها و سال های تلخی را که برای دستفروشان در ماه تواند اتفاق کمتر کسی می .نداده
وردن دستفروشان تا مرگ تلخ علی چراغی؛ دستفروشی که به خاطر درگیری با مأموران سد معبر از کتک خ. کند

اما این روزها دستفروشان تهرانی چه . ساله با چهار فرزند 34جانش را از دست داد؛ کارگری  34در سال 

مندند  شان گالیهشان چیست؟ خود شود، خواسته اصلی ها که روز به روز تعداشان زیادتر می کنند؟ همان می
 .....این هم حوادص تلخ را می توان در لینک این گزارش مرور نمود .گیرد شان را می کمتر کسی سراغ

 مکانیکی متخلف 0011تعطیلی / از قطعات تقلبی خودرو فریاد

http://www.isna.ir/news/96023019356 

 
رئیس اتحادیه ،آیین  علیرضا نیک :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

شود که به  های تهران معتقد است یکی از بزرگترین معضالت این صنف بحث قطعاتی محسوب می مکانیست
اگر فعالیت : گفتوی  .گیرد هاصورت نمی اقدام جدی برای مبارزه با آنشکل تقلبی در بازار گسترش یافته و هیچ 

ها را در دو بخش خودروهای سبک و سنگین در نظر بگیریم اگر چه در بخش خودروهای سبک وضعیت  مکانیست

های گذشته  های عمرانی طی سال نه چندان بدی حاکم است اما در بخش خودروهای سنگین به دلیل آنکه طرح
با بیان اینکه طی وی  .اند فعالیت همکاران ما نیز با نوعی رکود مواجه شده است ت خوبی قرار نداشتهدر وضعی

با توجه به مشکالت متعددی که : ،ادامه داد مغازه مکانیکی غیرمجاز پلمب شده ۶۵۱۱یک سال و نیم گذشته 
بدون جواز، تقلب یا مواردی مانند ها وجود داشته باشد گاه تخلفاتی مانند فعالیت  ممکن است در صنف مکانیست

بازرس انتخاب  ۰۱گیرد که برای رسیدگی به این موضوعات اتحادیه ما  استفاده از قطعات نامناسب صورت می
طی این مدت : وی ادامه داد... . توان گفت هیچ صنفی به این تعداد بازرس برای خود نداشته است کرده که می

 ۹۹گیرد نداشتن تخصص در تعمیر خودرو است که در  این حوزه صورت میمشخص شده که عمده تخلفاتی که در 

: رئیس اتحادیه اظهار کرد....کند جواز فعالیت می درصد این موارد فرد بدون برخورداری از جواز صنفی و به شکل بی
بدون  مکانیست تحت پوشش اتحادیه ما قرار دارند اما شاید به همین تعداد واحدهای ۴۱۱۱اکنون در تهران 

 .اند ها به فعالیت پرداخته جوازی باشند که طی این سال

 اولین کار دولت آینده، ارائه برنامه کوتاه مدت اشتغال

http://www.isna.ir/news/96023019218 

 
یک مقام مسئول ، علی خدایی  :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹شنبه  ی ایسنا،به گزارش خبرگزاری دولت

های شغلی در کشور، حفظ آرامش موجود  اولین شرط تحقق اشتغال پایدار و رسیدن به حداقل  :گوید کارگری می

ت و هزار شغل در سال را تکلیف برنامه ششم توسعه دانس ۹۹۱خدایی ایجاد ... .در کشور و سطح اقتصاد است

قطعا داشتن یک برنامه مشخص : رسیم ولی نه با شرایط فعلی، ادامه داد با این اعتقاد که به چنین رقمی می
خدایی با بیان اینکه ایجاد شغل در ... .که تنها روی کاغذ نباشد و جنبه عملیاتی داشته باشد راهگشا خواهد بود

ال پایدار نباید دنبال اشتغال سریع باشیم، بعضی برای اشتغ: ها در کوتاه مدت ممکن نیست، افزود بعضی بخش
 .گذاری بلندمدت نیاز دارند مشاغل پایدار به سرمایه

 اجتماعی با نانوایان نامه تأمین تفاهم
 



http://www.sharghdaily.ir/News/131730 

 

نامه با  متقی نوربخش در جلسه امضای تفاه :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹شنبه  ،شرقبه نوشته روزنامه 
هزار   ۰۱اجتماعی و تسهیل دسترسی کارگران  منظور ارتقای خدمات سازمان تأمین  به: صنف نانوایان، اظهار کرد

ای با این صنف محترم منعقد شده است تا دریافت فهرست کارگران و  نامه واحد نانوایی در سراسر کشور، تفاهم
بدون : گفتی .. های صنفی سراسر کشور انجام شود اتحادیههای نانوایی با همکاری  همچنین بازرسی از کارگاه

اجتماعی و صنف نانوایان وجود دارد که با ایجاد این کارگروه  های همکاری زیادی بین سازمان تأمین  تردید زمینه

 ....دائمی کارها با جدیت دنبال خواهد شد

 کارگر پیمانکار شرکت آهاب 030اخراج 

age=news&nid=6127http://www.etehadeh.com/?p 

 919امروز شرکت پیمانکاری آهاب  :   :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت۹۱شنبه  ،... اتحادیه آزاد به نوشته سایت 

درصورتی این اخراج صورت گرفت که این کارگران ، سه ماه حقوق و سنوات وبن کارگری  .کارگر خود را اخراج کرد
کارگر این مجموعه را بدون تسویه حساب با آنان اخراج  44شرکت  نیز این 39اسفند  48در  .طلب کار میباشند

اخبار رسیده شرکت پیمانکاری اهاب، در زمینه پروژه های ساختمانی و بویژه در ساخت ساز تونلهای  برپایه .نمود

 بیشتر کارگران این شرکت  کارگران افغان و مابقی از کارگران فصلی شهرستانهای.مترو در تهران فعال است
 .کارگاهها مشغول به کار می شوند محروم هستند که از سر نیاز در فصول پاییز و زمستان در این

 تپه براثر شلیک افراد ناشناس شدن دوکارگر نیشکر هفت کشته

 

 
حوالی ظهر امروز دو نفر از کارگران واحد  :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه 

از قرار معلوم در اثر این  .ر گرفتندتپه هدف تیر اندازی افراد ناشناس قرا انتظامات و نگهبانی مجتمع نیشکر هفت

شود که  گفته می .دهد حادثه یک نفر در جا کشته و فرد دوم حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می

های کشاورزی  های نگهبانی و انتظامات مستقر در زمین وظیفه شغلی سوء قصد شوندگان سرکشی از پست
های خود را  ار معلوم این تیراندازی توسط افراد موتورسواری که چهرهاز قر....این مجتمع صنعتی بوده است

 .پوشیده بودند، صورت گرفته است

 خواری باز است هزار هکتار زمین ٣پرونده 

 
http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/20611 

 
 سازمان رئیس معاون  : آمده است ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹شنبه ، سلیمانی زهرا به قلم آرمانبه نوشته روزنامه 

 ترین اصلی از یکی خواری زمین .است باز خواری زمین هکتار هزار سه حدود پرونده :گوید می زیست محیط حفاظت

 شمگیریچ افزایش مساله این با مقابله اخیر های سال در و است کشور حاضر حال زیستی محیط معضالت
 غربی، آذربایجان های استان در خواری زمین میزان ، کشور در شده انجام های بررسی اساس بر ... .است داشته

 مهم های پرونده که است درحالی این .است برخوردار ای مالحظه قابل فراوانی از گیالن و کرمانشاه اصفهان،
 پایتخت در که هایی خواری زمین عمده .است یافته افزایش اخیر های سال در هم تهران در اراضی تصرف درباره

 به اقدام مناطق این در خواران زمین .است تهران اطراف هوای و آب خوش مناطق به مربوط افتد، می اتفاق ایران
 ....کنند می ویال ساخت

 

 آیین نامه ایمنی در معادن و الزام به حفظ ایمنی جانی کارگران
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491682-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%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%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
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-9/491702-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491702-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 

 

الزامات قانونی برای رعایت  :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت ۱۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه گزارش به  

توسط وزارت کار،  ۹۶ماده، در سال  ۴۵۱آیین نامه ایمنی معادن در  چراکه  .م نیستاصول ایمنی در معادن ک
عالوه بر فصل چهارم قانون کار که مشتمل بر حدود بیست ماده قانونی .تعاون و رفاه اجتماعی ابالغ شده است

سازمان جهانی کار در رابطه با ایمنی معادن، آیین نامه ایمنی در معادن در  ۶۵۶نامه  مقاوله و همچنین  است،
 .ماده قانونی دارد ۴۵۱توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابالغ شده است؛ این آیین نامه،  ۹۶۶سال 

ازی محیط کار هدف از تدوین این آیین نامه، پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و ایمن س

قانون کار جمهوری اسالمی ایران تدوین  ۰۱و  ۰۵باشد، لذا این آیین نامه به استناد ماده  در معادن می
کمبود قانونی در کار نیست و آن چه مشکل ساز   خیلیها معتقدند در زمینه ایمنی و بهداشت کار، .است گردیده

 .اند و اجرا نمی شوند کاغذها باقی ماندهاست، فقط فقدان نظارت و اجراست؛ چرا که قوانین روی 

 برابر شده است ۷متوسط قیمت انرژی / میلیون یارانه بگیر حذف شوند ۴۱باید 

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960230000652 

های مجلس شورای  مرکز پژوهش :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت۱۹ گزارش خبرگزاری دولتی فارس، شنبه به 

تاکید کرد که هرگونه افزایش « ها درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه»المی، طی گزارشی با عنوان اس
های تولید، انتقال، توزیع  نوعی موجب ایجاد مانع در انجام اصالحات ساختاری و ضروری در حوزه های نقدی به  یارانه

میلیون نفر  ۶۴ها را جبران کند باید  مندی یارانهاگر دولت بخواهد کسری هدف .و مصرف انرژی در ایران خواهد شد
اجازه  6931این گزارش در پاسخ به سوالی با این مضمون که آیا قانون بودجه سال ....از یارانه بگیران حذف شوند

قانون « 61»طبق تبصره . طور صریح خیر است پاسخ به»کند که  دهد یا خیر؟ تصریح می افزایش یارانه نقدی را می

هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف  9933ها مجاز است فقط  سازمان هدفمندسازی یارانه ،6931سال  بودجه

هزار تومان پرداخت  1333ماهیانه  6931عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال  به. پرداخت نقدی به خانوارها کند

نوعی موجب  های نقدی به  هرگونه افزایش یارانه.. . .میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد 16توان به  فقط می شود،

های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در ایران خواهد  ایجاد مانع در انجام اصالحات ساختاری و ضروری در حوزه

 .شدت نیازمند تحول است هایی که به حوزه. شد

 توقف فعالیت یک کارگاه غیرمجاز ذوب سرب

96023019503http://www.isna.ir/news/ 

 
رییس اداره محیط ، زهره عبادتی  :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت۱۹ شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

واحد ذوب سرب بر برخورد جدی با واحدهای آالینده  زیست شهرستان ری ضمن اشاره به تخریب و توقف یک
وی با اشاره به اینکه کاربری این ملک، دامداری و به صورت غیرمجاز با تغییر کاربری اقدام به ذوب ....تاکید کرد

پس از اخذ حکم قضایی، ماموران اجرایی این اداره اقدام به قلع و : ضایعات و باتری کرده بود،اظهارکرد
های ذوب کردند و باقیمانده  تخریب کوره ها و کلیه وسایل آالینده و باتری ضایعات، آوری تاسیسات، جمع قمع،

اداره محیط زیست شهرستان ری به استناد قوانین : عبادتی در پایان گفت.وسایل از کارگاه خارج شد
تخلف به مراجع ذیصالح محیطی و قانون مدیریت پسماندها، ضمن برخورد با افراد خاطی و ارسال پرونده  زیست

 .و تخلیه و سوزاندن پسماندها برخورد جدی خواهد کرد با هر گونه آلودگی غیرمجاز  قضایی،

 ادامه سرگردانی کارگران شهرداری اهواز برای دریافت معوقات مزدی

 

http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-487048
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-487048
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491648-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%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-9/491648-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 
تنها حقوق های معوقه نشدن  پرداخت :آمده است  ۶۹۹۱ ارديبهشت۹۱به گرارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه 

شود بلکه کارگران  محدود به کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تکفل دولت و بخش خصوصی نمی

اعتنایی نسبت به پرداخت مطالبات مزدی  گویا بی .شهرداری های کشور نیز مطالبات پرداخت نشده دارند
در سراسر کشور است؛ شاهد این ادعا استمرار ها در حال تبدیل شدن به یک امر عادی  کارگران شهرداری

کارگری است که در ناحیه چهارم شهرداری اهواز مشغول کارند اما از قبل شروع سال جدید  01سرگردانی 

در پیگیری های خود مدام میان پیمانکار و مدیران این کارگران  .تاکنون بابت معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند
نفر از این جمع برای پیگیری  34شوند و همین مسئله باعث شده است تا نزدیک به  شهرداری پاس داده می

 ....معوقات مزدی خود راهی مراجع تشخیص و حل اختالف اداره کار بشوند

 موکول شد ۷۷های شمال کشور به سال  برداری از جنگل توقف کامل بهره

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1415561 

 

: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتجاللی  : آمده است ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،
نیز با  ۹۶یابد و در سال  درصد کاهش می۰۱های شمال کشور به  برداری از جنگل در سال جاری میزان توقف بهره

خداکرم جاللی رئیس همچنین  .شود طور کامل متوقف می ها به برداری از جنگل تشخیص دولت و مجلس بهره

هزار خانوار از حوزه منابع طبیعی معیشت  044یک میلیون و : افزود ها، مراتع و آبخیزداری کشور  سازمان جنگل
هزار خانوار از سایر  094هزار نفر از آنها از طریق بخش دامداری در منابع طبیعی و  404گذرانند که  خود را می

عملیات آبخیزدار، : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت.گذرانند تبط با آن معیشت خود را میموارد طبیعی و منابع مر
خوبی انجام نشود  اگر آبخیزداری به.  زدایی در برنامه ششم مورد توجه ویژه قرار گرفته است داری و بیان آبخوان

 ....گیرد زدایی و گرد و غبار و ناامنی اکولوژیک صورت می مقدمه بیابان

 ساماندهی دستفروشی و اشتغال غیر رسمی  ضرورت

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1415558 

 

آرمان حاجیان فرد، استاد اقتصاد :  آمده است ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶به گزارش خبرگزاری تسنیم ، دوشنبه 

. زمانی که فضای کسب و کار برای افراد در جامعه مهیا نیست:دانشگاه درباره علت گسترش مشاغل کاذب گفت
اقتصاد دان در این میان  .ن استهزار توما 344هزار تومان و حقوق کارگران  144میلیون و 4هزینه معیشت حدود 

های  زمانی که بنگاه. اشتغال در بخش غیر رسمی در طول دوره های تعدیل اقتصادی رونق می گیرد :ها معتقدند
توانند شغلی جایگزین برای نیروی خود بیابند اقتصاد و اشتغال غیررسمی گسترش می  کوچک تعطیل یا نمی



تفروشان مترو،دختران جوان بودند اما این روزها شاهد دستفروشی دریکی دوسال گذشته اکثر دس... . یابد

اکثر دست فروشان مترو ، دختران جوانی هستند که یا  .مردان جوان و حتی پیرمردان در مترو هستیم

یا حداقل دیپلم دارند و از سر و وضع آراسته ای هم برخوردارند و همین سر و وضع و کاالهایی که به   دانشجویند
از سوی دیگر مردان جوانی را می  ..ی آویزند، گاهی اوقات سالن مترو را به سالن های مد شبیه می کندخود م

خالصه . بینیم که مشخص است آنها فارغ التحصیل دانشگاه هستند و به فروش دونات ولواشک می فروشند 
حاکم در جامعه  بیکاری و رکود  اینکه رواج دستفروشی در مترو این روزها تنها و تنها ناشی از

ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن،شلوار، جوراب،گل،فال حافظ، خوراکی،مواد  کن بخش تراکت.است

آشامیدنی در مترو و کنار خیابان جز مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی هستند که صاحبان این مشاغل برای فرار از 
شاغالن به حدی باالست که علی ربیعی،  تعداد آمار این.پیامدهای بیکاری به این سمت هدایت شده اند

وفور اینگونه . میلیون نفر می داند 0وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی پیش تعداد مشاغل غیر رسمی را 

 .دانند مشاغل تا جایی است که برخی کارشناسان اقتصادی دلیل آن را درآمد باالی آن می

 قاچاق کاال 

 اسامی+ شد برند سیگار قاچاق اعالم ۴۱فهرست 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1415438 

 

 

ریزی  رئیس مرکز برنامه ،علی اصغر رمزی: آمده است ۹۱۹۶تاردیبهش ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،

با بیان اینکه در سال وی  .نشان تجاری سیگارهای قاچاق را اعالم کرد ۶۰فهرست  ،و نظارت بر دخانیات کشور

صورت قاچاق عرضه  برند سیگار قاچاق بدون اخذ مجوز برای تولید یا واردات در بازار به 144گذشته فهرست 
انتشار فهرست سیگارهای قاچاق موجب آگاهی مردم جهت عدم خرید و مصرف آنها : اظهار داشت گردید، می

 .شود های نظارتی می دلیل مضر بودن آنها و تشدید برخورد با این نام و نشانهای قاچاق توسط دستگاه به

: تولید هستند، افزودرمزی با بیان فهرست یادشده اصالح و اقالمی که در حال حاضر فاقد مجوز واردات و یا  

عنوان سیگارهایی که قطعاً  به( برند)نام نشان تجاری  48باشد و در قالب  قاچاق این سیگارها قابل توجه می

های نظارتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  شرح جدول زیر تهیه و به دستگاه گردد به قاچاق محسوب می
 :و عرضه برخورد قانونی با شدت بیش از پیش صورت پذیردکاال و ارز ابالغ گردید تا در سطح بازار 

 درصدی محصوالت کشاورزی در زمستانی که گذشت ۷۲تا  ۵گرانی 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1415335 

 

نقل از مرکز آمار ایران؛ بر اساس به  : آمده است ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،

؛ در بخش غالت در 39گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینة خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان

درصد  34.4معادل  ، متوسط قیمت ذرت دانه ای نسبت به فصل مشابه سال قبل4439سه ماهه چهارم سال 
 9340، متوسط قیمت گوجه فرنگی 4439در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال تنها  .افزایش داشته است

درصد کاهش داشته و  49.4و 44.3ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  0884و قیمت پیاز 
ای  در بخش محصوالت علوفه .استافزایش داشته درصد  44.9معادل   ریال بوده که 0441متوسط قیمت اسفناج 



 4.3ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  0183، متوسط قیمت یونجه 4439در سه ماهه چهارم سال 

، هزینه کارگر میوه 4439در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال ... .درصد افزایش داشته است

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به  484443کارگر میوه چین زن  ریال و هزینه 393909چین مرد 
هزینه کارگر   ریال و 399844همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد . درصد افزایش داشته است 41.8و  0.4ترتیب 

د درص 1.0درصد کاهش و  3.0ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  100440تنک کار زن 
 .افزایش نشان می دهد

 میلیارد تومان مالیات مشاغل پرداخت شد  ۰۲۲هزارو  ۱سال گذشته 

 
مشاور مالیاتی ،ان محمدرضا جعفری :آمده است ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 

اصناف با : این فعال بخش خصوصی افزود ....امکان رشد مالیات برای همه صنوف وجود ندارد: اتاق اصناف گفت
مالیات بیشتری بپردازند، اما سازمان مالیاتی با  ۹۵توجه به رکود حاکم بر بازار، قادر نیستند برای عملکرد سال 

وی با بیان اینکه  ....ها است خواستار رشد مالیات ۹۱ر بودجه سال درصدی درآمدهای دولت د ۲۱توجه به رشد 

هزار از آنها برگه مالیات  ۲۱۱هزار مؤدی مالیاتی در صنوف وجود دارد که برای یک میلیون و  ۰۹۱یک میلیون و 
ده بقیه نیز در مرحله دادرسی قرار دارند و هنوز مالیات آنها قطعی نش: صادر شده است، گفت ۹۴قطعی سال 

 .است

 ان از دولت مطالبه دارندآموز معلمان و دانش

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1413788 

 

در میان مطالبات مختلف اقتصادی و  : آمده است ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،
آموزان نیز مطالبات مختلفی را از دولت  معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی از سوی مردم، معلمان و دانش

جمله موضوعات اقتصادی بازهم وپرورش تحت تاثیر مسائل دیگر از  مقوله مهم آموزش... .جدید خواهند داشت
توان  وپرورش هستند که نمی آموز مخاطبان وزارت آموزش میلیون دانش 44.9نادیده ماند اما یک میلیون فرهنگی و 

هاست که با مشکالت متعددی دست  وپرورش سال آموزش....تفاوت بود ها و مشکالت آنها بی نسبت به خواسته

آموزان در مناطق  انگیزگی آنها، محرومیت مدارس و دانش معلمان، بیکند، مشکالت معیشتی  و پنجه نرم می
مرزی و محروم کشور، فضای فرسوده مدارس، مدارس کپری، عدم اختصاص سرانه به مدارس، کسری بودجه، 

های درس تنها بخشی از مشکالت  آموزان در کالس ساماندهی نامناسب نیروی انسانی و افزایش تراکم دانش
هزار کالس ناامن در کشور وجود دارد که نیازمند تخریب است  08اکنون بیش از  هم .پرورش است نظام آموزش و

هزار  48سازی است که ساماندهی به آنها به اعتبار  هزار کالس درس نیاز به مقاوم 30از سوی دیگر بیش از 

 .اسر کشور وجود داردکالس کانکسی در سر 4044یک هزار کالس خشت و گلی و .میلیارد تومانی نیازد دارد

 

های بسیار و در امکانات نامناسب مشغول به تحصیل هستند و این  آموزان مناطق محروم کشور با سختی دانش

 .توان آن را نادیده گرفت واقعیت مهمی است که نمی

 در پرونده زنجانی تاکنون نتایج ملموسی به دست نیامده است

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/492139-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%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%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/491945-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/491945-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


بابک : وزیر دادگستری گفتپور محمدی ، :تآمده اس ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 

هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت ، دو هزارمیلیارد تومان را از محل واگذاری اموال و  ۰زنجانی از حدود 

هایش، تسویه کرده است؛ البته وزارت نفت مدعی است بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود  شرکت
درباره بابک زنجانی اقداماتی برای شناسایی عوامل همکارش صورت گرفته که در .رسد ان میهزار میلیارد توم۶۲

ای به دست نیامده اما امیدواریم در ادامه  در این پرونده تاکنون نتایج ملموس قابل ارائه.مرحله بازپرسی قرار دارند
هایی که از سوی بابک زنجانی  راییمتاسفانه تاکنون دا: تصریح کردوی  .به نتایج خوبی برسیم  روندرسیدگی،

هزار میلیارد تومان با  ۶۲هزار میلیارد تومان می شود؛ در حالیکه بدهی این متهم بیش از ۲ارائه شده به سختی 

هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت ، دو  ۰بابک زنجانی از حدود  .حداقل سود تخمین زده شده است
هایش، تسویه کرده است؛ البته وزارت نفت مدعی است  حل واگذاری اموال و شرکتهزارمیلیارد تومان را از م

 ....رسد هزار میلیارد تومان می۶۲بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود 

 تجمع کردند آبی مقابل فرمانداری  اهالی مسکن مهر پیشوا برای رفع مشکل بی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1415892 

 

شماری از ساکنین مسکن مهر والیت : آمده است ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم ،
شهرستان پیشوا با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان پیشوا، خواستار حل مشکالت این واحدها به ویژه 

مدت سه روز است که آب : یکی از معترضان اظهار داشت .یدنی این منطقه شدندمشکل قطع آب آشام

پیش از این نیز بارها به : وی بیان کرد .آشامیدنی ما در مسکن مهر والیت شهرستان پیشوا قطع شده است
با  اندارمعاون فرم ،حبیبی ....فرمانداری و اداره آب و فاضالب مراجعه کردیم؛ ولی هنوز مشکل ما حل نشده است

متأسفانه در : دانم اظهار داشت کنم و مشکل شما را مشکل خود می بیان اینکه من مشکل شما را درک می
بینی نشده و همین سبب شده که  ای پیش هایی که این منازل ساخت شده برای آن، منبع ذخیره سال

