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 :یادداشت 

میزان . طی هفته با حدت انفجار ها و آتش سوزی ها در سطح معادن ، پیتروشیمی و محیط های کارگری روبرو بودیم 

ن یدتعطیلی چن. باال تر بوده است تب اثبت شده که از ارقام هفته های گذشته به مرآنچنان سطحی  درحوادث حین کار 

در روزهای . بالنسبه زیاد بوده است ... حول حقوق های معوقه ، مال باختگان و کارگری  واحد و حدت اعتراضات

دهد کارگران این کارخانه  ها نشان می اکریل اصفهان دارد و بررسی اخیر برخی اخبار هم حکایت از تعطیلی کارخانه پلی

 .از آینده خود بسیار نگران هستند

که عمدتا بر سر عدم دریافت حقوق های معوقه بوده جای جای کشور  در اوج گرفتن اعتراضات کارگران شهرداری ها

  : از جمله . پوشش می دهند یچند حدتاست که اخبار این دوره را با شدت و

 !آبادان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن امنیت شغلی ۲ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه * 

 !ماه حقوق۵به عدم پرداخت تجمع کارگران شهرداری آبادان دراعتراض *

 ماه حقوق وعیدی مقابل منطقه آزاد اروند ۳تجمع کارگران خدماتی شهرداری خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت*

 !ماه حقوق ومطالبات دیگر۲تجمع کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت *

 !ماه حقوق۶تاعتصاب وتجمع کارگران شهرداری دلفان دراعتراض به عدم پرداخ*

 !ماه حقوق ومطالبات دیگر۴اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری نورآباد دراعتراض به عدم پرداخت*

 انتشار یافت هزار کارگر معدن سنگ آهن ۰۳همین هفته خبر بیکار شدن  طی اخبار

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/08/1421953 

 



با بیان  ۶۹۳۱خرداد  ۸رئیس انجمن سنگ آهن در تاریخ دوشنبه  نایب بهرام شکوری، :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۸دوشنبه 

هزار ۹۲تعطیلی این معادن باعث شده تا : معدن سنگ آهن تعطیل شده است، گفت ۰۲۲اینکه در حال حاضر بیش از 

معدن سنگ آهن تعطیل شده   ۰۲۲در حال حاضر بیش ازرئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه  نایب.کارگر بیکار شوند

 ۹۲نفر است که باید گفت تعطیلی این معادن باعث شده تا  ۶۵۱متوسط کارگران هر یک از این معادن : است، افزود

های باالی  وی با انتقاد از اینکه با وجود اوضاع نامناسب معادن سنگ آهن همچنان حقوق.هزار نیروی کار بیکار شوند

دولت در این شرایط هیچ بسته حمایتی را برای این معادن در نظر نگرفته تا شاید : شود، افزود تی از آنها دریافت میدول

در حال حاضر اکثر معادن کوچک سنگ آهن تعطیل و فقط : شکوری تصریح کرد. ها شود با اعمال آن مانع تعطیلی

 .کنند د فعالیت میهای مختلف و کمترین سو ها با ظرفیت معادن بزرگ و دولتی

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 

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

 . 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، . رس سایت روزشمار کارگری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت طی هفته های آینده آد: توجه 

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

haftegi.kargari@gmail.com  4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 "گرفته ست، آتشی جانسوز ام آتش خانه

 سوسن

 

 
 

تن از  ۶ که  برجای گذاشت  !( حتما بیشترو ) مصدوم ۹برپایه یادداشت دریافتی؛ انفجار در کارخانه فوالد بویراحمد 

جان  روزهای پیشنفر ۶ ز آن اتن  ۲متاسفانه . منتقل شدندآنان دچار سوختگی شدید و به شهرهای شیراز و اصفهان 

 عالم میكند كهاست با بي شرمي ار استانداني اكه معاون عمرای بي عرضه و مفت خور  مردك و  دنداز دست دا اخود ر

كمي  ،كارایمنی عدم . ستاآشكار و تفاقاً كامالً مشخص ؟؟؟ امشخص نیستا چر"!!! علت حادثه هنوز مشخص نیست"  :

ر ادر منگنه قرو تحقیر و تهدید  ،ناكارگري نه انومیدي روزو خستگي ،آموزش ناكافي كارگر،ر كارابزاكاستي و 

ی این س همه أدر رو ر كار ابزام بودن چنددست و پوسیدگي  ،نادن وسایل حفاظتي كارگرا نبوراد ،ناگرفتن كارگر

ن انه جان كارگراست كه روزاملي اعو، ستبهره اآگاهي كامل بي و ز مدیریت ابي لیاقتي كارفرماي دزد كه ، دالیل

 دكنمی تیمارستانشان و بیمارستان ، خانهي نه ارویا میگیرد یا ا ن رایرا



ز دو سال اما كارگر فوالد بیش ا. كند میتولید هزار تن شمس فوالد  ۲۰۰کارخانه فوالد کهگیلویه و بویراحمد، ساالنه  

ه جایي نوشت. ندع آمیزتهوندني نیستند بلكه از خبرها نه تنها خوابعضي ا؟؟؟ و چر. ستاست كه حقوقي دریافت نكرده ا

شغل كه ... جب اموو شتغال بي حقوق اولي ه، بل".  نفر را فراهم کرده است  ۲۵۰این کارخانه زمینه اشتغال بیش از" :ندا

و به قول یکی از کارگران با دمپایی ست اوسایل ضد آتش و آن كارگر فاقد لباس ر شغلي كه د! خودكشيچه عرض کنم، 

 !د کار میکندو بدون کفش مخصوص درجلوی کورۀ گداختۀ فوال

و ن محلي البته به جیب دزداآن صدي بهره . به بهره برداری ر سید ۲۲کلنگش زده شد و در سال  ۲۸در سال ین فاز ا

 حكومت رسیدو ستان ان جنایتكار امدیرو قالبي ي نماینده ها

حالِ باقي و ودند درصد سوخته ب ۰۱۱ز سه تني كه ادو تن . ستاگرفته ا تاكنون جان دو تن رانفجار کوره ذوب آهن 

و تكلیف آن جان بدربردگان با آنهمه زخم روح ؟ باید پاي میز محاكمه كشانیدا حاال چه كسي ر... ستاب امصدومین خر

ز اینها ؟ اداپدر قربانیان باید دو مادر و فرزند و چه حرفي به زن ؟ ده هایشان چه باید بكننداخانو؟ جسمشان چه میشود

 !تمامو صلي هستند ان خود مقصرین اكارگر: بیشرمي كامل كه  باپاسخي ، ردااسخ دحكومت یك پو ین دولت اطرف 

 " !آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد  اول بنا نبود بسوزند عاشقان"

، کسانی جز کارفرمایان و سرمایه داران سودجو و غیر مسئول و حکومت ضد کارگری حامی !که آن شمع یا پیه سوز

 .آنها نیستند

..... 
 مریم یعقوبی/ گیرد؟ نظارت چقدر جلوی گرانی را می/ماه رمضان؛ فصل رونق گرانفروشی
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بینی افزایش  ساله در آستانه ماه مبارک رمضان و با پیشهر  :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  به نوشته خبرگزاری مهر،
اما .تقاضا برای خرید اقالم مختلف غذایی، بازار دچار نوسان رو به رشد شده و اغلب کاالها، با افزایش قیمت مواجه می شوند

نامه به واحدهای صنفی این افزایش قیمت در حالی است که از حدود یک ماه قبل، دستگاه های نظارتی با صدور اطالعیه و بخش
اعالم کرده اند که با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد شد؛ اما این اطالعیه ها و هشدارها، تا به حال تاثیری در روند رشد قیمت 

گوشت  اقالمی همچون مرغ،  .برخی اقالم نداشته و ماه مبارک رمضان عموما، تبدیل به فصل پررونق گرانفروشان شده است
، گوشت گوساله، برنج، روغن، قند وشکر، لبنیات، خرما، انواع نان ها، سبزیجات، زولبیا و بامیه، انواع آش و حلیم از ارزاق گوسفندی

 ....است مورد استفاده در ماه مبارک 

 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 به کارگیری : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  به نوشته خبرگزاری مهر،
رکود بطوری که  .ای از کارگران ماهر ساختمانی ایرانی شده است بخش عمده کارگران ساختمانی غیرایرانی، منجر به بیکاری

رشته فعالیت اقتصادی مرتبط است، بنابراین  ۶۱۱شود با حدود  چندسالی هست که در بازار مسکن رخنه کرده؛ صنعتی که گفته می
های  در همین زمینه، اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن.های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد تواند سایر فعالیت رکود یا رونق آن می

بود  ۳۱۱و  ۹۳های  دلیل اصلی رکود بخش ساختمان، ساخت بی رویه مسکن در سال: گوید می صنفی کارگران ساختمانی کشور
باعث شد این موضوع . برابر شد ۴که با حجم انبوهی از ساخت مواجه شدیم؛ به طوری که در آن زمان میزان ساخت مسکن حداقل 

این کارگران حتی در زمان رکود هم از ایران خارج نشدند و بخش ...  .نیروی مازاد مورد نیاز با استفاده از نیروی کار خارجی تامین شود
حال وی با تاکید بر اینکه در  .های ساخت و ساز را در اختیار گرفتند که این امر نیز باعث بیکاری کارگران ایرانی شد عمده ای از فعالیت

های صنفی  طبق آماری که توسط کانون انجمن: ، گفت...درصد نیروی کار در بخش ساختمان، از کارگران غیر ایرانی هستند ۴۱حاضر 
هزار نفر هستند که از این میزان، حدود  ۰۱۱شود، تعداد کارگران فعال در این صنعت حدود یک میلیون و  کارگران ساختمانی برآورد می

توان گفت رکود حاکم بر صنعت  بر اساس این گزارش، می ...نفر کارگران غیرایرانی دارای مجوز یا بدون مجوز هستندهزار  ۹۱۱تا  ۰۱۱



ساختمان از یک طرف و عدم نظارت به کارگیری نیروی کار بیگانه، دو 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

ضو هیات مدیره کانونعالی شوراهای ع ،علی خدایی :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 
افکار عمومی منتظر است که هر چه سریعتر گزارش نهایی هیات  :گوید اسالمی کار کشور یک فعال صنفی کارگری می
و راهکارهای خروج از این وضعیت مطلع   از علل این حادثه  و افکار عمومی. حقیقت یاب معدن زمستان یورت منتشر شود

ها و عالئمی که ماهیت  این نگرانی وجود دارد که نشانه ...تاکنون گزارش نهایی هنوز اعالم نشده است  اما: افزودوی  .شود
دالیلی که حادثه یورت را : خدایی افزود .از دست بروند  کنند از بین رفته باشد و یا از حاال به بعد حادثه یورت را مشخص می

ه مورد تایید ما نیست و در این حادثه انواع و اقسام کم کارهای از سوی دانند به هیچ وج مربوط به خطای فردی کارگران می
خیلی آسان حادثه را به کارگران ، یورت نهاد صنفی کارگری حضور نداشته   اما چون در معدن. نهادهای مختلف رخ داده است

وزارت تعاون، کار و : تصریح کرد خدایی در پایان .ای نیست ربط می دهند که این حتی از نظر شرعی و اخالقی امر پسندیده
و تجارت در خصوص معدن یورت مسئولیت خطیری دارند از این رو انتظار داریم که نقش   رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن

 .کشور نباشیم  مسئوالنه تری ایفا کنند تا دیگر شاهد وقوع حوادث این چنینی در

 اسالمی شورای مجلس مقابل فرودگاهی تاکسیرانان تجمع

چهارشنبه جمعی از تاکسیرانان فرودگاهی تهران مقابل  :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
مطالبات ما برآورده نشده و قوانین سخت فرودگاهها در تهران : گویند اکسیرانان میاین ت .مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

این تاکسیرانان یکشنبه هفته گذشته نیز مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی تجمع  .است معاش ما را با مشکل مواجه کرده
 .کرده بودند

 استمداد بلوچستان و سیستان مردم ما /برنگشتند و زدند دریا به روزی کسب برای فرزندانمان 

 داریم کمک

های صیادان ربوده شده توسط دزدان دریایی  خانواده: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  خبرگزاری دولتی ایلنا،به گزارش 
ما امضاکنندگان این  :که متن کامل آن به شرح ذیل است .ای خطاب به رئیس جمهور، استمداد کمک کردند سومالی در نامه

تان جناب آقای ظریف  ایم و اگر امروز از شما و عضو محبوب کابینه  ز عزیزان خود را در خاک سومالی از دست دادهنفر ا ۹نامه 
صیاد دیگری است که همچنان در دست دزدان دریایی سومالی و در شرایطی  ۹برای آزادی و نجات جان  ،جوییم استمداد می

نفر از  ۹اند و متاسفانه  به اسارت دزدان دریایی سومالی درآمده ۶۹۳۴ عزیزان ما از ششم فروردین .غیرانسانی اسیر هستند
این قربانیان همگی . اند های جسمی را تاب نیاورده و در اسارت جان خود را از دست داده تشنگی و شکنجه ،آنان گرسنگی

اشاره کنیم که ( خانواده نوحانی)مورد ها کافی است به یک  برای توصیف وضعیت خانواده. اند آوران خانواده خود بوده صیاد و نان
 ....گری نیافته است ای جز تکدی دو نفر از اعضای آن در سومالی کشته شده و پدر این خانواده برای تامین معاش چاره

بگیریم و در شادی امروز شما « جشن پیروزی»های خود  مان از خاک سومالی در خانه امیدواریم با بازگشت آخرین بازماندگان
: پروین صباحی -2 خالد و علی محمد بلوچی ،پسرعموی شهیدان اعظم: محمد بلوچی -1 امضاکنندگان .یک باشیمشر

مادر اسیر ابراهیم : خاتون غالمی ماه 4همسر اسیر محمد شریف پناهنده: رحیما فائزی -3 الدین دهواری همسر اسیر جمال
 -7 آدم و احمد بلوچی ،پسرخاله اسرا سعید: زاده عابد بلوچی -6 زر همسر اسیر شیرمحمد تابه: عابده کوسل -5 نیا بلوچ

 مادر شهیدان شریف و عبدالماجد و اسیر عبدهللا نوحانی: شهناز نوحانی

 درصد بیکاران زیردیپلم هستند۰۳ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419759 

 

 

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال  ، خانم فرزین معتمد :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
در ما  .درصد از متقاضیان کار زیر دیپلم هستند که باید به آنها مهارت های شغلی آموزش داده شود ۵۱حدود : اعالم داشت 

ار یعنی تعداد کسانی که آماده ورود به بازار کار اند، در حال کاهش مسیر بهبود بازار کار هستیم و نرخ مشارکت ک
او   .های منطقه ای صورت گرفته است تا به عنوان یک الگوی ملی ارائه شود در برنامه اشتغال آمایش: فرزین گفت .است
: وی افزود  .ا پوشش دهدسرمایه گذاری ها در خصوص ایجاد اشتغال بسیار کالن است اما نمی تواند بیکاری تجمعی ر: گفت

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
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


بنگاه های ایجاد اشتغال از طریق مشوق ها و سیستم 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

حادثه ، در مراسم یادبود هشت جان باخته رامیانی : آمده است ۶۹۳۱اد خرد ۵جمعه برپایه گزارش مندرج در کانال تلگرام، 
فاطمه جاهدی به نمایندگی از خانواده های کارگران جان باخته حادثه انفجار معدن زمستان یورت ، معدن زمستان یورت 

برخوردار باشد و امورات جاری و  امیدواریم تمام این آمدن و رفتن ها و قول های داده شده از ضمانت اجرایی: بیان کرد آزادشهر
معادن زغال سنگ جزو منابع طبیعی : وی افزود .دستورات داده شده برای رسیدن به نتایج ملموس با قدرت پیگیری شود

گلستان و شهرستان های آزادشهر و رامیان است اما تمام دفاتر، امور بیمه ای و امورات جاری کارگران معدن در سمنان 
خواستار این هستیم که کمیته حقیقت یاب با جدیت پیگیر : وی تاکید کرد....و این نوعی اجحاف و ظلم استپیگیری می شود 

 ....این موضوع باشد تا حق بقیه معدنکاران هم پایمال نشود

 پوش شدند ها کفن کاسپینی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419541 

 

گذاران موسسه کاسپین در مشهد با تجمعی  جمعی از سپرده: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
های سفید به نشانه  کنندگان لباس برخی از این تجمع.دیگر در مقابل این موسسه خواستار بازگرداندن پولهایشان شدند

انگاری بانک مرکزی را یکی از  کنندگان سهل این تجمع. دادند سر میپوشی به تن داشتند و شعارهایی علیه کاسپین   کفن
میلیون تومان در  22این تجمع کنندگان همچنین نسبت به عدم تعیین تکلیف مبالغ باالی .دانند عوامل اصلی این مسئله می

بعضی از این .ندگذاران این موسسه طی هفت ماه گذشته شدیدا اعتراض کرد موسسه کاسپین و عدم حل مشکالت سپرده
کنندگان معتقدند که بانک مرکزی، بدون مطالعه و با عجله تعدادی موسسه پر مشکل را کنار هم گذاشته و بدون تعیین  تجمع

تکلیف اموال موسسات پیشین مجوز موسسه جدید کاسپین را صادر کرده است که همین مسئله موجب بروز مشکالت 
 .شدیدی شده است

وکیل اسماعیل عبدی در مورد آخرین وضعیت موکلش در بیست و ششمین مصاحبه با حسین تاج، 
 روز اعتصاب غذا

2-http://bield.info/%D9%8Eabdi/ 

حسین تاج در مصاحبه ای که با حقوق معلم وکارگر : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر،
با موکل خود در زندان اوین مالقات  ۳۱رشنبه سوم خرداد روز چها:داشت در مورد وضعیت اسماعیل عبدی گفت

 . داشتم،وضعیت جسمی عبدی بسیار وخیم است و باید خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد

 

با اینکه پزشکان داخل زندان معتقدند که او باید :تاج در پاسخ به دلیل اعزام نشدن عبدی به بیمارستانی خارج از زندان گفت
ستان اعزام شود و این موضوع را به مسئوالن باال دست خود اعالم نموده اند، متاسفانه رئیس بهداری اوین تا کنون به بیمار

با اینکه اسماعیل عبدی از روحیه بسیار باالیی برخوردار است و :وکیِل عبدی ادامه داد.پاسخی به درخواست آنها نداده است
ا در روزهای اخیر به شدت دچار افت فشار و کاهش وزن شده است و مشکل همچنان مصمم بر ادامه ی اعتصاب غذاست، ام

اگر به : افزودوی  .کلیه او که بر اثر اعتصاب غذای قبلی و فعلی گریبانگیر او شده، جان او را در معرض خطر قرار داده است
 .ن نیستوضعیت عبدی رسیدگی جدی نشود و تحت درمان قرار نگیرد، احتمال بروز فاجعه دور از ذه

 میلیون ایرانی منتظر سبد کاال ۱۱ماه رمضان رسید، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419887 