 .شهروندان این مناطق نتوانند از آب ذخیره استفاده کنند

 عبدی را آزاد کنید: اب به مقامات ایرانعفو بین الملل خط

http://bield.info/abdi-33/ 

ما خواهان آزادی فوری و بی قید شرط : آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  ،به گزارش حقوق معلم و کارگر 

. اسماعیل عبدی که تنها به دلیل فعالیت های صنفی و تالش حقوق حق طلبانه اش زندانی شده است هستیم

می خواهیم که عبدی را به ( مقامات ایران)خواهان رسیدگی بال درنگ به وضعیت جسمی او بوده و از شما  ما
بیمارستانی در خارج زندان منتقل کرده تا او در انطباق با معیارهای پزشکی، از جمله اصول محرمانه بودن، 

ز شما می خواهیم که به حق هر کس ما ا. استقالل ورضایت آگاهانه؛تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرد
در تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری به انتخاب خود، که تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

است، و هر دو ( ICCPR)و تضمین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ICESCR)اجتماعی و فرهنگی 

 .ه و آنها را اجرا کنیدتوسط دولت ایران امضاء شده است احترام گذاشت

 بخشی از مطالبات پرداخت شد/ماه مزد معوقه کارگران آذرآب را به تجمع کشاند 0

 

جمعی از کارگران کارخانه آذر آب واقع آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 
ماه دستمزد ، دست از کار کشیده ودر محوطه  ۹در استان مرکزی در اعتراض به عدم دریافت در شهر اراک 

های نیروگاهی و پاالیشگاهی  که در زمینه اجرای پروژه« آذر آب اراک»کارگران کارخانه .کارخانه تجمع کردند
و ماه  ۶معوقه بابت  حقوقاه م۹که جدا از   کارگر هستیم۶۵۱۱ما حدود   :فعالیت دارند، با اعالم این خبر گفتند

به مرور بیشتر   صنایع آذرآب اراک طی دو سال گذشته  به گفته آنان مشکالت شرکت....حق بن نیز طلبکاریم

و در حال حاضر نیز مطالبات   روزه پرداخت می شد ۲۱تا ۶۵شده تا جایی که هر ماه حقوق کارگران با تاخیر 
 .سیده استمزدی پرداخت نشده کارگران به سه ماه ر

 ساعت ۴۰تن پسماند کاغذ انتخاباتی در  ۵۲آوری  جمع

http://www.mehrnews.com/news/3984760 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491874-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


 

 

 
 

 
 

معاون خدمات شهری  مجتبی یزدانی،: آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  ، به نوشته خبرگزاری مهر

هزار  ۵تن پسماند کاغذی ناشی از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی توسط بیش از  ۵۱بیش از : شهرداری تهران گفت
مجتبی ... .ساعت جمع آوری شد۶۲خودروی سواری سبک در کمتر از  ۱۱۱و حدود تهران نیروی پاکبان شهرداری 

گانه بالفاصله پس از پایان انتخابات در دو بخش جمع  ۲۲ناطق سازمان مدیریت پسماند با همکاری م: یزدانی گفت
را  آوری پسماند خشک و بکارگیری ناوگان مکانیزه خدمات شهری چهره شهر را به حالت عادی بازگردانده و پایتخت 

 ...برای فعالیت معمول روزانه آماده کرد

 رفع تبعیض در مخابرات؛ خواسته ما از دولت دوازدهم

 
گویند  کارکنان شرکتی مخابرات می:آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 

های مخابرات که پیش  شرکتی .زی حقوق و مزایا استمطالبه اصلی ما رفع تبعیض ها در مخابرات و یکسان سا

از این بارها از شهرهای دور و نزدیک به تهران آمده اند و با برگزاری تجمعات صنفی خواستار رسیدگی به وضعیت 
خواهیم که شرایط  کنیم و از دولت دوازدهم می فراموش نمی  گویند مطالبات خود را اند، می نابسامان خود شده

این کارکنان که خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با  .برات را تغییر دهدشغلی مخا
مخابرات و رفع تبعیض بین کارکنان رسمی و شرکتی هستند، با انتقاد از عملکرد نامناسب شرکت مخابرات ایران 

ی ما رسیدگی کند؛ حاال هفته ها در ماههای گذشته مجلس به مخابرات مهلت داد تا به وضعیت شغل: گویند می

 .از پایان این مهلت گذشته ولی ما همچنان بالتکلیفیم

 های بابک زنجانی پرداخت نشده است هنوز بدهی

http://www.mehrnews.com/news/3984644  

 
 

 

 
 

 
 

با وجود تأیید : مصطفی پورمحمدی گفت: آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  ، به نوشته خبرگزاری مهر

دربارٔه بابک زنجانی : افزودوی  .های این متهم به صورت کامل پرداخت نشده است حکم بابک زنجانی هنوز بدهی
تصریح وزیر دادگستری  .له بازپرسی قرار دارنداقداماتی برای شناسایی عوامل همکارش صورت گرفته که در مرح

شود؛ در  هزار میلیارد تومان می۲هایی که از سوی بابک زنجانی ارائه شده به سختی  متأسفانه تاکنون دارایی: کرد
فاصله : می توان گفت .هزار میلیارد تومان با حداقل سود تخمین زده شده است ۶۲حالیکه بدهی این متهم بیش از 

توانیم طلب ملت ایران را  انی با میزان اموالی که از وی شناسایی شده بسیار زیاد است و نمیبدهی زنج
 ....برگردانیم

 

 صداقت کارگران اثبات شده است/های بر حق کارگران فرارسیده زمان رسیدگی به خواسته
 

مدیره  عضو هیات مهرزاد مویدی،:آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 
های  معیشت آبرومندانه، امنیت شغلی، برخورداری از تشکل :گوید کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور می

دولت امسال با : های کارگران دانست و افزود مستقل کارگری و اجازه طرح آزادانه مطالبات را مهمترین خواسته

از مسووالن : افزودوی .تواند در این جهت گام بردارد گیری الیحه معیوب اصالح قانون کار نشان داد که می بازپس
بارها خواسته شده است که ضوابط باید طوری باشد که نیروی کار دغدغه از بین رفتن اشتغال خود را نداشته 

رسان است،  در حال حاضر قراردادهای کوتاه مدت در کارهایی که ماهیت مستمر دارند، بسیار آسیب .... باشد 
این است که کارفرمایان از این قراردادها آسیب می بیند چراکه وقتی کارگر احساس امنیت نکند نتیجه : گفت

 .موجب می شود تعلق کافی به محیط کار نداشته باشد

 عوامل مرگ معدنچیان در تونل زمستان یورتمدیر کل پزشکی قانونی استان گلستان اعالم کرد؛

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491879-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491879-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491882-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491891-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA


 
مدیرکل پزشکی ،حسین زارعی :آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 

سوختگی شدید و عوارض ناشی از آن، ضربه مغزی ناشی از شکستگی جمجمه : قانونی استان گلستان گفت
 .اشی از قرار گرفتن در فضای محبوس معدن، از مهمترین دالیل مرگ معدنچیان یورت بودو نارسایی تنفسی ن

 از مشاهدات مددكاران اورژانس اجتماعي كه سراغ خانواده معدنكاران يورت رفتند« اعتماد» روايت 
 عروسي خون در زير آوار

 گیس بنفشه سام

 6&pageno=13http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=71 

روز بود داماد  ٤... همه، دوستاي ما بودن»  :آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به نوشته روزنامه اعتماد،

اي ما رو راه  هیچ خانواده... كرديم آرومشون كنیم تالش مي... لحظه مرگشون رو زنده و شاهد بودن... شده بود

گفتن پدر ... به خاطر فقر... گرفتن نون رو نسیه يا نصفه مي... بدمهاي اينا رو چي  من جواب بچه: گفت مي... نداد
اصغر  علي«.اومد ما براي اينا هیچ كاري از دستمون بر نمي... حتي قادر به گريه نبودن... بچه هامونو برگردونین

نفجار و مددكار اورژانس اجتماعي استان گلستان، ساعتي بعد از انتشار خبر ا ۲صابري و ابوالقاسم جوادي؛ 
رفتند و . معدنچي را با آوارش بلعید، راهي منطقه شدند ٤۹فروريزش معدن زغال زمستان يورت؛ معدني كه جان 

دست خالي برگشتند چون عوامل امنیتي، مسیر منتهي به معدن را بسته بودند و فقط امدادگران و نیروهاي 
مجوز گرفتند و تا دو هفته بعد از حادثه . دي از رامیانصابري از آزاد شهر آمده بود و جوا. نظامي مجوز عبور داشتند

صابري عصر . جوادي آنقدر ماند تا پیكر آخرين معدنچي را هم به خاك سپردند. را با خانواده قربانیان سر كردند

 ....شما را به خواندن این گزارش دعوت می کنم   .آخرين پنجشنبه ارديبهشت، روستا را ترك كرد

 تجمع جمعی از کارگران روغن قو مقابل وزارت کار
 

 
  جمعی از کارگران کارخانه پارس قو:آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 

این کارگران .اند و رفاه اجتماعی در خیابان آزدای تجمع کردهمقابل وزات تعاون، کار در تولید کننده روغن نباتی قو 

عالوه بر این، .چه سریعتر کارخانه پارس قو هستند  نفر است خواستار بازگشایی هر ۲۱۱که تعداد آنها در حدود 

خود را  ۹۱و دستمزد فروردین ماه  ۹۵کارگر این کارخانه دستمزد بهمن، اسفند، بخشی از عیدی، سنوات  ۹۱۱
کارگر آن در  ۹۱۱بهمن سال گذشته تعطیل شده و در حدود  ۵کارخانه با تصمیم مدیران ان از روز .اند یافت نکردهدر

 .برند بالتکلیفی به سر می

 ماه گذشت ۱از  کارگران شیشه قزوین کاریطلب 

 
« شیشه قزوین»کارگران کارخانه : آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

تا حدود   این کارگران که تعداد آنهااز کارفرمای خود طلبکارند  ۹۵ماه دستمزد و عیدی سال ۴مدعی هستند بابت 
آنان مربوط به طلب  کارکردیکه مطالبات  :اعالم داشتندنفر است در توضیح این طلب وصول نشده خود  ۲۰۱

دلیل   همچنین کارفرما به. و فروردین واردیبهشت ماه سال جاری می شود  ۹۵های بهمن و اسفند  مزدی ماه

یکی از کارگران شاغل در کارخانه شیشه قزوین  .آنان را پرداخت نکرده است ۹۱کمبود نقدینگی عیدی سال 
شود؛ ولی نه تنها  ش از تعطیالت نوروز به ما وعده داد که بعد تعطیالت معوقات ما پرداخت میکارفرما پی: :گفت

نفر از کارگران این کارخانه که  ۲۶حدود   :گفت همین کارگر .واریز نشد  دستمزد را نپرداخت بلکه عیدی ما هم
 ....البات خود را از کارفرما وصول کننداخراج شده اند هنوز نتوانسته اند مط و راز کار بیکا ۹۱قبل از نوروز سال 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491918-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491918-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491905-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


 ه معدن زمستان یورتبهبودی و مرخصی آخرین کارگر بستری شد

 

 
بر اثر انفجار  اردیبهشت ۶۹در روز : آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

نفر از این کارگران برای نجات جان همکاران خود به  ۲۲. کارگر جان خود را از دست دادند ۴۴  فاجعه معدن یورت،

از کارگران  ،حال عمومی حسین میرزاوطن: گفت سخنگوی اورژانس  ،یمجتبی خالد .داخل تونل رفته بودند
های ویژه بیمارستان مطهری آزاشهر بستری  معدن زمستان یورت که به علت مشکالت تنفسی در بخش مراقبت

پیشتر دو کارگر دیگر معدن یورت به علت مشکالت تنفسی در  .بود بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده است

 .اما اندک زمانی پس از بستری با بهبود حالشان از بیمارستان مرخص شدند  مارستان بستری شده بودنداین بی

 علیرغم خاتمه کار؛ مطالبات در ستاره خلیج فارس پرداخت نشد
 

 
جمعی از کارگران پیمانکاری : آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

و از عدم پرداخت  را طلبکاریمما سه ماه حقوق مان : گفتندپاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس با ایلنا 
این کارگران که کار آنها با تکمیل ساخت و افتتاح پاالیشگاه به پایان رسیده، سه  .معوقات مزدی خود انتقاد کردند

با مسئوالن شرکت پیمانکاری مربوطه تماس : گوید یکی از این کارگران می. حقوق های معوقه طلب دارندماه 
حدود هزار کارگر در این رابطه  .ها پرداخت نشده و پولی در بساط نیست ضعیتگویند صورت و گرفتیم ولی می

گویند از اهمال در تسویه  های پیمانکاری هستند و می تجهیز و ساخت پاالیشگاه در انتظار پرداخت توسط شرکت

 .این کارگران در سال جدید با پاالیشگاه قرارداد شغلی ندارند. حساب خسته شده ایم

 خشکسالی امکان پذیر نیست باید با آن سازگار شویممقابله با 

http://www.isna.ir/news/96023120490/ 

 
س گروه رئی مسعود گودرزی، :آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت  ۹۶به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، دوشنبه 

های دولتی و غیر دولتی در  های همه مجموعه خشکسالی و تغییر اقلیم با اشاره به اینکه باید سیاستگذاری

توانیم با آن  توانیم با خشکسالی مقابله کنیم و فقط می ما نمی: جهت سازگاری با خشکسالی باشد، گفت
باید آمایش سرزمین کنیم و ببینیم در کجا : داشتاظهار  وی ....افتد سازگار شویم و به مرور زمان تغییر اتفاق می

دهد چه محصولی، چه اقلیمی و چقدر امکان کشت وجود دارد و نه اینکه یک  پتانسیل سرزمینی ما اجازه می

های  های همه مجموعه الگو را برای کل کشور در نظر بگیریم و این امر نیازمند این است که سیاست گذاری

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491967-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/491988-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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-9/491988-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF


توانیم با خشکسالی مقابله  ما نمی. نار همدیگر در جهت سازگاری با خشکسالی باشددولتی و غیر دولتی در ک

 .توانیم سازگار شویم و به مرور زمان تغییر اتفاق می افتد فقط می. کنیم

 سپرده گذاران کاسپین به پولشان نرسیدند/ ترفند بانک مرکزی جواب نداد

415648https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/31/1 

 

درحالی بانک مرکزی شب انتخابات  :آمده است  ۹۱۹۶اردیبهشت ۹۶دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
صادر کرد که ... میلیون و  ۶۱اطالعیه هایی برای سپرده گذاران کاسپین با محتوای آغاز پرداخت سپرده های زیر 

سپرده گذاران کاسپین که مسدودیت سپرده هایشان در دولتِ .نتیجه ماندمراجعه مردم به شعب بازهم بی 
ماهه شده است تجمع های متعددی مقابل ساختمان بانک مرکزی در میرداماد و کاخ دادگستری  0روحانی 

نفر از مردم خشمگین تهرانی سراسیمه خود را به ساختمان مرکزی این  4444د راین میان بیش از . داشته اند

به نحوه سامان دهی مشابه موسسات غیرمجاز و نیز   سپرده گذاران کاسپین. در آرژانتین رساندند موسسه
برخورد مبهم و ناقص بانک مرکزی برای تمام مبالغ سپرده گذاران نزد آن موسسه مجاز و همچنین عدم شفاف 

قطعا عدم  ....دسازی کامل جهت بازپرداخت تمامی ارقام سپرده ها از سوی بانک مرکزی معترض هستن
مسئولیت پذیری به هنگام بانک مرکزی و اشتباهات مکرر مدیران آن در پرونده کاسپین، سرمایه های مادی و 

اجتماعی مردم را مورد هدف قرار داده است و به جای آنکه مدیران و مباشران این تخلف آشکار به اشد مجازات 

ه به جز سایت رسمی بانک مرکزی و رسانه های عمومی، برسند اکنون مردم سپرده گذار دراقصی نقاط کشور ک
ابزاری برای مطلع شدن از پشت پرده های مشکوک نداشتنه اند بازندگان اصلی این سریال پر غصه کاسپین 

 ....شده اند

 سعید یوزی به تشکل های مستقل کارگری و فعالین پیشرو گزارش

 !!!چرا، مرا دستگیر، زندانی و محاکمه کردند

http://comitehpeygiry.com/ 

 

تعقیب و مراقبتی که ...  : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه ،....بر پایه گزارش مندرج در سایت کمیته پیگیری 

شهر در استانهای تهران ،البرز ،کرمانشاه و کردستان به کار برده بودند، و پس از   برای دستگیری من در چهار
  بزرگی ،علیه  برام تعریف کردند ، به خود شک کردم و ترسیدم، شاید کار مهم و خالف دستگیری خودشان 

با من تماس می   تلفنی اگر   اصال  متوجه شدم که  طی روند باز جویی   اما براستی. امانجام     داده   امنیت
پرداخت حقوق و وقت گذاشتن  و این همه هزینه و اداره اطالعات   تالش  گرفتند، دیگر نیازی به این همه

  انجمنهایی  فعالیت در  ینمسئله ی انجمن کارگران مهاجر ، همچن  کاری و روابط   تردد به عراق ، دنبال....نبود،

کامیاران سنندج ،مریوان ،دیواندره ،سقز وسایر ،مجموعه   قانونی و غیر دولتی شهر های غرب ،از جمله. صنفی
در کیفر   نظام سیاسی علیه   به نام جاسوسی ، اقدام علیه امنیت و تبلیغات  ی از اتهاماتی بودند ،که

باید سند   بر قراری دادگاه که برایت کیفر خواست تنظیم می شود، ا روزبهم گفتند ت ....خواست، تنظیم شده بود
با : قاضی با تعجب و نگاه غضبناکی پرسید  هیچ اعتبار مالی ندارم،: به قاضی پاسخ دادم. جهت وثیقه بگذاری

 زارش خواندنی است گ...! ؟..نداری ؟ ملک و ثروتی ..این همه پر حرفی طی این همه سال چکار کردی

 شد ها تهرانی رویکرد تغییر باعث شهر فروش و خواری رانت فساد،
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/492119-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF


 

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دو شنبهبه 

اسالمی در واکنش به ناکامی اصولگرایان فعلی شورای شهر تهران در راهیابی به  و امور داخلی مجلس شورای
 همچنین ،خواری و فروش شهر در مدیریت شهری  مردم به مسائلی از جمله فساد، رانت: شورای پنجم گفت

دم حساس شده بودند و این موارد باعث شد تا مرو تراکم فروشی برای مردم شهر شرایط سختی را ایجاد کرد 
این عدم انتخاب نشان از رشد و عقالنیت مردم : ادامه دادوی  .از رویکرد اصولگرایی به رویکرد دیگری روی بیاورند

ای نشود که  امیدواریم رویکرد جدید بتواند پاسخگو باشد و به گونهو توجه آنها به رشد و توسعه شهر است، 

 .مانند شورای اول شاهد چالش باشیم

 موزان تیزهوش از عادی بشدت مخالفمآ با جداسازی دانش

http://www.isna.ir/news/96030100344 

 
معاون آموزش ابتدایی ، رضوان حکیم زاده : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

وزارت آموزش و پرورش با طرح این پرسش که آیا کیفیت آموزشی که برای کودکان در مناطق محروم فراهم 
با طبقه بندی مدارس به تیزهوشان و غیره : کنیم برابر با کیفیت آموزشی برای کودکان پایتخت است؟ گفت می

مروز دور هم جمع شدیم تا به ا... .کنیم به سمت یکپارچگی مدارس حرکت کنیم به شدت مخالفیم و تالش می

های  مردم به وعده. همه صد در صد و بدون جداسازی فکر کنیم و این کودکان هم جزو همین صد در صد هستند
. نجات یک کودک فقیر نجات یک نسل است: وی افزود.گفتند و برای مردم خوشحال هستم" نه"پوپولیستی 

کردهای اساسی ما در معاونت ابتدایی آموزش و پرورش آموزش بدون تبعیض قومی و نژادی و مذهبی از روی
 ....است

 قاچاق دام

 کشف بیش از یک میلیارد ریال دام قاچاق در تفت

http://www.isna.ir/news/96030100457 

 
فرمانده انتظامی ، احمدغالمزاده : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه تی ایسنا،به گزارش خبرگزاری دول

پلیس این شهرستان با انجام یک عملیات ایست و بازرسی ضمن توقیف یک دستگاه : شهرستان تفت گفت

راس گوسفند قاچاق خارج از  444مشخص شد که محموله تریلی،   ..راس دام قاچاق را کشف کرد 444تریلی، 
ارزش برآورد شده این ... دامپزشکی است که به همین منظور خودرو به دامپزشکی استان منتقل شدشبکه 

در این خصوص دو متهم نیز : میلیون ریال بیان کرد و گفت 94های قاچاق را از سوی کارشناسان، یک میلیارد و  دام

 . دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند

  کردند تجمع مرکزی البرز سنگ زغال معدن کارگران

گروهی از کارگران معدن زغال سنگ البرز : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دو شنبهبه
از قرار معلوم  .برپا کردند  هایشان تجمع واستهپاسخ ماندن خ مرکزی واقع در شهرستان سواد کوه به دلیل بی

اند که استخراج زغال سنگ براساس قیمتهایی  شرکتهای پیمانکاری مستقر در این واحد معدنی به کارگران گفته
که در سال جاری به آنها پیشنهاد شده فاقد صرفه اقتصادی است و با این شرایط آنها قصد ادامه فعالیت در این 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492469-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


همچنین گفته می شود در تجمع امروز کارگران واحد زغال سنگ البرز مرکزی با مسدود  .ا ندارندواحد معدنی ر

 .اند کردن خیابانهای شهر زیرآب به نوعی اعتراض خودرا به مسئوالن بیان کرده

 باخته حادثه معدن آزادشهر برقرار شد جان 42مستمری تمام 

http://www.isna.ir/news/96030100754 

 
استاندار گلستان با  ،دکتر حسن صادقلو :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

تان یورت آزادشهر، اظهار دیده در زمس کاران حادثه های معدن تشریح روند رسیدگی به مشکالت کارگران و خانواده

های معیشتی پرداخت  هزینه مصدوم، کمک 03جان باخته این حادثه جانگداز برقرار و به  34مستمری تمام : کرد
 493سنگ آزادشهر پرونده بیمه بیکاری تشکیل که برای  کارگر معدن زغال 133برای : تصریح کردوی  .شده است

باخته  میلیارد ریال برای دیه کارگران جان 444شرکت بیمه آسیا : افزود وی .نفر از آنها حقوق بیکاری برقرار شد
میلیون تومان  144تخصیص صادر کرد که مطابق قوانین مدنی جمهوری اسالمی ایران به هر خانواده جان باخته 

مان همچنین با دستور وزیر بهداشت و در: افزوداستاندار .شود پس از صدور گواهی انحصار وراثت پرداخت می

پیش از این نیز همچنین  .باختگان معدن آزادشهر آغاز شده است میلیون ریال به خانواده هر یک از جان 84پرداخت 
های خاکسپاری  میلیون ریال بابت هزینه 404باختگان معدن آزادشهر  با دستور وزیر کار به بازماندگان هر یک از جان

تمامی حقوق و مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد و از : کردخاطرنشان استاندار  .و مراسم تعزیه پرداخت شد
 .ها در دست رسیدگی است اند، مشکل مسکن بازماندگان آن باختگان مستاجر بوده جا که اغلب جان آن

 شدند تبرئه کارگری فعال دو :محمدعلی جداری فروغی در تماس با ایلنا

جعفر ، وکیل محمدعلی جداری فروغی: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶،دو شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه  

اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و ازاین دو نفر تبرئه از، گریدو تن از فعالین کار عظیم زاده و شاپور احسانی راد
( اکار)به موجب دادنامه صادره از شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی .تبلیغ علیه نظام خبر داد

قضات محترم شعبه هشت دادگاه .از اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، تبرئه شدند نامبردگان

اند؛ در دادنامه صادره،  های موکلین را صنفی و در چهارچوب قانون تشخیص داده تجدیدنظر در حکم صادره، فعالیت
علیهما به جهت احقاق حقوق قانونی بوده، مجموعه با توجه به این که اقدامات مشار... »: صریحا آمده است

جداری  .«...گردد اقدامات انجام شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی نمی
 ۶۶الزم به ذکر است که موکلین پیش از این در دادگاه انقالب اسالمی ساوه به اتهامات فوق به : فروغی گفت

 .بودند که با صدور حکم جدید و قطعیت آن، احکام قبلی منتفی است سال حبس محکوم شده

 روم می شورا به (پاکبانی) رفتگری لباس با /شوراها انتخابات پنجم نفر 

 

 

محمدحسن علیپور، نفر پنجم انتخابات : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دو شنبهبه 
علیپور که مدرک  .پاکبان شهرداری رشت، در انتخابات شوراهای شهر کاندید شد یک  .شورای شهر رشت شد

محمدحسن علیپور .نفر پنجم شود کارشناسی روابط عمومی دارد، توانست در انتخابات شورای شهر رشت، 
دهم و  پاکبانی را ادامه می: گوید او از نتیجه انتخابات راضی است و می. کند این روزها، اینجا و آنجا مصاحبه می 

 .شوم با لباس پاکبانی درجلسه شورا حاضر می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492408-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492350-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85


 ام کنم که با لباس رفتگری وارد شورای شهر شده افتخار می 

http://www.isna.ir/news/96030100621 

 
ای  ساله ۴۲رفتگر ، پور  محمدحسن علی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، به

وضعیت شغلی من و همکارانم : گفتاو . امروز بر سر زبان ها افتاده است .سال سابقه رفتگری دارد ۶۵که حدود 

  ینکه یکی از کارگران تحصیل کردهپور با بیان ا محمدحسن علی.خوب نیست و باید به این وضع رسیدگی شود

ای که به ادامه تحصیل داشتم درس خواندم و  وقتی مشغول این کار بودم به خاطر عالقه: شهرداری است، گفت
دانستم  می: خاطرنشان کردوی  .در حال حاضر دارای مدرک لیسانس روابط عمومی هستم .وارد دانشگاه شدم

سال رفتگری با ارتقاء مدرک دیپلم به  ۶۵طی این .با مردم برقرار کنمتوانم ارتباط بیشتری  با این رشته می
من و همکاران  .گرفتیم لیسانس، هرگز با یک کارگر تحصیل نکرده هیچ فرقی نداشتم؛ همه حقوق را یکسان می

با  .شود ها حتی یک حبه قند در خانه همکارانم پیدا نمی دانم که خیلی وقت من میو  منهایت گرفتار هستی بی
شرایط اقتصادی و وضعیت شغلی من و همکارانم متاسفانه خوب نیست نه تنها حقوق کسانی که  توجه به اینکه

هایشان درست و  شود، بلکه بیمه کنند، سروقت پرداخت نمی در بخش خصوصی وابسته به شهرداری کار می

  ....ر انتخابات شوراها بودو این موضوع یکی از دالیلی اصلی من برای ثبت نام د....شود حسابی رد نمی

 اصل سپرده مالک است/شود گذاران فرشتگان شامل سود نمی وجوه سپرده

http://www.isna.ir/news/96030100655 

گذاران  به دنبال اعتراض برخی از سپرده: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
گذاران فرشتگان بدون  آنها، بانک مرکزی اعالم کرد که اصل وجوه سپردههای  فرشتگان درباره حذف سود سپرده

به بعد  ۶۹۹۴البته از شهریور سال . گیرد هیچ کسری محاسبه خواهد شد و در تعیین تکلیف مالک عمل قرار می
گذار این  هزار سپرده ۴۵۱از مجموع حدود : گزارش می نویسد .ها تعلق نخواهد گرفت سودی به این سپرده

میلیون تومان دارند، بنابراین در مرحله اول به منظور تعیین  ۶۱هزار نفر سپرده زیر  ۴۱۱عاونی منحل شده حدود ت

گذاران با مراجعه به شعب منتخب  اردیبهشت امسال این سپرده ۲۰گذاران خرد، قرار شد از  تکلیف سریعتر سپرده
گذاران فرشتگان وضعیت خود را  درصد سپرده ۰۶موسسه کاسپین تعیین تکلیف شوند که در این صورت حدود 

گذاران تا  همچنین قرار بر این شد که در مرحله دوم و از نهم خرداد ماه امسال سپرده. مشخص خواهند کرد
درصد  ۹۱میلیون تومان با مراجعه به موسسه کاسپین تعیین تکلیف شوند که با پایان مرحله دوم حدود  ۲۱سقف 

اما در حالی مرحله اول آغاز شد که به دنبال آن با عدم . تعیین تکلیف خواهند شد گذاران این تعاونی سپرده

، تجمعات و (4433شهریور )ها از زمان انحالل تعاونی فرشتگان  پرداخت سود تعلق گرفته به این سپرده
ند مبلغ قابل توان گذاران می سپرده :بانک مرکزی اعالم کرده استهمجنین  .هایی در این باره شکل گرفت اعتراض

 ....گذاری کرده و در صورت عدم تمایل نسبت به دریافت آن اقدام کنند دریافت را نزد موسسه کاسپین سپرده

 بخشی های زیرزمینی ابرکوه با اجرای طرح احیاء و تعادل کاهش افت سطح آب

http://www.isna.ir/news/96030100451 

 
رییس اداره منابع آب ، محمدحسین باقری : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

ها و کاهش  اجرای طرح احیاء وتعادل بخشی در شهرستان ابرکوه موجب بهبود کیفیت آب چاه: ابرکوه اعالم کرد
های غیرمجاز و انجام طرح  نصب کنتورهای هوشمند، تعیین تکلیف کلیه چاه . رزمینی شده استافت سطح آب زی

با : رییس اداره منابع آب ادامه داد های کشاورزی از جمله اقدامات مهم اجرای این طرح بوده است خاموشی چاه
هاد کشاورزی و توزیع برق ای فنی متشکل از ادارات منابع آب، ج توجه به مصوبات قبلی شورای حفاظت، کمیته

را انجام داده که براساس این طرح درسال جاری  30های الزم جهت پیشنهاد طرح خاموشی درسال  بررسی



کاهش فاحش : وی گفت... .شود روزخاموشی در سطح شهرستان اجرا می 39نیزطی دو دوره مختلف جمعاً 

آب زیرزمینی نیز موجب افت شدید سطح آب  رویه از منابع های بی نزوالت جوی طی چندسال اخیر، برداشت

در شهرستان شده که در همین راستا حفظ و حراست از منابع آب « بحران آب»زیرزمینی و به معنای واقعی 
شرایط بحران آبی شهرستان به نحوی است : باقری اشاره کرد . زیرزمینی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد

بع آب، نیاز به بسیج همگانی و مشارکت عمومی در جهت برون رفت از این بحران که در کنار مدیریت یکپارچه منا
 .است

 مقصر حادثه معدن آزادشهر هنوز مشخص نشده است

http://www.isna.ir/news/96030100337 

 
مهندسی معدن   رییس نظام، اسماعیلی : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه گزاری دولتی ایسنا،به گزارش خبر

تاکنون در : با اشاره به تشکیل کمیته حقیقت یاب برای علت یابی بروز حادثه معدن آزادشهر تصریح کردایران 
ایم  هزیر آوار هنوز نتوانست قالب این کمیته حدود چهار جلسه برگزار شده است اما به دلیل ماندن دو لکوموتیو

ای بر اثر پرتاب موج  در بخش ورودی معدن اکثرا بر اثر خفگی و عده: اظهار کرداو  .دلیل انفجار را مشخص کنیم
در صورت مشخص شدن مقصر، بدون اغماض اعالم : گفتاو  .نفر دچار سوختگی شدند 44اند و  فوت شده

بازرسی شده است و به زودی کتابچه ای شامل نقاط یورت  ل سنگاز همه معادن زغا: افزودی و  .خواهیم کرد

 ....ضعف معادن تهیه و ارائه خواهد شد تا اگر معدنی ایمنی نبود دیگر اجازه فعالیت نداشته باشد

 درصدی واردات چای خارجی ۴۰کاهش / افزایش تولید چای ایرانی

http://www.isna.ir/news/96030100322 

 
رئیس سازمان چای ، محمدولی روزبهان : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

 .ی خارجی خبر داددرصدی واردات چا ۶۲درصدی سطح زیر کشت چای در کشور و کاهش  ۲۲کشور از افزایش 

درصد رشد داشته و میزان  ۲۹۴درصد و درآمد چایکاران  ۶۹میزان تولید چای در سال جاری : داشت  اظهار وی 
در طی سال : وی درباره پرداخت تسهیالت به چایکاران، تصریح کرد .درصد کاهش پیدا کرده است ۶۲واردات چای 

رئیس سازمان چای کشور ... .درصد رشد داشته اند ۰۵۱نجات چایکاران و کارخا ۶۹۹۲گذشته در مقایسه با سال 

تولیدترین و  به عنوان کم ۶۹۹۹تا  ۶۹۹۶های  صنعت چای روند نزولی خود را سپری کرده و در سال: افزود
: وی خاطر نشان کرد .درصدی داشته است ۶۶۵ترین تولید در طول تاریخ بوده و در دو سال گذشته رشد  حجم کم

های حمایتی دولت و طرح خرید تضمینی در کنار استقبال مردم از چای تولیدی کشور در دستور  استمرار بسته
 .شود و بهداشتی است کار قرار دارد، چرا که در تولید آن از یک گرم سم استفاده نمی

 !شود اگر بگذارند گوشت ارزان می/ عرضه گوشت برای ماه رمضان افزایش

00268http://www.isna.ir/news/960301 



 
رییس مرکزاصالح  ،محمدرضا مالصالحی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

افزایش عرضه گوشت قرمز برای ماه رمضان و کاهش قیمت با توجه به : نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اعالم کرد
نشان داده سیستم داللی اجازه این کار را نخواهد داد و حتی شاید قیمت گوشت   محصول در بخش تولید، تجربه

شود با  اکنون نیز قیمت دام زنده که از دامداران خریداری می همقرمز به ویژه گوشت گوسفندی افزایش یابد؛ 

رسد تناسبی ندارد و افزایش قیمتی که به دلیل مداخله  کنندگان می که به دست مصرف قیمت گوشتی
تر از گذشته به بازار ورود کنند و اجازه  لذا ناظران باید جدی...  دهد غیرمنصفانه است گران و دالالن رخ می واسطه

  ...کنندگان ندهند ای خاص را علیه مصرف سودجویی عده

 میلیونی به بازنشستگان و مستمری بگیران ۰پرداخت تسهیالت  / ماهه؛٣۶با بازپرداخت

http://www.mehrnews.com/news/3986098/ 

 

 

 

 

 

 

در سراسر کشور نسبت به  شعب بانک رفاه :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛

  .اعطای تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان، مستمری و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی اقدام می کنند
میلیون تومان با مدت  ۲توانند تا سقف  بازنشستگان، مستمری و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی می

 .انک رفاه تسهیالت دریافت کنندماه از شعب ب ۹۱بازپرداخت 

 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند۴۲پیمانکاران  معاون آخوندی مطرح کرد؛

http://www.mehrnews.com/news/3985936 

معاون وزیر راه با بیان اینکه هم  ،امیرامینی: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛

رقم فعلی مطالبه پیمانکاران از دولت به  میلیارد تومان است، ۵۱۱هزار و  ۶۱اینک رقم طلب پیمانکاران از دولت 

های  ومانی دولت در بخشهزار میلیارد ت ۴۶گذاری  هزارمیلیارد تومانی حاکی از سرمایه ۹۱گذاری  همراه رقم سرمایه
باوجود : اظهارداشتوی  .های آزادراهی شاغل هستند هزار نفر در پروژه ۶۵: گفت وی .مختلف حمل و نقل است

های حمل و نقل در دولت یازدهم  گذاری در زیرساخت از فروش نفت، سرمایه  مشکالت عمده مالی و کاهش درآمد
 .داخت مطالبات پیمانکاران از خود نشان دادافزایش یافت و دولت تعهد بیشتری نسبت به پر

 50هزار شغل معدنی در سال  033ایجاد بیش از 

http://www.isna.ir/news/96030100206 



 
رییس دانشکده مهندسی دکتر کتیبه، : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

سال : ها شغل به صورت غیرمستقیم وابسته به معدن هستند، گفت معدن دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه میلیون

 411طبق آمار، معدن در سال گذشته  .هزار شغل به صورت مستقیم توسط معدن ایجاد شد 411گذشته بیش از 
ها  اما به صورت غیرمستقیم، میلیون: وی افزود .نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است 344ار و هز

 .در واقع معدن مادر تولیدات است، اما همواره مظلوم واقع شده است. شغل وابسته به تولیدات معدن هستند
معدنکار چقدر مظلومانه جان  34یم که شاهد بود: کتیبه با اشاره به حادثه معدن ذغال سنگ آزادشهر، ادامه داد

 ....کند غم این واقعه هنوز بر دل ما سنگینی می. خود را از دست دادند

 است کارگران ضرر به جانبه سه تصمیمات در کارگران نمایندگان نداشتن حضور
 

 
رئیس کانون انجمن های  ،علی یزدانی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دو شنبهبه 

رگران خباز کشور از عدم حضور نمایندگان کارگران در توافق نامه سازمان تامین اجتماعی با صنف صنفی کا
کارفرمایان بر سر بازنگری در دستمزد مقطوع کارگران خباز انتقاد کرد و آن را خالف روح سه جانبه گرایی 

با حضور مدیرعامل سازمان تامین  ای نامه تفاهم جلسه امضای  اردیبهشت ماه امسال ۲۱: اظهار داشت.دانست
صنفی کارفرمایان خباز کشور برگزار شد که در این جلسه نمایندگان گروه کارگری حضور   اجتماعی و انجمن

وع کارگران خباز هر چند بر اساس این توافق نامه قرار شده است که در دستمزدهای مقط: وی افزود .نداشتند

بازنگری شود اما باید پرسید چرا در تصمیمی که قرار است تحولی در معیشت کارگران ایجاد کند نمایندگان آنان 
هم اکنون  علی یزدانی ، !!اساسا این امر خالف قانون و با روح سه جانبه گرایی در تضاد است. حضور ندارند

پذیرد، یکی از دالیل وقوع این  کارگران صورت می  لیست های یبمه متعددی توسط کارفرمایان خباز در ارائه تخلف
های صنفی کارگری در نظارت بر این تخلفات است چرا که کارفرمایان به صرف در  کنار گذاشتن انجمن،تخلفات 

 گنجانند ای می های بیمه قیمت اسامی دوستان و اقوام خود را در لیست ،بیمه ارزان  اختیار داشتن

 ها قرار دارد ترین گسل ن اراضی روی خطرناکتری گران

http://www.mehrnews.com/news/3985610 

 

 

 

 

 

اسی و شن مدیر بخش زلزله ،اللهی علی بیت: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛

به .. .های شهر مشهد خبر داد خطرپذیری مرکز تحقیقات راه از اجرای مطالعات و تحقیقات دقیق بر روی گسل
گیرند و  بر اساس فعالیت و بزرگی گسل برای آن در نظر می پهنایی تا یک کیلومتر را گفته او، در کشورهای جهان

ها از نظر مطالعات  بندی گسل وص وضعیت تقسیموی در خص .کنند ممنوعیت ساخت را در این مناطق ایجاد می
کیلومتر طول داشته باشند و ما در مشهد  ۶۱هایی هستند که بیش از  های اصلی گسل گسل: ژئوفیزیک توضیح داد

ها در  ترین اراضی و زمین گرانتبریز تهران ، مشهد و در هم اکنون  .ها تحقیق داشته باشیم هم باید بر روی همین گسل

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492337-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-490405
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-490405


این مقام مسوول با تأکید بر اینکه بر اساس تحقیقات و مصوبات مرکز ها واقع هستند،  ترین گسل هنه خطرناکحریم و پ

ها و مخازن  های ضروری و خطرزا مانند بیمارستان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ساختمان

شود، بیان  های اصلی ممنوع می حریم گسل سوخت و مخازن سموم کشاورزی و بناهایی از این دست ساختشان در
شود که  ها با امضای وزیر راه و شهرسازی ابالغ می های دیگر هم ضوابط ساخت در حریم گسل برای ساختمان: کرد

 ....باید در مناطق مختلف شهر اجرا شود

 رئیس جمهوری سر قولی که به کارگران داده بماند

http://www.isna.ir/news/96023120471 

 
رییس اتحادیه کارگران  ،فتح اله بیات :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

ترین مطالبات کارگران نام برد و  یکی از اصلی بازگشت اصالحیه قانون کار از مجلس را: گوید می قراردادی و پیمانی
گردانند و ما انتظار داریم سر قولی که  هم دولت و هم شخص وزیر کار قول دادند که این اصالحیه را باز می: گفت

اند، بمانند و به آن عمل کنند؛ در غیر این صورت موج بدبینی و بی اعتمادی در کارگران ایجاد  به کارگران داده
قانون کار، ساماندهی قراردادهای کار و توجه به وضع بیمه و معیشت کارگران را از  ۶وی اصالح ماده  .شدخواهد 

ها و تصمیمات مربوط به کارگران  در تمام برنامه: از دولت می خواهیم .های جامعه کارگری عنوان کرد جمله دغدغه

م و اقدامی در حوزه کارگری بدون رعایت سه از نظر شرکای اجتماعی استفاده کند چرا که هرگونه طرح و تصمی
 ....جانبه گرایی با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد

 حقوق های نجومی و بکارگیری بازنشستگان؛ محور سوال از وزیر اقتصاد

http://www.mehrnews.com/news/3985410 

عضو و نماینده مردم زنجان  ،فریدون احمدی: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛

حقوق های نجومی و ممنوعیت عدم ارائه آمار از در مورد از وزیر اقتصاد،  سوال من  ،کمیسون صنایع و معادن مجلس 
ذیحساب ها که از سوی وزارت اقتصاد در : وی ادامه داد .گان در دستگاه های دولتی استبه کارگیری بازنشست

دستگاه های مختلف حضور دارند یکی از وظایفشان تطبیق حقوق و پرداختی ها با قانون است که ما برای بررسی این 
رح این سوال، ایجاد شفافیت در مهمترین هدف من از ط .موضوع ابزاری غیر از بررسی حقوق و مزایای پرداختی نداریم

 .آماری در این خصوص ندارد :اعالم کردوزیر اقتصاد  .پرداخت ها است

 !دارند طلب معوقه های حقوق کارگران /است خصوصی بخش به متعلق بویراحمد فوالد کارخانه

لق به بخش کارخانه فوالد بویراحمد متع: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دو شنبهبه 
سال گذشته آغاز به کار کرده،  8-0این کارخانه که حدود  است خصوصی است و چند بار دست به دست گردیده

حدود صد کارگر دارد و در حال حاضر متعلق به بخش خصوصی است؛ این کارخانه در سالهای گذشته بارها دست 
خانه  نقاره -ز آباد در کیلومتر پانزده جاده یاسوجاین کارخانه فوالد که در روستای فیرو عملکرد.است به دست شده

حقوق های معوقه طلب کارگران این کارخانه چندین ماه  .واقع شده ، تبدیل آهن قراضه به شمش فوالد است
نفر از کارگران این کارخانه مصدوم شدند که حال سه نفر  3، این کارخانه سوزی نیمه شب  در جریان آتش . دارند

 .گزارش شده است از آنها وخیم

 درصد قطعه سازان خودرو زیرزمینی هستند۱۲

http://www.mehrnews.com/news/3985478 
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رئیس انجمن قطعه سازان ،   رضا رضایی : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛

نیاز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل بازار باعث تولید نا مرغوب و ورود قاچاق کاالی نامرغوب : گفت
قطعه ( درصد۱۱۱)شرکت ۱۱۱فقط : گفت با اشاره به فعال بودن یکهزار قطعه ساز در کشور رضایی.خارجی می شود

این تولید : او گفت. دارای کد هستند و مقید به تولید قطعات داخلی با کیفیت هستندساز شناسایی شده اند و 

قطعه ساز دیگر برای ما قابل شناسایی نیستند و جنس  ۴۱۱: او ادامه داد  .کنندگان برای ما قابل رصد و کنترل هستند
مل می کنند و امیدواریم که تولیدات نامطلوب و تقلبی تولید می کنند، در حال حاضر وزارت صنایع بسیار سختگیرانه ع

 ۶سال گذشته : رضایی افزود ....قطعه خودرو به سمت و سوی کیفیت مطلوب پیش رود و جلوی قاچاق گرفته شود
   ....هزار خودرو تولید شده است که این حجم خودرو بیشتر از تولید خود به قطعات یدکی نیاز دارند ۴۱۱میلیون و 

و شاپور احسانی راد یک گام رو به پیش در مبارزه علیه امنیتی کردن تبرئه جعفر عظیم زاده 

 فعالیتهای صنفی و مدنی است

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6133 

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو عضو : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶شنبهدو... ه نوشته سایت انحادیه آزادب
از اتهامات امنیتی ( شهر اراک)دادگاه تجدید نظر استان مرکزی 8کارگران ایران در شعبه  هیات مدیره اتحادیه آزاد

ما با .. .تبرئه شدند" تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی" و " اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور"
دی فوری اسماعیل عبدی، آتنا تاکید بر تداوم مبارزات خود علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، بر آزا

دائمی و کلیه زندانیانی که به دلیل فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه در زندانهای کشور محبوس هستند 

پای می فشاریم و بدینوسیله خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، آزادی ایجاد 
ن و تشکیل نهادهای مدنی و اجتماعی مستقل و بدون وابستگی تشکلهای مستقل محلی و سراسری کارگرا

 .به دولت و نهادهای قدرت در  سطح کشور هستیم

 مطالبات نشدن برآورده به اعتراض در تهران های فرودگاه تاکسیرانان تجمع

 

های امام  تعدادی از رانندگان تاکسی فرودگاه: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دو شنبهبه 
مینی ومهرآباد تهران به دلیل مشکالت صنفی و برآورده نشدن مطالبات، مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی در خ

مشکل بیمه رانندگان تاکسی پابرجاست و عالوه بر آن، عدم پرداخت کرایه توسط . خیابان ملک تجمع کردند
: رانندگان تاکسی می گویند .است دهها، رفت و آمد تاکسیرانان را با مشکل مواجه کر شرکت تعاونی به فرودگاه

 .ایم ای نگرفته پیش از این نیز بارها تجمع برگزار کردیم ولی تا کنون نتیجه

 های دولت به شهرداری تشکیل کارگروهی برای پرداخت بدهی

رییس کمیسیون عمران ،احمد دنیامالی : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

اندازی خواهد  های جدید مترو در شهر تهران راه شورای شهر با اشاره به اینکه تا پایان شورای چهارم ایستگاه

ش قابل توجهی از این در این زمینه نیز کارگروهی پیش بینی شده که امیدواریم در چند ماه آینده بخ: شد، گفت
ونقل شورای شهر تهران با اشاره به راه اندازی خطوط جدید  رئیس کمیسیون عمران و حمل.  ها پرداخت شود بدهی

بینی شده از سوی شورا بوده است و  این اقدامات تماماً در راستای برنامه پیش: مترو در سطح شهر تهران بیان کرد
 .نده نیز ادامه پیدا کندهای آی امیدواریم این روند در سال

ها  باز هم پای چینی/ کارگر از امروز ٣۲۲رسید؛ بیکاری " مشهدنخ"ها به  دومینوی تعطیلی کارخانه

 در میان است

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1416413 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492303-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA


 

در زمینی به  4404کارخانه مشهد نخ در سال  :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶به گزارش خبرگزاری تسنیم، دو شنبه
تن و نخ  4444ای در آن در سال به  ای که توان تولید نخ پنبه کارخانه. افتتاح شد هزار متر مربع  444مساحت 

رسید، اما این کارخانه قدیمی و نام آشنای خراسانی، این روزها گویا در دومینوی  تن می 4944آکریلیک آن به 
کارگر کارخانه  ۹۱۱تعداد  .کند ها گرفتار شده و با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می تعطیلی کارخانه

یکی از کارگران کارخانه  »،خراسان نقل از روزنامه به .شوند خانه از امروز بیکار میمشهدنخ در پی تعطیلی این کار
نفر کارگر و نیروی مستقیم دارد و از فردا  4444کارخانه مشهد نخ حدود . مشهد نخ در جاده شاندیز هستم

. مه بیکاری دریافت کنندقرار شده کارخانه تعطیل شود و تمامی نیروها هم به اداره کار معرفی شوند تا بی( امروز)

شود؟ ما از مدیران کارخانه گالیه نداریم چرا  با این اوضاع اقتصادی بیکار شویم، چه کنیم؟ خرج زندگی ما چه می
دانم چرا محصوالت  اند اما نمی تمام تالش خود را برای جلوگیری از تعطیلی این کارخانه معتبر به کار بسته که آنها