 

در حالی سخنگوی دولت دو روز پیش از توزیع سبد کاال قبل از  :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم  .میلیون نفر منتظر توزیع این سبد کاالیی هستند ۶۶ماه مبارک رمضان خبر داده بود، که 

قبل از ماه مبارک و ظرف روزهای آینده سبد غذایی بین اقشار : را قطع نخواهد کرد، گفت با بیان اینکه دولت یارانه دو روز پیش
میلیون ایرانی که مشمول  11در حالی که ماه مبارک رمضان از فردا شروع می شود که حدود  ...درآمد توزیع خواهد شد کم

 .دریافت سبد کاال می شوند، منتظر تحقق این وعده دولت هستند

نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو  اتهامات امنیتی  42بیانیه 

 از پرونده های فعالین صنفی

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6143 

کشور در هزاران معلم و کارگر و فعال صنفی از اقصی نقاط : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه ، ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد
تحویل قوای سه گانه و  ۳۱۶۹۶۹حمایت از خواسته های انسانی و قانونی اسماعیل عبدی طوماری را امضا کردند و در مورخ

روز اعتصاب عبدی ده ها تشکل صنفی و مدنی طی بیانیه هایی ضمن حمایت از مطالبات ۰۱در طی این .مراجع ذیربط شد
دیهی است چنانچه این خواست ما مورد توجه مقامات اجرائی و قضائی کشور قرار ب... .عبدی خواستار توجه مقامات بوده اند

نگیرد ما حق اعتراضات گسترده از قبیل تجمع و تحصن و اعتصاب غذا در مقابل مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای 
یکنیم در صورت عدم آزادی فوری و دولتی را در برابر دوربین های رسانه ای برای خود محفوظ میداریم  و بدین وسیله اعالم م

بی قید و شرط اسماعیل عبدی و توجه به خواست میلیونها کارگر و معلم مبنی بر پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات 
اسامی  .صنفی و مدنی، مسئولیت تبعات اقدامات اعتراضی تر ما بر عهده  مقامات دولت جمهوری اسالمی است

 : وف الفباامضاکنندگان به ترتیب حر

بهنام -۰کارگر/شیث امانی-۴کارگر/شاپور احسانی راد -۰معلم/مجتبی ابطحی-۲معلم/علی ایران نژاد-۱
هاشم -۹کارگر/محمد جراحی-۸معلم/محمد حسن پوره-۷معلم/نسرین بهمن پور-۶کارگر/ابراهیم زاده 

واله -۱۰کارگر/یداوود رضو-۱۲معلم/محمد رضا حکیم الهی -۱۱کارگر/ناهید خداجو-۱۳معلم/خواستار
علی -۱۷کارگر/جعفرعظیم زاده-۱۶کارگر/محمود صالحی -۱۰معلم/سارا سیاپور-۱۴کارگر/زمانی
-۲۱معلم/اسکندرلطفی-۲۳معلم/مجتبی گودرزی-۱۹معلم/عزیزقاسم زاده-۱۸معلم/فروتن

 کارگر/علی نجاتی-۲۴کارگر/پروین محمدی -۲۰کارگر/جوانمیر مرادی-۲۲معلم/رضامسلمی

 میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند ۰۶۳۳گذار فرشتگان  هزار سپرده۴۰۳

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/05/1419748 

 

معاون نظارتی بانک مرکزی با اعالم اینکه ،  فرشاد حیدری :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۵جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
کارشناسی و ارزیابی دارایی های موسسه :میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند، گفت ۵۱۱۱گذار فرشتگان  هزار سپرده۴۵۱

برای ساماندهی  1334سال : افزودوی .ده های مردم آغاز شده استبه پایان رسیده و پرداخت سپر" فرشتگان"غیرمجاز 
تعاونی منحل و سپس مؤسسه ای برای ساماندهی  8تعاونی های غیر مجاز اعتباری در سطح کشور تصمیم گرفته شد که 

یجاد شد برای ساماندهی این مؤسسات غیر مجاز ا 1334اسفند  27در « کاسپین»مؤسسه : وی ادامه داد.آن ها ایجاد شود
 ....به این صورت که دارایی آن ها را تقویم و ارزیابی کند و سپس این دارایی ها میان سپرده گذاران تقسیم شود

 بویراحمد فوالد مصدوم کارگر سومین فوت

سومین کارگر مصدوم فوالد بویر احمد حوالی ظهر امروز در : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ دولتی ایلنا، شنبه گزارش خبرگزاریبه 
سومین کارگر مصدوم فوالد بویر احمد که از زمان حادثه « قاسم خوش چمن»  .بیمارستان امیرالمومنین شیراز درگذشت

حوالی ظهر امروز  ر، براثر شدت جراحات وارده ددبستری بوانفجار این واحد صنعتی در بیمارستان امیرالمومنین شهر شیراز 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494231-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%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


یوسف »،«زریر حاج بارانی »شمار کشته شدگان این حادثه به سه نفر رسیده است، .درگذشت( ششم خردادماه۶ شنبه)

دو کارگر مصدوم شده فوالد بویراحمد هستند که هفته گذشته براثر شدت جراحات جسمی جان خود را از دست « اکرمی
 .ده بودنددا

 سومین کارگر مصدوم حادثه فوالد بویراحمد در شیراز فوت

http://www.isna.ir/news/96030603608 

 
انفجاری در کارخانه فوالد بویراحمد رخ داد که یکم خرداد،  :آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

نفر از مصدومان این حادثه که دچار سوختگی  3نفر از مصدومان حادثه به شهرهای اصفهان و شیراز انتقال یافتند و وضعیت  6
وت سومین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از ف صابر مظاهری .شدید شدند، وخیم گزارش شده بود

به " چمن قاسم پشت"و " زریر بارانی"، "یوسف اکرمی"گفتنی است، ..کارگر مصدوم حادثه فوالد بویراحمد در شیراز خبر داد
کاووس "و " حامد قاسمیان"، "کریم بیگدلی"همچنین . علت شدت سوختگی فوت کردند شیراز اعزام شدند که هر سه نفر به

 .هان اعزام شدندسه مصدومی بودند که به اصف" عباسی

 هزارتومان است ۰۱۳جزئیات طرح کارورزی جدید؛ حداقل مزد کارورزان 
 

news/tnews97464.html-http://www.beytoote.com/news/economy 

 

  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ ارشد اشتغال و مدرس کسب و کار، شنبهبه گزارش اقتصاد آنالین، مسلم خانی،کارشناس  

در دو سال پیاپی طرح کارورزی فارغ  ۹۹و ۶۹۹۰در سال های : درباره طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی گفت
جام شده التحصیالن دانشگاهی در راستای توانمندسازی و اشتغال پذیری فرهیختگان و بسترسازی برای اشتغال آنان ان

در آن سالها هر یک از : به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایبنا، کارشناس ارشد بازار کار و کارآفرینی اظهارداشت.است
غیر از دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی )دارندگان مدارک تحصیلی از فوق دیپلم تا دکتری کلیه رشته های تحصیلی 

 ۴۴در یکی از بنگاه های کسب و کار متناسب با نوع رشته های تحصیلی شان به مدت به مدت یازده ماه ( و پیراپزشکی
درصد حداقل دستمزد  ۳۱تا  ۵۱ساعت در هفته به فعالیت مشغول می شدند و با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی کارورزان از

کمک هزینه کارورزی مورد : مه دادخانی ادا....مصوب شورای عالی کار را به عنوان کمک هزینه کارورزی دریافت می کردند
واحدهای پذیرنده )و پنجاه درصد توسط کارفرمایان ( وزارت کار و امور اجتماعی)درصد توسط دولت  ۵۱اشاره نیز به نسبت 

 ....درصد توسط کارفرمایان پرداخت می شد ۹۱درصد کمک هزینه کارورزی و  ۰۱در مناطق محروم )پرداخت می شد ( کارورزان

 ماهه در پرداخت حقوق کارکنان ترمینال سالم ۰تاخیر 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/06/1419990 

 

اندازی پایانه سالم  در حالی مدیرعامل شرکت احداث و راه: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ شنبه
هفته گذشته بر به روز شدن پرداخت حقوق کارکنان طرف قرارداد این پروژه تاکید کرده بود که مطابق اظهارات برخی کارگران و 

سعید شاهسواری سه شنبه هفته  .قوق و مزایای آنها پرداخت نشده استکارکنان طرح مذکور از اسفندماه گذشته ح
برداری  برد و تا پایان امسال به بهره ترمینال سالم در وضعیت خوبی به سر می: وگو با تسنیم گفته بود گذشته در گفت

http://www.beytoote.com/news/economy-news/tnews97464.html


یاز پروژه ترمینال سالم به خریدهای مورد ن  :که مشکلی در خصوص پرداختی حقوق نداریم، افزود وی با تاکید بر این.رسد می

پروسه ساخت   خریداری شده و در حال ساخت است،  تسمه نقاله برای این طرح  .های تلسکوپی انجام شده است جز پل
 .ماه حقوق کارگران و کارکنان ترمینال سالم پرداخت نشده بود 3آذرماه سال گذشته نیز حدود . برد ماه زمان می 5نیز حدود 

  م حداقل دستمزدبیگاری با یک سو

rooz.com/article.jsp?essayId=80188-http://www.akhbar 

 
غارت ته مانده ی جیب های وزارت کار، طرح تازه ای را برای   : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به نوشته سایت اخبار روز،
مدیرکل هدایت  .گذاشته اند« طرح کارورزی»ن را نام این یورش تازه به حقوق کارگران و کارکنا. خالی تدارک دیده است

ها معرفی  ها به کارگاه نام در کاریابی التحصیالن با ثبت فارغ: نیروی کار وزارت کار با اعالم جزئیات این طرح اعالم کرد
ساله حق بیمه  ۰ر صورت جذب، عالوه بر دریافت هزینه آموزشی معادل یک سوم حداقل حقوق، از معافیت شوند و د می

 .شوند کارفرما برخوردار می
به گزارش فارس، سامانه کارورزی وزارت کار که پیش از انتخابات رونمایی شد امروز صبح از دسترس خارج شده بود اما 

درباره جزئیات این سامانه و ابهاماتی که درباره آن وجود دارد محمد اکبرنیا، . ددوباره امکان دسترسی به آن فراهم ش
 :ه است  مدیرکل کاریابی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت

سال کردم، مطرح بود و تا  ای اشتغال فعالیت می زمانی که به عنوان معاون توسعه ۹۱و  ۹۵موضوع طرح کارورزی از سال 
در باره جزئیات این طرح در کل این ماه صحبت های زیادی  ... .ها اجرا شد گذشته نیز به صورت پایلوت در برخی استان

 ...خواهیم داشت 
 

 مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند/ داران هشتگردی مقابل آبفای البرز گلخانه تجمع

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/06/1420861 

 

ن نماینده گلخانه داران معترض هشتگردی با بیا ،تولید اتحادی : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ شنبه
متاسفانه با : اند گفت اینکه هم اکنون کشاورزان در اعتراض به عدم تامین منابع آبی مورد نیاز مقابل آبفای البرز تجمع کرده

داران هشتگردی و تامین منابع آبی مورد نیاز هیچ گونه  وجود مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت از گلخانه
ها ایجاد نشده و ادامه این روند در چند روز آینده باعث ایجاد خسارتهای سنگین چند ده  لخانهآبی برای ادامه حیات این گ  منبع

 ...شود داران می میلیونی به کشاورزان و گلخانه

 

اقدام به  برابری 22به این سو کشاورزان با استفاده از آب تانکری با صرف هزینه  87دار هشتگردی، از سال  نماینده گلخانه
ها تامین  میلیون تومانی برای گلخانه 42بر این اساس آب تانکری با هزینه یک دوره ای . تامین آب مورد نیاز خود کرده اند

اتحادی افزود، برای  .شود میلیون تومان برای یک دوره تامین می 3الی 2میشود این درحالی است که آب معمولی با قیمت 
آب   لیتر در ثانیه در اختیار کشاورزان قرار گیرد اما شرکت 22ه داران مصوب شد آب با حجم ادامه حیات و فعالیت گلخان

ای هشتگرد مدعی شده است چنین امکانی وجود ندارد و عمال مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی روی زمین مانده  منطقه
 .است



 روز دیگر ۰آغاز روند کاهش قیمت از /تومان رسید ۷۷۳۳قیمت مرغ به 

http://www.mehrnews.com/news/3989338 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت  ، مهدی یوسف خانی :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۱شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
از روز دوشنبه به بعد روند کاهش قیمت این کاال آغاز : تومان اعالم کرد و گفت ۰۰۱۱مراکز خرده فروشی  هرکیلوگرم مرغ را در

قیمت هرکیلوگرم : تومان اعالم و اضافه کرد ۴۳۱۱قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را  در اولین روز ماه مبارک رمضان: افزودوی  .خواهد شد
تومان و همچنین نرخ این کاال  ۰۱۱۱تومان، تحویل درب واحدهای صنفی  ۱۹۵۱  همرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگا

سینه با  تومان،  ۰۰۱۱ران مرغ بی کمر  همچنین قیمت هرکیلوگرم: و گفت ا .تومان است ۰۰۱۱خرده فروشی واحدهای صنفی  در
 .تومان است ۶۱۱۱۱تومان و فیله مرغ  ۶۹۵۱۱تومان، سینه بدون کتف  ۶۰۵۱۱کتف 

 پیاز گران شد/ قیمت هندوانه و سبزی در ماه رمضان ثبات

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/06/1420905 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار  ،حسین مهاجران :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۱به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ شنبه 
های گذشته هندوانه و سبزی در ماه رمضان سال جاری افزایش قیمتی نداشته اما قیمت پیاز در  برخالف روال سال: گفت

خوردن نیز در میادین  هر کیلوگرم سبزی: ادامه دادوی  رسد ان به فروش میهزار توم ۹میادین مرکزی میوه و تره بار به قیمت 
رسد که  تومان به فروش می 522هزار تومان و سبزی آش به قیمت هزار تا هزار و  2تومان تا  522مرکزی میوه و تره بار هزارو 
قیمت پیاز در روزهای اخیر : ریح کردوی تص .تومان در هر کیلو گرم کاهش قیمت داشته است 522در مقایسه با ماه گذشته 

 .هزار تومان رسیده است 3به طوری که هر کیلوگرم از این محصول در میادین میوه و تره بار به  افزایش قیمت چشمگیری دارد

 قاچاق کاال

 میلیارد ریال کولر گازی قاچاق در شرق استان تهران ۱.۷کشف 

 آزاده خانی

9783http://www.mehrnews.com/news/398 

 

 

 

 

 

فرمانده انتظامی شرق استان ،سردار عبدالرضا ناظری : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۱شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
ون ریال کولر گازی خارجی قاچاق در شهرستان های دماوند میلی ۰۱۱تهران، از توقیف دو دستگاه تریلی و کشف یک میلیارد و 

میلیون ریال اعالم کرد و ادامه  ۰۱۱ارزش برآورد شده این محموله را بنا به نظر کارشناسان، یک میلیارد و وی   ....و فیروزکوه خبر داد
وله قاچاق را بدون مجوزگمرکی از شرق کشور متهمان این محم: وی گفت .پلیس آگاهی در این رابطه دو متهم را نیز دستگیر کرد: داد

 .بارگیری و قصد انتقال به استان گلستان را داشتند که توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند

 کنند؟ ها دولت را رها نمی چرا بازنشسته

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/06/1420640 



 

نبود ضمانت اجرای : حقوقدان گفت ،حسین احمدی نیاز :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۱شنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
های اجرایی  مطلوب و مناسب از جمله ایرادات اساسی اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه

ه تائید شورای نگهبان ل پیش به تصویب مجلس شورای اسالمی و ببا اشاره به اینکه ماده واحده مزبور یک ساوی  .است
کند باید از احترام، عزت، کرامت، ضمانت  قانونی که روند قانونی خود را در کشور طی می: اظهار داشت وی... رسیده است

ه تاکنون هیچ گزارشی از نحوه متاسفان: وی در ادامه با تاکید افزود  .اجرایی الزم برخوردار و همگان پای بند این قانون باشند
طلبد دولت به عنوان مجری  بنابراین می....ها ارائه نشده است اجرای این قانون بصورت شفاف به مردم، مطبوعات و رسانه

در خصوص نحوه اجرا و جلوگیری از نقض ... های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و  قانون و همینطور دستگاه

  .های مناسبی ارائه و قاطعانه وارد عمل شوند قانون مزبور راهکار و عدول از

 است؟ مهمتر کدامیک کارگر؛ جان حفظ یا گذار سرمایه فرار

 

اولین و آخرین   انفجار معدن زغالسنگ زمستان یورت غربی: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 
ر کارگری نبود، اولین بار نبود که کارگران قربانی عدم رعایت اصول ایمنی و ضعف استانداردهای کار شدند و بدون حادثه مرگبا

تردید تا اوضاع همین باشد، تا زمانی که کارفرمایان و پیمانکاران، بیخیال و دل آسوده، فقط در فکر پر کردن جیب خود باشند و 
وقتی ....ین شکل ممکن انجام شود، این قبیل حوادث بارها و بارها تکرار خواهد شدنظارت بر اجرای قانون نیز در ضعیف تر
شود؛ خبری از قرارداد و امنیت شغلی نیست و  شود، دستمزدها به موقع پرداخت نمی واحدی به بخش خصوصی واگذار می
کنند، بلکه از آنچه قرار است رخ  نه نمیسازی محیط و حفظ جان و سالمتی کارگران هزی درنهایت، کارفرمایان نه تنها برای ایمن

القاعده  پردازند؛ پس علی های مسئولیت، مسئولیت را برعهده دارند و غرامت را می بدهد، هیچ هراسی ندارند؛ چراکه بیمه
ش خواهد اطالعات زیادی بدهد؛ برای نمی. حوصله و گرفته است کند، بی شروع به صحبت می.خورد آب در دل کارفرما تکان نمی

برایش آنچه قرار است اتفاق . گیرند مهم نیست چقدر قرار است به عنوان غرامت بپردازند یا مسئوالن چقدر تعهد بر گردن می
سپارد، دیگر چه چیز  شود و جان می یک کسی اینقدر راحت روز چهارم کارش در تونل محبوس می  بیفتد اهمیتی ندارد؛ وقتی

گوید؛ حاضر نیست بیشتر صحبت کند؛ تونل معدن، جرقه اگزوز  ا با استیصال و درد میتواند اهمیت داشته باشد؟اینها ر می
لوکوموتیو، کمیته حقیقت یاب، بیمه خیاطی و آرایشگری معدنکاران، خصوصی سازی معادن استان گلستان و هر آنچه هست 

 ۴۴ی معادن حاال دیگر هیچ سودی ندارد؛ و نیست، حاال دیگر اهمیتی ندارد؛ صحبت از جبران، از پرداخت غرامت، از ایمن ساز
 ....معدنچی ُمردند؛ آنهم به بدترین شکل ممکن، با گاز متان خفه شدند و زیر آوار ماندند تا جان سپردند