زاده مدیر فروش  صراف «لطفا به داد ما برسید. یر زیادی نخ در انبارها انباشته شده استرود و مقاد به فروش نمی
کارخانه : گوید ضمن تایید مشکالت ایجاد شده بر سر راه فعالیت کارخانه در تشریح موضوع می «مشهدنخ»

هند شد؛ واردات بی تعطیل خواهد شد و تمامی کارگران هم به اجبار بیکار خوا( امروز)از فردا صبح « مشهدنخ»

رویه و وجود کاالهای قاچاق، عامل اصلی این مشکل است و دیگر توان تولید و رقابت با کاالهایی که زیر قیمت 
شود را نداریم، هرچه هم داد زدیم صدای ما را نشنیدند، دوسال است کارخانه فقط  کیفیت تولید می واقعی و بی

ن روند ادامه پیدا کند سه کارخانه دیگر ما هم که در تولید پارچه و پتو اگر ای: وی تصریح می کند....دهد زیان می
فعالیت می کنند به همین وضع دچار خواهند شد، تعداد کل نیروهایی که در کارخانه های وابسته به ما فعالیت 

 .نفر است که آینده آن ها هم با این وضع دچار مشکل خواهد شد 044می کنند حدود 

 یت زمانی در واردات برنج هندیددالری کشور از ایجاد محدو میلیون ٣۲۲زیان 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1416525 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با  ،مسیح کشاورز :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
با توجه به : انی در واردات برنج توسط دولت ایران گفتها از ایجاد محدودیت زم اشاره به سوء استفاده هندی

میلیون دالر بیشتر از قیمت واقعی به هندی  ۹۱۱کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید ساالنه حدود 

ها برای  توان به جای پرداخت به هندی میلیون دالر مابه التفاوت را می 444این : کشاورز گفت ....ها پرداخت کند
 .مایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار دادح

 را تأیید کرد" آساک دوچرخ " روز بعد از انتخابات تعطیلی  ٣وزارت صنعت 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1416688 

 

روز بعد از انتخابات ریاست ۹وزارت صنعت :   آمده است ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
خبر تعطیلی ما  .را تأیید کرد" آساک دوچرخ " جمهوری، خبر یک ماه پیش تسنیم مبنی بر تعطیلی کارخانه 

اما در آن  یمموتورسیکلت اعالم کردرا به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و " آساک دوچرخ" کارخانه 

روز  4روزها وزارت صنعت فقط به رویه تکذیب اخبارها اکتفاء و این موضوع را هم خالف واقع دانست ، اما امروز که 



 ،قناتی .از انتخابات ریاست جمهوری گذشته است وزارت صنعت در اقدامی خبر یک ماه پیش تسنیم را تأیید کرد

که شرکت دوچرخه سازی قوچان : گفته است  و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارتمدیر کل صنایع خودرو 

علیرغم همه همکاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استان، به خاطر ناتوانی صاحبان سرمایه در 
عال مانده جهت فعال سازی این واحد تولیدی و عدم ارایه طرح اصالح ساختار و تغییر محصول همچنان غیر ف

 .است

 روز اول دولت دوازدهم ۴۲۲در " کاج"بیکاران منتظر اجرای طرح اشتغالی 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1415984 

 

روز اول، افزایش مهارت  ۶۱۱اجرای طرح کاج در : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
و اشتغال جوانان، تأمین مالی تولید و اشتغال و ایجاد یک میلیون شغل در سال از جمله وعده های روحانی در 

ای که در صد روز انجام خواهد شد و  برنامهنخستین ": روحانی گفت .حوزه اشتغالزایی برای دولت دوازدهم بود

هایی  ای تحت عنوان کارورزی است که مخفف آن کاج است؛ در سال گذشته در هیئت نهایی خواهیم کرد، برنامه
که مربوط به اشتغال بود، بحث کردیم و بعد در شورای عالی اشتغال پنجم بهمن سال گذشته مطرح کردیم و 

دولت برای افزایش انگیزه برای به .شود وان نمونه در یکی دو استان اجرا میچارچوب آن تصویب شد و به عن
ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را  هایی برای شرکت کارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق

لیدی ها و مراکز تو به کارخانه  به عبارت دیگر قرار است در قالب این طرح. استخدام نمایند در نظر گرفته است
همکاری دولت در اجرای این طرح پذیرش بخشی از هزینه . کمک کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند

حسن روحانی در بیان وعده های دیگر .  وعده یک میلیون شغل ساالنه".های استخدام نیروی کار است

شود و سازوکاری که ما  یجاد میهزار شغل ساالنه ا 399طبق برنامه ششم توسعه : انتخاباتی خود گفته بود
برای اشتغال داریم این است که به غیر از ایجاد رونق اقتصادی در جامعه به خصوص در صنایع کوچک و متوسط، 

التحصیل  آموزی جوانان داریم، جوانان فارغ هایی هم برای مهارت طرح... همچنین در زمینه گردشگری و فناوری و
ماه مهارت بیاموزند و همزمان در بنگاه اقتصادی  0الی  3نام کرده و به مدت  تتوانند در سایت موردنظر ثب می

 .شوند مشغول کار می

 وضعیت بحراني اسماعیل عبدي در بیست و دومین روز اعتصاب غذا

درگفتگو با محمد عبدي، برادر معلم زنداني اسماعیل عبدي، از   :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶دو شنبه،رادیو ندا 

همه چیز به '' : او خاطر نشان كرد . عیت اسماعیل عبدي در بیست و دومین روز اعتصاب غذا مي گويدآخرين وض
 :گوش کنید' !حالت بحراني درآمده است

http://www.radioneda.de/2017/05/22/Abdi170521.mp3 

 !ماه حقوق وعیدی معوقه3ت آذر چنگوله در آستانه اخراج باکارگرشركت نف431

تعداد كارگران و مهندسان :  آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۶به پایه خبر مندرج در کانال کارگری تلگرامی ، دو شنبه
نفر است  ٤۲۱قراردادي كه قرار است در چند مرحله بعد از انتخابات از شرکت نفت آذر چنگوله اخراج شوند حدود 

در امتداد مرز ایران و عراق و در قسمت  .را هنوز دريافت نكرده اند ۹٥معوقه حقوقي دو ماه و عیدی سال  که

جنوب غربی استان ایالم بین دو شهر مهران و دهلران، میدان نفتی بزرگی واقع شده که مخزن آن بین ایران و 
در چند مرحله بعد از انتخابات از شرکت تعداد كارگران و مهندسان قراردادي كه قرار است  .عراق مشترک است

را هنوز دريافت  ۹٥معوقه دو ماه و عیدی سال حقوق های نفر است که  ٤۲۱نفت آذر چنگوله اخراج شوند حدود 
 .نكرده اند

 محور سوادکوه با اعتصاب کارگران مسدود شد

http://khazarkhabar.com/fullcontent/43203 

http://www.radioneda.de/2017/05/22/Abdi170521.mp3


محور سوادکوه در شهر زیراب با اعتصاب کارگران البرز : آمده است  ۶۹۹۱د خردا۶دو شنبه به گزارش خزرخبر،

 .مرکزی مسدود شد

  

براساس این گزارش،کارگران البرز مرکزی سوادکوه به دلیل مطالبات گذشته و پیشنهاد شرکت سامان به 
شد، با این وضعیت  اعالن رانهای پیمانکار با قیمتی که به گفته پیمانکاران صرفه اقتصادی ندارد و به کارگ شرکت

در حال حاضر کارگران البرز مرکزی در میدان شهر زیراب اجازه عبور و مرور به خودروها به  .توانند کار کنند نمی
براساس این گزارش، فرماندار سوادکوه با اشاره به اعتراض کارگری امروز در  .دهند شهر را نمی سمت قائم

 .مروز مربوط به کارگران خصوصی زغال سنگ البرز مرکزی بوداعتراض کارگری ا: سوادکوه، گفت

  

با بیان اینکه چند شرکت خصوصی معاون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران ، عبدالجواد توحیدی مقدم 

تجمع انجام شده مربوط به : افزودها معترض بودند،  سنگ وابسته به شرکت سامان درباره دستمزدها و نرخ زغال
سنگ با شرکت طرف  پیمانکاران البرز مرکزی نسبت به قیمت موجود در ارتباط با زغال: کارگران ندانست و گفت

 پیگیر حق و حقوق کارگران زغالسنگ البرز مرکزی هستیم و شرکت های: وی گفت .قرار داد مشکل دارند
 .خصوصی مرتبط باید پاسخگو باشند

 نسرین هزاره مقدم: گفتگو/  کند واگذار مدنی نهادهای به را ایمنی بحث دولت

http://www.ilna.ir /-9/492782- 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492782-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

سیزدهم اردیبهشت، حادثه انفجار معدن  :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
جان خود را از   بیش از چهل معدنچی  در این حادثه،. زمستان یورت غربی در استان گلستان همه را متاثر کرد

 . اتفاق کوچکی نیست  دست دادند و این

 

ولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت های صنفی مسئ ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیات مدیره کانون انجمن
دولت توان نظارت بر تعداد بیشمار کارگاههای شغلی را ندارد و بایستی بخشی از این : کار کشور معتقد است 

کنیم و برایشان اصول ایمنی را توضیح  با پیمانکاران که صحبت می .مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند

گردند  فالن یا بهمان کار را برای رعایت ایمنی در کارگاه انجام دهند، برمیخواهیم که  دهیم و از آنها می می
گویند چه کاریست که اینقدر هزینه کنیم و این همه شرایط و ضوابط سخت را رعایت کنیم، در عوض می رویم  می

کنیم،  اخت میخریم، تا سقف ده نفر که در کارگاه کشته شوند، دیه شان را پرد یک بیمه بینام برای ده نفر می
گزارشی خواندنی در  دیگر چرا باید این همه مکافات و به اصطالح دنگ و فنگ را به خاطر ایمنی تحمل کنیم؟

 خبرگزاری ایلنا 

 هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور 01

http://www.isna.ir/news/96030100630 

 
معاون بازسازی و  Tمحمد فرید لطیفی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

 4444: هزار هکتار بافت فرسوده در ایران خبر داد و اعالم کرد 84بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از وجود 
اگر متوسط تعداد خانوارها را چهار نفر : وی اضافه کرد .این بافت فرسوده در شهر تهران واقع شده استهکتار از 

شهرهای بزرگی ....کنند میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می 44توان گفت که دستکم  بدانیم به عبارتی می
هکتار بافت فرسوده  4444ان حدود همچون تهران بیشترین بافت فرسوده را دارند به عنوان مثال در شهر تهر



اما باید اقدامات بیشتری نیز در دستور کار قرار ... .هزار واحد مسکونی در آن قرار گرفته است 104وجود دارد که 

 .بگیرد

 تبدیل شهرها به آلبوم عکس کاندیداها - نه به تبلیغات کاغذی محقق نشد

http://www.isna.ir/news/96030201093 

 
 هایی های گذشته کمپین طی هفته: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

های اجتماعی به راه افتاد؛ اما تعداد بسیار کمی از  برای عدم استفاده از کاغذ برای تبلیغات انتخاباتی در شبکه

ها شاهد تسخیر شهرها توسط پوسترها و  کاندیداها از این کمپین ها استقبال کردند و در تهران و سایر استان
های هنگفت تبلیغاتی مرحمی برای شهر و  شود هزینه در حالی که می .بیلبوردهای نامزدهای انتخاباتی بودیم

 .فقرزدایی باشد

 

چهره ای که . تهران، ری و تجریش چهره ای متفاوت داشتایران و شهر های پایتخت  طی هفته های گذشته،

شهروندان این شهر هر روز صبح با . تن از انواع تبلیغات پارچه ای و کاغذی ناخوشایند شده بود ٥۱توسط 
تی که اگر بزرگراههایی مواجه می شدند که بی نظم زیر هزاران عکس کاندیداهای مختلف پنهان می شد، تبلیغا

هزینه آسفالت همین بزرگراهها می شد دیگر معبر اصلی وجود نداشت که با مشکالت آسفالت موجب آزار 

اگر از فناوری های نوین ارتباطی همانند شبکه های اجتماعی که روزانه بسیاری از آن استفاده  .شهروندان بشود
ه بر جلوگیری از هزینه های زیاد و حفظ محیط می کنند در حوزه تبلیغات انتخاباتی هم استفاده می شد عالو

زیست شهر قطعا چهره شهرهای استان تهران همانند تهران، قدس، نسیم شهر، شهریار، اسالمشهر، باقرشهر 
به این شکل در نمی آمد تا شهرداری های این شهرها روزها با صرف هزینه های کالن، وقت و نیروی ... و 

زنند که به جای اینکه پولشان  این پوسترها با تو از فقری حرف می ....عات شودانسانی صرف جمع آوری این ضای

شد در چند قدمی ستادهای  در این شهر فقر را می. در خانه نیازمندان باشد از درختان و در و دیوارها آویزان بودند
دوره های بعدی انتخابات با  به گزارش ایسنا، شاید در ...انتخاباتی دید که میلیونی و میلیاردی هزینه می کردند

فرهنگ سازی مناسب بتوان زمینه استفاده مناسب ابزارهای نوین ارتباطی را برای عرصه تبلیغات انتخابات بیش 
های  از پیش تقویت کرد و هزینه تبلیغات کاغذی صرف کارهای بزرگ در شهرهای کشور و شناخت آسیب

طول یک هفته اینطور به تسخیر کاغذها درنیاید و نهایتا هزینه اجتماعی و فقرزدایی شود و چهره شهرها نیز در 
 .دیگری برای تمیز کردن آنها صرف نشود

 کردند تجمع رجاء های موتوریست/  در اعتراض به بدعهدی پیمانکار؛
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492814-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

های  حدود صد نفر از موتوریست:  آمده است ۶۹۹۱خرداد ۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 

آهن  پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء دست از کار کشیدند و در اعتراض به معوقات مزدی، در محوطه راه
مطالبات مزدی : گویند هستند، می« طاها»این کارگران که طرف قرارداد به شرکت پیمانکاری  .تهران تجمع کردند

 .هایی که شرکت پیمانکاری به ما داده، هیچ کدام محقق نشده است و وعده ما در سال جدید پرداخت نشده
برای تعویض دفترچه بیمه به تامین اجتماعی مراجعه کردم ولی نتوانستم دفترچه : گوید یکی از این کارگران می

ان در روزهای این کارگر .است جدید بگیرم، چرا که شرکت پیمانکاری حق بیمه ما را در ماههای اخیر پرداخت نکرده
گویند در  این کارگران می. گذشته نیز تجمعات اعتراضی برگزار کردند؛ مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است

 .ایم سال جدید دستمزد نگرفته

 قاچاق دارو

 مصادیق قاچاق کاالهای سالمت را بشناسید

http://www.isna.ir/news/96030201005 

 
مدیر کل دفتر  ،تبار دکتر شهریار اسالمی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با توصیه به شناخت مصادیق قاچاق کاالهای 

هایی را که مشمول مجازات  مت به مسافران هشدار داد که از سر نا آگاهی، تساهل و تغافل فراوردهسال
با بیان اینکه تصور عمومی از قاچاق یک باند مخوف است که با وی  .شوند با خود حمل نکنند کاالهای قاچاق می

ای مثل  به واردات کاالهای ممنوعهیارگیری از افراد خشن و انجام کارهای هنجارشکنانه عجیب و غریب اقدام 
ها  ترین ناآگاهی کوچک در برخی موارد : کنند، گفت خرید و فروش اعضا بدن و انسان می  مواد مخدر و اسلحه و یا

های سالمتی مثل دارو، مکمل، ملزومات و تجهیزات پزشکی،  فراورده  ضابطه گیری در ورود و خروج بی یا سهل
تواند به عنوان مصداق کاالی قاچاق برای  در یک چمدان کوچک می شی و بهداشتی های غذایی و آرای فراورده

لذا توصیه اکید ما این است که قبل از تهیه محصوالت اینچنینی و مقدار حمل مجاز،  ...افراد دردسر آفرین باشد

 .ممنوعیت ورود و بطور کل از جزئیات قانونی آن کسب اطالع کنند

 خباز کارفرمایان با اجتماعی تامین اخیر توافق به اعتراض

های صنفی  منکانون سراسری انج: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
ای که به  یر عامل سازمان تامین اجتماعی از نحوه انعقاد تفاهم نامهای به مد با ارسال نامه،  ها کارگران نانوایی

بر اساس این تفاهم نامه که در .صورت گرفته است، انتقاد کرد  تازگی میان این سازمان و صنف کارفرمایان خباز
کارگاه  هزار ۰۱ای کارگران و همچنین بازرسی از  اردیبهشت منعقد شد، مسئولیت دریافت لیست بیمه ۲۱  تاریخ

اخیر سازمان تامین   اقدام....نانوایی مستقر در سراسر کشور به صنف کارفرمایان خباز محول شده است
میان صنف کارفرمایان  ۰۹داند که در سال  یادآور تفاهم نامه مشابهی می  اجتماعی و صنف کارفرمایان خباز را

مستقر در سطح   های نانوایی جب آن کارگاهخباز استان تهران و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد و به مو

: در پایان این نامه آمده است .ای سازمان تامین اجتماعی معاف شدند های دوره استان تهران از شمول بازرسی
قانون تامین  ۶۱۶ای جدی برای به اجرا درآمدن ماده  مادامی که در مجموعه سازمان تامین اجتماعی اراده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492844-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2


تواند مشکل  ها شعبه تخصصی در ادارات مختلف این سازمان نمی د، وجود دهاجتماعی وجود نداشته باش

 .ای کارگران را حل بکند بیمه

 تجمع اعتراضی موتوریستهای شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

http://www.iranfreedom.org/fa 

ی شرکت حمل و جمعی ازموتوریستهای پیمانکار: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲به گزارش ایران آزادی ، سه شنبه 

آهن تهران دست به تجمع  نقل ریلی رجاء در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه خود در محوطه راه
هایی  حقوق ما را درسال جاری پرداخت نکرده و وعده« طاها»شرکت پیمانکاری : کارگران تجمع کننده گفتند .زدند

برای تعویض  :کارگران درباره تجمع اعتراضی گفت یکی از .هم که به ما داده ، هیچ کدام محقق نشده است
دفترچه بیمه به تأمین اجتماعی مراجعه کردم ولی نتوانستم دفترچه جدید بگیرم، چرا که شرکت پیمانکاری حق 

 .بیمه ما را در ماههای اخیر پرداخت نکرده است

احقوق مقابل تجمع اعتراضی کارگران  کارخانه ذوب آهن اردبیل نسبت به عدم پرداخت ماه ه

 !استانداری

جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی، سه شنبه 

 .اردبیل برای باردیگردر اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری تجمع کردند

 

مبارزه با فساد با شعار محقق نمی شود اقدام و »:ونبه گزارش منابع خبری ،کارگران با بنر نوشته هایی همچ

کارگر ذوب آهن رو به فناست  -عزا عزاست امروز روز عزاست امروز» ، «ماهه 40معوقه »، «عمل الزم است
 .اعتراضشان را بنمایش گذاشتند...و« امروز

 ها درصدی 00ها با  قهر موزه

http://www.isna.ir/news/96030201419 

ای را  درصد افراد هر جامعه 49تا 44: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  گزاری دولتی ایسنا،به گزارش خبر

میلیون نفر از جامعه ایرانی دچار  41با این حساب نزدیک به . این یک آمار جهانی است. دهند معلوالن تشکیل می
 .توانی است معلولیت و کم

 

هزار نفر اعالم کرده، اما اکنون نقد بر  444هرچند که سازمان بهزیستی کشور شمار این افراد را یک میلیون و 

توان و معلول در کشور نیست، بلکه موضوع، تحمیل یک فقر فرهنگی به این گروه سر تناقض آماری افراد کم 
 .جمعیتی بزرگ است



. 

  امکان لمس نسخه ای از نقاشی های قدیمی برای نابینایان در اروپا

دشواری دسترسی به این موزه از همان ورودی مشخص است، وقتی که هیچ باالبر و یا رمپی برای تردد  در ایران
هایش  نا، کف پوشهای چرخ دار و یا افراد کم توان تعبیه نشده و یا در داخل موزه که به دلیل فرسودگی ب صندلی

برای دسترسی به طبقه دوم موزه . کنند اند و هنگام رفت وآمد افراد نابینا حتما ایجاد مزاحمت می برآمده شده

ها را بکشد و یا فقط  ایران باستان نیز هیچ وسیله باالبری وجود ندارد و بازدیدکننده یا باید زحمت باال رفتن از پله
های بهداشتی این موزه نیز برای کودکان، کهنساالن و همچنین افراد  سرویس. ندبه دیدن آثار طبقه اول اکتفا ک

 .کم توان به هیچ وجه قابل استفاده نیست

 احمد وبویر کهکیلویه استانداری مقابل احمد بویر فوالد کارگران تجمع

 

به دنبال حادثه انفجار روز گذشته کارخانه : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
تعدادی از کارگران این واحد صنعتی صبح امروز تجمعی را مقابل ساختمان استانداری کهکیلویه و   ویراحمدفوالد ب

کارگران حاضر در این تجمع صنفی که در سه سال گذشته چند نوبت برای پیگیری معوقات  .بویراحمد برپا کردند
وه برپگیری مطالبات معوقه خواستار مزدی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان تجمع کرده بودند، امروز عال

عالوه بر آنکه : این کارگران مدعی هستند .اند توجه به شرایط ایمنی حاکم در کارخانه فوالد بویراحمد نیز شده
چندین ماه دستمزد معوقه طلبکارند از کمترین امکانات و تجهیزات اولیه ایمنی برخورداند که یک نمونه آن تلفات 

 ....گذشته بوده استانسانی حادثه روز 

 التدریس مقابل مجلس گذاران کاسپین و معلمان حق تجمع سپرده

http://www.isna.ir/news/96030201221 

گذاران موسسه  جمعی از سپرده: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

مع کرده و با شعارها و پالکارهایی که در اعتباری کاسپین برای چندین بار مقابل مجلس شورای اسالمی تج

شان از سوی بانک مرکزی و بازپرداخت نشدن اصل و سود وجوه  دست داشتند نسبت به تعیین تکلیف نشدن
التدرس زن با سر دادن  همچنین در تجمعی دیگر جمعی از معلمان حق .گزاری شده اعتراض کردند سپرده

 .شان از وزارت آموزش و پرورش شدند لی، سنواتی و حقوقیشعارهایی خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغ

 :مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اعالم کرد

 هزار جمعیت روستایی یزد به صورت سیار 00رسانی به  آب

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492888-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF


 
مدیر عامل شرکت آب و  ،محمد فاتحی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  گزاری دولتی ایسنا،به گزارش خبر

آبادی و روستای  139هزار نفر جمعیت ساکن در  84رسانی سیار به بیش از  فاضالب روستایی استان یزد از آب

روستای  444در هزار نفر جمعیت روستایی استان ساکن  110بیش از : خاطرنشان کردوی  .استان خبر داد

هزار نفر جمعیت در  84البته آبرسانی به بیش از  .مند هستند استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره
وی در مورد  .گیرد رسانی سیار از طریق تانکر صورت می آبادی و روستای استان نیز به طور همزمان توسط آب 139

حلقه 444رسانی به روستاهای استان از طریق  در حال حاضر آب :منابع تامین آب روستاهای استان نیز اظهار کرد
 . ...گیرد دهنه چشمه و مابقی از محل آب انتقالی صورت می 49رشته قنات،  30چاه ، 

 :نهاوندیان

 کنیم فقر مطلق را از جامعه حذف می ۴۱۲۲تا سال 

http://www.isna.ir/news/96030201281 

رئیس دفتر رییس ،محمد نهاوندیان : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

فقر مطلق را از چهره جامعه ایران بزداید، به نحوی  ۶۴۱۱دولت دوازدهم مصمم است تا سال  :گوید جمهوری می
: داشتاظهار وی  .ای در ایران نباشد که در فقر مطلق به سر برده و توان کارکردن نداشته باشد که هیچ خانواده

یابی شود و کسانی که توانایی کار  اعتقاد ما براین است که مشکل محرومیت در ایران باید شناسایی و ریشه

کردن ندارند، کسانی که توانایی کار کردن دارند ولی فاقد کارند و کسانی که توانایی کار داشته و شغل هم دارند 
وی صراحتا اعالم  .مند شوند با درآمد و مناسب بهرهاما درآمدشان کافی نیست از یک زندگی باکرامت و شغل 

عزم جدی برای ریشه کن کردن فقر مطلق است به نحوی که در ۶۴۱۱که رویکرد دولت دوازدهم تا سال  : کرد
 ...ای را نداشته باشیم که فاقد شغل بوده یا توان کار کردن نداشته باشد هیچ خانواده ۶۴۱۱سال 

 سد چمشیر و سرنوشت تلخ کارگران گچسارانی/  کهگیلویه و بویراحمد

http://basijnews.ir/fa/news/8863403 

تجمع اعتراض آمیز کارگران سد : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  گزارش خبرگزاری بسیج نیوز،به 

ژه و عدم پرداخت معوقات آنان به سناریوی بی پایانی در چمشیرگچساران در پاسخ به تعطیلی دوماهه پرو
یکسال اخیر تبدیل شده بود که عمده مطالبات این کارگران که برای چندمین بار در یکسال اخیر مقابل فرمانداری 

ماهه و عیدی خود با وجود ۶این شهر تجمع می کردند اعتراض به تعطیلی پروژه ،عدم دریافت حقوق، معوقات 
 .ی مسئوالن بودوعده ها

 

بیشتر این کارگران اخراجی متاهل و دارای فزرند هستند و : یکی ازاین کارگران اخراج شده سدچمشیرمی گوید

.  هایمان را بدهیم توانیم جواب زن و بچه ایمان سخت است و نمیتامین مخارج زندگی بعد از اخراج بسیار بر

http://basijnews.ir/fa/archive?service_id=25
http://basijnews.ir/fa/archive?service_id=25
http://basijnews.ir/fa/news/8863403/%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


سال است که در این پروژه مشغول به کار بودم و حال که اخراج شده ام تامین مخارج ۹بیش از :دیگری می گفت

نفر از کارگران سد چم شیرگچساران از این ۲۲۹بیش از تا حال  .زندگی برایم بسیار سخت و دشوار شده است

اخراج شدگان خودشان را اغلب متاهل، مستاجر و سرپرست خانواده های چند نفره نامیده  .اخراج شدند پروژه
اند که باگذشت سال های سال کار و تالش در سدچمشیر گچساران، اکنون نمی دانند ادامه راه زندگی شان را 

 .چگونه بگذرانند

 قاچاق کاال

 «جنرال»هزار کولرگازی  ٣۲جزئیات ورود قاچاق 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960302001063 

 
سخنگوی ستاد ،قاسم خورشیدی : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

 وی  قاچاق از طریق گمرک را تشریح کرد« جنرال»هزار کولر گازی  ۹۱مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزئیات ورود 

انبار در شهر ری و یک انبار نیز در اشتهارد کرج کشف شد که به شکل قطعات  9این محموله در  :اظهار داشت
الف 1مسئوالن گمرک معتقدند تخلف گمرکی بر مبنای قاعده . منفصله، از گمرکات مختلف وارد کشور شده بود

حروف انگلیسی برگرفته  بوده که( HZ)ها با برند جنرال  اسپیلت: سخنگوی ستاد بیان داشت .صورت گرفته است
وی با تأکید بر اینکه ارزش این محموله کشف  .این محصوالت از چین وارد شده است. از مالک و واردکننده آن دارد

هزار دستگاه اسپیلت کشف شده و واردات آن مربوط به نیمه دوم  44: میلیارد تومان است، تصریح کرد 94شده 
 ... .است 39سال 

   پین آزادی اسماعیل عبدیبیانیه ی پایانی کم

 

به ساعات پایانِی :  آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲به نوشته کانال تلگرامی فعاالن صنفی معلمان کشور ، سه شنبه 
می شویم که مطالبه ی اصلی آن، آزادی اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و عضو هیئت   کمپینی نزدیک

فانه هم اکنون به جرم دفاع از حقوق معلمان در حبس به سر مدیره کانون صنفی معلمان تهران است و متأس
اگرچه این کمپین پیش از شروع اعتصاب غذای اسماعیل عبدی آغاز شد و با تصمیم مدیران آن قرار بود  .می برد

تا هفته معلم به پایان برسد؛ اما نامه سرگشاده اسماعیل عبدی به دستگاه قضایی و عدم توجه این نهاد به 

اش از حالت امنیتی به حالت عادی و در پی آن، تصمیم به   ی حداقلی ایشان مبنی بر خروج روند پرونده خواسته
... .شروع اعتصاب غذا باعث شد تا این کمپین به درخواست جمعی از معلمان و فعاالن صنفی همچنان ادامه یابد

 ۶۴۱۱۱منصفه ای به وسعت بیش از  اکنون کمپین حمایت از آزادی اسماعیل عبدی گویی به دادگاهی با هیئت
 !تن از جامعه معلمان کشور تبدیل شده است؛ دادگاهی که متهم اصلی آن دستگاه قضایی است

مسئوالن قوه قضائیه رسیده باشد و هر   امید آنکه صدای بلند این کمپین به گوش مسئوالن ارشد کشور خصوصاً 

بل جبرانی رخ دهد، تمهیدات آزادِی همیشگِی اسماعیل عبدی چه سریعتر و پیش از آنکه فاجعه ی ناگوار و غیرقا
 جمعی از اعضای کمپین حمایت از آزادی اسماعیل عبدی/ .را فراهم نمایند

 پای صحبت همسر یکی از جان باختگان حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر      

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6137 



 

معصومه جاهدی همسر یکی از جان : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲، سه شنبه ...ه ازادبه گزارش سایت اتحادی
ثه هر بار که همسرم و همکارانش به خاطر حقوق های پرداخت دقبل از این حا: می گویدباختگان این حادثه 

پرداخت  ماهی که ۰نشده اعتراض می کردند کسی به انها توجه نمی کرد، اما درست بعد از این اتفاق مطالبات 
نشده بود به حسابمان واریز شد، وقتی همسرانمان را از دست داده بودیم پول چه دردی را دوا می کرد؟ 

همسرم بعد از اتمام ...  بهرام لیسانس جغرافیا داشت، من هم مربی پرورشی بودم، ممعصومه جاهدی همسر

هر روز یک ربع ... ی مشغول بکار شد،بهرام دانشگاه چون کار نبود به عنوان کارگر در معدن زغال سنگ البرز شرق
سختی کار معدن فقط به خاطر . به شش صبح از خانه بیرون می رفت و حوالی ساعت سه ظهر بر می گشت

مشکالت جسمی و ریوی نیست چون همیشه احتمال خطر و انفجار و خفگی وجود دارد اضطراب و ترس جزء 
ه هایشان است، مثل من که همیشه تا برگشت بهرام به خانه جدایی ناپذیر زندگی کارگران معدن و خانواد

همسرم در سال .استرس داشتم، آخر کارگران معدن وقتی وارد تونل می شوند ارتباطشان با دنیا قطع می شود

در معدن زمستان یورت به عنوان نقشه بردار قرارداد  ۹۴به دلیل تعدیل نیرو یک سال بیکار شد و در سال  ۹۹
 ...اندن این گزارش تکان دهنده بیان آالم خانواده های معدن یورت است خو... .بست

 شود کار می استفاده از سموم غیراستاندارد باعث سرطان کشاورزان پسته

http://www.isna.ir/news/96030201178 

 
نماینده کاشمر در تذکری  ،بهروز بنیادی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

به وزیر کشاورزی بر لزوم پیگیری وضعیت کشاورزان پسته کار در خراسان رضوی تاکید کرد و گفت که استفاده از 

 .یهای ریوی و پوستی متعدد و انواع سرطان درکشاورزان خواهد شدسموم غیرمجاز و غیراستاندارد باعث بیمار

در خراسان رضوی بیش از ده هزار هکتار کاشت پسته انجام می شود که متاسفانه سالهاست : گفتوی 
به گفته وی .کشاورزان با آفتی به نام پسیل مواجه اند اما جهاد کشاورزی نتوانسته به کشاورزان کمک کند

درصد محصوالت کشاورزان دچار آسیب می شود و کسی پاسخگو نیست؛ از طرفی سموم  94ر سالیانه بالغ ب
غیر مجاز و غیر استاندارد توسط دالالن استفاده شده که باعث بیماریهای ریوی و پوستی متعدد و انواع سرطان 

ن موضوع باعث تامین اجتماعی گفت که ای 84وی همچنین با انتقاد از حذف ماده  ... .کشاورزان شده است

مشکالتی برای کارفرمایان و کارگران شده است لذا درخواست ما ارائه طرحی از سوی کمیسیون اجتماعی برای 
 .تمدید این ماده است

 سناریوی بی پایان اعتراض و اخراج کارگران در سد چمشیر گچساران 

http://aftabejonoob.ir/gozaresh/72979 

تجمع اعتراض آمیز کارگران  :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  ،جنوب آفتاب تحلیلی خبری پایگاه گزارش به
سد چمشیرگچساران در پاسخ به تعطیلی دوماهه پروژه و عدم پرداخت معوقات آنان به سناریوی بی پایانی در 

که برای چندمین بار در یکسال اخیر مقابل فرمانداری  یکسال اخیر تبدیل شده بود که عمده مطالبات این کارگران
ماهه و عیدی خود با وجود 0اعتراض به تعطیلی پروژه ،عدم دریافت حقوق، معوقات  .این شهر تجمع می کردند

 .وعده های مسئوالن بود
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Error!

 
 .نفر از کارگران سد چم شیرگچساران از این پروژه اخراج شدند113بیش از  تاحال

       
عمدتاً مربوط به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است تلخی را با همه وجود  ،ها ها و سختی تلخیامروز 

 .هاست ها ازجمله آن جتماعی و تبعیضهای ا گرانی، بیکاری، آسیب. میکن حس می

 

بیشتر این کارگران اخراجی متاهل و دارای فزرند هستند و : ین کارگران اخراج شده سدچمشیرمی گویدیکی ازا
 .هایمان را بدهیم توانیم جواب زن و بچه تامین مخارج زندگی بعد از اخراج بسیار برایمان سخت است و نمی
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است که در این پروژه مشغول به کار بودم و حال که اخراج شده ام تامین مخارج  سال4بیش از :دیگری می گفت

اخراج شدگان خودشان را اغلب متاهل، مستاجر و سرپرست  .زندگی برایم بسیار سخت و دشوار شده است
 خانواده های چند نفره نامیده اند که باگذشت سال های سال کار و تالش در سدچمشیر گچساران، اکنون نمی

 .دانند ادامه راه زندگی شان را چگونه بگذرانند

 
محمدرضا فاضل، معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در خصوص اخراج کارگران سد 

از همه یک مقداری حوصله به خرج دهند تا ببینیم چه اتفاقی درآینده در خصوص خواهش دارم :چمشیرمی گوید
ه از همان یکسال این صحبت ها به هرحال صحبت های جدیدی نیست و بند:وی افزود  .این پروژه رخ خواهد داد

پیش هم نسبت به این موضع بحث هایی داشته ام که نبود منابع مالی و کمبود نقدینگی منجربه تعدیل پروژه 
 .خواهد شد

 

معاون اجرایی طرح  .اما باید توجه داشت که نبود اعتبارات ، نقدینگی و منابع مالی در این قضیه پررنگ تر است
ماه دیگر خیلی از 9 حال برفرض اگر منابع مالی هم تامین شود حدود:سد و نیروگاه چم شیر گچساران گفت

 .بخش های کارگاه سدچمشیر به اتمام می رسد چرا که کم کم به انتهای پروژه نزدیک می شویم

 
میلیارد تومان اعتبار برای 844از ابتدای پروژه تاکنون حدود :فاضل درخصوص آخرین وضعیت سدچمشیراظهارکرد

میلیارد تومان است که این سد  ۶۱۱ان این طرح نیزاحداث این طرح عظیم هزینه شده و اعتبار مورد نیاز برای پای

 .به مرحله آبگیری خواهد رسید ۹۱بزرگ در صورت تامین اعتبار در سال 

http://www.aftabejonoob.ir/


 

نیروی  ۶۱۱درصد است و هم اکنون بیش از یک هزارو  ۶۱پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی این سد : فاضل گفت

آغاز  ۶۹۹۱عملیات اجرایی این سد از سال : تصریح کردوی  .متخصص، ماهر و نیمه ماهر در این سد فعالیت دارند
 .میلیون یورو است ۲۲۹شده و اعتبار این سد از محل فاینانس خارجی تامین شده و اعتبار اولیه این طرح 

بیژن مهدی پور رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران در خصوص اخراج کارگران سد چمشیر گچساران 

نفر کارگر 448نفر از کارگران اخراج شده مربوط به شرکت سابیرسد چمشیر هستند و نیز 414تقریبا حدود :گرفت
 . نفر هستند113 شرکت لرزه نگاری امور حفاری زیرمجموعه این شرکت است که مجموعا 

 

میلیون ۹۱۱میلیارد و  ۲ایران است، این سد دارای  (RCC) سد چم شیر بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلطکی
مطالعه احداث سد  .هفت متر هم عرض تاج است ج و متر طول تا ۶۹۱متر ارتفاع،  ۶۵۵متر مکعب حجم مخزن،

سدو . از سوی سازمان آب منطقه ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت ۶۹چم شیر در سال 
کیلومتری جنوب شرقی گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و برروی رودخانه زهره ۲۵نیروگاه چم شیر در 

 .ساخته می شود

 شود گذاران خارجی تسهیل می راه ورود سرمایه

http://www.isna.ir/news/96030201049 

 
در هفدهمین جلسه هیات دولت با : ده است آم ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

گذار خارجی در ایران  طرح پوشش ریسک ارزهای خارجی موافقت شده است با این اقدام امیدها به ورود سرمایه

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را  .شود ها به بازار سرمایه کشور بیشتر می مخصوصا ورود آن
های ثابت، متغییر، چندگانه یا  گویند، این نرخ در کشورهای مختلف براساس یکی از نظام میدر اصطالح نرخ ارز 

سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی . شود مدیریت شناور شده تعیین می
 ....شود کشورها مشخص میاست و از آن طریق میزان ورود و خروج کاال، خدمات و سرمایه بین کشور با سایر 

بخش خصوصی و سایر افراد مستقل از دولت تقاضای زیادی از دولت برای یکسان سازی نرخ ارز و عدم دخالت 
 .دولت در بازار ارز به منظور جلوگیری از رشد قیمت ارزها داشته اند

http://www.aftabejonoob.ir/


 رسید« مشهد نخ»تعطیلی به / صنعت نساجی در آستانه ورشکستی کامل

http://www.mehrnews.com/news/3986242 

 

 

 

 

 

خبر تعطیلی کارخانه مشهد نخ و : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  مشهد،/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

تعطیلی  .وک خبری بود که به سرعت در بین محافل رسانه ای پیچیدبیکارشدن کارگران این مجموعه تولیدی ش

کارخانه های نساجی طی چند ماه گذشته به صورت سلسله وار ادامه داشته و حاال قرعه به نام کارخانه نخ 
تعطیلی کارخانه های نساجی طی چند ماه  .سال فعالیت تعطیل شود ۲۱مشهد افتاد تا این واحدی تولید پس از 

سال  ۲۱به صورت سلسله وار ادامه داشته و حاال قرعه به نام کارخانه نخ مشهد افتاد تا این واحد تولید پس از  گذشته
 ....فعالیت از اول خرداد امسال به صورت کامل تعطیل شود

 

واردات بدون ضابطه نخ از خارج از کشور با وجود تولید داخل، عدم حمایت از واحدهای تولید و عدم توان رقابت با کاالهای 
درصد واحد های نساجی آن هم با  ۹۱ع مالیات ها بر روی محصول نهایی باعث شد تا تنها وارداتی به دلیل اعمال انوا

کمترین ظرفیت مشغول تولید باشند و اگر این روند ادامه پیدا کند طی چند ماه آینده دیگر کارخانه های فعال نیز تعطیل 
 ....خواهند شد

 ۷۵فروشی، بیشترین تخلفات بازار در سال  فروشی و کم گران

http://www.isna.ir/news/96030201032 

 
مدیر کل امور ، غالمرضا صارمیان : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

 ۶۹۹۵ان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت شکایت و تخلفات بازار در سال حقوقی و تعزیرات سازم

ارائه کرد، بیشترین تعداد شکایات دریافتی به ترتیب به گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت تعلق داشته 
اال و خدمات توسط در راستای اقدامات حمایتی، نظارتی بمنظور کنترل دقیق تر قیمت بازار ک: گفتوی  .است

مورد شکایات مردمی از طریق  ۹۶۹هزار و  ۲۱۶ستادهای خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت جمعا تعداد 
ها در بخش کاال و خدمات دریافت و بررسی  ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 .ت بوده استدرصد در بخش خدما ۶۵درصد در بخش کاال و  ۰۵است که   شده



در این مدت نان، میوه و : وی با اشاره به لیست کاالها و خدماتی که بیشترین تعداد شکایت را داشتند عنوان کرد

های خودروهای سبک و  سبزیجات، پوشاک، گوشت مرغ و گوشت قرمز و همچنین پارکینگ شهری، تعمیرگاه

خود اختصاص داده اند و  ر بخش کاال و خدمات بهبه ترتیب بیشترین سهم شکایات را د  حمل و نقل درون شهری
بیشترین تعداد شکایات دریافتی به ترتیب نوع تخلف به گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت تعلق داشته 

 ...است
 / ریاعتراض خانواده کارگران کارخانه فوالدیاسوج در جلوی استاندا

http://www.dana.ir/news/1111926.html 

 

کارگران و خانواده : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه ، بویرخبربه نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
های کارگران آسیب دیده کارخانه فوالد بویرصنعت یاسوج بعد از حادثه روز گذشته در این کارخانه و حتی پرداخت 

را نسبت به  نشدن حقوق آنها در یکسال گذشته در جلوی استانداری کهگیلویه وبویراحمد تجمع و اعتراض خود

این کارگران نسبت به پرداخت نکردن حقوق یکسال گذشته و حتی نبود امنیت .مسئوالن اجرایی اعالم داشتند
الزم به ذکر  .شغلی و حتی برخی مشکالت این کارخانه اعتراض خود را نسبت به مسئوالن اجرایی رساندند

نفر از کارگران این کارخانه 3کارخانه فوالد یاسوج  است در انفجار سحرگاه روز دوشنبه یکم خرداد ماه سالجاری در
  ..مصدوم شدند که حال شش نفر از آنان در حال حاضر مساعد نیست

 کارگران را در واگذاری سهام عدالت فراموش نکنید

http://www.isna.ir/news/96030100703 

 
دبیرکل کانون عالی  ،هادی ابوی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۲سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

کارگران سال گذشته بازگشت اصالحیه قانون کار از مجلس را تمام شده  :گوید می های صنفی کارگران انجمن
سایل انتخابات الیحه ارجاع نشد ولی اکنون که دولت استمرار شاید به دلیل م. دانستند ولی این اتفاق نیفتاد می

الیحه : خاطرنشان کرد .یافته کمترین خواسته کارگران این است که دولت به وعده بازگشت قانون کار عمل کند

قانون کار باید به دور از هر تنش و نگرانی خاطری بررسی و کارشناسی شود تا در نهایت به عنوان یک قانون 
معتقدیم اگر قرار است سهام عدالت واقعی شود و : گفتوی .. .های آینده باقی بماند و کاربردی برای نسلخوب 

ها شود از قشر محروم و ضعیف کارگری در این زمینه غافل  میلیون تومان سهام کارخانه ۶۱هر ایرانی صاحب 
 :...نشوند

 است «کاغذ هفتادَمن مثنوی» کارگران مطالبات فهرست
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دبیر کانون هماهنگی  ،حسین حبیبی: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
امنیت شغلی بعنوان اصلی ترین : ار استان تهران با یادآوری مطالبات تاریخی کارگران گفتشوراهای اسالمی ک

 وی به که جنبه مستمر دارد؛  یمی تلقی کردن قراردادهای کاریبا دا  مطالبه کارگران باید محقق شود ، آن هم
حه ارائه شود؛ در غیر اینصورت استرداد الیحه اصالح قانون کا ر از مجلس اشاره کرد و امیدواریم نامه عودت الی

حادثه معدن یورت آزاد شهر استان . شود دولت دوازدهم در شروع کار متهم به بدقولی وسیاسی کاری می
گلستان به عنوان یک مطالبه جدی کارگری بایستی در یک کمیته حقیقت یاب با حضور نماینده کانون عالی 

اگر بخواهیم به : وی در پایان گفت ان مشخص شودوکانون هماهنگی شورای اسالمی کا ر استان گلست

 . فهرست مطالبات کارگران اشاره کنیم، مطالباتی که سالهاست بر زمین مانده، مثنوی هفتادَمن کاغذ می شود

 گذاران موسسه کاسپین انتقاد عزیزی از حل نشدن مشکل سپرده

http://www.isna.ir/news/96030301925 

 
نماینده ابهر در تذکری به  ،محمد عزیزی :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

واستار گذاران کاسپین انتقاد کرد و خ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به حل نشدن مشکالت سپرده

متاسفانه به دلیل نبود نظارت الزم موسسه کاسپین، مردم : ادامه داد وی .ورود جدی مجلس به این موضوع شد

شان را به  مردمی که اندک سرمایه. به خصوص مردم حوزه انتخابیه بنده را با مشکل فراوان مواجه کرده است
این وضعیت مردم را با . اند اصل پول خود مواجهاند با ابهام در بازگشت  دلیل بهره بانکی به سپرده گذاشته

درخواستم دستور به کمیسیون : وی خطاب به پزشکیان رئیس جلسه گفت .مشکالت فراوانی مواجه کرده است
اقتصادی برای در دستور قرار دادن این موضوع در دستورکار برای رفع مشکل مردم است چون هیچ کسی در این 

 .ر می رسد مجلس در بعد نظارتی دچار ضعف استزمینه پاسخگو نیست و به نظ

 درآمدند شهر هادیان شرکت استخدام به بار تره و میوه میادین کارگران

 

 

نفر از کارگران پیمانکاری  ۶۱۱۱در حدود  : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 

خرداد امسال به استخدام  ۶   ا کارگر خدماتی هستند، ازنگهبان و ی  شهرداری تهران که  میادین میوه و تره بار
 این کارگران پیش از این در استخدام شرکت .های شهرداری تهران درآمدند شرکت هادیان شهر از زیر مجموعه

جمعی  .پیمانکاری بخش خصوصی بودند و به دفعات پرداخت دستمزد های آنان با تعویق مواجه شده بود  های 
قرارداد "یا   و" رسمی"در این رابطه به ایلنا گفتند که اگرچه در نتیجه تغییر وضعیت استخدامی  این کارگران از

و از  زدی خود را به موقع دریافت کنندکند تا حقوق و مزایای م در هر حال این امر کمک می  اند اما نشده" مستقیم

 .امنیت شغلی باالتری برخوردار باشند

 "معادن و صنایع معدنی"پیشنهاد تشکیل وزارتخانه 

http://www.isna.ir/news/96030301647 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493432-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
نگی معدن در اقتصاد ایران، نقش پر ر: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

دارد؛ به گونه ای که بعد از نفت باالترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ آهن به دست می آید و با توجه به 

تر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر  ذخایر مواد معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم

پیشنهاداتی در خصوص تغییر از اینرو ؛  .رای فعالیت معدنی استتوان گفت که ایران یک منطقه ایده آل ب گازی می
معادن و صنایع "شود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل  ساختارهای اقتصادی مطرح می

پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و ... .است" معدنی
ر حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش تجارت فعلی د

از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود و کارشناسان این زمان را برای اصالح ساختاری آن هم در دولت دوم 

قل و کارآمدتر، معدن و تجارت به سه بخش مست دوازدهم و شاید تقسیم وزارت صنعتیعنی دولت   روحانی، 
 .دانند بهترین زمان می

 شود تشکیل معادن ویژه کارگروه یک /متوقعیم دوازدهم دولت از
 

 
گوید بهتر است دولت  اکبر علیپور می: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه 

 .دوازدهم یک کارگروه ویژه معادن برای حل مشکالت کارگران این شاخه از صنعت، تشکیل دهد

گزارش خبرگزاری به : در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت( گران معدن چادرملورئیس انجمن صنفی کار)اکبر علیپور 
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ، اکبر علیپور : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹دولتی ایلنا، چهارشنبه 

ت قرار پیگیری مطالبات کارگران به خصوص مطالبات کارگران معادن بایستی بیش از پیش در دستور کار دول: گفت
علیپور با بیان این که در شرایط فعلی با توجه به بروز حوادث مرگبار از قبیل حادثه انفجار معدن زمستان .بگیرد