 کنیم می پرداخت را کارفرما سهم بیمه حق

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/61978 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان   ،محمدباقر نوبخت: آمده است ۶۹۳۱بردادخ۱ شنبه به نوشته روزنامه کار و کارگر،
هر واحد تولیدی اعم از : گفتبرنامه و بودجه شامگاه پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی شبکه باران سیمای مرکز گیالن 

این موضوع، : گفت او.اخت می کنیمصنعتی و کشاورزی که نیرویی را اشتغال به کار کند، حق بیمه سهم کارفرما را ما پرد
 .برنامه ملی است که در ایران می خواهیم اجرا کنیم و در هر استان اقداماتی که باید انجام شود را بازگو می کنیم

 شود می پیگیری نفره سه تیم یک توسط ها خانواده مطالبات :ربیعی

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/61979 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494059-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 رفاه و کار تعاون، وزیر ،ربیعی علی: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه کارگری، سرویس ۶کارگر و کار زنامهرو نوشته به

 گلستان استان به آزادشهر معدنچیان های خانواده وضعیت به رسیدگی برای و جمهور رئیس نماینده عنوان به که اجتماعی
 این به سال چهار این در نباشم چه باشم وزیر چه گرفتم تصمیم :داشت اظهار معدنچیان های خانواده جمع در کرد، سفر

 مطالبات و مشکالت نفره سه تیم یک که ،گفت وی....است گذاشته تاثیر زندگیم در و کرده متاثر مرا حادثه این .بیایم منطقه
 که است این حادثه این بودن جانکاه :افزود او .کرد خواهند پیگیری را آزادشهر زمستان یورت معدن باختگان جان های خانواده

 عرصه در اتفاق یک آزادشهر معدن حادثه :گفت ربیعی .کردند می تنفس زغال شان، خانواده شرف و نان برای معدنچیان
 خانواده که است این تالشمان تمام :کرد تصریح او .زد رقم خودش کنار در سیاسی و دیاقتصا اجتماعی، فرهنگی،

 باختگان جان نام به رامیان شهرستان در کلینیک یک که گفت همچنین وی .باشند اشتهد راحتی زندگی معدن باختگان جان
 .شد خواهد احداث یورت زمستان معدن

 بگیرند؟ قربانی است قرار کجا تا فرسوده رهایدیوا

 رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان 
 

 

رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان در یادداشت پیش رو به :آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 
ای  در معدن زمستان یورت غربی، فاجعه حادثه انفجارپردازد  حیطه گسترده حوادث شغلی و مرگ نیروی کار بر اثر حوادث می

این فاجعه در محدوده مرزها هم باقی نماند؛ خیلی ها متاثر شدند و تسلیت گفتند   غم و اندوه برای. در ابعاد ملی را رقم زد
همه  .ندها تسلیت گفتند و ابراز همدردی کرد افغانستان در تهران گرفته تا وزارت خارجه فرانسه، همه به ایرانی  از سفارت

فهمد؛ درد واقعی را کارگری متحمل  این پیام های تسلیت روی کاغذ است و طبیعی است که هیچ کس درد واقعی را نمی
هوایی  ماند و در بی آورد؛ آنقدر در اعماق دو کیلومتری زمین می شود و اکسیژن کم می شود که زنده زیر آوار محبوس می می

دهد؛ درد در چشمان فرزند گریانی است که چند روز کنار محوطه  ود را از دست میزند تا در نهایت جان خ دست و پا می
شود؛ چندی قبل فاجعه  حوادث شغلی فقط به کارگران معدن محدود نمی... .گردد ماند ولی پدر برنمی ها منتظر می تونل

دهند ویا دچار قطع عضو شده و عمری  پالسکو را داشتیم؛ هر روز کارگران ساختمانی را داریم که یا جان خود را از دست می
با وجود همه این پافشاری ها و مطالبه گری ها، هنوز مدارس غیراستاندارد و ناایمن در ....شوند کنج خانه زمینگیر می

، «سنگ و گلی»، «خشت و گلی»های درس  هایی از کشور علی الخصوص در مناطق محروم و مرزی وجود دارد؛ کالس بخش
قصر قند بلوچستان و بشاگرد هرمزگان و جنوب کرمان وجود دارد؛ خود وزارت   و حتی آغلی در« درختی»، «کپری»، «چوبی»

 ....آموزش و پرورش اعالم کرده است که در حال حاضر، یک سوم مدارس و فضاهای آموزشی کشور، ناایمن هستند

 مدرسه پایتخت ۶۳۳آموزان در  باالی دانش تراکم

http://www.mehrnews.com/news/3989609 

 

 

 

 

 

: مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت ،ای علیرضا کمره: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،
وی  .دانش آموز در هر کالس درس هستند ۰۹به  ۹۰ه نیازمند تعدیل تراکم دانش آموزان از فضای آموزشی داریم ک ۱۱۱تعداد 

به لحاظ آماری حدود : وی افزود .مطلوبی را ندارد  شهر تهران از لحاظ فضای فیزیکی وضعیت: دربارٔه کمبود فضای آموزشی تصریح کرد 
اگر بخواهیم این ....است( نهادهای دولتی و غیردولتی)حقوقی  فضای آموزشی ما در مالکیت غیر، اعم از اشخاص حقیقی و ۱۱۱
 .ها را انجام دهیم باید فضاهای آموزشی جدید ساخته شود تعدیل

 عالی کانون مدیره هیئت عضو خدایی، علی/بداند را یورت معدن حادثه علت باید عمومی افکار

 کار اسالمی شوراهای

l/61981http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detai 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494084-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


 شوراهای عالی کانون مدیره هیئت عضو خدایی، علی :آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه ، کارگر و کار روزنامه نوشته به

یاب معدن زمستان یورت  افکار عمومی منتظر است که هر چه سریعتر گزارش نهایی هیئت حقیقت : آنستکه بر کار اسالمی
رش نهایی هنوز اعالم نشده است تاکنون گزا. ای خروج از این وضعیت مطلع شودکاره از علل این حادثه و راه تا منتشر شود

ها و عالئمی که ماهیت حادثه یورت را  از طرفی این نگرانی وجود دارد که نشانه. ....کس نیست که این امر به نفع هیچ... 
و در صورتی که گزارش  یما دست یافتهیلی ما به دال.... کنند از بین رفته باشد یا از حاال به بعد از دست بروند مشخص می

. شویم که گزارش جامع خود را در این خصوص منتشر کنیم تر اعالم نشود، مجبور می نهایی کمیته تحقیق هر چه سریع
در این حادثه انواع و . دانند به هیچ وجه مورد تایید ما نیست دالیلی که حادثه یورت را مربوط به خطای فردی کارگران می

باید گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، ... .کارهای از سوی نهادهای مختلف رخ داده است ام کماقس
  ...و تجارت در خصوص معدن یورت مسئولیت خطیری دارند  معدن

 کار وزارت مقابل تهران فرودگاهی تاکسیرانان تجمع

 

حدود دویست نفر از تاکسیرانان فرودگاهی تهران مقابل : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 
های مهرآباد و امام  حدود دویست نفر از رانندگان تاکسی شاغل در فرودگاه( ششم خرداد)صبح امروز .وزارت کار تجمع کردند

اند،  ر تجمع اعتراضی برگزار کردهاین رانندگان که در طول هفته گذشته نیز دوبا .خمینی تهران مقابل وزارت کار تجمع کردند
های خارجی و پرداخت  ایم چرا که توان خرید تاکسی ها با وجود سالها سابقه کار منع شده از ورود به فرودگاه: گویند می

 .اقساط سنگین آن را نداریم

 گذشته سال در هکتار هزار ۱۱ از بیش سطح در سمنان استان باغات به سرمازدگی خسارت
 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/61995 
 
 : گفت رضایی هللا لطف: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه ، سمنان از نجاتی محمد سید کارگر و کار روزنامه خبرنگار نوشته به

 می کشور در باغی محصوالت توسعه و کشت ایجاد لزوم. است بدیهی امر یک کشور در باغبانی صنعت به اهمیت و توجه
 و محصوالت این صادرات سو یک از که دلیل این به .کند ایفا را مهمی نقش کشور اقتصاد در مهم اصل یک عنوان به تواند

 نیازهای مهمترین از یکی عنوان به میتواند که محصوالت اینگونه در غذایی باالی ارزش دیگر سوی واز کشور به ارزآوری
 از که بود هکتار ۶۶۱۹۹ استان باغات حوزه در دیده خسارت سطح کل :افزود وی. گیرد قرار جامعه غذایی سبد در اساسی

 با زیتون و ریال میلیون ۹۳۰۹۰۴ معادل خسارتی مبلغ با هکتار ۴۰۱۱ با انار باغات به مربوط خسارت سطح بیشترین مقدار این
 سرمازدگی خسارت مبلغ کل : داشت اظهار پایان در  نجاتی . باشد می ریال میلیون ۶۰۹۴۹۳ معادل مبلغ با هکتار ۹۵۱۱
 .باشد می نفر ۱۹۰۶ استان درسطح دیده خسارت افراد تعداد و ریال میلیون ۰۶۹۳۱۵۵ معادل مبلغی کارشناسی برآورد طبق

  

                                                                             کند پیگیری را کارش جدیت با یاب حقیقت کمیته
 شود؟ رد ... و یاطیخ بیمه معدنکاران برای باید چرا

 

 

های  خانواده گط ازنمایندبه  در این مراسم، خانمی :آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 
امیدواریم تمام این : وی بیان کرد .جانباختگان حادثه معدن یورت از اهمال مسئوالن و وضعیت نامناسب معدنکاران انتقاد کرد

و قول های داده شده از ضمانت اجرایی برخوردار باشد و امورات جاری و دستورات داده شده برای رسیدن به  آمدن و رفتن ها
خواستار این هستیم که کمیته حقیقت یاب با جدیت پیگیر این موضوع باشد تا همچنین  .نتایج ملموس با قدرت پیگیری شود

که باید بحث بیمه معدنکاران پیگیری شود تا حق بیمه آن ها پایمال وی با تاکید بر این.حق بقیه معدنکاران هم پایمال نشود
معدنچیان ما همیشه خواستار : این نماینده تصریح کرد .رد شود... چرا باید برای معدنچیان بیمه خیاطی و : نشود، بیان کرد

وی با بیان اینکه .می کردحق و حقوق شان بوده اند و هیچگاه هیچ مسئول و صاحب معدنی بحثی از مسائل ایمنی مطرح ن

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493916-%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-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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-9/493932-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493932-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF


مجوز کلینیک تامین : چرا این گونه سهل انگاری ها و فجایع رخ می دهد و مسبب این حوادث چه کسی است، تصریح کرد

 .اجتماعی را به رامیان داده و آن را هم افتتاح کردند اما هیچ امکاناتی در آن موجود نیست و هیچ دردی از مردم دوا نمی کند

 ام تا با شجاعت و منصفانه پرونده معدن یورت را دنبال کند ا گذاشتهتیمی ر: ربیعی

 روز بعد از آن انفجار سیاه ۲۰
 

http://www.sharghdaily.ir/News/132279 

تیمی  :کند اعالم میعلی ربیعی ...  :آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به نوشته روزنامه شرق به گزارش معصومه اصغری،
باختگان معدن را پیگیری خواهد کرد و مسائل هر خانواده جداگانه  های جان ت و مطالبات خانوادهمستقیما مشکال ،مستقل

ها  مردن در این دوره و زمانه زیاد است و برای همه ما وجود دارد، اما گاهی برخی از مردن: او گفت... . شود بررسی مي
کردند، با این کار سخت، در واقع کار  که برای روزی تالش می این مردان. کند دادن همه را متأثر می مظلومانه است و نوع جان

ها قول داد که پیگیری پرونده قضائی معدن یورت و مجازات مقصران را  او به خانواده .کردند و مرگ آنها منصفانه نبود جان می
موضوع را منصفانه و باشجاعت  ام این کنم و از گروهی خواسته بدون هیچ تعارفی قصور را اعالم می: ادامه خواهد داد و گفت

...  :او حادثه معدن یورت و حواشی آن را اتفاقی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برشمرد و گفت .دنبال کنند
به استاندار گلستان و سایر مسئوالن حاضر دستور داد که بیمه کارگران معدن یورت از هر تاریخی که بوده تا زمان تعطیلی 

. کاری همه آنها را در شش ماهی که این معدن تعطیل است جاری کنند آور محسوب شود و بیمه بی بیمه سخت و زیاناخیر 

او به پرداخت حداکثر . طور کامل به خانواده آنها پرداخت شود باختگان معدن باید به حال تأکید کرد که مستمری جان او درعین
شده  های جمع میلیون تومان کمک ۰٢هزینه برای مسکن،  یلیون تومان کمکم ٠۱میلیون تومان است، پرداخت  ۰۶۱دیه که 

ها جای خالی این عزیزان  این کمک: هایی که جاری شده است اشاره کرد و گفت ها و مساعدت ها و سایر کمک برای خانواده
 ....تواند التیامی بر دردهای آنها باشد کند، اما می ها پر نمی را برای خانواده

                                                            گذاشت می کنار را خباز رانکارگ نباید اجتماعی تامین
 کند می شائبه ایجاد خباز کارفرمایان با اخیر نامه تفاهم

 
یک فعال صنفی کارگری می گوید همانطور که نظارت بر  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 

توان با انجام این کار در  های صنفی کارگری واگذار شد می ای کارفرمایان کارگران ساختمانی به انجمن بیمهتخلفات 
اکبر شوکت در مقام عضو هیات  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه .های خبازی زمینه کاهش تخلفات را فراهم ساخت کارگاه

های  ای کارفرمایان کارگران ساختمانی به انجمن تخلفات بیمههمانطور که نظارت بر : گفتامنای سازمان تامین اجتماعی 
این مقام با . های خبازی زمینه کاهش تخلفات را فراهم ساخت توان با انجام این کار در کارگاه صنفی کارگری واگذار شد می

 8بر سر انجام نحوه بازرسی از تایید انتقاد صنف کارگران خباز از توافق اخیر سازمان تامین اجتماعی با صنف کارفرمایان خباز 
معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی چرا در جریان رایزنی برای : هزار واحد صنفی خبازی سراسر کشور، تصریح کرد

های  از گروه کارگری برای حضور در مذاکرات دعوت کند؟وی در حمایت از اعتراض  امضاء این تفاهم نامه هرگز حاضر نشد تا
تواند در نزد کارگران این  جمعی صورت خوشی ندارد و می کنارگذاشتن صنف خبازان از مذاکرات دسته: خباز، گفتکارگران 

ها کارکرد اجرایی الزم خود را داشته  اگر خواهان آن هستیم که توافقنامه: شوکت در پایان افزود... .صنف تولید شائبه بکند
  .ایم باشیم در غیر این صورت کارکردی نخواهند داشت و تنها وقت خود را تلف کردهباشند ابتدا باید به گفت و گو مداری پایبند 

 
 شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد برای تبرئه دو فعال کارگری

شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده دو  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه برپایه اطالعیه فعاالن سندیکای شر کت واحد ؛

” و ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ” که با حکم شعبه اول دادگاه انقالب شهر ساوه به اتهام فعال کارگری 
هر کدام به یازده سال حبس محکوم شده بودند از سوی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه لغو احکام محکومیت سندیکا .استان مرکزی از اتهامات مذکور تبرئه شدند
علیه این دو فعال کارگری را شادباش می گوید و امیدوار است احکام زندان علیه دیگر فعالین صنفی و اعضای سندیکای 

کت واحد اتوبوسرانی سندیکای کارگران شر۶  .شرکت واحد ابراهیم مددی، رضا شهابی و داود رضوی نیز به زودی لغو گردد
 تهران و حومه

  معوقه های قحقو دریافت برای کنگان 31 فاز پیمانکاری کارگران تجمع

های  حدود سیصد نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه  

از قرار معلوم این کارگران از طریق یکی  .کنگان در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل دفتر کافرمای اصلی تجمع کردند 13فاز 
کنگان مشغول کارند و بابت مطالبات  13فاز  125و  124، 121های  در دست ساخت یونت  به نام پایندان در پروژه از پیمانکاران

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493251-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%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-9/493251-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%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-9/493950-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


: داشت به صورت مشخص یک منبع مطلع در همین باره اظهار .مزدی زمستان گذشته تاکنون از کارفرمای خود طلبکارند

 .اند افت معوقات مزدی خود با مشکل مواجه بودهکارگران مورد نظر از دی ماه سال گذشته تاکنون برای دری

 !قدیم شرکت واحد درشهرداری شهر ری ۷تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی مسکن منطقه 

از مراجعه : آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبهبه گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
بنابه گزارش همین منبع،با  .قدیم شرکت واحد به شهرداری شهر ری خبرداد ۰ی مسکن منطقه اعتراضی کارگران عضو تعاون

 .وجود اینکه کارگران تعهدات مالی خود را انجام داده اند واحد مسکونی شان تحویل نشده است

 جریمه و فسخ قرارداد پیمانکاران در صورت عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی

r/news/96030603277http://www.isna.i 

 
معاون خدمات شهری و محیط زیست  ،کورش خرد: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

ارانی که استاندارهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند جریمه و فسخ قرارداد می پیمانک: تهران گفت 11شهرداری منطقه 
در راستای پایش آالینده های زیست محیطی در سطح منطقه و توسعه سیستم مدیریت محیط زیست، : گفت وی .شوند

ست ،ارزیابی زیست چک لیستی طراحی و تنظیم شده است که در آن کلیه فعالیت های پیمانکاران توسط ناظرین محیط زی
فسخ قرارداد و جریمه مالی در انتظار آن دسته از پیمانکارانی خواهد بود که بر حسب گزارش : افزوداو  .محیطی می شود

های اخذ شده و موارد ذکر شده در چک لیست استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده و به محیط زیست لطمه می 
 ....زنند

 وق کارگران شهرداری آبادانماهه حق 5پرداخت نشدن 
http://khabarone.ir/news/8545534 ماه حقوق نگرفتند 5ان روزه دارشهرداری آبادان فتگران و. 