کارگران معادن همیشه و هر روز در معرض خطر : یورت غربی، ایجاد یک کارگروه ویژه معادن الزامی است؛ افزود
رایط ویژه آنها بر هیچ کس پوشیده نیست، با این وجود، جانی قرار دارند؛ سختی کارشان به شدت باالست و ش

توان از  در این کارگروه می: وی اظهار داشت.مطالبات این کارگران در سالهای گذشته برآورده نشده است
مسئوالن مربوطه، فعاالن کارگری و کارشناسان ایمنی دعوت شود تا با رایزنی و همفکری یک زیرساخت مناسب 

 .مشکالت فعلی معادن طراحی شود برای برطرف کردن

 کردند تجمع هفته شکر نی مجتمع وبازنشسته شاغل کارگران

صبح امروز شماری از کارگران شاغل و : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 

با تجمع مقابل ساختمان اداری این واحد خواستار دریافت « مجتمع نیشکر هفت تپه»بازنشسته بخش صنعت
: شود  انه نی شکر هفت تپه؛ گفته میبه نقل از منابع خبری در کارخ.مطالبات مزدی وبازنشستگی خود شدند

نفر از کارگران شاغل و بازنشسته این واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری مجتمع خواستار ۲۱۱حدود 

نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از  ۹۱۱از قرار معلوم حدود  .دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده اند
  اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت اند؛ هنوز نتوانسته اکنون بازنشسته شده تا هم ۹۵اسفند ماه سال 

درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین  ۴این کارگران خواستار پرداخت سهم .کند
قرار معلوم از  .را از کارفرما طلبکارند ۹۵و  ۹۴اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

جدا از کارگران شاغل وبازنشسته کارگران روز مزدی مجتمع نی شکر هفته از اسفند ماه مطالبات مزدی خودرا 

 .دریافت نکرده اند
 «م.ح.ز-ع»گزارش فارس از ادامه بازجویی از 

 دهد؟ از افشای اطالعات سرنوشت ساز تا نقض دادنامه؛ جعبه سیاه بابک زنجانی را نجات می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960302000442 
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اطالعات مهم و مفیدی که با توجه به : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 
در تحقیقات جدید از همدست بابک زنجانی به دست آمده این احتمال وجود دارد که حکم اعدام متهم پرونده 

سال گذشته بود که رئیس در رابطه با این پرونده ،  .فساد نفتی هم مانند دو متهم دیگر این پرونده نقض شود
د یکی از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی به کشورمان خبر داد و پلیس بین الملل ناجا از دستگیری و استردا

این فرد در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی، دستگیر و به مقامات قضائی ایران تحویل داده : گفت
ها در پی مشخص شدن هویت واقعی متهم دستگیر شده بودند تا اینکه در  به محض انتشار این خبر رسانه.شد

ابتدا برخی گمان کردند متهم نامی شبیه  .ها افتاد بر سر زبان« ز-ع»ات نام متهم با حروف مخفف اولین ساع

تواند داشته باشد و گویا از اقوام خود بابک است اما ساعتی بعد هویت واقعی متهم افشا شد  علی زنجانی می
یید حکم زنجانی هنوز خبری از وضعیت ماه از تأ 9با گذشت حدود  .ها افتاد بر سر زبان« م.ح.ز-ع»و این بار نام 

حال باید منتظر  .متهم نشده و حتی وکیل متهم پرونده نفتی هم پاسخگوی سواالت و ابهامات موجود نیست
 تواند زنجانی را از اعدام نجات دهد یا نه؟ ماند و دید که آیا جعبه سیاه پرونده فساد نفتی می

 هستیم رجاء پیمانکاری های شرکت از بازرسی خواستار

انجمن های صنفی کارگران پیمانکاری : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به گزارش 
در  جتماعی، خواستار بازرسی از شرکت های پیمانکاری شدندای خطاب به وزارت کار، تعاون و رفاه ا رجاء در نامه

شرکت حمل ونقل )اعضای اصناف برق، فنی و موتوریست شاغل در مجموعه راه آهن  ما :است این نامه آمده
در رابطه با اجرا نشدن قانون کار و ساعات کاری و زمان استراحت پرسنل طبق قانون کار و ( مسافری رجا

 38به عنوان مثال یک ماموریت پرسنل حدود  .ت های پیمانکاری خواستار بازرسی هستیمهمچنین عملکرد شرک

ساعت در نظر گرفته میشود که خالف قانون کار می باشد؛ لذا  13ساعت زمان می برد ولی استراحت 
اران مشکل اساسی در مجموعه رجاء وجود پیمانک .خواهشمندیم دستور فرمایید درا ین مورد بازرسی انجام شود

ضعیف و یا توانایی مالی بسیار پایین می باشد و از طرف کارفرما که شرکت رجا می باشد هیچگونه نظارتی 
 .انجام نمی شود و این مساله کارگران را دچار مشکالت بسیار کرده است

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جشنواره کارآفرینان برتر ملی خبر داد
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به / میلیارد تومان عاید کشور کرد ۵۲۲۲مبارزه با فرار مالیاتی 

 درصد رسید ۱
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960302000364 

 

رئیس کل سید کامل تقوی نژاد، : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه  خبرگزاری دولتی فارس،به گزارش  
جشنواره کارآفرینان برتر ملی از واریز پنج هزار میلیاردتومان مالیات به خزانه دولت سازمان امور مالیاتی کشور در 

سیاست های اقتصاد  40گفت، با اشاره به بند   وی .از محل شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد 39در سال 
ای این سیاست، با اجر: مقاومتی مبنی بر اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی گفت

م این رقم باید به که البته تا پایان برنامه شش درصد رسیده 8سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به  هم اکنون

در حال حاضر نظام مالیاتی بر آن است تا از صاحبان درآمدهای پایین حمایت بیشتری : وی گفت .درصد برسد 44
 ....را از طریق مبارزه با فرارهای مالیاتی جبران نمایدنموده و در عوض بخش عمده درآمدهای مالیاتی 

 مربوطه نهادهای هب «عبدی اسماعیل آزادی کمپین»تحویل

امروز کمپین آزادی اسماعیل عبدی با : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
کمپینی که در فضای مجازی با هدف  پانزده هزار امضا به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد

اسماعیل عبدی، به راه افتاده بود، با امضای بیش از پانزده هزار نفر از معلمان و فعاالن آزادی معلم زندانی، 
تعدادی از معلمان به نمایندگی از امضاکنندگان  .صنفی به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد

علمان، که برای گذراندن اسماعیل عبدی، فعال صنفی م .این امضاها را تحویل دادند( سوم خرداد)صبح امروز 
برد از یازدهم اردیبهشت در اعتصاب غذا است و اکنون پس از  حکم شش سال حبس خود در زندان به سر می

در همین رابطه، امروز صبح خانواده اسماعیل عبدی  .وضعیت جسمی مناسبی ندارد گذشت بیست و چند روز، 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493431-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493392-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%87


پیگیر حل مشکالت : سعیدی در این دیدار گفت. کردند با فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس دیدار

 .فعالین صنفى معلمان از طریق تعامل با قوه قضاییه هستیم

 وکار ایران بدتر شده است فضای کسب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960303000857 
 

های مجلس در گزارشی  مرکز پژوهش :آمده است  ۶۹۹۱ خرداد۹چهارشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 
 414به  440در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از : عنوان کرد

طبق آخرین گزارش انجام کسب  ....رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است
گاه کشور جهان و در جای 434از میان  414، جمهوری اسالمی ایران در رتبه 1440و کار بانک جهانی در سال 

های مجلس شورای اسالمی  مرکز پژوهش. انداز قرار گرفته است کشور منطقه سند چشم 19شانزدهم در میان 

راهکارهای بهبود رتبه ایران در »بندی انجام کسب و کار مجموعه مطالعات  با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبه
بر اساس .... تهیه و منتشر کرده است 4434ـ  4431های  را در سال « گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی

بازنگری و تصحیح )، رتبه واقعی 1440ش توان گفت طی سه سال منتهی به گزار های بانک جهانی می گزارش
رتبه ایران  1449بوده است در واقع ابتدا در سال  440و  443، 441به ترتیب  1440تا  1443ایران از سال ( شده

 14رسید که همه این  441به  4491رتبه کاهش از  14بازنگری و اصالح شد و با ( 1443)برای گزارش سال قبل 

 ...ح اطالعات بوده است نه اصالح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران،رتبه کاهش به دلیل اصال

 استانداری ساختمان مقابل اردبیل آهن ذوب کارگران تجمع

جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به گزارش 
تعویق مطالبات مزدی مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع اردبیل در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی و 

 ۶۹نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعالیت دارند که  ۴۱۱شود، در کارخانه دوب آهن اردبیل بیش از  گفته می.کردند

کارخانه ذوب آهن با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان  .ماه مطالبات معوقه مزدی از کارفرما طلبکارند
اردبیل احداث شده و سرمایه گذار این کارخانه مجتمع خود را به یک پیمانکار دیگر به صورت اجاره ای واگذار کرده 

های که با کارفرما انجام دادیم هیچ پاسخ قاطعی از سوی  در آخرین پی گیری <گویند می کارگران   ....است
مان  کارفرما برای دریافت مطالباتمان نشنیدیم و به همین دلیل ناچار شدیم برای احقاق حقوق از دست رفته

 .کنیمتجمع 

 های تهران فروشی نجومی در برخی میوه  قیمت/ قیمت انواع میوه و سبزی

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960303000441 

 

های نوبرانه تابستانه  در حالی که میوه :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی فارس،به 

هایی همچون زردآلو و  فروشان سبب شده تا میوه خواهی برخی میوه شود، اما زیاده کم کم وارد بازار می
بار  چین در تره به عنوان مثال هر کیلو زردآلو دست..قیمت بخوردهزار تومان هم برچسب  14فرنگی تا کیلویی  توت

رسد، یا هر کیلو  ا به فروش میه هزار تومان هم در مغازه 14تومان قیمت خورده در حالی که تا کیلویی  0444
ای لوکس در بازار تجریش کیلویی  هزار تومان و انگور شیلی به عنوان میوه 40تومانی تا کیلویی  0044فرنگی  توت

  .شود هزار تومان فروخته می 34

 کردند تجمع یزد پارس نسوز های فرآورده کارگران

کارگران کارخانه فرآورده های نسوز پارس : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
 .یزد تجمع کردند ماه مطالبات معوقه مقابل ساختمان اداره کار ورفاه اجتماعی استان ۱یزد در اعتراض به تعویق 

 دو ماه هم. است حقوق نگرفته ایم ماه۱متوقف شدن فعالیت کارخانه   با وجود: گفته است یکی از کارگران  
وپرداخت مطالبات معوقه مان را می دهند اما هنوز محقق نشده   هست مسئوالن به ما وعده از سر گیری تولید

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493284-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%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-9/493242-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


طبق اظهارات این کارگر معترض ، کارفرما عالوه بر اینکه مطالبات مزدی ما را پرداخت نمی کند بابت ایامی .است

از دی ماه سال گذشته :این کارگر در خاتمه گفته است.که کار نمی کنیم از حق مرخصی ما کم کرده است

به حسابمان ،هزار تومان ۶۱۱حدود مبلغ کمی کارفرما  ،ماهه ۱به تعویق افتاده ودر طول این مدت  حقوق های
های  ترین سهامداران این شرکت مجتمع صنعتی احیاء فوالد سپاهان، شرکت فرآورده عمده .پرداخت کرده است

گذشته به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و زیان ده بودن شرکت نسوز آذر، و بانک رفاه کارگران هستند که از دو سال 
 .کند عنوان شده به بخش خصوصی واگذار شده اما هنوز مطالبات کارگران را با تاخیر پرداخت می

 جلسم مقابل التدریس حق معلمان تجمع
 

روز گذشته تعدادی از معلمان : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
نندگان که نخواست نامش فاش ک یکی از این تجمع .التدریس مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند حق

شود و ما همچنان  سالهاست منتظر تعیین تکلیف هستیم؛ هر سال، فصل کالس درس تمام می: شود گفت

التدریس عقد قرارداد با آموزش و پرورش و جذب در نظام آموزشی  خواسته اصلی معلمان حق.مانیم بالتکلیف می
 .شود در سه ماهه تابستان هیچ پرداختی به آنها انجام نمی ها دستمزد ثابت ندارد و التدریسی حق. کشور است

 
 دولت کمک انتظار چشم کارگران /نشد پرداخت «اکریل پلی» به دولت مصوب تسهیالت

 

 

اکریل  شورای اسالمی کار شرکت پلی: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
است در آن هم به پرداخت  ای به اسحاق جهانگیری، آخرین وضعیت این کارخانه را تشریح کرده اصفهان در نامه

 .است انتظاری کارگران این کارخانه سخن گفته شده نشدن تسهیالت مصوب دولت اشاره شده و هم از چشم

، آخرین وضعیت این کارخانه را ای به اسحاق جهانگیری،  اکریل اصفهان در نامه می کار شرکت پلیشورای اسال
 .است تشریح کرده و به برخی ابهامات در ارتباط با این شرکت پاسخ گفته

متاسفانه در خصوص مطالبات کارگران که از مرداد : در بخشی از نامه آمده است :متن این نامه به شرح زیر است

لت در این زمینه پرداخت نگردیده اقدامی انجام نشده و پرسنل شرکت هنوز چشم انتظار کمک دو ۹۵تا اسفند 

اندازی کارخانه هنوز پرداخت نشده ودرگیر  میلیارد تومان تسهیالت مصوب دولت برای راه ۲۱همچنین  .هستند
 .های اداری کشور گردیده و نیاز به پیگیری و دستورات جنابعالی دارد بروکراسی

 ندارد عنیم ها نانوایی از  بازرسی سر بر جانبه دو توافق

دبیر کانون سراسری « غالمرضا توکلی»: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
ای که هفته گذشته میان صنف کارفرمایان نانوا با  توافق دو جانبه :گوید می ،ها های صنفی کارگران نانوایی انجمن

ت گرفته است، وجاهت قانونی ندارد چرا که به ای صور های بیمه سازمان تامین اجتماعی بر سر انجام بازرسی
هایی که ممکن است لطمات فراوانی به امنیت  یکی از آفت: وی گفت .کند منافع کارگران نانوا ضربه وارد می

وی  .سی سازمان تامین اجتماعی به صنف کارفرمایان خباز استشغلی کارگران خباز وارد کند سپردن وظیفه بازر

میان سازمان  84ای که در سال  نامه دوجانبه در شرایطی که کارگران نانوای تهرانی همچنان از بابت تفاهم: افزود
تامین اجتماعی و کارفرمایان نانوای تهرانی امضا شد ناراضی و عصبانی هستند دوباره شاهد به امضا رسیدن 

 ....ای مشابه در ابعاد کشوری هستیم نامه تفاهم

 هفته یک از پس «آذرآب» کارگران عتجم خاتمه

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493199-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493183-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493147-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%A9%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-9/493142-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


که هفته « آذر آب»تجمع صنفی کارگران : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
شده بود، روز گذشته  صنعتی آغاز و در نهایت تا حوالی میدان صنعت شهر اراک کشیده گذشته از درون این واحد

ماه مزد ۹برای نفر است  4944در حدود این کارگران که تعداد آنها  .پرداخت مطالبات مزدی خاتمه یافت  با وعده
ه این واحد الحسن ماه حق بن پرداخت نشده و وضعیت نامعلوم بیمه تکمیلی درمانی و صندوق قرض ۶معوقه، 

به نقل از این کارگران گفته می شود که در نتیجه این اقدام سرانجام مدیرعامل و مدیر ...دبودن صنعتی تجمع کرده
کارگران  .جمع متعرضان به آنها وعده پرداخت معوقات مزدی را دادند منابع انسانی این واحد صنعتی با حضور در

 .ت و تجهیز پروژه های نیروگاهی و پاالیشگاهی فعالیت داردکارخانه آذرآب در زمینه ساخ

 تجمع کارگران کارخانه آجر ماشینی آزادشهر در جلوی فرمانداری

http://www.dana.ir/news/1112690.html 

 

گران کارخانه کار  :آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه  ،تیترآزاد به نقل از ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

اظهار یکی از کارگران .آجر ماشینی آزادشهر برای دومین روز متوالی در جلوی فرمانداری آزادشهر تجمع کردند

بیمه ما را خیلی وقت . گاز کارخانه قطع شده است. مان اینجا جمع شده ایم ما برای طلب حق و حقوق: داشت
را نمی ... ماه نداده اند، حق اوالد و  ۶۵تا  ۶۹اش ما را نداده اند، حقوق ما را بین است نریخته اند، عیدی و پاد

کار فرما . امروز روز دومی است که برای اعتراض به جلوی فرمانداری آمده ایم: این کارگر معترض ادامه داد .دهند
بار هم به اداره کار برای اعتراض چند . از ما برگه سفید امضاء گرفته است و با اعتراض اندکی اخراجمان می کند

صاحب کارخانه : اعالم داشت  جواد موسوی روابط عمومی اداره گاز استان  سید.رفته ایم ، اما جوابی نگرفته ایم

میلیون تومان بدهی  ۲۱۱میلیارد و  ۲این کارخانه بیش از : موسوی ادامه دادبدهکار است و ما گاز را قطع کردیم 
برای فشار به صاحب کارخانه برای پرداخت گاز بهاء ، . دارد و ما باید این پول را که بیت المال است استرداد کنیم

 ؛.گاز آنجا را قطع کرده ایم

 پیمانکاری و قراردادی نیروهای به نفت صنعت درمانی دماتخ ارائه

مدیرعامل سازمان ، حبیب الـله سمیع : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به گزارش 
بهداشت و درمان صنعت نفت از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی این سازمان به نیروهای قرارداد موقت و 

تحت  ،در صورتی که نیروهای قراردادمدت موقت و پیمانکاری صنعت نفت: گفتوی  .پیمانکار صنعت نفت خبر داد

میلی قرار بگیرند و بیمه مربوطه شرایط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را بپذیرد، ارائه پوشش بیمه تک

براساس قانون، : وی افزود .هایی که ظرفیت خالی موجود است، امکان دارد خدمات به این همکاران در بخش
یمانکاری را ندارد زیرا این موقت و پ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت امکان ارائه خدمات به نیروهای قرارداد 

 ....نیروها تابع قانون کار هستند و سرانه پرداز نیستند

 دیدار جمعی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران با خانواده اسماعیل عبدی 

post_24.html-http://chzamani.blogspot.se/2017/05/blog 
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جمعی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹به گزارش کمیته شاهرخ زمانی، چهارشنبه 

چهارشنبه سوم خردادماه  ما خواهان آزادی بی قیدوشرط اسماعیل عبدی هستیم:های کارگری ایرانتشکل 

جاری در بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای اقای اسماعیل عبدی جمعی از اعضای کمیته پیگیری برای 
نام ابراهیم زاده فعال در این دیدار به ،به دیدار همسر وفرزندان این فعال صنفی رفتند     تشکلهای ازاد کارگری

ک وعضو شورای نمایندگان در کمیته پیگیری طی صحبت های در جمع خانواده اقای عبدی واعضای دکوکارگر و 
برخواستهای صنفی اسماعیل عبدی که   ضمن محکوم کردن دستگاه قضایی مبنی بر بی توچهی  کمیته پیگیری

خواستارا آزادی بی قیدوشرط اقای عبدی شدند بهنام    هیچ گونه مثال امنیتی یا خالف قانونی انجام نداده

حمایت   و ما فعالین کارگری از اعضای کمیته پیگیری. ... حق او آزادی است  ابراهیم زاده در ادامه تاکید کرد که
 :لینک فیلم این دیدار ،،خود را از اسماعیل عبدی اعالم میداریم و خواهان آزادی بی قیدوشرط او هستیم 

https://www.youtube.com/watch?v=JJN0mgkgliE 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران/  به امید آزادی همه زندانیان

 !هزارتومانی؟201کارگری تحت لوای کارورزی با حقوق ماهیانه

http://www.mehrnews.com/news/3987215 

عالءالدین ازوجی مشاور وزیر و : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹، چهارشنبه مندرج در خبرگزاری دولتی مهربرپایه خبر
دستمزد این افراد به میزان یک : مدیرکل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار درباره حقوق کارورزان گفت

هزار تومان برای هر فرد  ۹۶۱شود که حدود  از سوی دولت پرداخت می ۹۱سوم حداقل حقوق مصوب سال 
عالءالدین ازوجی با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که به تازگی با هدف جذب فارغ التحصیالن  .است

هدف : دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است،به مهر گفت

سال خدمت ۲با احتساب )ساله  ۹۲ساله تا  ۲۹سنی  اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه
: گفتوی  .های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه در همه رشته( سربازی

استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده  ۰گذشته در این طرح در سال 
ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای  های بیمه مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن مشوق .....شده است

برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب : جذب کارورزان خبر داد و گفت

. درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد ۶۱۱سال  ۲کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا 
 .سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود ۲رمایان تا بدین ترتیب کارف

کارکر در  0111اعتراضات کارگری در مجتمع نیشکر هفت تپه و آزادشهر سمنان و بیکار شدن 

 سوادکوه

5018.html-http://www.kurdane.com/article 

 

کارگران  تراضات رو به رشد کارگری،در پی اع: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه  به گزارش سایت کردانه،

این شهر مقابل  کارگران آجر ماشینی  شاغل وبازنشسته مجتمع نی شکر هفته تجمع کردند و در آزاد شهر 

مجله کارگری دراین اخبار جداگانه .   کارگر در سوادکوه بیکار شدند ۶۱۱۱و  .تجمع نمودند  ساختمان فرمانداری
  . هفتگی پی گرفته شد

 رسید درصد ۱،۴ به روستایی تورم

 

مرکز آمار ایران نرخ تورم خانوار روستایی : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹نبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشبه 

درصد تغییرات شاخص کل  بر این اساس  .درصد اعالم کرد ۶۶۲۰۰درصد کاهش  ۱،۲ماه امسال را با  در اردیبهشت

https://www.youtube.com/watch?v=JJN0mgkgliE
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/493300-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


، (نرخ تورم روستایی)سال قبل  نسبت به دوره مشابه  ۶۹۹۱سال  ماه  در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت

درصد افزایش   واحد ۱۲٥، (درصد۶۲١) ۶۹۹۱درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین  ۰۲۶

 .داشته است

 کارگر در قطب معدنی مازندران ۴۲۲۲بیکاری 

http://www.mehrnews.com/news/3987203 

 

تعطیلی و واگذاری معادن در  : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه  سوادکوه ،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

کار کرده سوادکوه مازندران، حدود هزار کارگر را در این شهرستان به عنوان قطب معدنی استان، خانه نشین و بی
پرداخت نشدن   واگذاری یک معدن سبب بیکاری شماری از کارگران بخش معدن در سوادکوه شده است و.است

انی از آینده شغلی حقوق و معوقات چند ماهه سبب شده تا در روزهای اخیر این کارگران نسبت به این مسئله و نگر
یکی از کارگران معدن سوادکوه که مدتی بیکار شده و چهارماه نیز حقوق این رابطه  در .خود، اعتراض داشته باشند

اند که کار تعطیل  ایم و اکنون نیز پیمانکاران معدن به ما گفته که حقوق نگرفته  چهار ماه است: می گوید نگرفته است
ماه  اردیبهشت ۶۰پیمانکاران از : کارگر دیگری می گوید .ایم شهر برای اعتراض جمع شدهاست و برای همین، در میدان 

ها موجب شده که  اند که معادن تعطیل شوندو با تعطیلی معادن هزار کارگر بیکار شدند و همین اقدام آن قرارداد بسته

ای به شرکت سامان  ذشته، پیمانکاران در نامهشش ماه گ: این کارگر افزود.ایم ها آمده ما اکنون برای اعتراض به خیابان
ایم و اکنون پاسخگوی  اند که با این قرارداد حاضر به کار نیستند، اما ما کارگران چه نقشی در این قرارداد داشته بیان کرده

وجود ندارد که ، کار دیگری معدن برای ما در سوادکوه کار جز : می گوید مشکل ما چه کسی خواهد بود؟ کار دیگری 
کار کارکنیم، صاحب  خواهیم زیر نظر پیمان ما نمی: وی گفت.چرخد باکار در همین معادن میانجام دهیم وزندگی ما 

 .معادن شرکت سامان است و او باید پاسخگو باشد، چراکه پیمانکاران به فکر کارگران نیستند

 !ودکشی به زندگیش خاتمه دادکارگری جوان در سقزباخ

ساله درمحل کارش درشهر سقز با 43یک کارگر: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹برپایه خبر دریافتی ، چهارشنبه 
منابع خبری محلی،درباره هویت این کارگرجوان باخته نوشتند که اهل .خودکشی به زندگیش خاتمه داد

 .استخاخاریکی از روستاهای تکاب از توابع ارومیه بوده 

 کارگر سد چم شیر گچساران اخراج شدند ۰۰۷

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/03/1418444 

عداد: آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹چهارشنبه ، گچساران از خبرگزاری تسنیم به گزارش کارگر سد چم شیر در ۲۲۹  ت
ری جنوب شرقی گچساران از کار بکار شدند تا شاهد افزایش جمع بیکاران استان کهگیلویه و بویراحمد کیلومت ۲۵

معوقات و  بعد از هیاهوهای دو سال اخیر در زمینه مشکالت سد چم شیر از جمله عدم پرداخت حقوق و .باشیم
های نگران نان شب افزود ه  کارگر این سد در دست ساخت اخراج شدند تا بر تعداد خانواده 113باالخره ...