 
حدود دویست نفر از کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری   :آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه ،از ابادان  به گزارش خبروان

تجمع کنندگان می  .آبادان امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند
قوق را کمبود بودجه حدود پنج ماه است که حقوق و مزایای ما پرداخت نشده و مسئوالن علت تاخیر در پرداخت ح: گویند

با توجه به آغاز : آنان با بیان اینکه این وضعیت زندگی را برای ما و خانواده هایمان سخت کرده است افزودند .اعالم کرده اند
 .ماه مبارک رمضان از مسئوالن شهرداری درخواست داریم به این مشکل رسیدگی کنند

 خدمت 1سپاری گالیه صندوق بازنشستگی از نظام پزشکی برای برون 

http://www.isna.ir/news/96030502850 

 
سعه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تو ،بهروز انتظاری: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

های الزم به منظور  سیستم های صندوق بازنشستگی از عدم همکاری سازمان نظام پزشکی برای فراهم کردن زیرساخت
دهیم و  پیگیری های الزم را انجام می: برون سپاری سه خدمت عصا، عینک و سمعک بازنشستگان گالیه کرد و گفت

: انتظاری افزود....دفاتر پیشخوان دولت به بازنشستگان ارائه کنیم امیدواریم هر چه سریعتر بتوانیم این سه خدمت را از طریق
کمک و همکاری سازمان نظام پزشکی هستیم و علی رغم انجام مکاتبات و پیگیری های الزم هنوز  در همین راستا نیازمند
اخیرا مجددا اقدام و  مدیر مربوطه در سازمان نظام پزشکی پاسخی به ما نداده است و به همین خاطر پس از گذشت دو ماه

 .و امیدواریم سریعا به نتیجه برسد موضوع را از طریق مراجع باالتر در این سازمان پیگیری کردیم



 !ماه حقوق نگرفته ایم 1ترمینال سالم،  کارگران

http://www.fardanews.com/fa/news/675441 

اندازی پایانه سالم  مدیرعامل شرکت احداث و راه سعید شاهسواری: آمده است ۶۹۳۱خبرداد۱ شنبه به گزارش فردانیوز،
هفته گذشته بر به روز شدن پرداخت حقوق کارگران طرف قرارداد این پروژه تاکید کرده بودبنابه گفته تعدادی از 

ا مدیرعامل شهر نیز با تایید آن دلیل تاخیر ر سات وکارگران،حقوقشان از اسفندماه سال گذشته تابه امروز پرداخت نشده ا
. ماه حقوق کارگران و کارکنان ترمینال سالم پرداخت نشده بود 3آذرماه سال گذشته نیز حدود ....بنیاد مستضعفان معرفی کرد

خریدهای مورد نیاز پروژه ترمینال   :دنکه مشکلی در خصوص پرداختی حقوق نداریم، افزو بر اینبا تاکید  با اینهمه مدیرعامل... 
اندازی پایانه سالم خبر  برخالف اظهارات مدیرعامل شرکت احداث و راهاما . پی انجام شده استهای تلسکو پل سالم به جز

 .اند رسد که کارگران این پروژه حدود سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده می

 آموزان دانش میان اعتیادآور داروهای مصرف رواج /نشین حاشیه کودکان بین اعتیاد گسترش

 

س مرکز توسعه پیشگیری سازمان مجید رضازاده،رئی : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
نشینی گسترش پیدا کند به همان اندازه اعتیاد در کودکان و نوجوانان نیز گسترش پیدا  هر جا حاشیه: بهزیستی کشور گفت

کودکان و نوجوانان که : با بیان این مطلب گفت.های اجتماعی باالیی قرار دارند کند، زیرا این اقشار جامعه در معرض آسیب می
توانند در  توان در مراکزی که بزرگساالن حضور دارند، نگهداری کرد و آنها نمی صرف مواد مخدر دارند را به دالیلی نمیسوءم

به همین دلیل ما مدل اقامتی مراکز درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد مخدر کودکان و . مراکز اقامتی حضور داشته باشند
در این : وی ادامه داد.گذرد سال از آغاز این طرح می ۰اندازی کردیم و اکنون  راهنوجوانان را برای اولین بار در زاهدان 

دهیم و پس از این مراحل  زدایی و روانشناسی، بازتوانی را به کودکان و نوجوانان آموزش می ها بعد از درمان، سم گاه اقامت
رست مشخصی نداشته باشند به مراکز نگهداری گردانیم و اگر کودکان به هر شکلی سرپ ها باز می کودکان را به خانواده

های البرز، خراسان شمالی و تهران تاسیس خواهد شد تا از این  با توجه به الگوی زاهدان در استان... .شوند فرستاده می
رصد گرایش د ۳۱نباید این موضوع را نادیده بگیریم که عامل  ....طریق بتوانیم به کودکان و نوجوانان معتاد خدمات ارائه دهیم

 .ها است نواجوانان به اعتیاد وضعیت نامناسب خانواده

اخاذی می " حج"دستگیری کالهبرداران موسسه خیریه ای که به بهانه خرید و فروش فیش های

 کردند

http://www.isna.ir/news/96030703696 

 
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری ، محمدرضا اکبری  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

عده ای سودجو با سوء استفاده از عالئق مذهبی مردم در پوشش خرید فیش تمتع و عمره به  خبرداد؛پلیس آگاهی ناجا 
از دستگیری کالهبرداران موسسه خیریه ای که به بهانه  وی .هبرداری از شهروندان می کنندباالترین قیمت، اقدام به کال
تمتع و " حج"جهت ثبت نام : از شهروندان اخاذی می کردند، خبرداد و به شهروندان توصیه کرد" حج"خرید و فروش فیش های

ر این نوع شگرد، افراد کالهبردار با افتتاح یک دفتر بدون د: وی افزود.عمره به دفاتر مورد تایید سازمان حج و زیادت مراجعه کنند
مجوز در سطح شهر با انجام تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، کانال های تلگرامی و حتی 

ه دریافت وجه به رسانه ها و جراید و یا با راه اندازی سایتی تحت عنوان سازمان حج و زیارت با ترفندهای خاصی اقدام ب
... وی به تبلیغات فریبنده سودجویان در فضای مجازی و ... .منظور ثبت نام در کاروان های اعزامی فوری حج و زیارت می کنند

برای تهیه فیش حج، صرفا به دفتر سازمان حج و زیارت استان : مبنی بر اعزام فوری به حج اشاره و به شهروندان توصیه کرد
پرداخت پول و تحویل مدارک به افرادی که با تبلیغات گسترده و فریبنده مدعی فروش فیش های حج با نوبت  خود مراجعه و از

 ....مردم باید هشیار باشند.های فوری هستند، خودداری کرده تا گرفتار افراد سودجو و کالهبردار نشوند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/494236-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86


 :مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد
 است عمدی ها جنگل سوزی آتش درصد ۹۷

 

 

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و  ،اسدهللا هاشمی: آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
آتش  .عمدی است پیوندد، هایی که در استان به وقوع می سوزی درصد آتش ۳۰: بویراحمد در نشست بیوتروریسم اعالم کرد

زیست و  سوزی با همکاری محیط دچار آتش سوزی شد و این آتش ها و منابع  هکتار از جنگل ۹۱سوزی دو روز قبل خامین 
کنند  سوزی عمدی می هاشمی با بیان اینکه عده ای برای تصرف منابع و جنگل ها اقدام به آتش.مهار شد... منابع طبیعی و 

اعتبارات این دستگاه ضعیف است و باید توجه بیشتری به این حوزه . متخلفین الزم است برخورد قضایی با: تصریح کرد
از جمله : افزود... وی همچنین با اشاره به آفاتی مانند سوسک چوب خوار، سوسک بلوط خوار، پروانه جوانه خوار بلوط و .شود

 .سال خشکسالی مداوم است ۶۰ دالیل این آفات  

 اغ لکه ننگی بر پیشانی شورای شهر استب –مصوبه برج : حافظی 

http://www.isna.ir/news/96030703745 
 

رئیس کمیسیون سالمت و محیط  ،رحمت هللا حافظی: آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 
به استناد این : است، گفتباغ لکه ننگی بر پیشانی شورای شهر  -زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه برج 

: و ارائه پیشنهادات جایگزین این مصوبه گفت  باغ -با اشاره به ایرادات مصوبه برج وی  .مصوبه تمامی باغات قلع و قمع شد
های ننگی است که بر پیشانی شورای شهر و به خصوص شورای سوم که در آن این  ترین لکه باغ یکی از سیاه -مصوبه برج 

نامند تمامی باغات شهر قلع و قمع  ها آن را پرافتخار می ده قرار دارد؛ چرا که به استناد این مصوبه که برخیمصوبه تصویب ش
این مصوبه زمینه ساز قلع و قمع باغات توسط سوداگران بود و باعث شد که تمام باغات به برج و منازل جرا که  .شده است

ماند و باید هر چه سریعتر  ت آن برای همیشه در تاریخ شورا باقی میاین مصوبه و تبعا: مسکونی تبدیل شوند تصریح کرد
بر اساس پیشنهادی که در طرح صیانت از باغات عنوان شده : وی اظهار کرد....نسبت به لغو آن و مصوبه جایگزین اقدام شود

متر و حداکثر  422غال اند که بر اساس آن حداکثر سطح اش باغات تهران بر اساس میزان وسعت به سه دسته تقسیم شده
ها کار و بحث کارشناسی است و متاسفانه  رسد که طرح صیانت از باغات ماحصل ساعت طبقات مجاز نیز به چهار طبقه می

باغ از  -سال باغات شهر نابود شده و نباید اجازه دهیم باغات باقی مانده نیز در سایه مصوبه برج  12باید اعالم کنم طی این 
 .تواند به تهران کمک کند و محیط زیست را از نابودی نجات دهد ح صیانت از باغات میبین بروند و طر

 مترو شرکت در مصاحبه و آزمون بدون نفر 2444 استخدام :حافظی مطرح کرد

رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران با : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
بیان اینکه قبال به معاونان شهردار اعالم کردم بهتر است سکوت کنند زیرا توضیحاتشان مشکالت آنان را بیشتر می کند، اعالم 

نفر بدون برگزاری هرگونه آزمون  4222آمده است که تعداد  33گزارش یکی از نهادهای نظارتی در خرداد سال  2د در بن: کرد
وی با بیان اینکه .استخدامی و مصاحبه علمی و رعایت مفاد آیین نامه استخدامی شرکت بهره برداری مترو جذب شده اند

تغییرات  32از تیرماه سال : اساس آیین نامه اقدام می شد، تاکید کردشرکت مترو دارای آیین نامه استخدامی است و باید بر 
وسیعی در حوزه معاونین و مدیران شرکت بهره برداری مترو ایجاد شده به نحوی که در برخی موارد افراد غیرمتخصص و دارای 

توانیم درباره آن به تفاهم مدرک تحصیلی غیرمرتبط جایگزین افراد متخصص و با تجربه شده اند، این موضوعی نیست که ب
 ....برسیم

 در پی اعتراف کسبه تجریش صورت گرفت

 جلوگیری از دستفروشی در بازار تجریش

http://www.isna.ir/news/96030704169 
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/494646-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88


شهرداری منطقه یک با همکاری مجموعه دستگاه  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبهسنا، به نوشته خبرگزاری دولتی ای

  بنا براطالعیه.های قضایی و امنیتی نسبت به تعیین تکلیف و جلوگیری از دستفروشی در محدوده بازار تجریش اقدام می کند
ار تجریش، با حضور مقابل ساختمان این تعدادی از کسبه باز –خرداد ماه  6 –روابط عمومی شهرداری منطقه یک، شنبه 

شهرداری ، خواستار برخورد و جمع آوری دستفروشان جهت جلوگیری از اخالل در کسب و کارشان شدند که فخرالدین 
ها و اقدامات انجام شده و در دست اقدام  سلیمانی شهردار منطقه یک در بین آنها حاضر و به ارایه گزارشی از هماهنگی

موضوع دستفروشی موضوع جدیدی نیست و بیش از چندین سال است که باعث نارضایتی و آزار کسبه بازار : پرداخت و گفت
وی  .تجریش شده و متاسفانه عالوه بر ایجاد ناامنی و مزاحمت برای عابرین، موجب اخالل در کسب و کار بازاریان شده است

همکاری فرمانداری، شهرداری و نیروی انتظامی نسبت به بر همین اساس مجموعه دستگاه های قضایی و امنیتی با : گفت
در این خصوص مقرر شد : سلیمانی شهردار منطقه یک افزود .تعیین تکلیف این موضوع برنامه ریزی و اقدام می نمایند

شهرداری منطقه یک نسبت به اجرایی شدن این دستور با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری و ساماندهی 
 .اقدام نماید 35فروشان مطابق با سه ماه آخر سال دست

 است شاگردی – استاد خورده شکست طرح همان کارورزی
 کار عالی شورای عضو خدایی، علی

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/62040 

ا: آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه ، کاروکارگر روزنامه نوشته به ی ک شورای عال ضو ی، ع لی خدای دع وی طرح  :ر می گ
التحصیالن آغاز شده، نقض آشکار حقوق  کارورزی که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ

در دولت دهم است « شاگردی -استاد»خورده  این طرح در ادامه اقدامات شکست. بنیادین کار و بدون پشتوانه قانونی است
مطرح شده، در حالی که ما اعتقاد داریم با این طرح، عمالً اجازه استثمار « طرح کارورزی»ان جدید که ظاهرا این بار با عنو

پیش از تعمیم اجرای طرح کارورزی به  :مسئوالن بارها اعالم کردند ....آوریم التحصیالن دانشگاهی را فراهم می بیشتر فارغ
اند، اما نخستین سوال ما این است  ه صورت پایلوت اجرایی کردهسراسر کشور، این طرح را در سال گذشته در چندین استان ب

رسد با وجود اجرای پایلوت طرح  نامه نظارت بر طرح تازه در حال تنظیم است؟به نظر می رغم اجرای آزمایشی، شیوه که چرا به
 -ده طرح استاد خور شناسی است و مسئوالن به اجرای پایلوت شکست کارورزی، اما همچنان این طرح نیازمند آسیب

درصد ۰۱شود با اجرای آزمایشی طرح کارورزی، حدود  عالوه بر این، از سوی مسئوالن اعالم می.کنند شاگردی اشاره می
در اینجا ما به عنوان نمایندگان . کارورزان از سوی صاحبان مشاغل و کارفرمایان جذب کارگاه یا بنگاه اقتصادی مربوطه شدند

آزمایی کنیم، چرا که  درصدی جذب نیرو در واحدها را مشاهده و راستی۰۱گی و تمایل داریم آمار نیروی کار و کارگر آماد
لذا بهتر است آقایان ابتدا گزارشی از روند ایجاد اشتغال . ...گذرد ها نمی معتقدیم راه ایجاد اشتغال به هیچ وجه از این بیراهه

 .چنینی باشند های این ل طرحها ارائه دهند و بعد به دنبا در این مناطق و کارگاه

 شمول از خروج معرض در خباز کارگران /شود منتشر ها خبازی از بازرسی جانبه دو توافقنامه

 کار حقوق

 

از  :گوید فعال صنفی کارگران خباز می،علی یزدانی  : استآمده  ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
ای به  های بیمه آنجایی که توافق دو جانبه میان سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان در خصوص سپردن انجام بازرسی

ظهار وی ا. ه علنی شودسازد، باید هر چه سریعتر متن این توافقنام مستقیما هزارن کارگر خباز را متضرر می ،صنف کارفرمایان
های اخیر بارها از انعقاد توافقنامه دو جانبه میان سازمان تامین اجتماعی و  با وجود اینکه صنف کارگران خباز در هفته: داشت

صنف کارفرمایان خباز گالیه کرده است اما هنوز نه سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان خباز در خصوص مفاد این 
دهد و دایره  با بیان اینکه این توافقنامه حقوق هزارن کارگر خباز کشور را مورد هجمه قرار میاو  .اند حبتی نکردهتوافقنامه ص

جدا از اینکه سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان خباز در تنظیم مراودات خود نهاد : گسترداند، افزود بی حقوقی را می
کارگران خباز : افزودیزدانی ... .اند وز در مورد جزئیات این توافقنامه صحبتی نکردهاند، هن صنفی کارگری را نادیده گرفته

سال  ۹یا  ۰سال سابقه کار تنها  ۰۱هاست که با اجحاف کارفرمایان از بیمه شدن محروم هستند و با گاها با بیش از  سال
 سابقه بیمه پردازی دارند

 ذخیره صندوق مقابل اصفهان فرهنگیان اعتراضی تجمع

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494527-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%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-9/494527-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%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-9/494489-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87


 

جمعی از فرهنگیان اصفهان مقابل صندوق ذخیره : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
پروژه هزار واحدی فوالدشهر که قرار بود به معلمان تحویل شود، پس از گذشت گویند  کنندگان می تجمع.فرهنگیان تجمع کردند

به گفته یکی از تجمع کنندگان معلمان اصفهانی تا کنون بارها اعتراض خود را به گوش  .ده سال هنوز به نتیجه نرسیده است
 .اند مسئوالن رسانده اند اما هیچ پاسخی نگرفته

 الحجج جلدی مدیران ثامن ۹۳پرونده  :كند احمدی از مؤسسه متخلف روايت مي

 
http://www.sharghdaily.ir/News/132393 

 ۳۱محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در خبري تازه، از پرونده : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبهبه نوشته روزنامه شرق، 
، حتي معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل به گفته او، مديران اين مؤسسه. الحجج پرده برداشت جلدي مديران متخلف ثامن

درصدي برخوردار ٠۰گذاران خاص اين مجموعه، از سود  در اين پرونده همچنین مشخص شده برخي سپرده! اند شعبه راه نداده
گذار  هزار سپرده۹۱۱دومیلیون و  ؛گفتند روزی که تعاونی را گرفتیم، مدیران تعاونی می: گويد مي محمود احمدی. اند شده

همه اطالعات را به  ۳٢ما در آذر . هزار نفر است ۰٠۰و  میلیون گذاران یک های ما مشخص شد تعداد سپرده داریم؛ اما با بررسی
میلیارد تومان از  ۰۱۱برای حل این مشکل دوهزار و . ریزی کردیم و بردیم شورای پول و اعتبار بعد برنامه. ضرب و زور گرفتیم

در واقع برای . میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم ۰۱۱دیم و حدود دوهزار و منابع بانک مرکزی پرداخت کر
گذاران در سررسید  بار بانک مرکزی خودش تعهد کرده اگر اموال مؤسسه ثامن هم فروش نرود، این مبلغ را به سپرده اولین
هزار نفرند كه تاكنون هر يك  حدود سه: افزايد گذاران مي مانده سپرده احمدي درباره تعداد باقي ....شده پرداخت کند تعیین
دهد و  از اتمام اين پرونده در خردادماه سال آينده خبر مي اين مقام مسئول در بانك مركزي . اند میلیون تومان گرفته۹٠
 .ا جمع شودساله این ماجر نهایتا باید یک. الحجج خیلی زمان برد تا خردادماه سال آینده ماجرای ثامن: گويد مي

 دستفروشی در بازار تجریش جمع می شود

http://www.mehrnews.com/news/3991051 

 

 

 

 

به بازار تجریش، با حضور مقابل ساختمان این تعدادی از کس: آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،
شدند که فخرالدین سلیمانی   در کسب و کارشان  شهرداری، خواستار برخورد و جمع آوری دستفروشان جهت جلوگیری از اخالل

موضوع دستفروشی موضوع جدیدی نیست و بیش از چندین سال است که باعث نارضایتی و آزار کسبه : گفت شهردار منطقه یک
شده   کسب و کار بازاریان  بازار تجریش شده و متاسفانه عالوه بر ایجاد ناامنی و مزاحمت برای عابرین، موجب اخالل در