نالیدند ولی  شاید روزی کارگران سد چم شیر از درد عدم پرداخت حقوق، معوقات و سایر مطالبات خود می.شود

 .شکند دیگر درد جانسوز بیکاری کمر این کارگران و خانواده آنان را می

 

https://www.tasnimnews.com/
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بسیاری از آنان متاهل و دارای فرزند هستند دیگر هر روز باید نگران نان شب خانواده  گران سد چم شیر کهرکا

 ...تده شدن در مقابل خانواده حتمی اسباشند که نکند شب را شرمنده خانواده باشند که شرمن

تجمع کارگران کارخانه فرآورده های نسوز پارس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وبرای بازگشت 

 !بکار مقابل اداره کار استان یزد

http://khabarooz.com/post/587297 

جمعی از کارگران کارخانه فرآورده های نسوز : آمده است  ۶۹۹۱خرداد ۹برپایه گزارش سایت خبر روز،چهارشنبه 
 .س دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبرای بازگشت بکار مقابل اداره کار استان یزد تجمع کردندپار

. ماه است حقوق نگرفته ایم  0  تا 9: به گزارش منبع فوق،یکی از کارگران کارخانه فرآورده های نسوز پارس گفت

در این دو ماه هم به وعده خود عمل دو ماه هم هست که به ما قول می دهند امروز و فردا بیائید سر کار اما 
وی .گفتند اول خرداد کارخانه مجددا، آغاز به کار می کند ولی این اتفاق هم نیافتاده است: وی افزود. نکرده اند

از مدتی  قبل مزایا، حقوق، سنوات و . عالوه بر اینکه پول نمی دهند، مرخصی ما را هم کم کردند: بیان داشت

حاال هم بند اضافه کردند که اگر کار بود حقوق می دهیم اگر کار نبود حقوق نمی . رده اندهمه چیز ما را کم ک
حقوق نگرفته ام،  44از برج : یکی دیگر از کارگران این کارخانه با انتقاد از مدیریت گفت !دهیم درست مثل یک برده

 هزار تومان به حسابم واریز کرده اند 444دیروز هم 

 خصوصی بخش در جدید برق فروش دوجانبه قرارداد سه
 

 

سه قرارداد دوجانبه مستقیم فروش برق : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبهبه 
ین قرارداد دو جانبه در ابتدای اردیبهشت پس از اجرایی شدن چهارم.از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرایی شد

پنجمین و ششمین قرارداد دوجانبه مستقیم  .، سه قرارداد دیگر نیز از ابتدای خرداد ماه اجرایی شد30ماه سال

به عنوان فروشنده، با شرکت های ذوب و احیای ( نیروگاه سبالن)فروش برق توسط شرکت سبالن برق امید 

با انعقاد ....مگاوات به عنوان خریدار بسته شد 44ات و مجتمع فوالد یزد با ظرفیت روی قشم با ظرفیت هفت مگاو
مگاوات در هر ساعت، در  840قراردادهایی که عنوان شد، حجم معامالت دوجانبه کشور در حال حاضر، معادل 

یش ، افزا30افزایش تعداد و حجم قراردادهای دوجانبه در سه ماهه ابتدایی سال. قالب هفت قرارداد است
 .شناخت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ برق نسبت به مزایای این نوع قرارداد را نشان می دهد

 عکس+ ها و سردرگمی متقاضیان پردیس بازارگرمی دالل

http://www.isna.ir/news/96030302301 

 
 ۴۱در شرایطی که هنوز تکلیف وام : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

دالالن  ،مسکن مهر پردیس مشخص نشده، برخی اخبار حاکی از آن است ۶۶میلیون تومانی برخی واحدهای فاز 

 ۶۶فاز  ۵یکی از متقاضیان زون ... .کنند ن میمیلیون تومان تعیی ۶۱۱با ایجاد فضای کاذب، قیمت واحدها را تا 
چندین روز است که برای پیگیری تسهیالت و گرفتن قراردادهایمان بین : پردیس در این خصوص به ایسنا گفت

ایم؛ در حالی که اکثر  ای نرسیده و و بانک مسکن در رفت و آمد هستیم اما به هیچ نتیجهنماینده مسکن مهر کوز

ها را به شدت باال  ها هم دارند قیمت دالل: وی افزود .ما مستاجریم و برای پرداخت اجاره خانه مشکل داریم

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/493537-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C


نیمه پالستیک است و متری که حتی روشویی، دستشویی و کمد دیواری ندارد، رنگ آن  ۰۱های  خانه. برند می

 ...اند میلیون تومان برای آنها تعیین کرده ۶۱۱تا  ۰۱های  ها قیمت رادیاتورش کیفیت الزم را ندارد، دالل

 نشانی تهران به ابهامات حادثه پالسکو پاسخ سازمان آتش

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/03/1418860 

 

نشانی تهران با ارائه گزارشی به  سازمان آتش :آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
باشگاه  گروه اجتماعی به گزارش.سؤاالت شهروندان و همچنین ابهامات حادثه ساختمان پالسکو پاسخ داد

دی ماه  ام طبقه پالسکو در روز سی 40سوزی و فروریختن ساختمان  پس از وقوع حادثه آتش خبرنگاران پویا؛

نشانان انجامید، سؤاالت متعددی در مورد این حادثه توسط شهروندان مطرح  تن از آتش 40که به شهادت  4439
اتوجه به شرایط موجود وجود نداشت و برای پاسخ به هر یک از این به آنها در آن زمان ب شد که امکان پاسخ دادن

به هر حال با همکاری مدیران و کارشناسان   .الزم بود سؤاالت نیاز به بررسی کارشناسی در فرصتهای

که نشانی تهران به برخی از این سؤاالت  معاونت عملیات و همچنین معاونت پیشگیری سازمان آتش های حوزه
بدین  محور 44در  سئواالت. :که در ذیل آمده استپاسخ داده شد سر تیرهای آن در این گزارش آمده است ، 

  :اندعنوان شده  لشک
 

نشانان در داخل ساختمانهای با  حداکثر زمان حضور آتش -1 چرا دستور تخلیه زودتر صادر نگردید؟ -4
  چرا از تشک نجات استفاده نشده است؟ -4 اند چقدر است؟ شده سوزی دچار آتش فلزی که های سازه

چرا بجز آب از ماده اطفایی  -3 کرده است؟ برای اطفای حریق پالسکو کفایت می نشانی آیا تجهیزات سازمان آتش

جوان در حریق با وسعت و ریسک خطر زیاد حضور یافته  نشانان چرا آتش -9 دیگر نظیر کف استفاده نشد؟
نواقص  -8 عملیاتی نشده است؟ نشانی روزرسانی تجهیزات و امکانات و آموزش آتش چرا مصوبه به -0 بودند؟

 -44توانست در حادثه پالسکو موثر باشد؟ کوپتر می آیا هلی -3 به ریزش ساختمان کدام است؟ مشکالت منجر
سیم دیجیتال برای  چرا بی -44مجهز نیستند؟ ر حریقهااس برای رصد شدن د.پی.نشانان به دستگاه جی چرا آتش

 هیه نشده است؟نشانان ت همه آتش

 سامانه کارورزیهزار فارغ التحصیل جویای کار در  ۶۲ثبت نام 

http://www.mehrnews.com/news/3988749 

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

هزار فارغ التحصیل جویای کار در طرح کارورزی، مهمترین اولویت برنامه های دولت را در  ۱۱تا  ۵۱ثبت نام حدود 
مقاومتی و شورای عالی اشتغال   دعلی ربیعی در نشست مصوب ستاد فرماندهی اقتصا .حوزه اشتغال را عنوان کرد

ای، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و  که با حضور محمدامین سازگارنژاد رییس سازمان آموزش فنی و حرفه
به طور جد باید موضوع اشتغال را پیگیری کنیم تا در تیرماه گزارش   :اشتغال و مدیران کل استانها برگزار شد، گفت

فارغ التحصیل جویای کار در  هزار ۱۱وی با بیان اینکه تاکنون حدود  .شده در این زمینه را ارایه دهیم نهایی اقدامات انجام
شوند و بتوانیم استانی کارورزی به سامانه مرکزی متصل   باید سامانه های: ثبت نام کرده اند، گفت سامانه کارورزی

فضایی در دولت ایجاد شده است که فرایند توسعه اشتغال را تسهیل می : گفت ربیعی ...  .این طرح را توسعه دهیم

 .هزار نفر در آن فعال شوند ۶٥تا  ۶۱یم که باید دهکده تعاون را ایجاد کن. کند

 شود می تشییع امروز بویراحمد فوالد شده کشته نکارگرا پیکر

آمده است ؛  ی کارگری خبر هاروزشماردر : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبهبه گزارش 
کارگر دچار سوختگی شدند که درنهایت دو  ۹روزدوشنبه یکم خرداد ماه، بر اثر انفجار کوره کارخانه فوالد بویر احمد

وسف اکرمی روز گذشته در بیمارستان امیر المومنین شهر شیراز نفر از این کارگران به اسامی زریر حاج بارانی وی

کارگر کشته شده در حادثه انفجار کارخانه فوالد بویر  1پیکر  .بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند
در استان .شود یه و بویراحمد تشییع میدر زادگاهشان در روستاهای مادوان وپا تاوه در استان کهکیلواحمد، 

های دو نفر از کارگران کشته شده کارخانه فوالد بویراحمد خبر  کهکیلویه وبویر احمد از برگزاری مراسم تشییع پیکر
 .دهند می

http://www.mehrnews.com/news/3987215/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.mehrnews.com/news/3987215/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.mehrnews.com/news/3987215/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.mehrnews.com/news/3987215/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%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-9/493524-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 ۷۰ سال در فقر خط زیر مستاجر خانوار میلیون ۰/۵ شناسایی

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/61943 
 

 طرح علمی مطالعات مدیر ، یزدانی فردین: آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه، کارگر کارو نامهروز نوشته به
 هزار پانصد و میلیون دو میزان به ۹۲ سال در مسکن بخش در شده انجام مطالعات براساس :گفت مسکن جامع

 مختلفی ابعاد دارای فقر : داشت اظهار یزدانی فردین.اند شده شناسایی مستاجر فقر، خط زیر درآمد کم خانوار

 بخواهیم اگر .است مسکن فقر یا سکونتی فقر بهداشتی، قرف   اشتغال، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر نظیر
 بخش در شده انجام مطالعات براساس :افزود وی.برسانیم حداقل به را فقر باید مکنی پذیر زیست را شهری

 و .اند شده شناسایی مستاجر فقر، خط زیر درآمد کم خانوار هزار پانصد و میلیون دو میزان به ۹۲ سال در مسکن
 فشار یک آنان برای سکونتی فشار شده، محاسبه درصد ۴۱ باالی گروه این برای مسکن های هزینه سهم چون

 ....است عمیقی اقتصادی
 

 !درحین کار 0250پرستار طی سال 00جان باختن 

دفتر پژوهش سازمان نظام : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴س وسیع خبری در کانال تلگرامی ، پنجشنبهبرپایه انعکا

این تعداد فوتی در حین .خبر داد ۹٥پرستار در حین خدمت پرستاری و در بیمارستان در سال  ۶٥پرستاری از فوت 
دکتر ژاله  .ی روی پرستاران استکار در سال اخیر به دلیل فشار کاری زیاد و همچنین فشارهای اقتصادي و مال

عزتی معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
براین  تر شده است، فشار کار باالست، عالوه ها سخت شرایط زندگی نیز در این سال: بهشتی به شرق گفت

حال با عدم احترام کافی نیز مواجه است و اینها  ممکن است با نیاز شدید مالی نیز مواجه باشد درعین پرستار
 ....همه فشارهایی است که منجر به چنین اتفاقاتی شده است

 گزارش تسنیم از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

 سند+ در کدام دولت رکورد زد؟ " فاصله طبقاتی"و " فقر"

imnews.com/fa/news/1396/03/04/1419070https://www.tasn 

 

 

گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی است،  :مده است آ ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
شاخص ضریب جینی که مهمترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد بین فقرا و ثروتمندان 

شاخص .است، در دولت دوم اصالحات که خاتمی رئیس آن بود، رکورد زد تا باالترین فقر در این دولت به ثبت برسد
های اصلی در تعیین میزان فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد است که هرچه این  ضریب جینی یکی از شاخص

ثروتمندتر  ،ر و ثروتمندانفقیرت ،دهد فاصله طبقاتی بیشتر، فقرا تر باشد، نشان می شاخص به عدد یک نزدیک

های بانک مرکزی و مرکز  گزارش.اند و هرچه این عدد به صفر نزدیک شود، از توزیع برابر درآمدها حکایت دارد شده
دولتی که پشت سر گذاشتیم، باالترین ضریب جینی که  0دهد، طی سالهای پس از جنگ و  آمار ایران نشان می

یعنی دولت دوم اصالحات  81و  84فقیرتر شدن فقرا حکایت دارد، در سالهای  از نابرابری شدید در توزیع درآمد و
بوده است و غیر از  4.3490و  4.3434ترتیب  در این دو سال ضریب جینی به. ریاست خاتمی ثبت شده است به

در دولت دوم خاتمی ، . افزایش نیافته بود 4.34سال گذشته هیچ وقت ضریب جینی تا  18این دو سال طی 

مستندات ضریب جینی را از .ای است سابقه برابر درآمد فقرا رسیده بود که رقم بی 40درآمد ثروتمندان به حدود 
 :های بانک مرکزی و مرکز آمار ببینید گزارش

 



 گیرد میلیون تومان تعلق می ۵۲جانباختگان معدن آزادشهر مسکن مهر یا   به خانواده

/news/96030402634http://www.isna.ir 
 

وزیر کار و رفاه اجتماعی که به عنوان : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
های معدنچیان آزادشهر به استان گلستان سفر کرده  جمهور و برای رسیدگی به وضعیت خانواده نماینده رییس

تمایل  اگر کسانی که: وی گفت  .های معدنچیان خبر داد خانوادهمیلیون تومان به  ۵۱است از تعلق مسکن مهر یا 
پس از : وی همچنین تاکید کرد .گیرد ها تعلق می میلیون تومان به آن ۵۱به دریافت مسکن هم نباشند مبلغ 

: گفتمدیر کل تامین اجتماعی استان هم .های معدنچیان نیز برقرار خواهد شد انحصار وراثت مستمری خانواده

 ...شود دیگری برای معدنچیان آزادشهر ثبت شده باطل و به اسم معدن صادر میهر بیمه که تاکنون به هر اسم 

شود واحد ساخت و فروش طال تعطیل می ۱تا  ۰روزانه   

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/04/1419055 

 

رییس اتحادیه طال و ،  آرای محمد کشتی: آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

هزار واحد تولیدی ــ ۴حدود  ،اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طال و جواهر به موجب :جواهر گفت
شده و از سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده  ۵اند که بسیاری از آنها در  توزیعی در بخش طال و جواهر فعال بوده

دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده  به :وی اعالم داشت .اند واحد تعطیل شده ۴تا  ۲نیز هر روز  ۶۹۹۱ابتدای سال 
تن  484سوم کاهش یافته و تولید ساالنه طال در ایران از  سال به یک 9، تولید در این صنعت در طول در صنعت طال

پس از صنعت نفت و اسلحه،  را صنعت طالاو   تنزل یافته است 4439تن در سال  04به حدود  4434در سال 

با اشاره به آنچه در اصالحیه قانون مالیات بر ارزش و  باالترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است
 3حتی کاهش نرخ از : درصد مطرح است، گفت 4افزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طال به 

عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول  از نظر ما، طال به. کند حل نمیدرصد نیز مشکالت این صنعت را  4درصد به 
حال این سئوال مطرح  ....پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود

 بازد؟ وکار ایران رنگ می ساله مالیات بر ارزش افزوده، در محیط کسب88ا اصالح این قانون، چالش آیا ب : است

 شود می منفی بیکاری و نایاب کارگر ۴۱۰۲ سال
 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/61934 

 
 معاون ، زاهدیان علیرضا: آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه، رگریکا سرویس / کارگر کارو روزنامه نوشته به

 کار بازار وارد که افرادی ۶۴۲۱ سال تا برویم پیش روال همین با اگر :گفت ایران آمار مرکز آماری های طرح
 وی .کند می تغییر کار بازار در معیتج معادله و بود خواهد کمتر شوند می خارج کار بازار از که افرادی از شوند مى

 و مردان را ایران جمعیت درصد۵۶ :گفت رسید، هزار۹۲۱ و میلیون۶۹ به ۹۵ سال در ایران جمعیت اینکه بیان با
 سال ۲۶ از جمعیت سنی میانه و ۹۶۲۶ به کشور سنى میانگین :داد ادامه وی .دهند می تشکیل زنان را درصد۴۹

  .دارند قرار سال ۹۱ زیر جمعیت درصد۵۱ و رسیده ۹۱ به

 های سال در کاهشی روند البته .رسیده ۹۵ سال در ۶۲۲۴ به ۱۵ سال در ۹۲۹۶ از جمعیت رشد :افزود زاهدیان
 اما رسید می یک به جمعیت رشد نرخ کرد می پیدا کاهش موالید تعداد ،۹۱ سال روند با اگر و شده کندتر اخیر

 مرکز معاون .است گذشته سال چند در جمعیتی های سیاست بودن مثبت از نشان و بوده ۶۲۲۴ عدد این اکنون
 هزار۹۹۱ ،۹۱ تا ۰۵ سال در یافته، افزایش کشور جمعیت نفر میلیون۶۲۵ ساالنه ۱۵ تا ۵۵ سال از :گفت ایران آمار

 جمعیت رشد اینکه بیان با زاهدیان .است شده افزوده کشور جمعیت به ساالنه نفر هزار۹۵۱ ،۹۵ تا ۹۱ سال در و

 رشد همدان و شمالی خراسان در و نیست متوازن رشد این :کرد عنوان است، متفاوت مختلف های استان در
 ....ایم داشته میانگین به نسبت باالتری رشد جنوبى خراسان و بوشهر  البرز، های استان در و داریم منفی

 تصریح کند، پیدا کاهش بیکاری نرخ درصد یک تا شود ایجاد باید سال در شغل هزار۹۱۱ اکنون اینکه بیان با وی
 رسد می شغل هزار۴۱۱ به ۶۴۱۱ تا ۹۰ سال از و هزار۶۰۱ به جمعیت رشد به توجه با میزان این ۹۰ سال تا :کرد

 کار بازار وارد که افرادی ۶۴۲۱ سال تا برویم پیش روال همین با اگر .داد کاهش را بیکاری نرخ درصد یک تا بتوان تا
 .کند یم تغییر کار بازار در جمعیت معادله و بود خواهد کمتر شوند می خارج کار بازار از که افرادی از شوند مى

 



 !گزارش تصویری از تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا باخانواده

http://irankhabarnews.com/2017/05/25 

جمعی از کارگران :  آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴به گزارش آژانس ایران خبر و فیلم های مندرج در یوتوپ ، پنجشنبه

 .ع اعتراضی زدندشهرداری فسا با همراهی خانواده هایشان دست به یک تجم

 

 

 هستند خود های بیمه دفترچه تمدیدنشدن نگران قو روغن کارخانه کارگران

 
 ۹۱۱در حدود جمعی از کارگران روغن قو : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبهبه 

از یک هفته . ای تامین اجتماعی خود هستنده بیمه  نگران تمدید نشدن دفترچه، ن نباتی پارس قو غروکارگر 

که .های کارگران را تمدید نکرده است ماه حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی دفترچه ۴پیش به دنبال عدم واریز 
های  امر موجب نگرانی آنها در تامین هزینه های آنها از یک هفته پیش تمدید نشده است که همین دفترچه بیمه

. شوند با این مشکل مواجه هستند نفر می ۹۱۱تمامی کارگران کارخانه پارس قو که در حدود .درمان شده است
کارخانه ....کارگران را واریز نکرده است ۹۱و فروردین و اردیبهشت   ۹۴کارفرمای این کارخانه حق بیمه بهمن 

" تعطیلی موقت"رفرمای این کارخانه اعالم کرده این کا. تعطیل شده است ۹۵روغن نباتی قو از بهمن ماه سال 

در راستای احیای  کنشگران صنفی کارگری تاکید دارند که دولت .در راستای نوسازی کارخانه انجام شده است
  کارخانه روغن قو و بازگرداندن کارگران آن بر سر کار مسئولیت دارد

 2بازنشستگی دغدغه کارگران تونل کوهرنگ /کارگرانی که در تاریکی دل سنگ را می شکافند

http://www.dana.ir/news/1113076.html 

 

کارگران  : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه ،کوهرنگ خبر ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

تونل سوم کوهرنگ در نصیرآباد میزبان مهندس مرتضی زمانپور فرماندار، بدری بابادی معاون فرماندار، حسینی 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493551-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1113076.html
http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/
http://www.kohrangkhabar.ir/
http://www.kohrangkhabar.ir/


به تونل از  از همان لحظه ورود .بخشدار و چراغپور رئیس اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان کوهرنگ بودند

 34بعد از حدود  .جوانانمان آب شده بودند  تعجب به دیوارهایی از سنگ نگاه می کردیم که به دستان فوالدی

 .کیلومتری در دل کوه ملحق شدیم و از نزدیک مصائب و درد دل کارگران عزیز را شنیدیم 44دقیقه به کارگران در 
ترین نان، نانی است که کارگران عزیز با این سختی و مشقت فراوان  حالل: رگران گفتبه کادر این دیدار فرماندار 

                                                                                                                                                                     .در این تونل بر سر سفره خانواده خود می برند
، پیمانکار را مکلف به پرداخت به موقع حقوق و مزایا نمود و از کارگران خواست که کلیه مسایل فرماندار زمانپور

 .ایمنی و فنی را رعایت نمایند

                                                                                                                                            
ترین  کار در تونل ازجمله مشاغلی است که حتی در ایمن: یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت 

طبق تعریف قانون کار، : وی افزود.شود ترین مشاغل جهان محسوب می های کاری همچنان جز سخت  محیط

مشاغل سخت و زیان آور معموال به کارهایی اطالق می شود که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و 

جسمی )بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال، تنشی به مراتب باالتر ازظرفیت های طبیعی 
دد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است که ما همه آنها را به جان در کارگر ایجاد گر( و روانی

کار ما سخت و زیان آور است، هرکس در تونل کار کرده است از خطرات و سختی های آن : وی گفت .می خریم
  .آگاهی دارد

 

 کارگران معدن و تونل ها سختی کارشان حساب نمی شود
  .پنج سال است به صورت مداوم مشغول به کار هستم : یکی دیگر از کارگران تونل سوم کوهرنگ بیان داشت

اما کار کردن در معدن یک کار ریسک پذیر و طاقت فرسا محسوب می شود از این رو باید توجه بیشتری به این 

تاسفانه در نظر گرفتن کار در معدن یکی از مشاغل سخت در سراسر جهان محسوب می شود که م .حوزه شود
 .سختی کار برای این شغل کمتر به چشم می خورد

 

ر این امیدواریم دولت بتواند برخی از شرایط سخت کاری همانند میزان بازنشستگی، حقوق و بیمه کارگران را د

حوزه بررسی و پیگیری کند، زیرا کار کردن در معدن و تونل با شرایط بسیار سختی از جمله دوری از خانواده و 
حفاری تونل در اعماق زمین همراه است و باید انگیزه ای برای کارگران فراهم شود تا بتوانند در سخت ترین 

 .بهترین خدمات را ارائه دهند  اوضاع،



 ریفرماندا ساختمان مقابل آزادشهر ماشینی آجر کارگران جمع

 