که موجب رضایت  ۳۵سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام شده شهرداری در جلوگیری از دستفروشی در سه ماه پایانی سال .است
این عملکرد شهرداری به گونه ای بود که به عنوان خواسته و دغدغه دیروز اهالی نیز مطرح و   :شد، افزود  مردم و کسبه بازار تجریش

در این خصوص مقرر شد شهرداری منطقه یک نسبت به اجرایی شدن این دستور با ....ادامه آن مورد درخواست مجدد آنها واقع شد
 .اقدام نماید ۳۵ن مطابق با سه ماه آخر سال هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری و ساماندهی دستفروشا

 :عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی
 خالیست همچنان کار حوادث از تحقیق های کمیته در کارگران جای
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یک فعال صنفی کارگری  ،ابولفضل اشرف منصوری: آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، حضور نداشته  های تحقیق شورای گوید تا هنگامی که نمایندگان کارگران در کمیته می

ماه اخیر دو حادثه کار  ۰در  .شوند و هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود نخواهد داشت باشند، حوادث کار تکرار می
های  وی کمیتهبا ابعادی هولناک اتفاق افتاده که تاکنون بنا بر هر دلیلی هیچ گزارشی از دالیل وقوع و پیشگیری از آن از س

در حادثه اول که در  :اشاره داشت و گفتحادثه معدن زمستان یورت و فوالد بویر احمد وی به دو  .تحقیق منتشر نشده است
بر اثر انفجار کوره ذوب مجمتع فوالد بویر احمد نیز . کارگر جان خود را از دست دادند ۴۴اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد،  ۶۹
های ناشی از آن جان خود را از دست  نفر از آنها به علت شدت باالی جراحت و عفونت ۹دوم شدند که کارگر شدیدا مص ۳

وی در ادامه با انتقاد از اینکه نماینده کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور به جلسات شورای عالی حفاظت .... دادند
ها و  های ایمنی و بهداشت کار به خوبی در کارخانه العملاگر خواهان آن هستیم که دستور : شوند، گفت فنی دعوت نمی

 .های مردم نهاد اعتماد کرد های صنعتی اجرایی شود، باید به تشکل مجتمع

 عبدی اعیلاسم جسمی وضعیت از نگرانی در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران عنوان شد؛
 

کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه ای نسبت به :آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه
اسماعیل عبدی،  : است در بخشی از این بیانیه آمده .وضعیت جسمی و سالمتی اسماعیل عبدی ابراز نگرانی کرده است

گذارد که تا  تهران، در حالی بیست و هفتمین روز اعتصاب غذایش را پشت سر می عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
اسماعیل عبدی که جرمی جز . کنون هیچ اقدام مثبتی از سوی مسئوالن برای پیگیری وضعیت ایشان انجام نشده است

حکم امنیتی خود و با  اردیبهشت در اعتراض به 12پیگیری حقوق صنفی خود و دیگر معلمان انجام نداده است از تاریخ 
: خوانیم در بخشی دیگر از این بیانیه می.از خوردن غذا خودداری کرده است" خروج حکم خود از امنیتی به عادی"درخواست 

معتقدیم عبدی کاری جز این انجام نداده است که به عنوان یک معلم با اتکا به حقوق شهروندی خویش به عضویت تشکلی 
کمک به رفع برخی ایرادات اساسی موجود در آموزش و پرورش که تمامی دست اندرکاران نیز به آن ها  قانونی در آمده و برای

در پایان این .اذعان دارند همراه با صدها و شاید هزاران معلم در سراسر کشور به صورت مسالمت آمیز، اعتراض نموده است
تابد ضمن حمایت از  رد امنیتی با فعالین صنفی را برنمیکانون صنفی معلمان تهران که هرگونه برخو: خوانیم بیانیه می
 .دارد های اسماعیل عبدی نگرانی خود را از وضعیت جسمی ایشان اعالم می خواسته

 !عدم رعایت اصول ایمنی وبهداشتی دراین معدن !کارگر معدن درخواق، قرباین حادثه  گرفتگی

http://www.iribnews.ir/fa/news/1651131 

فرمانده انتظامی خواف  ،سرهنگ قربان علی قربانی : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه ر منرج در سایت ایری نیوز،برپایه خب
 ساله معدن آسیا سنگان درروستای خواف استان خراسان رضوی براثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد51کارگر :گفت

با اطالع نیروهای : افزودوی  . کابل برق دراین معدن دچار حادثه شد این کارگر به علت عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از
 ....اورژانس از این حادثه در محل حاضر شدند اما تالش آنان برای نجات جان این فرد بی نتیجه بود

 دیدار: نویسنده گزارش۶  طرح های ضدکارگری دولت احمدی نژاد توسط روحانی

e.jsp?essayId=80232z.com/articlroo-http://www.akhbar 
 

 
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با بیان اینکه طرح ...  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه به نوشته سایت اخبار روز،

التحصیالن آغاز شده، نقض آشکار حقوق  کارورزی که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ
در دولت « شاگردی -استاد»این طرح در ادامه اقدامات شکست خورده : "بدون پشتوانه قانونی است، گفتبنیادین کار و 

مطرح شده در حالی که اعتقاد داریم با این طرح، عمال اجازه « طرح کارورزی»دهم است که ظاهرا این بار با عنوان جدید 
این طرح دنباله استاد و شاگردی زمان احمدی نژاد است ... ".آوریم التحصیالن دانشگاهی را فراهم می استثمار بیشتر فارغ

این سوال مطرح می  حال.... به مانند ؛ اطالحیه قانون کار زمان احمدی نژاد در زمان روحانی همچنان دنبال می گردد 

نه تنها  سال یا بیشتر از این طرح، بنا بر اساس آمارهای رسمی در جمهوری اسالمی، ما ۵که با گذشت پس از  ؛شود
شاهد افزایش اشتغال بیکاران و بخصوص جوانان نبوده ایم بلکه بر عکس آن، رشد بیکاری و ادامه رکود اقتصادی، وضعیت 

جنبش کارگری میهن ما با معضالت متعددی روبرو می . زحمتکشان میهن را با دشواری های زیادی مواجه ساخته است
ومت مواجه بوده است و اعتراضات پراکنده با اینکه دشواری هایی را برای تشکل یابی کارگران با سرکوب شدید حک. باشد

اپوزیسیون چپ و طرفدار کارگران و زحمتکشان به دالیل متعدد، قادر . حکومتیان به وجود می آورد اما متاسفانه پایدار نیست
ست که در مقاطع گوناگون با ادعای در این میان جنبش کارگری با نیروها و تشکل هایی مواجه ا. به تاثیر گذاری نیستند

سوال ... . دفاع از کارگران میدان داری می کنند اما روند حوادث به روشنی دو رویی و ریاکاری آنها را نشان داده است
 اساسی این است که برای برون رفت از این وضعیت چه راه کارهایی را باید مد نظر قرار داد؟

 
 اکسیرانان فرودگاهی تهران؟بازهم درباره تجمعات اعتراضی  ت

http://javanehha.com/1396/03/06 
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رانندگان معترض، سرگردانی و از   خرداد رسانه ای شد،7برپایه گزارشاتی که امروز:  آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه به گزارش جوانه ها؛
توصیه پدرش به شهردار تهران بر مسند ریاست نشسته دست دادن کارشان را نتیجه انتصاب و عملکرد غیر تخصصی مدیرعاملی که تنها با 

ماجرا از این قرار است که رانندگان تاکسی های مسیر فرودگاه خمینی را .... می دانند و خواستار رسیدگی مسئولین به این اقدام هستند
اما فروش خودرو  ... را ممنوع کرده اند مجبور به خرید خودروهای وارداتی تویوتا کرده و حق حضور تاکسی دارهایی که خودرو سمند دارند

میلیون با بهره باال، برای رانندگانی که توان خرید سرپناهی طی چند سال گذشته نداشته اند را نمی توان به هیچ وجه  ۶۹۱تویوتا به قیمت 

ن سازمان انتخاب نمود که شهردار تهران  با انتخاب میثم مظفر و بواسطه رفتار سیاسی ، مدیری را برای اداره ای . توجیه کرد
  در این رابطه .اینک آن را تا مرز سقوط به پیش برده است  و جمعی از زحمت کش ترین افراد را دچار سرگردانی کرده است 

حضور آقازاده ها در پست هایی که هیچگونه تخصص و سابقه ای در آن ندارند باعث شده تا طی چند روز گذشته شاهد تجمع رانندگان 

 . ن تاکسرانی کشور مقابل مجلس و وزارت راه باشیمسازما

 استفاده از بیکاران برای سوء" کارورزی"پرده طرح  پشت

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/07/1420949 

 

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه ،علی خدایی :آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
درصدی با طرح کارورزی هستند که ما ۰۱آقایان مدعی ایجاد اشتغال :طرح کارورزی همان طرح استاد شاگردی است گفت

در شرط  تنها تفاوت طرح کارورزی باطرح استاد شاگردی: گفتاو  .ندقبول نداریم، اگر شغل ایجاد کردند مستنداتش اعالم کن
شد اما طرح کارورزی مختص فارغ  طرح استاد شاگردی همه اقشار جامعه را مشمول می. سنی برای متقاضیان است

ی با توجه به اینکه طرح کارورزی تکرار طرح شکست خورده استاد شاگردی است درخواست جلسه فور. التحصیالن است

ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه  متأسفانه دولت: بیان کردوی  ....شورایعالی کار برای بررسی طرح کارورزی را داده ایم
های بی پشتوانه رو  های اقتصادی، به اینگونه طرح اند و به جای اصالح زیر ساخت به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده

ایم که با بهانه واهی ایجاد اشتغال،  هستند هنوز فراموش نکرده  های مختلف آشنا ات دولتآورند، کارگران کشور، با ادبی می
کار  و پنج نفر چگونه از شمول برخی مقررات قانون12های زیر تاکنون کارگران مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، کارگاه

های  ها ارائه دهند و بعد به دنبال طرح تغال در این مناطق وکارگاهبهتراست آقایان ابتدا گزارشی از روند ایجاد اش! اند خارج شده
 .چنینی باشند این

 رويه آب، عامل فرونشست زمین هاي بي  برداشت

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/75037 

 

 حاضر درحال که است خطراتي از يکي زمین، فرونشست  :آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه ؛ اتفاقیه وقایع روزنامه نوشته به
 شده خاک اندازه از بیش پذيري آسیب موجب زيرزمیني هاي آب از رويه بي برداشت .کند مي تهديد را کشور مختلف مناطق
 گفته به .دانند مي اپيپی هاي فرونشست با مقابله براي ها حل راه ترين مهم از يکي را کشت الگوي تغییر کارشناسان، .است
 حالي در اين و کند مي افت ايران مرکز در اصلي دشت ۱۱ به نزديک زيرزمیني هاي آب سطح متر دو ساالنه کارشناسان، اين

 حاضر، درحال .است کرده تشديد را بحران اين زيرزمیني، آب منابع از رويه بي استفاده کنار در غیرمجاز هاي چاه وجود که است
 حفر ... نیست دسترس در استان غیرمجاز هاي چاه از آماري و شده گزارش تهران استان در عمیق چاه حلقه زاره ۶۵ تعداد
 از يکي به را ورامین دشت ها، چاه اين از آب منابع رويه بي برداشت و ورامین دشت در غیرمجاز و مجاز چاه 222 و هزار سه
 هاي سفره آب سطح يعني دارد، منفي بیالن مترمکعب میلیون 85 تدش اين اکنون هم که کرده تبديل کشور بحراني نقاط

  ....دارد افت مترمکعب میلیون 85 سال به سال آن، زيرزمیني
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%20-%20http://vaghayedaily.ir/fa/News/75037
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%20-%20http://vaghayedaily.ir/fa/News/75037
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%20-%20http://vaghayedaily.ir/fa/News/75037


 بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیالن درباره اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

209-news.org/statements/a-https://www.hra/ 

 
یک ماه از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون  :آمده است ۶۹۳۱بردادخ ۰یکشنبه برپایه گزارش هرا نیوز ؛

اسماعیل عبدی از مسالمت آمیزترین کنشگران صنفی است که پس از طی همه راه های .معلمان تهران سپری شده است
کامل از این خواسته ی به حق و  قانونی برای برداشتن اتهامات ناروای امنیتی در حق خود و دیگر کنشگران صنفی و ناامیدی

اکنون اما پرسش جدی از دولت برگزیده ....قانونی، در نهایت جان نازنینش را چون سالحی برای صالح کژی ها در دست گرفت
و حامیانش این است آیا پس از این پیروزی شیرین وقت آن فرا نرسیده که مصداقی از آن مفاهیم خوش آب و رنگ را که به 

وضعیت اسماعیل عبدی به مرحله ... پیش چشم همگان در حال آب شدن است، ببینم و به یاریش بشتابیم؟ این وضوحی
ما اکنون با صدای بلند هشدار می دهیم که هرگونه اتفاق احتمالی ناگوار که برای عبدی پیش . حاد و خطرناکی رسیده است

 ...آید، متوجه نظام قضایی ایران است

 مان تهران در ارتباط با اعتصاب غذای اسماعیل عبدیبیانیه کانون صنفی معل

http://bield.info 

 به نام خداوند جان و خرد

 

اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی  : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبهبه گزارش سایت حقوق معلم و کارگر؛ 
گذارد که تا کنون هیچ اقدام مثبتی از سوی  ر میمعلمان تهران، در حالی بیست و هفتمین روز اعتصاب غذایش را پشت س

سوال بی پاسخ ما این است که جرم عبدی چیست؟ اکنون چرا  ....یری وضعیت ایشان انجام نشده استمسئوالن برای پیگ
او او باید در زندان باشد؟ چرا باید اتهامات امنیتی به او نسبت داده شود؟ چرا به بهانه های مختلف از دادن مرخصی به 

اند که معتقدیم عبدی  جلوگیری می شود؟ چرا از حضور در جمع خانواده محروم است؟ این سواالت در حالی بی پاسخ مانده
کاری جز این انجام نداده است که به عنوان یک معلم با اتکا به حقوق شهروندی خویش به عضویت تشکلی قانونی در آمده و 

جود در آموزش و پرورش که تمامی دست اندرکاران نیز به آن ها اذعان دارند برای کمک به رفع برخی ایرادات اساسی مو
متاسفانه برای فرار از . همراه با صدها و شاید هزاران معلم در سراسر کشور به صورت مسالمت آمیز، اعتراض نموده است

اگر چنین است، . ن او نداردپاسخگویی به چنین پرسش هایی همواره تکرار می شود که اتهامات عبدی ربطی به معلم بود
محتویات پرونده او و اتهامات وارده به او در پرونده را منتشر کنند تا همگان و دست کم معلمان بدانند اتهام واقعی عبدی 

ی  باشد و با توجه به نگرانی جامعه کانون صنفی معلمان تهران،اعضای آن و بسیاری از معلمان در سرتاسر کشور می.چیست
 .وضعیت ایشان احتمال هرگونه تحرک اعتراضی از سوی بدنه در روزهای آتی دور از انتظار نیستمعلمی از 

ماه حقوق مقابل شهرداری 5تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری بروجردنسبت به عدم پرداخت 

 !وفرمانداری

ن شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم جمعی از کارگرا : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه ،مندرج در کانال تلگرامی برپایه خبر
نفر  62در این تجمع حدود  .ماه حقوق ابتدا  مقابل شهرداری و سپس مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند5پرداخت

از کارگران شهرداری بروجرد خواستار رسیدگی به این وضیعت بودند و می گفتند پنج ماه است حقوق دریافت نکرده اند و 
قصه شهرداری بروجرد و حقوق معوقه کارگران مدتهاست ادامه ... .نها هر روز با مشکالت بیشتری همراه می شودزندگی آ

دارد، قصه ای که کارگران زحمتکش شهرداری برای دریافت یک ماه حقوق باید چند روز تجمع کنند و فریاد بزنند تا شاید یک 
 .ماه حقوق برای آنها پرداخت شود

 !ماه حقوق وعیدی معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه2وب و فلز اردکان با کارگرچ321بیکاری

کارخانه چوفا تولید کننده مبلمان، میز و صندلی ازپنج   : آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه به گزارش مندرج در کانال تلگرامی؛
یکی از کارگران این کارخانه  .رشدندماه حقوق وعیدی معوقه بیکا4کارگرش با 143شنبه هفته گذشته تا اطالع ثانوی تعطیل و

کارخانه از ابتدای سال تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمده بودو بیشتر کارگران : با اشاره به نیمه تعطیل بودن این کارخانه گفت
ه به تعداد کارگران وی با اشار....کردند به خاطر نبود مواد اولیه و جنس در کارخانه بیکار بودند و تنها در محل کار حضور پیدا می

ماه حقوق و عیدی معوق  4کردیم و حدود  نفر بودیم که در این کارخانه کار می 143حدود : بیکار شده این کارخانه اظهار داشت
و تنها امیدواریم که زودتر این مشکالت حل شود و ما بتوانیم سرکار ....اند را از کارخانه طلب داریم که هنوز به ما نداده 35سال 
 .د برگردیمخو

 تصویر+تجمع اهالی روستای مال حاجی جاوید در اعتراض به نبود آب آشامیدنی 



https://diaremamasani.ir/22577 

 جاوید دهستان حاجی مال روستای اهالی از جمعی :آمده است ۶۹۳۱خبرداد ۰یکشنبه ؛ ممسنی دیار سایت نوشته به
 تجمع ممسنی شهرستان روستایی فاصالب و آب اداره جلو در یدنیآشام آب کمبود و مشکالت به اعتراض در امروز صبح
 کردند

 آب کمبود و مشکالت به اعتراض در امروز صبح جاوید دهستان حاجی مال روستای اهالی از جمعی,دیارممسنی گزارش به
 کردند تجمع ممسنی شهرستان روستایی فاصالب و آب اداره جلو در آشامیدنی

 

 شرب آب کمبود مشکل با است سال چندین ان ممرد که است ممسنی شهرستان روستاهای از یکی حاجی مال روستای
 نگرفته صورت مسئولین سوی از عملی اقدام ولی مکرر مراجعات رغم علی معترضین از یکی گفته طبق و هستند مواجه
 از هنوز انقالب از دهه سه گذشت با و است کرده تقدیم انقالب راه در را شهید چندین که خانوار ۴۵ با روستایی.است

 شهرستان روستایی فاضالب و آب محترم مسئولین پاسخ انتشار آماده دیارممسنی..هستند محروم امکانات رینت ابتدایی
 باشد می ممسنی

 
 ماندند اقامتی کمپ در معترضان/یافت ادامه نیز امروز کنگان ۱۰ فاز کارگران تجمع

کارگران پیمانی : مده استآ ۶۹۳۱خبرداد ۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه  به گزارش منابع کارگری ایلنا از کنگان؛
اعتراضی خود را برپا کنگان تجمع  ۶۹های فاز  در پی محقق نشدن خواسته های کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه کنگان 
عنوان شده است که پرداخت آن از  عدم پرداخت حقوق ها علت اصلی برپایی این تجمع صنفی وضعیت نامعلوم  ...داشتند