 

گروهی از کارگران کارخانه آجر ماشینی : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبهبه 
  .آزادشهر با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و مطالبات خود شدند

ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارند در عین حال  ۶۵تا  ۶۹اند  کارگران کارخانه آجر ماشینی آزادشهر مدعی
طبق اظهارات این کارگران معترض، عیدی  .ل به تامین اجتماعی پرداخت نشده استها قب بیمه آنان نیز از ماه

هم سفید امضا و یکطرفه  مدت است که آن نها به صورت کوتاهآنها هنوز پرداخت نشده و قراردادهای آ ۹۱سال 
 ...تاس

 تجمع اعتراضی متخصصین پاتولوژی مقابل سازمان نظام پزشکی

http://www.isna.ir/news/96030402580 

 
جمعی از متخصصین پاتولوژی و علوم : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

های  آزمایشگاهی در اعتراض به آنچه که امکان تاسیس آزمایشگاه پاتولوژی توسط فارغ التحصیالن برخی رشته

تن بود، با  444معترضان که تعداد آنها بیش از  .ندخواندند، مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کرد علوم پایه می

های علوم  با فعالیت رشته"و " حوزه سالمت جای غیرپزشکان نیست"در دست داشتن پالکاردهایی با مضمون 
 ...مقابل سازمان نظام پزشکی حضور یافتند" ها مخالفیم پایه در آزمایشگاه

 تجمع اعتراضی متخصصین پاتولوژی مقابل سازمان نظام پزشکی

http://www.salamatnews.com/news/214116 

 

ی از متخصصین پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی جمع: آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به گزارش سالمت نیوز،
های علوم پایه  در اعتراض به آنچه که امکان تاسیس آزمایشگاه پاتولوژی توسط فارغ التحصیالن برخی رشته

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493553-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


ت تن بود، با در دس 444معترضان که تعداد آنها بیش از  .خواندند، مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند می

های علوم پایه در  با فعالیت رشته"و " حوزه سالمت جای غیرپزشکان نیست"داشتن پالکاردهایی با مضمون 

درهمین رابطه نایب رئیس انجمن آسیب  .مقابل سازمان نظام پزشکی حضور یافتند" ها مخالفیم آزمایشگاه
جمعی از پاتولوژیست ها به تدوین آیین نامه ای که در آن ورود افراد غیرپزشک به حیطه : شناسی ایران گفت

 .تشخیص آزمایشگاهی مجاز شمرده شده است، معترض هستند

 

در ایران متخصص آزمایشگاهی باید دارای مدرک طب عمومی : نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران گفت

مدیریت  اما در این آیین نامه یک گام به عقب برداشته شد و کسانی که پزشک نیستند، می توانند مجوز. باشد
ته های خود را در جلسه ای در سازمان نظام پزشکی نمایندگان معترضین خواس: گفت وی .آزمایشگاهی بگیرند

 .مطرح کردند و قول داده شد تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جریان موضوع قرار گیرد

 داد خبر یورت معدن حادثه علت کشف تخصصی کمیته تشکیل از ربیعی
 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/61932 
 

 در یورت معدن حادثه :آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه، کارگری سرویس / کارگر کارو روزنامه نوشته به

 دست از را خود جان معدن این کارگران از نفر ۴۹ که داد رخ گلستان استان در امسال ماه اردیبهشت سیزدهم
 معدن حادثه نهایی علت کشف تخصصی کمیته تشکیل از اجتماعی فاهر و کار تعاون، وزیر ،علی ربیعی .دادند

 با را آن ایینه نتیجه به رسیدن تا و است پیگیری دست در معدنکاران کارگری مسائل :گفت و داد خبر یورت
 کارگران حمایت و مشارکت همدردی، همدلی، از خرسندی ابراز ضمن ربیعی علی.کنم می دنبال جدیت

 وفاق و هستند کشور این انسانی و اجتماعی های سرمایه همواره کارگران :افزود چادرملو، و گهر گل های شرکت

 جامعه غنی فرهنگ از نمادی را شرکت دو این کارگران همدلی و همدردی وی .است ستودنی آنها همدلی و
 ...برد نام یرانا کارگری

 ها از چرخه اقتصاد عوامل اصلی خروج بنگاه

tp://www.isna.ir/news/96030302305ht 

 
مشاور کانون عالی ،علی اکبر سیارمه : آمده است  ۶۹۹۱خرداد  ۴پنجشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

درصد تسهیالت بانکی در مجرای واقعی خودش استفاده  ۵۱اگر : گوید های صنفی کارگران کشور می انجمن

یکی از علتهای بسته : وی گفت  .دیدیم ها را نمی اقتصادی و بسته شدن کارخانه شد، امروز بیکاری، رکود می

شدن واحدهای تولیدی در کشور، واردات بی رویه کاالست که با حجم انبوه و بدون دادن مالیات و عوارض به 
ها  متاسفانه نظارت بر گمرکات و اسکله .کند اقتصاد خارج می های تولیدی را از گردونه شود و بنگاه دولت وارد می

و مبادی ورودی کاال بسیار کم است در حالی که برای مقابله با قاچاق و ورود غیرمجاز کاال باید کنترل بیشتری 
به گفته سیارمه بعضی از کارفرمایان که ...اعمال شود و گمرکات به تجهیزات و دستگاههای روز مجهز شوند

و گذاشتن پول آن در بانک   بییند تصمیم به فروش کارخانه شرایط موجود را برای تولید و ادامه فعالیت مساعد نمی
ای  کند تا نقدینگی مردم را جمع آوری کند عده نان که وقتی دولت تالش میمی کنند تا سودش را بگیرند همچ

 .کنند تا سودش را ولو اندک بگیرد گذاری می حاضر به پذیرش ریسک نیستند و سرمایه خود را در بانکها سپرده



 مریم یعقوبی /گیرد؟ نظارت چقدر جلوی گرانی را می/ماه رمضان؛ فصل رونق گرانفروشی

http://www.mehrnews.com/news/3988835 

 

 

 

 

 

بینی  هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان و با پیش :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه  به نوشته خبرگزاری مهر،

افزایش تقاضا برای خرید اقالم مختلف غذایی، بازار دچار نوسان رو به رشد شده و اغلب کاالها، با افزایش قیمت 
اما این افزایش قیمت در حالی است که از حدود یک ماه قبل، دستگاه های نظارتی با صدور اطالعیه .مواجه می شوند

قیمت برخورد خواهد شد؛ اما این اطالعیه ها و  و بخشنامه به واحدهای صنفی اعالم کرده اند که با هرگونه افزایش

هشدارها، تا به حال تاثیری در روند رشد قیمت برخی اقالم نداشته و ماه مبارک رمضان عموما، تبدیل به فصل پررونق 
گوشت گوسفندی، گوشت گوساله، برنج، روغن، قند وشکر، لبنیات،  اقالمی همچون مرغ،  .گرانفروشان شده است

 ....است ع نان ها، سبزیجات، زولبیا و بامیه، انواع آش و حلیم از ارزاق مورد استفاده در ماه مبارک خرما، انوا

 محمد جندقی/  سایه رکود صنعت ساختمان بر بیکاری کارگران کارگران ایرانی

http://www.mehrnews.com/news/3988857 

 

 

 

 

رکود حاکم بر صنعت ساختمان و نبود نظارت بر فرآیند : آمده است ۶۹۹۱د خردا ۵جمعه  به نوشته خبرگزاری مهر،

ای از کارگران ماهر ساختمانی ایرانی  به کارگیری کارگران ساختمانی غیرایرانی، منجر به بیکاری بخش عمده

 ۶۱۱شود با حدود  در بازار مسکن رخنه کرده؛ صنعتی که گفته میرکود چندسالی هست که بطوری که  .شده است

های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار  تواند سایر فعالیت رشته فعالیت اقتصادی مرتبط است، بنابراین رکود یا رونق آن می
دلیل اصلی رکود : گوید می های صنفی کارگران ساختمانی کشور در همین زمینه، اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن.دهد

بود که با حجم انبوهی از ساخت مواجه شدیم؛ به  ۹۱۱و  ۰۹های  بی رویه مسکن در سال بخش ساختمان، ساخت
این موضوع باعث شد نیروی مازاد مورد نیاز با استفاده از . برابر شد ۴طوری که در آن زمان میزان ساخت مسکن حداقل 

این کارگران حتی در زمان رکود هم از ایران خارج نشدند و بخش عمده ای از ...  .نیروی کار خارجی تامین شود
وی با تاکید بر اینکه در  .های ساخت و ساز را در اختیار گرفتند که این امر نیز باعث بیکاری کارگران ایرانی شد فعالیت

طبق آماری که توسط کانون : ، گفت...درصد نیروی کار در بخش ساختمان، از کارگران غیر ایرانی هستند ۴۱حال حاضر 

هزار  ۲۱۱شود، تعداد کارگران فعال در این صنعت حدود یک میلیون و  های صنفی کارگران ساختمانی برآورد می انجمن
بر اساس  ...هزار نفر کارگران غیرایرانی دارای مجوز یا بدون مجوز هستند ۰۱۱ تا ۶۱۱نفر هستند که از این میزان، حدود 

حاکم بر صنعت ساختمان از یک طرف و عدم نظارت به کارگیری نیروی کار بیگانه، دو توان گفت رکود  این گزارش، می
 .عامل اصلی بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی ایرانی هستند

 نیست قبول قابل کارگران کردن معرفی مقصر/بداند را یورت معدن حادثه علت باید عمومی افکار

عضو هیات مدیره کانونعالی  ،علی خدایی :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 

افکار عمومی منتظر است که هر چه سریعتر  :گوید یک فعال صنفی کارگری می شوراهای اسالمی کار کشور
و   از علل این حادثه  و افکار عمومی. گزارش نهایی هیات حقیقت یاب معدن زمستان یورت منتشر شود

این  ...اما تاکنون گزارش نهایی هنوز اعالم نشده است : افزودوی  .ن وضعیت مطلع شودراهکارهای خروج از ای
کنند از بین رفته باشد و یا از حاال  ها و عالئمی که ماهیت حادثه یورت را مشخص می نگرانی وجود دارد که نشانه

دانند به هیچ  دالیلی که حادثه یورت را مربوط به خطای فردی کارگران می: خدایی افزود .از دست بروند  به بعد
اما . وجه مورد تایید ما نیست و در این حادثه انواع و اقسام کم کارهای از سوی نهادهای مختلف رخ داده است

را به کارگران ربط می دهند که این خیلی آسان حادثه ، یورت نهاد صنفی کارگری حضور نداشته   چون در معدن

کار و رفاه  وزارت تعاون،: خدایی در پایان تصریح کرد .ای نیست حتی از نظر شرعی و اخالقی امر پسندیده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493649-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


و تجارت در خصوص معدن یورت مسئولیت خطیری دارند از این رو انتظار داریم که   اجتماعی و وزارت صنعت، معدن

 .کشور نباشیم  نقش مسئوالنه تری ایفا کنند تا دیگر شاهد وقوع حوادث این چنینی در

 اسالمی شورای مجلس مقابل فرودگاهی تاکسیرانان عتجم

چهارشنبه جمعی از تاکسیرانان فرودگاهی  :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
مطالبات ما برآورده نشده و قوانین : گویند این تاکسیرانان می .تهران مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

این تاکسیرانان یکشنبه هفته گذشته نیز  .است سخت فرودگاهها در تهران معاش ما را با مشکل مواجه کرده
 .ع کرده بودندمقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی تجم

 استمداد بلوچستان و سیستان مردم ما /برنگشتند و زدند دریا به روزی کسب برای فرزندانمان 
 داریم کمک

های صیادان ربوده شده توسط دزدان  خانواده: آمده است ۶۹۹۱داد خر ۵جمعه  خبرگزاری دولتی ایلنا،به گزارش 
 :که متن کامل آن به شرح ذیل است .ای خطاب به رئیس جمهور، استمداد کمک کردند دریایی سومالی در نامه

ایم و اگر امروز از شما و عضو   نفر از عزیزان خود را در خاک سومالی از دست داده ۰ما امضاکنندگان این نامه 
صیاد دیگری است که همچنان  ۰برای آزادی و نجات جان  ،جوییم اب آقای ظریف استمداد میتان جن محبوب کابینه

به  ۶۹۹۴عزیزان ما از ششم فروردین  .در دست دزدان دریایی سومالی و در شرایطی غیرانسانی اسیر هستند
های جسمی را  هتشنگی و شکنج ،نفر از آنان گرسنگی ۰اند و متاسفانه  اسارت دزدان دریایی سومالی درآمده

. اند آوران خانواده خود بوده این قربانیان همگی صیاد و نان. اند تاب نیاورده و در اسارت جان خود را از دست داده
اشاره کنیم که دو نفر از اعضای آن در ( خانواده نوحانی)ها کافی است به یک مورد  برای توصیف وضعیت خانواده

 ....گری نیافته است ای جز تکدی برای تامین معاش چاره سومالی کشته شده و پدر این خانواده

بگیریم و در شادی « جشن پیروزی»های خود  مان از خاک سومالی در خانه امیدواریم با بازگشت آخرین بازماندگان

 خالد و علی محمد بلوچی ،پسرعموی شهیدان اعظم: محمد بلوچی -4 امضاکنندگان .اشیمامروز شما شریک ب
 3همسر اسیر محمد شریف پناهنده: رحیما فائزی -4 الدین دهواری همسر اسیر جمال: پروین صباحی -1

: زاده عابد بلوچی -0 زر همسر اسیر شیرمحمد تابه: عابده کوسل -9 نیا مادر اسیر ابراهیم بلوچ: خاتون غالمی ماه

مادر شهیدان شریف و عبدالماجد و اسیر عبدهللا : شهناز نوحانی -0 آدم و احمد بلوچی ،رخاله اسرا سعیدپس
 نوحانی

 درصد بیکاران زیردیپلم هستند۵۲ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419759 

 

 

رئیس دبیرخانه شورای عالی  ، خانم فرزین معتمد :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
درصد از متقاضیان کار زیر دیپلم هستند که باید به آنها مهارت های شغلی  ۵۱حدود : اعالم داشت اشتغال 

در مسیر بهبود بازار کار هستیم و نرخ مشارکت کار یعنی تعداد کسانی که آماده ورود به ما  .آموزش داده شود
های منطقه ای صورت گرفته است تا به  در برنامه اشتغال آمایش: گفتفرزین  .بازار کار اند، در حال کاهش است

سرمایه گذاری ها در خصوص ایجاد اشتغال بسیار کالن است اما : گفتاو   .عنوان یک الگوی ملی ارائه شود

ایجاد اشتغال از طریق مشوق ها و سیستم  بنگاه های: وی افزود  .نمی تواند بیکاری تجمعی را پوشش دهد
 .مهارت آموزی ها کمک خواهند کرد تا به سمت ایجاد شغل بیشتربرویم

 !گزارشی از مراسم یادبود هشت کارگر جان باخته معدن زمستان یورت آزادشهر دررامیان

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493737-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493756-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493756-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


در مراسم یادبود هشت جان باخته : آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه برپایه گزارش مندرج در کانال تلگرام، 

فاطمه جاهدی به نمایندگی از خانواده های کارگران جان باخته حادثه ، حادثه معدن زمستان یورت ، رامیانی 

امیدواریم تمام این آمدن و رفتن ها و قول های داده شده از ضمانت : بیان کرد انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر
 .اجرایی برخوردار باشد و امورات جاری و دستورات داده شده برای رسیدن به نتایج ملموس با قدرت پیگیری شود

دفاتر، معادن زغال سنگ جزو منابع طبیعی گلستان و شهرستان های آزادشهر و رامیان است اما تمام : وی افزود
وی ....امور بیمه ای و امورات جاری کارگران معدن در سمنان پیگیری می شود و این نوعی اجحاف و ظلم است

خواستار این هستیم که کمیته حقیقت یاب با جدیت پیگیر این موضوع باشد تا حق بقیه معدنکاران هم : تاکید کرد

 ....پایمال نشود

 پوش شدند ها کفن کاسپینی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419541 

 

گذاران موسسه کاسپین در  جمعی از سپرده :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
کنندگان  برخی از این تجمع.مشهد با تجمعی دیگر در مقابل این موسسه خواستار بازگرداندن پولهایشان شدند

کنندگان  این تجمع. دادند پوشی به تن داشتند و شعارهایی علیه کاسپین سر می  های سفید به نشانه کفن لباس

این تجمع کنندگان همچنین نسبت به عدم .دانند لی این مسئله میانگاری بانک مرکزی را یکی از عوامل اص سهل
گذاران این موسسه  میلیون تومان در موسسه کاسپین و عدم حل مشکالت سپرده 14تعیین تکلیف مبالغ باالی 

کنندگان معتقدند که بانک مرکزی، بدون مطالعه و  بعضی از این تجمع.طی هفت ماه گذشته شدیدا اعتراض کردند
عجله تعدادی موسسه پر مشکل را کنار هم گذاشته و بدون تعیین تکلیف اموال موسسات پیشین مجوز با 

 .موسسه جدید کاسپین را صادر کرده است که همین مسئله موجب بروز مشکالت شدیدی شده است

شمین مصاحبه با حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی در مورد آخرین وضعیت موکلش در بیست و ش
 روز اعتصاب غذا

2-http://bield.info/%D9%8Eabdi/ 

حسین تاج در مصاحبه ای که با حقوق : آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه  به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر،

با موکل خود در زندان  ۹۱روز چهارشنبه سوم خرداد :معلم وکارگر داشت در مورد وضعیت اسماعیل عبدی گفت
 . شتم،وضعیت جسمی عبدی بسیار وخیم است و باید خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرداوین مالقات دا

 

با اینکه پزشکان داخل زندان معتقدند :تاج در پاسخ به دلیل اعزام نشدن عبدی به بیمارستانی خارج از زندان گفت

اعالم نموده اند، متاسفانه رئیس که او باید به بیمارستان اعزام شود و این موضوع را به مسئوالن باال دست خود 
با اینکه اسماعیل عبدی از :وکیِل عبدی ادامه داد.بهداری اوین تا کنون پاسخی به درخواست آنها نداده است

روحیه بسیار باالیی برخوردار است و همچنان مصمم بر ادامه ی اعتصاب غذاست، اما در روزهای اخیر به شدت 

است و مشکل کلیه او که بر اثر اعتصاب غذای قبلی و فعلی گریبانگیر او دچار افت فشار و کاهش وزن شده 
اگر به وضعیت عبدی رسیدگی جدی نشود و تحت : افزودوی  .شده، جان او را در معرض خطر قرار داده است

 .درمان قرار نگیرد، احتمال بروز فاجعه دور از ذهن نیست



 نی منتظر سبد کاالمیلیون ایرا ۴۴ماه رمضان رسید، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419887 

 

در حالی سخنگوی دولت دو روز پیش از توزیع  :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه  رش خبرگزاری تسنیم،به گزا

 .میلیون نفر منتظر توزیع این سبد کاالیی هستند ۶۶سبد کاال قبل از ماه مبارک رمضان خبر داده بود، که 

قبل از ماه : با بیان اینکه دولت یارانه را قطع نخواهد کرد، گفت محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم دو روز پیش

در حالی که ماه مبارک رمضان از  ...درآمد توزیع خواهد شد غذایی بین اقشار کم مبارک و ظرف روزهای آینده سبد
ق این وعده میلیون ایرانی که مشمول دریافت سبد کاال می شوند، منتظر تحق 44فردا شروع می شود که حدود 

 .دولت هستند

نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو  اتهامات امنیتی  34بیانیه 

 از پرونده های فعالین صنفی

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6143 

هزاران معلم و کارگر و فعال صنفی از اقصی  :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه ، ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد

نقاط کشور در حمایت از خواسته های انسانی و قانونی اسماعیل عبدی طوماری را امضا کردند و در 

روز اعتصاب عبدی ده ها تشکل صنفی و ۲۱در طی این .تحویل قوای سه گانه و مراجع ذیربط شد ۹۱/۹/۹مورخ
بدیهی است چنانچه  ....مطالبات عبدی خواستار توجه مقامات بوده اندمدنی طی بیانیه هایی ضمن حمایت از 

این خواست ما مورد توجه مقامات اجرائی و قضائی کشور قرار نگیرد ما حق اعتراضات گسترده از قبیل تجمع و 
جلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای دولتی را در برابر دوربین های رسانه ای تحصن و اعتصاب غذا در مقابل م

برای خود محفوظ میداریم  و بدین وسیله اعالم میکنیم در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل 
و مدنی،  عبدی و توجه به خواست میلیونها کارگر و معلم مبنی بر پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی

اسامی امضاکنندگان  .مسئولیت تبعات اقدامات اعتراضی تر ما بر عهده  مقامات دولت جمهوری اسالمی است

 : به ترتیب حروف الفبا

-۵کارگر/شیث امانی-۱کارگر/شاپور احسانی راد -٣معلم/مجتبی ابطحی-۰معلم/علی ایران نژاد-۴
محمد -۱معلم/محمد حسن پوره-۷علمم/نسرین بهمن پور-۶کارگر/بهنام ابراهیم زاده 

-۴۰معلم/محمد رضا حکیم الهی -۴۴کارگر/ناهید خداجو-۴۲معلم/هاشم خواستار-۷کارگر/جراحی
-۴۶کارگر/محمود صالحی -۴۵معلم/سارا سیاپور-۴۱کارگر/واله زمانی-۴٣کارگر/داوود رضوی

-۰۲معلم/مجتبی گودرزی-۴۷ممعل/عزیزقاسم زاده-۴۱معلم/علی فروتن-۴۷کارگر/جعفرعظیم زاده
-۰۱کارگر/پروین محمدی -۰٣کارگر/جوانمیر مرادی-۰۰معلم/رضامسلمی-۰۴معلم/اسکندرلطفی

 کارگر/علی نجاتی

 میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند ۵۶۲۲گذار فرشتگان  هزار سپرده۱۵۲

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419748 

 

معاون نظارتی بانک مرکزی با ،  فرشاد حیدری :آمده است ۶۹۹۱خرداد  ۵جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
کارشناسی و ارزیابی :میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند، گفت ۵۱۱۱گذار فرشتگان  هزار سپرده۴۵۱اعالم اینکه 

وی .سپرده های مردم آغاز شده است به پایان رسیده و پرداخت" فرشتگان"دارایی های موسسه غیرمجاز 

 8برای ساماندهی تعاونی های غیر مجاز اعتباری در سطح کشور تصمیم گرفته شد که  4433سال : افزود



 10در « کاسپین»مؤسسه : وی ادامه داد.ها ایجاد شود تعاونی منحل و سپس مؤسسه ای برای ساماندهی آن

برای ساماندهی این مؤسسات غیر مجاز ایجاد شد به این صورت که دارایی آن ها را تقویم و  4433اسفند 

بر اساس : معاون نظارتی بانک مرکزی گفت .ارزیابی کند و سپس این دارایی ها میان سپرده گذاران تقسیم شود
میلیون تومان را داریم پرداخت  44ما گذشته ابتدا سپرده های زیر  18اردیبهشت اتخاذ شد از آخرین تصمیم که در 

ه کاسپین سپرده گذاری کنند یا اگر مایل نباشند می توانند آن ها می توانند در مؤسس: حیدری گفت....می کنیم
میلیارد  4044بر اساس ارزیابی که انجام شده است تا امروز حدود : وی افزود.وجه سپرده خود را دریافت کنند

میلیارد تومان هم دارایی  4344تومان دارایی های غیرمنقول این تعاونی غیر مجاز شناسایی شده است و حدود 

معاون ....میلیارد تومان است 4444تعاونی به صورت تسهیالت پرداختی است که در مجموع این دو حدود این 
وی .را متعلق به سپرده گذاران می دانیم" فرشتگان"اونی منحله همه دارایی های تع:نظارتی بانک مرکزی گفت

بانک مرکزی به اندازه کفایت، نقدینگی مؤسسه کاسپین را تامین می کند تا مردم معطل فروش امالک و : افزود
 .دارایی ها و وصول اقساط نشوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85+-+%db%b4%db%b5%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1+%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86+%db%b5%db%b6%db%b0%db%b0+%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d8%b2+%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86+%d8%b7%d9%84%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%20-%20http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419748/450%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-5600-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://twitter.com/intent/tweet?text=%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85+-+%db%b4%db%b5%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1+%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86+%db%b5%db%b6%db%b0%db%b0+%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d8%b2+%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86+%d8%b7%d9%84%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%20-%20http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419748/450%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-5600-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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