به گفته این منابع، برخالف روز گذشته که اجتماع صنفی . و همچنان ادامه دارد برزمین مانده استابتدای زمستان گذشته 
کارگران معترض در مقابل دفتر کارفرمای اصلی برپا شد برای امروز این کارگران که شمار آنها در حدود سیصد نفر برآورد 

گویند  منابع ایلنا می .نتظر وصول معوقات مزدی خود هستندنشده و م( کمپ)های خود  شود، حاضر به خروج از استراحتگاه می
 .کنگان فعالیت دارند ۶۹فاز  ۶۱۵و  ۶۱۴، ۶۱۶های  که این کارگران در ساخت یونت

 هزار کارگر معدن سنگ آهن بیکار شدند۰۳

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/08/1421953 

 

رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه در  نایب ،بهرام شکوری :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
هزار کارگر بیکار ۹۱تعطیلی این معادن باعث شده تا : معدن سنگ آهن تعطیل شده است، گفت ۰۱۱حال حاضر بیش از 

: معدن سنگ آهن تعطیل شده است، افزود 222ال حاضر بیش از رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه در ح نایب.شوند
هزار نیروی کار بیکار  32نفر است که باید گفت تعطیلی این معادن باعث شده تا  152متوسط کارگران هر یک از این معادن 

ز آنها دریافت های باالی دولتی ا وی با انتقاد از اینکه با وجود اوضاع نامناسب معادن سنگ آهن همچنان حقوق.شوند
ها  دولت در این شرایط هیچ بسته حمایتی را برای این معادن در نظر نگرفته تا شاید با اعمال آن مانع تعطیلی: شود، افزود می
های  ها با ظرفیت در حال حاضر اکثر معادن کوچک سنگ آهن تعطیل و فقط معادن بزرگ و دولتی: شکوری تصریح کرد. شود

 .کنند الیت میمختلف و کمترین سود فع

 را کارگران «کارورزی» /فصول تمام برای مطالباتی یابی؛ تشکل و معیشت شغلی، امنیت
 کرد شوکه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494352-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%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-9/494968-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494968-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای ،خدایی علی   :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
مثلث امنیت شغلی، معیشت، تشکل یابی همچنان : در ارتباط با مطالبات کارگران اظهار داشت ،اسالمی کار کشور

های قبل انتظار داشتیم از این دولت نیز متوقعیم که این سه  پابرجاست؛ این مطالبات تاریخی هستند و همانطور که از دولت
: گذارند؛ افزود وی با بیان این که این سه مطالبه، مجرد و جدا از هم نیستند و بر هم تاثیر می .به کلیدی را برآورده کندمطال

برای تشکل یابی، حدی از امنیت شغلی الزم است و برای تامین معیشت شایسته، حدی از تشکل یابی و سازماندهی 
: خدایی عنوان داشت  کرد نگران را کارگران کارورزی طرح .تفکیک کرد توان این مطالبات را از هم ضروری است؛ پس نمی

های داده شده است و امنیت  حقوق کردن کارگران و فارغ التحصیالن دانشگاهی، خالف وعده ارائه طرح کارورزی با هدف بی
گیری موضوع الیحه اصالح کار به هنوز از پی: خدایی تصریح کرد... .کند شغلی از دست رفته کارگران را بیش از پیش متزلزل می

کارگری را   ایم که این طرح استثمارگر کارورزی در دستور کار دولت قرار گرفته است و این شرایط، فعاالن تمامی فارغ نشده

کند و امیدواریم تضاد میان شعارها  منتظر هستیم ببینیم دولت در حیطه عمل چه می: وی اظهار داشت ....شوکه کرده است
 .کرد، بیش از این رخ ننمایدو عمل

 

 نکنید جبران دانشجو جیب از را کمبودها /شود متوقف آموزش شدن کاالیی روند
 

 

مطالبات دانشجویان گاه پرتعداد و همراه با اعتراضات   :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
سال اخیر نیز اگرچه تجمعات اعتراضِی اصناِف دانشجویی در  4دار بوده و گاه نیز کم و جسته گریخته، در  گسترده و دامنه

ها،  آنها به قانون سنوات، کیفیت نامطلوب غذا، وضع خوابگاه  مقایسه با دولت قبل کاهش داشت، اما شاهد اعتراض
از  .های اخیر بود ها از اهم مطالبات دانشجویان در سال ستسازی آموزش در دانشگاه بودیم و بهبود و تغییر این سیا پولی

ها و مطالبات خود را در لوای تشکلهای صنفی و گاهی در قالب اعتراضات گروهی، تجمع و  دیرباز تاکنون، دانشجویان خواسته
نامه جدید شورای صنفی  یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، تدوین و ابالغ آیین  . اند تحصن عنوان کرده

تر برای تحصیل،  رفاهی دانشجویان، کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب -ای که بهبود وضع صنفی  نامه ها بود؛ آیین دانشگاه
فعالیت و سکونت دانشجویان و تالش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به 

نامه، اعتراضاتی نسبت به برخی مفاد آن صورت  به محض انتشار این آیین. رود اهداف آن به شمار می حقوق و تکالیِف خود، از
 ...گرفت؛ از جمله اینکه اعضای شورا حق دخالت در امور آموزشی را ندارند؛

 کردند تجمع بروجرد شهرداری کارگران
 

 

روز گذشته کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
به گفته معترضین ، روز به روز بر .ماه مزد معوقه مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند۵بروجرد در اعتراض به 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/494634-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494816-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


ری افزوده می شود ولی ما همچنان شاهد هیچ راه حل مناسبی از سوی مسئوالن شهری های کارگران وشهردا بدهی

گویند جدا از مسئله معوقات مزدی، مدیران شهری به آنها کوچکترین کمکی در خصوص  کارگران می .بروجرد مشاهده نیستیم
کارگر و کارمند   ۰۱۱روجرد بیش از یکهزار و بنا بر ادعای کارگران ؛ در شهرداری ب.تامین اقالم کاالهای ماه رمضان نکرده است

 .شاغل هستند که از چندین سال است مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می کنند

 های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی به مستمری بازنشستگی اختصاص یافت درصد هزینه٦٦

http://www.isna.ir/news/96030804491 

 
بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و .  آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

زینه های بلندمدت توسط سازمان تأمین به عنوان ه  میلیون ریال۳٦۰میلیارد و ۶۹٠هزار و ۰۰۹اجتماعی این سازمان، 
شدگان متوفی از دیگر  پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه .ماه منتهی به آذر سال گذشته هزینه شده است ۳اجتماعی در 

میلیون ریال طی مدت  ٦٠۹میلیارد و  ٢۹٢هزار و  ٠۰اجتماعی است که در این بخش مبلغ  تعهدات بلندمدت سازمان تأمین
مستمری ازکارافتادگی از دیگر مزایای  .گیرد درصد از هزینه بلندمدت را دربر می ۰۶١۶رداخت شده است و این پرداخت مذکور پ

 ۰۳٦میلیارد و  ۳۹۹هزار و  ۹اجتماعی است که در این بخش از تعهدات بلندمدت  شدگان تأمین قانونی قابل پرداخت به بیمه
 ....های بلندمدت در همین مدت است پرداختی درصد از کل ۹١۹میلیون ریال پرداخت شده که 

 شغل هزار 04 برای خطر زنگ/  دوباره برای وسوسه دولتی سازی نهاد خصوصی جدال

هزار 72تعداد  :گوید رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
ها بماند و یا به سازمان تنظیم  های استانداری نکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروهاند به یک امضا؛ ای بسته آدم چشم

کنند یا  ما را دولتی می»: شود سازی می این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده. مقررات واگذار شود
این »: دهد دن دفاتر پیشخوان است توضیح میکه مخالف دولتی شپورمند ...«همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟

سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در  .کشد سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می دولتی
 اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حاال تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان

سال  38ما اگر در این »او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که « .را از بین ببرند
داری ما  سیستم مملکت»: گوید پورمند می« .توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا االن به نتیجه رسیده بودیم می

دهیم و عمالً در یک دور  مان را از دست می ما کارایی. تی یک ساختار ناکارآمد استدهد که عمالً ساختار دول نشان می
گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و  تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبال بوده برمی

ی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت ها اهمیت ندارد و حت شاید این دولتی شدن از نظر خیلی. کنیم پویایی دور می
های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره  او به گستردگی فعالیت... «.این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست

با آن وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست  احوال، آموزش مالیات، بیمه، ثبت»: گوید کند و می می
 «.کند شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می

 شهرداری ساختمان مقابل آبادان شهرداری کارگران تجمع

 

نفر از کارگران  ۰۱۱حدود در خوزستان ، صبح روز گذشته : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
دلیل تجمع .اند دست از کار کشیده و تجمع کرده ،خود حقوق ها ی معوقهخدماتی شهرداری آبادان در اعتراض به چند ماه از 

از قرار معلوم این کارگران بخشی از .است عنوان شده  ماه از معوقات مزدی ۵رداخت نشدن دست کم این کارگران را پ
: گویند آبادان مشغول کارند و آنطور که منابع ایلنا می  های پیمانکاری در شهرداری نیروهایی هستند که از طریق شرکت

ها است که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی رو برو  شهرداری آبادان سال  مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه
در مقابل این وضعیت مسئوالن شهرداری آبادان همواره این ادعا را دارند که به دلیل پرداخت نشدن صورت  .هستند
 .های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند وضعیت

 دادمعاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد خبر 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/495012-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494807-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 در کشور 9و 8هزار خانوار با ضریب محرومیت  664وجود 

http://www.isna.ir/news/96030804739 

 
و سالمت کمیته امداد  معاون حمایت، فاطمه رهبر : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

وجود دارند که از منبع آب محروم بوده یا شرایط  3و  8هزار خانواده در مناطق محروم کشور با ضریب محرومیت  662: گفت
کاهش تعداد مددجویان تحت عنوان پاالیش، هدایت خدمات و اعتبارات به سمت : گفتوی  .جغرافیایی نامساعدی دارند
هایی  دن صف پشت نوبت جهیزیه و وام ضروری، احیای طرح شهید رجایی و کاهش تعداد پروندهمناطق محروم، به صفر رسان

اما نگران آن ... : رهبر ادامه داد....کمیته امداد در سال گذشته بود 35اند؛ از جمله برنامه های سال  که تحویل مددجویان بوده
ها با مشکل مواجه  وجه به آنکه دولت همواره برای تامین مبلغ یارانههستیم که اگر این روند به صورت یارانه ادامه پیدا کند با ت

 ....است قادر به ادامه پرداخت آن نباشد

 طلبکارند حقوق اهم سه سازی بلبرینگ کارگر ۱۹۳
 

 

شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی در تماس با : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی سه ونیم  ۶۳۱پرداخت حقوق حدود: ایلنا اعالم کردند

فروردین و اردیبهشت   که هنوز بابت نیمی از دستمزد بهمن، مطالبات مزدی اسفند سال گذشته و .افتاده استماه به تاخیر 

ماه سال جاری از کارفرمای خود طلبکارند و در عین حال کارفرمای آنها هنوز بابت هزینه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی 
گویند از زمان خصوصی سازی محل کارشان با مشکل کمبود نقدینگی  کارگران این واحد سازنده بلبرینگ می.بدهکار است

به ادعای ....مواجه هستند و برای همین تعویق سه تا چهار ماهه در پرداخت مطالبات آنها به روال عادی تبدیل شده است
ر محدود شده وکارگران در کارگران این کارخانه در حال حاضر فعالیت این واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه تولید بسیا

 .کارخانه کاری برای انجام دادن ندارند

 هویت میلیارد سود بی ۰۳۳۳حذف/گذاران فرشتگان میلیاردی به سپرده ۱۰پرداخت 

http://www.isna.ir/news/96030804605 

 
های ایجاد شده در جریان تجمعات  با تشدید تنش...  : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

های زیرمجموعه موسسه کاسپین در نهایت با تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی  گذاران مربوط به تعاونی سپرده
بر این اساس در مرحله اول . ماه تعیین تکلیف آنها آغاز شود اردیبهشت ۰۹ان از گذار بندی سپرده قرار بر این شد تا با اولویت

بینی شد که  میلیون تومان بودند در اولویت پرداخت قرار گرفته و پیش ۶۱گذاران تا سقف  هزار نفر که شامل سپرده ۴۱۱حدود 
شعبه کاسپین که بانک  ۰۱ند با مراجعه به توانست آنها می. درصد دارای وضعیتی مشخص باشند ۹۰با اتمام این مرحله تا 

درصد وجوه خود را به طور نقد دریافت کرده و یا اینکه در قالب سپرده در کاسپین نگه  ۳۱  آن را صادر کرده بود،   مرکزی مجوز
فرشتگان از های تعاونی منحل شده  مانده را بعد از شناسایی و ارزیابی کامل دارایی درصد باقی ۶۱از سوی دیگر   . دارند

میلیون تومان در اختیار موسسه  ۰۱گذاران تا سقف  از نهم خردادماه تعیین تکلیف سپرده ....محل مازاد دارایی دریافت کنند
شعبه اعالمی دارای  ۰۱بندی شده و حروف الفبا به  توانند بر اساس جدول زمان گذاران می کاسپین قرار خواهد گرفت و سپرده

میلیون تومان که مهلت آنها  ۶۱گذاران تا سقف  در عین حال که قرار بر این شده تا سپرده. ه کنندمجوز این موسسه مراجع
 .امروز دوشنبه به پایان رسید نیز همچنان از فرصت مراجعه برخوردار باشند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494781-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 دهد انجام را خود بازرسی اجتماعی تامین/گیرند می اجباری نامه رضایت کارگر از خباز کارفرمایان

 

 

ن صنفی کارگران خباز رئیس انجم، محسن موسوی : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
سپردن انجام : گوید در انتقاد از تفاهم نامه دوسویه اخیر سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان خباز می، استان تهران

کاری ای به دست کارفرمایان خباز از نظر عرفی، اخالقی و قانونی مشکل دارد و علنی کردن آن حداقل  های بیمه بازرسی
سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان خباز به : ظهار داشتوی ا. است که سازمان تامین اجتماعی باید انجام دهد

ای سازمان  خوبی می دانند که یک توافق دو جانبه هیچ گاه از نظر قانون وجاهت ندارد اما مشخص نیست که به چه انگیزه
موسوی در ادامه ...  به صنف کارفرمایان سپرده است  هزار کارگاه خبازی را ۹۱از  ای های بیمه تامین اجتماعی انجام بازرسی

های کشور به اجبار از کارگر کتبی رضایت  با بیان اینکه برخی از کارفرمایان خباز چه در استان تهران و چه در سایر استان
ای  هم یکی از آفات انجام نشدن بازرسی های بیمهاین: گیرند که به صورت قانونی پیگر بیمه نمودن خود نشود، تصریح کرد می

 .درس گرفت و و جلوی گسترش تخلفات در همه ابعاد آن را گرفت ۹۹است از این رو باید از تجربه سال 

 34بازنشستگی پیش از موعد کشاورزان با  مدیر صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان خبر داد؛
 سال سابقه بیمه
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی ، حسن ابراهیمی : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

 12بازنشستگی پیش از موعد اعضای این صندوق در صورت داشتن کشاورزان، روستائیان و عشایر استان یزد از اجرای طرح 
مندی  فکری برای بهره ،1383متاسفانه تا قبل از سال : داشت اظهار وی . سالگی خبر داد 72سال سابقه بیمه و سن 

بود مرتفع شغلی نشده بود ولی خوشبختانه با ایجاد این صندوق تا حدودی این کم  روستائیان و کشاورزان از خدمات بیمه
براین : های این صندوق ذکر کرد و گفت های سالجاری این صندوق را تطبیق کارگزاری وی یکی دیگر از برنامه ...شده است

های جدید به عنوان شعب این صندوق در سراسر استان فعالیت خواهند کرد، ضمن  کارگزار براساس دستورالعمل 23اساس 
ها  هزار نفر و حتی دهستان 22دریافت مجوز کارگزاری در تمام شهرهای زیر  تاضیان این که صندوق آمادگی دارد که از متق

پردازان ذکر  های جدید این صندوق را امکان تقسیط حق بیمه برای بیمه ابراهیمی در پایان نیز یکی دیگر از طرح... .نام کند ثبت
شدگان  ندوق، امسال امکان پرداخت حق بیمه بیمهبا توجه به وجود مشکالت مالی برای برخی مخاطبان این ص: کرد و گفت

 .در قالب دو قسط شش ماهه فراهم شده است

 عبدی اسماعیل با مالقات برای یسعید فاطمه درخواست

فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
از دادستان تهران وی  .اسالمی، از دادستان تهران خواسته است که امکان مالقات او با اسماعیل عبدی را فراهم کند

در نامه  .مکانی فراهم آورد تا او در زندان اوین با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، مالقات کندخواسته است که ا
نظر به این که در خصوص آقای اسماعیل عبدی، معلم زندانی با توجه به عضویت اینجانب در کمیسیون : سعیدی آمده است

کنندگان عمدتا پیگیری وضعیت  مطالبه مراجعین و مکاتبه شود و آموزش و تحقیقات، سواالت زیادی از ناحیه موکلین مطرح می
 ....الذکر را صادر فرمایید مشارالیه است؛ لذا خواهشمند است دستور مساعد مبنی بر مالقات اینجانب با زندانی فوق

 های بلندمدت تأمین اجتماعی برای مستمری بازنشستگان درصد هزینه٦٦صرف 
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به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان  :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

میلیارد و  ۶۹٠هزار و  ۰۰۹قتصادی و اجتماعی این سازمان، بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات ا  اجتماعی، تأمین
ماه منتهی به آذر سال گذشته  ۳به عنوان هزینه های بلندمدت توسط سازمان تأمین اجتماعی در   میلیون ریال ۳٦۰

مدت سازمان  شدگان متوفی از دیگر تعهدات بلند پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه .هزینه شده است

میلیون ریال طی مدت مذکور پرداخت شده  ٦٠۹میلیارد و  ٢۹٢هزار و  ٠۰ماعی است که در این بخش مبلغ اجت تأمین
مستمری از کارافتادگی از دیگر مزایای قانونی قابل  .گیرد درصد از هزینه بلندمدت را دربر می ۰۶،۶است و این پرداخت 

میلیون  ۰۳٦میلیارد و  ۳۹۹هزار و  ۹تعهدات بلندمدت  اجتماعی است که در این بخش از شدگان تأمین پرداخت به بیمه
 ....های بلندمدت در همین مدت است درصد از کل پرداختی ۹،۹ریال پرداخت شده که 

 وضعیت تبدیل انتظار در همچنان ها شرکتی /شدند مستقیم قرارداد مخابرات روستایی کارگزاران

وستایی مخابرات تبدیل وضعیت شده و کارگزاران ر: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به
ای الزم االجرا در  کارگزاران روستایی مخابرات کشور با صدور بخشنامه .مخابرات با آنها قرارداد مستقیم منعقد کرده است

در راستای اجرای ماده : در نامه ابالغی به مدیران مناطق مخابرات آمده است .ششم خردادماه، تبدیل وضعیت شدند  تاریخ
از موقت   قانون الحاق و همچنین رفع دغدغه های کارگزاران روستایی مخابرات، از تاریخ اول فروردین، قرارداد این کارگزاران ۹۹

گویند برای  در عین حال، کارکنان شرکتی مخابرات می... .به مستقیم کار تغییر یافته و تا زمان بازنشستگی استمرار دارد
  .انجام نشده؛ همچنان زیر نظر پیمانکار هستیم و طبقه بندی مشاغل نیز اجرا نشده است هیچ کاری هنوز  تبدیل وضعیت ما

 .امیدواریم به زودی تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با مخابرات، شامل حال ما هم بشود

 !های سوءاستفاده از طرح کارورزی را ببندید روزنه/ مقام مسئول کارگری از وزارت کار خواستار شد
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رییس کانون عالی شوراهای ، اولیاء علی بیگی :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

های سوءاستفاده از آن را  اجرای طرح کارورزی دیده نشود و وزارت کار روزنهمادامی که ضمانتهای : گوید اسالمی کار می
معتقدم  ،هایی که نسبت به طرح داشتیم بر اساس بررسی: داشت اظهار وی  .نبندد، این طرح کمکی به اشتغال نخواهد کرد

: وی ادامه داد .ایرادات آن را حل کند های الزم را قبل از اجرای طرح باید ببیند و به شکل علمی و دقیق که وزارت کار ضمانت
یکی از ایرادات وارده به طرح این است که کارورزان تحت پوشش بیمه و تامین اجتماعی نیستند، یعنی فرد دو سال از عمر 

جوانی . درو داری نوین به شمار می گذراند که عمال برده خود را در کنار کارفرما و بدون آنکه از مزایای بیمه برخوردار باشد می
کارورز دیگر را به  12خواهد و  کند، بعد از دو سال که آبدیده شد کارفرما عذر او را می اش را صرف می که دو سال عمر و جوانی

باید و اشتغال جدیدی ایجاد  گیرد تا دو سال دیگر هم از مالیات معاف شود و این پروسه همچنان ادامه می خدمت می
متاسفانه اشتغال و بیکاری مثل آتش . ایم اگر امروز بیکاری به مرز بحران رسیده مبالغه نکرده: توی در پایان گف... .شود نمی

ور شود لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات، اجرای طرح با چنین معایب و ایراداتی  تواند شعله زیر خاکستر است که هر لحظه می
به خطر خواهد انداخت مگر آنکه به طور اساسی و جدی  کمکی به اشتغال نخواهد کرد و چه بسا اشتغال موجود را هم

 .ایرادات طرح را اصالح و برطرف کنیم

 نشد پرداخت کارگران معوقات /است تعطیل ثانوی اطالع تا اردکان چوفا
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خطوط تولید کارخانه چوب و فلز اردکان تا اطالع ثانوی : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
خطوط تولید کارخانه چوب و فلز اردکان از پنج شنبه .ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند ۴کارگران حدود . طیل استتع

ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده  ۴از قرار معلوم، این کارگران .اند کارگر آن فعال بیکار شده ۶۴۱هفته گذشته تعطیل و بیش از 
: است یکی از کارگران این کارخانه در همین رابطه گفته .پرداخت شود  استدارند که مشخص نیست چه زمانی قرار 

وی با اشاره به تعداد کارگران .پیامکی از سوی کارخانه برایمان آمده بود مبنی بر اینکه کارخانه تا اطالع ثانوی تعطیل است...
ماه حقوق و عیدی  ۴کردیم و حدود  کار می نفر بودیم که در این کارخانه ۶۴۹حدود : بیکار شده این کارخانه اظهار داشت

به گفته این کارگر، در ماههای گذشته تعداد زیادی از کارگران  .اند را از کارخانه طلب داریم که هنوز به ما نداده ۳۵معوق سال 
 .اند این کارخانه تعدیل شده

 !آغازدورجدید اعتصاب کارگران کارخانه هپکو

کارگران کارگران هپکو اراک دراعتراض به عدم پرداخت : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  امی؛برپایه خبر مندرج در کانال تلگر
به گزارش فوق،کارگران کارخانه هپکو اراک که .ماه حقوق دست از کار کشیده اند و در محوطه کارخانه تجمع کرده اند3بیش از

تغییر  ... .کشیده اند و در محوطه شرکت تجمع کرده اندحدودا سه ماه و نیم حقوق معوق دارند از ابتدای هفته دست از کار 
سهامدار شرکت هپکو هم یکی از مشکالت این شرکت اعالم شده بود که از اسفندماه سال گذشته شرکت هیدرو اطلس 

 .دهد به عنوان سهامدار جدید این شرکت معرفی شده است که فعالیتی همسو با شرکت هپکو را انجام می

 انول شهاب میبد مقابل فرمانداری تجمع کارگران گر

http://meybodema.ir/?p=41936 

کارگران گرانول شهاب میبد بدنبال قطع ناگهانی گاز کارخانه مقابل :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  به گزارش میبد خبر؛
 .فرمانداری تجمع کردند

 

به گزارش خبری فوق، با توجه به بدهی شرکتها به اداره گاز مسئول مطالباتی جهت تقسیط بدهی ها در مرکز استان در نظر 
در مورد شرکت گرانول شهاب نیز وضع بدین گونه بوده است که بدهی های این شرکت نیز تقسطی شده . گرفته شده است

متاسفانه این  ،ئولین اداره گاز باید چک را در موعد مقرر پاس می کردندو با توجه به اینکه پول در حساب شرکت بوده و مس
در این شرکت : عنوان داشتاین واحد مسئول  .کار انجام نشده و بدون اخطار و اطالع قبلی گاز این شرکت را قطع نموده اند

ر حالیکه ما کار اشتغالزایی را انجام می د. نفر از آنها بیمه شده اند ۴۱نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال دارند که  ۵۱
این چه حمایتی . میلیون تومان این شرکت را تعطیل و کارگران را بیکار نماید ۰۱دهیم چه لزومی دارد که شرکت گاز بخاطر 

ض است که دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام می دهد؟ از وام کم بهره و یارانه که خبری نیست و موقع پرداخت قبو
 ....هم چند روز صبر نمی کنند و اصال جواب تماسهای ما را هم نمی دهند

 تصویر+ تدبیر بانک مرکزی در گام اول شکست خورد/ ها ثبت بزرگترین تجمع کاسپینی
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گذاران موسسه کاسپین که  تعداد پرشماری از سپرده : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹گزارش خبرگزاری دولتی فارس؛ دوشنبه به 
با وجود اینکه  .در مقابل ساختمان بانک مرکزی دست به تجمع زدند، مهیدات بانک مرکزی ناراضی هستند شود از ت گفته می
گذاران کاسپین دست  میلیون تومان، سپرده 22و  12های  شروع بازپرداخت سپردهرفت با اطالعیه بانک مرکزی برای  انتظار می

این تجمع با  .ها در مقابل ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد از برگزاری تجمع بردارند، امروز بزرگترین تجمع کاسپینی
داد همراه بود و تصاویر منتشر  اد قرار میسردادن شعارهای مختلف که عملکرد مسئوالن بانک مرکزی را به شدت مورد انتق

کنندگان برای متفرق کردن حاضران در این  های امنیتی و تجمع هایی نیز بین نیرو درگیری دهد شده از این تجمع نشان می
ه مردم مطلع شدند ک: گوید گذاران درباره علت تجمع گسترده امروز به خبرنگار فارس می یکی از سپرده.تجمع رخ داده است

هیات مدیره کاسپین و سهامداران با نفوذ با هماهنگی مدیران بانک مرکزی قصد ندارند به زودی مبالغ باالترها مانند 



درحالی باید این مدت طوالنی را صبر کنیم که هیچ سودی هم به این . میلیونی تومان رو تعیین تکلیف کنند 122های  سپرده

 ...مروز اجتماع کردیم این شد که ا .شود دوره انتظار داده نمی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان نانوائی 

 ها و تالش دولت روحانی برای طراحی و اجرای سیاستهای ضد کارگری

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6155 

اخیرا تفاهم نامه ای بدون حضور و آگاهی   : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  ؛ ،...ه آزاد بنا بر اخبار منتشره در سایت اتحادی
در این رابطه ... .کارگران خباز، ما بین سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان نانوائی های کشور به امضا رسیده است

ور ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی و تسهیل به منظ: سید تقی نوربخش طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفته است
هزار واحد نانوایی در سراسر کشور، تفاهم نامه ای با این صنف محترم منعقد شده است تا دریافت  ۹۱دسترسی کارگران 

ه چیزی ک .لیست کارگران و همچنین بازرسی از کارگاههای نانوایی با همکاری اتحادیه های صنفی سراسر کشور انجام شود
در این میان روشن است این است که دولت روحانی در پی شکست طرح ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، تالش 
مضاعفی را بکار خواهد بست تا با توسل به انواع طرحها از قبیل طرح کاورزی و تفاهم نامه ها با کارفرمایان و اجرای فوری 

ما با جلب توجه کارگران و تشکلهای  .ی منافع صاحبان سرمایه را به پیش بردآنها، منویات ضد کارگری و تامین صدرصد
مستقل کارگری به اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت روحانی، انعقاد تفاهم نامه غیر علنی و بدون حضور نماینده های 

و با تاکید بر انتشار فوری و علنی این  کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان نانوائی ها را قویا محکوم میکنیم
تفاهم نامه، اعالم میداریم در مقابل هر طرح و الیحه و تفاهم نامه ضد کارگری با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد و اجازه 

ای نخواهیم داد دولت روحانی در پی شکست اش بر سر ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، از طرق دیگری سیاسته
 .ضد کارگری خود را به پیش برد

 کردند تجمع دوباره تپه هفت شکر نی مجتمع بازنشسته کارگران
 

 

مجتمع کشت وصنعت نی شکر هفت تپه از ادامه : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹دوشنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
نفر برآورد شده است، ۹۵۱این کارگران که تعداد آنها تا  .اعتراضات صنفی کارگران بازنشسته این مجتمع خبر می دهند

از   اند مطالبات بازنشستگی خود را اند اما هنوز نتوانسته تا هم اکنون بازنشسته شده ۳۴اسفند ماه سال  از: گویند می
درصدی بازنشستگی آنان در مشاغل سخت زیان آور  ۴کارفرما در پرداخت سهم   به ادعای این کارگران.کارفرمای دریافت کنند

به گفته آنان  .اوطلبکارند  از  ۳۵و  ۳۴پاداش بهره برداری سالهای به تامین اجتماعی خودداری کرده و در عین حال بابت 
تشدید اعتراضات کارگران بازنشسته در حالی ادامه پیدا کرده است که پیش از این چندین مرحله در محوطه کارخانه ومقابل 

سته های ما داده نشده دست به اعتراض صنفی زده بودیم که متاسفانه تا به امروز پاسخ روشنی به خوا  دفتر مدیریت
 .است

 ضرورت تشکیل سندیکای کارگران معدنی
 بودن یا نبودن؟ مسئله حق است

 کتایون ملکی

http://www.smtnews.ir/mine/27629-html 

 

تواند مراقب و محافظ حقوق این صنف  سندیکای کارگری می :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹وشنبه دبه نوشته روزنامه صنعت؛ 
و مشکالت آنها را حل کند اما بخش معدن با وجود کارگران بسیاری که در اختیار دارد تا امروز به فکر ایجاد سندیکای   باشد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495043-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


های شخصی  خود آشنا نبوده یا با پیگیریاین در حالی است که بسیاری از کارگران به حقوق  .کارگری نبوده است

گزارش، نگاهی به ضرورت تشکیل سندیکای کارگری در بخش معدن خواهیم  در این . اند مشکالت خود را حل کنند نتوانسته
سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون پیشنهادی از سوی فعاالن بخش معدن پروا .... که مطالعه آن مفید است داشت
های حاضر در بخش معدن و ازجمله انجمن تولیدکنندگان  تمام انجمن: تشکیل چنین سندیکایی مطرح شده است، گفت برای

های کارفرمایی هستند؛ به همین دلیل تشکیل سندیکای کارگری از سوی این  آهن ایران، تشکل و صادرکنندگان سنگ
شود  تشکیل سندیکای کارگری کنند این نگرانی در ذهن ایجاد میها اقدام به  ویژه اگر این انجمن ها معنایی ندارد، به تشکل

سندیکای کارگری در بخش معدن پس از : وی همچنین اشاره کرد.که رسالت و هدف سندیکا به درستی انجام نشود
زحمت  های فعال در این زمینه، مشکالت موجود را به بهترین شکل و با تواند از طریق تعامل مثبت با انجمن گیری می شکل

 .تواند از ایجاد نگرانی که به آن اشاره کردم جلوگیری کند این تعامل همچنین می. کمتر برطرف کند

 گزارش اولیه کمیسیون صنایع مجلس از حادثه معدن آزادشهر
 نداشت را حوادث از جلوگیری برای الزم استانداردهای «یورت»

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/62220 

 
 ؛ مجلس معادن و صنایع کمیسیون سخنگوی باستانی، :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  کارگر؛ و کار روزنامه نوشته به 

 از تن ۴۹ آن اثر بر که شد حادثه دچار گلستان استان آزادشهر در واقع یورت زمستان سنگ زغال معدن امسال اردیبهشت اواسط
 حوادث با مواجهه برای مناسب کار و ساز آزادشهر معدن .شدند زخمی نیز تن ۱۰ وحدود دادند دست از را خود جان کارگران
 این :داشت اظهار و دانست شده سوزی آتش به منجر که سنگ زغال گاز خروج برای کافی فضای نبود  .نداشت را احتمالی
 گزارش اینکه بر تأکید با نیباستا .است شده گنجانده آزادشهر معدن حادثه علل درباره صنایع کمیسیون گزارش در موضوع

 یورت معدن حادثه اولیه گزارش :کرد خاطرنشان شده، تدوین مجلس رئیس دستور به آزادشهر معدن حادثه درباره صنایع کمیسیون
 .شود می قرائت مجلس علنی جلسات از یکی در رئیسه، هیئت صالحدید به بنا و شده مجلس رئیسه هیئت تقدیم آزادشهر

 

 ای سوءاستفاده از طرح کارورزی را ببندده دولت، روزنه
 بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار اولیا علی

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/62182 
 
 هایی بررسی براساس و کار وزارت کارورزی طرح ارزیابی در : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  کاروکارگر؛ روزنامه نوشته به
 دقیق و علمی شکل به و ببیند باید طرح اجرای از قبل را الزم های ضمانت کار وزارت که معتقدم داشتم، طرح به تنسب که

 .کند حل را آن ایرادات
 عمر از سال دو فرد یعنی نیستند، اجتماعی تامین و بیمه پوشش تحت کارورزان که است این طرح به وارده ایرادات از یکی
 جوانی .رود می شمار به نوین داری برده عمال که گذراند می باشد برخوردار بیمه مزایای از آنکه بدون و کارفرما کنار در را خود
 به را دیگر کارورز ۶۱ و خواهد می را او عذر کارفرما شد آبدیده که سال دو از بعد کند، می صرف را اش جوانی و عمر سال دو که

 ایجاد جدیدی اشتغال و باید می ادامه همچنان پروسه این و شود عافم مالیات از هم دیگر سال دو تا گیرد می خدمت
 ....شود نمی

 

 برسند فریادمان به نمایندگان /کنیم می سرخ را صورتمان سیلی با مخابرات های شرکتی ما

مخابرات در پیام هایی خطاب های  جمعی از شرکتی: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
از رایزنی با نمایندگان مجلس برای پیگیری .به نمایندگان مجلس از آنها خواستند که پیگیر وضعیت استخدام آنها باشند

در روزهای گذشته با ارسال نامه های مجازی به نمایندگان مجلس از آنها : گویند این کارکنان می.مطالباتشان خبر دادند
نیروهای شرکتی ....عیت ما را پیگیری و از مخابرات بخواهند که به ساماندهی کارکنان شرکتی بپردازدخواستیم که وض

مخابرات خواستار رفع تبعیض در مخابرات و عقد قرارداد مستقیم هستند و برای پیگیری این مطالبات بارها تجمع اعتراضی 
 .اند برگزار کرده

 ان مقابل ساختمان شهرداری مرکزیآباد 4تجمع صنفی کارگران شهرداری منطقه 
 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82549348/ 
 

 
کارگر شاغل در بخش های خدمات و  45 دادتع  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  آبادان ، سه۶ به گزارش خبرگزاری ایرنا

آبادان در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود می نامیدند، مقابل شهرداری  2فضای سبز شهرداری منطقه 

پنج ماه است که حقوق و مزایای خود :یکی از این کارگران به خبرنگار ایرنا گفت..مرکزی این شهر اجتماع صنفی برگزار کردند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495167-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF


این  :به ایرنا گفت 2شهردارمنطقه  فرهاد محمدیان.را دریافت نکرده ایم و امروز نیز توسط شهرداری حکم اخراج ما ابالغ شد

کارگران در فروردین قراردادی با پیمانکار مربوطه نداشتند و از اردیبهشت به کار بازگشتند که هنوز گزارش عملکرد آنها برای 

 ...اعالم نشده است 2ه پرداخت حقوق به شهرداری منطق

 شد مسدود کاسپین های پوش کفن حضور با «میرداماد»

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/62184 

 
 سراسر از ماه خرداد ۹ گذشته روز کاسپین گذاران سپرده : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  کاروکارگر؛ روزنامه نوشته به

 مسئوالن گوش به را خود اعتراض صدای مرکزی بانک مقابل تجمع با تا شدند میرداماد خیابان راهی اعتراض برای کشور
 شهریورماه ششم که روند می شمار به فرشتگان اعتبار تعاونی مشتریان حقیقت در گذاران سپرده از دسته این .برسانند
 .گیرد شکل کاسپین اعتباری سهموس تا شد ادغام دیگر تعاونی هفت با سال همان اسفند هفتم و بیست و منحل ۶۹۳۴
 کرده گذاری سپرده ریال میلیارد یک از بیش که بودند گذارانی سپرده داشتند، شرکت گذشته روز تجمع در که افرادی بیشتر

 کاسپین مجوز دارای شعبه ۰۱ در اردیبهشت هشتم و بیست از ریال میلیون ۶۱۱ زیر های حساب به تکلیف تعیین کار .اند
 این در کاسپین نام به شده ادغام های تعاونی تابلو تعویض از پس پارسال گفتند افراد این از برخی ....است شده آغاز

 ....داشت وجود مرکزی بانک مجوز دارای های موسسه فهرست در موسسه این عنوان زیرا کردند گذاری سپرده موسسه
 حکم ۰ صدور را کاسپین زیرمجموعه شده منحل های یتعاون های دفترچه و تابلو تعویض علت مرکزی، بانک کل رییس البته

 است شده انجام مرکزی بانک با هماهنگی بدون که کرده اعالم قضایی

 
 مزدی معوقات برای اهواز شهرداری کارگران از نفر ۱۰۳ تجمع

 ۴و  ۹نفر از کارگران فضای سبز مناطق  ۶۵۱در حدود : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
حقوق های ماه  ۰اعتراض آنها به عدم پرداخت . اند صبح امروز مقابل شهرداری مرکزی اهواز تجمع کرده ۹اهواز از ساعت 

نفر از  ۶۵۱در حدود .ای است که جهت جلوگیری از مسمومیت با گرد و غبار باید به آنها تعلق بگیرد و حق شیر روزانه معوقه
هرکدام از این  ... .اند صبح امروز مقابل شهرداری مرکزی اهواز تجمع کرده ۹اهواز از ساعت  ۴و  ۹کارگران فضای سبز مناطق 

. خود را طلبکار هستند که تا این زمان به آنها پرداخت نشده است ۳۵سال « حق شیر»هزار تومان  ۹۱۱کارگران معادل مبلغ 
عالوه ....مطابق قراردادی که کارگران با پیمانکار های این دو ناحیه دارند باید روزی هزار تومان به آنها از این بایت پرداخت شود

شوند دستمزدهای فروردین و اردیبهشت  نفر می ۰۱کارگران خدماتی این منظقه که بیش از  ۴ان فضای سبز منطقه بر کارگر
اند که هم اکنون منتظر رای  در حدود چهل نفر از این کارگران شکایتی به اداره کار اهواز ارائه کرده  .خود را دریافت نکرده اند

 .نهایی حل اختالف اداره کار اهواز است

 تجمع اعتراض آمیز پرسنل بیمارستان امام سجاد ياسوج مقابل استانداری

http://khabardena.ir/fa/news/16950 
 

 

 

 

 

 

جمعی از پرستاران و پرسنل بخش سرپایی بیمارستان امام   : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه به گزارش سایت خبر دنا؛
به  .ماهه خود معترض شدند 6ابل استانداری نسبت به عدم پرداخت مطالبات شهر یاسوج ظهر امروز با تجمع در مق( ع)سجاد
ماه است که حقوق، بیمه و مزایای ما پرداخت نشده  6: یکی از این پرستاران به نمایندگی از دیگر افراد گفت ،"خبردنا"گزارش

شگاه علوم پزشکی عدم تعیین گویند دانشگاه متولی است و دان کنیم می بیمارستان مراجعه می مسؤوالن و وقتی به
برخی از کارکنان این بخش از : یکی از این افراد در ادامه بیان کرد.پیمانکار را دلیل پرداخت نشدن مطالبات ما عنوان کرده است

سال سابقه کار دارند اما وضعیت استخدام این افراد مشخص نیست و با وجود مشکالت موجود بیمارستان و دانشگاه  6تا  3
 ....کند رداخت حقوق و مزایایی ما خودداری میاز پ

 !ماه حقوق ومطالبات دیگر2اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری نورآباد دراعتراض به عدم پرداخت

نفر از کارگران شهرداری نورآباد دراعتراض به عدم  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی؛ سه
شهرداری نوراباد ستاری  .ومطالبات دیگر دست به اعتصاب زدند ومقابل ساختمان شهرداری تجمع کردندماه حقوق 4پرداخت
شهرداری نوراباد همچنین  .میلیون ریال ازشهرداری طلب کارند 622ماهه حقوق نگرفته اند وحدود  4این رانندگان مدت : گفت
ری کارمندان شهرداری هم مدتی است که پرداخت  نمی به علت مشکالت مالی شهرداری بخشی از مزایا واضافه کا: گفت
 .شود

 گذاران كاسپین دست به دامن مردم شدند سپرده

 دقیقه كمك۱۳فراخواني براي 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495172-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://khabardena.ir/fa/news/16950/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%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
http://khabardena.ir/fa/news/16950/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%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


 

http://www.sharghdaily.ir/News/132634 

ور هم مهیب صدا از د : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  زاده ؛ به نوشته گروه اقتصاد روزنامه شرق به قلم، مهتاب قلي
وقتي پس از ترافیك سنگین میرداماد به نزديكي . شعارهايي براي اعتراض  .دهند؛ محكم و عصباني است؛ مردم شعار مي

. كند ام مي اند، شوكه روها تجمع كرده رسم، انبوهيِ جمعیتي كه جلوي بانك، روي پل عابر پیاده و در پیاده بانك مركزي مي
روم؛  كنم و پیش مي به سختي راه خودم را بین جمعیت عصباني باز مي« ...هللا اكبر»: دهند صدا شعار مي جمعیت بزرگي يك

دهند و از نیروي انتظامي حمايت  شعار مي. تر كرده است ناچار به مداخله شده است و اين، مردم را عصباني« يگان ويژه»
اند؛ ديگر چیزي براي از  رخي از اين مردم كفن پوشیدهب .كند كند؛ يگان كار خودش را مي يفريادهاي مردم چاره نم. طلبند مي

. دهند ، رئیس كل بانك مركزي مي«سیف»اند و شعارهايي علیه  دست دادن ندارند؛ دستشان به جايي بند نیست؛ آمده
هاي  كنند؛ جلوي شعبه آيند؛ جلوي مؤسسه كاسپین تجمع مي اينها، هماناني هستند كه حاال روزهاست به خیابان مي

 .فايده نشینند؛ اما بي بست مي... روي وزارت كشور و دادگستري تهران و روند؛ روبه سسه ميمؤ
 ماجرا از چه قرار است؟

 چه شده؟: پرسم كشم؛ مي زني را كه روسري آبي پوشیده است كنار مي
تان آب  خواهید براي مي: گويم قدر تقال كرده، عرق از سر و رويش روان است؛ مي آبي، كف كرده است؛ آن دهانش از گرما و بي

 پیدا كنم؟
 .ام نه؛ روزه: گويد زند و مي با دست صورت سرخش را باد مي

بدبخت شديم خانوم؛ : گويد ترساند؛ با داد و هوار مي زند كه مرا مي شود؛ فريادهايي مي اش دوچندان مي ناگهان گويي انرژي
 تازه میگي چي شده؟ مگه تو از ما نیستي؟

 .نگارم نه؛ من روزنامه-
از آذر پارسال تا حاال سود كه بهمون . بدبخت شديم خانوم؛ زندگي خودم و دختر و پسرمو فروختیم و گذاشتیم كاسپین+

 حاال چه كار كنیم؟. ندادن هیچ، اصل پولمون رو هم بلوكه كردن
 چقدر گذاشتین؟-
 .۰۱۱سر جمع يك و +
 ...يعني-
 .میلیون تومن ۰۱۱و  میلیارد يك+

رسد؛ كیف و كفشش هم تعريفي ندارد؛ باورش سخت است كه  كنم؛ لباسش كمي كهنه به نظر مي نگاه مي به سر و رويش
در حال براندازكردنش هستم كه دوباره داد . میلیون تومان ۰۱۱و  میلیارد اين همه پول داشته است؛ عدد كمي نیست؛ يك

 ۶؟؟؟؟دونیم بايد چه كنیم؛  ديگه نمي: زند مي

 !تدریس سازمان فنی و حرفه ای در مقابل مجلستجمع مربیان حق ال

http://www.isna.ir/news/96030905153 

خرداد،جمعی از معلمان حق 3صبح امروزسه شنبه  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، سه
به گفته یکی از مربیان تجمع  .کردند التدریسی مراکز فنی حرفه ای دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس تجمع

کننده دو سال از برگزیده شدن آن ها در آزمون استخدامی می گذرد اما سازمان مربوطه اقدامی در راستای اعطای حکم به 
 نفر پذیرفته شده در آزمون استخدامی معلمان 3563ماه از اعالم نتایج از  16این افراد نکرده است و متاسفانه بعد از گذشت 

نفر به علت نبود پست سازمانی در  1222نفر حکم کارگزینی صادر شده و مابقی یعنی بیش از  2322حق التدریس فقط برای 
بالتکلیفی کامل به سر می برند و حقوق تعداد زیادی از این قشر فرهیخته و خدمت رسان در جامعه در حال تضییع و پایمال 

 .شدن است

 !ن فرودگاهی تهران امروزمقابل مجلسادامه تجمعات سریالی تاکسیرانا

http://www.ghatreh.com/news/nn37688961 

درادامه اعتراضات روزهای گذشته شان دست به تجمع مقابل  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به گزارش سایت قطره؛ سه
مقابل وزارت راه و   از تجمع  خردادماه پس 6روز : نماینده این رانندگان تاکسی معترض به خبرنگاران گفت .مجلس زدند

شهرسازی، نماینده وزیر راه و شهرسازی به میان ما آمد و اعالم کرد که وزیر به فرودگاه خمینی دستور داده است که قرارداد 
با شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران تمدید شود، اما با این وجود هم شهر فرودگاهی خمینی از انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی 

نفر از این رانندگان در اعتراض به عملکرد فرودگاه خمینی، مقابل مجلس شورای  152حدود .زند تاکسیرانی تهران سر باز می
 .اسالمی تجمع کردند

 جدید سهامدار اهلیت از کارگران نگرانی/کرد تغییر هپکو کارگران کارفرمای

ی کارگران کارخانه هپکو از تصمیم سازمان خصوص: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
دهند و در عین حال امیدوارند که  سازی برای تغییر مدیریت خصوصی این واحد سازنده ماشین آالت راه سازی خبر می

پیش از این این واحد تولید کننده انواع ماشین االت راه : گفتند.کارفرمای جدید به تواند از عهده تامین مطالبات صنفی آنها برآید
برپایه این اطالعات از روز . گذار شده بود که فعالیتی همسو با شرکت هپکو نداشتسازی به شرکت واگن سازی کوثر وا

سازمان خصوصی سازی مدیریت این واحد صنعتی را به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرده که در زمینه ( خرداد ماه ۶۹)شنبه 
در کارخانه هپکو اراک مشغول کارند که در طبق گزارش در حال حاضر حدود هزار کارگر ....تولید محصوات راه سازی فعالیت دارد

نتیجه عملکرد سهامدار قبلی دست کم بابت دو ماه و نیم مطالبات پرداخت نشده، طلبکارند، به گفته این کارگران هم اکنون 
 .مهمترین دغدغه و نگرانی آنها اهلیت داشتن سهامدار جدید در اداره این واحد صنعتی است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495197-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 تجمع اعتراضی رانندگان سرویس کارگران ُپتاس خوروبیابانک

http://www.dana.ir/news/1116906.html 

 

جمعی از رانندگان سرویس : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  ؛ سهسفیرخور به نقل از ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
ور علت تجمع خود را معترضان به خبرنگار سفیرخ.کارگران شرکت پتاس خور در مقابل ساختمان اداری این شرکت تجمع کردند

مسئوالن شرکت هر روز وعده می دهند که به زودی پرداخت ها : عدم پرداخت هشت ماه حقوق خود عنوان کردند و افزودند
هفته گذشته قصد اعتراض داشتیم که به ما وعده : نفر بودند اظهار کردند 15رانندگان معترض که حدود .انجام می شود

آخرین دریافتی ما از : یکی از کارگران افزود.را دادند و گفتند اگر حقوقتان را ندادیم اعتراض کنیدپرداخت در روز دوشنبه گذشته 
 ...مهرماه سال گذشته بوده و تا کنون هفت ماه حقوق طلب کاریم

ادامه تجمع کارگران بازنشسته مجتمع :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 نیشکرهفت تپه

echo.com/118.htm-.chiranhttp://www 

 222بر اساس خبر دریافتی صبح امروز حدود   : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه برپایه خبر مندرج در سایت چشم انداز؛
 342درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی برای  4نفر ازکارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه 

این اعتراض پس از آن صورت گرفت که پیگیری آنها  زنشستگی از طریق طرح زیان آور را دارند، تجمع کردندنفر که شرایط با
همچنین کارگران  به نحوه واگذاری شرکت به بخش خصوصی که در پرداخت کردن و انجام . ازطریق مدیریت شرکت نتیجه نداد

کمیته هماهنگی برای ... .ت در واگذاری شرکت انتقاد کردنددادن تعهداتش ناتوان است، معترض بوده و از سیاست های دول
 کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تجمع در نیشکر هفت تپه

http://sfelezkar.com/?p=2260 

شسته اسفندماه نفر از کارگران بازن ۰۱۱صبح امروز حدود  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به نوشته سایت فلزکار، سه
نفر که شرایط  ۹٢۱درصدی سهم کارفرما به تامین اجتماعی برای  ٢نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه 

از جمله خواسته های کارگران ... .بازنشستگی ازطریق طرح مشاغل سخت و زیان اور را دارند در مقابل کارخانه تجمع کردند
کت انتقاد کرده و خواستار سلب مالکیت از بخش خصوصی و مالک فعلی معترض ازسیاستهای دولت درواگذاری شر

 ....هستند

 شد پرداخت اسفند مطالبات تنها/کردند تجمع دوباره کنگان ۱۰ فاز پیمانکاری کارگران

پارس  ۶۹در فاز ( پایندان مدیر پروژه)وعده کارفرما : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به
ای خبر  در عسلویه از محقق نشدن وعدهکارگران و کارکنان این فاز محقق نشد  حقوق های معوقهجنوبی در خصوص پرداخت 

کارگر  ۹۱۱در خصوص پرداخت معوقات مزدی نزدیک به  ۶۹کنگان   دهند که در روزهای گذشته از سوی پیمانکار فاز می
از قرار معلوم این کارگران از زمستان سال گذشته تا کنون بابت مطالبات مزدی خود طلبکارند و در ... .پیمانکاری داده شده بود

برپایه این اظهارات، واریز نشدن  .عین حق بیمه چهار ماه آنها نیز هنوز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است
 .ران یاد شده مقابل دفتر کارفرمای تجمع کنندتمامی معوقات مزدی این کارگران باعث شده است تا کارگ

 تجمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6160 
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خرداد  8صبح امروزدوشنبه :اتحادیه آزاد کارگران ایران  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  ؛ سه...به نوشته سایت اتحادیه آزاد
درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی 4زنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه نفرازکارگران با222حدود

نفرمیباشد ، شرایط بازنشستگی ازطریق طرح سخت و زیان 342این کارگران که تعداد کل آنان  .دست به تجمع اعتراضی زدند
این  .تامین اجتماعی، نمیتوانند بازنشسته شونددرصد سهم کارفرما به 4حق بیمه   آور رادارا میباشند،اما با عدم پرداخت

کارگران مشمول بازنشستگی ،پس از پیگیری مکرر ازطریق مدیریت و عدم تغییر شرایطشان، دراعتراض به سیاستهای دولت 
 ....درواگذاری شرکت به بخش خصوصی وعدم پرداخت وانجام دادن تعهدات شرکت امروز دست به تجمع زدند

 !ها به بیکاران جامعه اضافه نشوند کارگران کارخانه

http://www.isna.ir/news/96030905043 

 
سالمی مشاور کانون شورای ا ،اله پورموسی رحمت: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا؛

مهمترین اولویت دولت دوازدهم باید حفظ اشتغال موجود، تامین امنیت شغلی کارگران و : گوید می کار خراسان رضوی
دولت در بحث معیشت و تعیین دستمزد در شورای عالی کار اقداماتی : گفتوی  .ساماندهی قراردادهای کار موقت باشد

ستمزد و حقوق واقعی کارگران وجود دارد که باید با تمهیدات مناسب این صورت دارد ولی هنوز فاصله بسیاری میان حداقل د
ها به بیکاران جامعه  با بیان اینکه نباید کارگران کارخانهاو  .فاصله و اختالف طبقاتی کاهش یابد و شکاف مزدی ترمیم شود

های معتبر قدیمی بودیم که  کارخانه ها حتی در سال گذشته شاهد از دست رفتن برخی از کارخانه: افزوده شوند، تصریح کرد
گرفت، اخراج و تعدیل  به دالیل مختلفی در مسیر رکود و ورشکستگی قرار گرفتند و شاید اگر حمایتهای الزم از آنها صورت می

نه تنها ها  به اعتقاد پورموسی با از دست رفتن کارخانه... .نیروهای کار و اضافه شدن آنها به بیکاران جامعه را شاهد نبودیم

 ....روند افتد، بکله فرصتهای شغلی هم یکی پس از دیگری از بین می اشتغال موجود به خطر می

 مصاحبه با حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی در مورد اعزام موکلش به بیمارستان

2-http://bield.info/%D9%8Eabdi/ 

حسین تاج در مصاحبه ای که با حقوق معلم  : ستآمده ا ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر؛ سه
خوشبختانه با نظر مساعد دادستانی، با اعزام موکلم به بیمارستان  :وکارگر داشت در مورد وضعیت اسماعیل عبدی گفت

تاج در جواب  .موافقت شده و ایشان به زودی برای رسیدگی های تخصصی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل خواهد شد
ظاهرا مسئوالن زندان قصد داشته اند که آقای عبدی را با لباس زندان و  :سوال که چرا اعزام دیر صورت گرفت است،گفت این

دست بند به بیمارستان اعزام کنند که با مخالفت آقای عبدی این کار صورت نمیپذیرد، چرا که این کار خالف رویه ی اعزام 
وی ادامه داد؛ چندی پیش عبدی بدون دست بند و لباس .زندان به سر می برندزندانیانی است که با اتهامات سیاسی در 

در حال حاضر عبدی در وضعیت جسمی مناسبی نیست، و امیدوارم پس از : تاج افزود .زندان به دادسرا اعزام شده بود
 .رسیدگی های تخصصی، عبدی در شرایط بهتری قرار بگیرد

 خباز کارفرمایان با اجتماعی تامین اخیر توافقنامه بازنگری احتمال

از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای بازبینی در : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
ای از  های بیمه های گذشته میان این سازمان و صنف کارفرمایان خباز در مورد بازرسی دهند که در هفته ای خبر می مهتوافقنا

در روزهای گذشته نهادهای صنفی کارگران خباز به دفعات اعتراض خود را از  منعقد شده بود  هزار واحد صنفی نانوایی 82
رسد که قرار است تا در راستای  حاال خبر می .صورت گرفته است، اعالم کرده بودندبدون اطالع و حضور آنها   اینکه این توافق

 ....قرار بگیرد  نامه مورد بازنگری جلب نظر گروه کارگری، این توافق

 !حق اسماعیل عبدی، زندگی است

http://sfelezkar.com/?p=2256 

اعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان اسم : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به گزارش سایت فلز کار ؛ سه
اسماعیل عبدی از پیگیرترین . اردیبهشت در اعتراض به حکم امنیتی خود دست به اعتصاب غذا زده است 12تهران، از تاریخ 

ی جرم او تالش برای رفع نقص ها. همه او را می شناسند به ویژه دستگاه قضایی. کوشندگان صنفی حقوق آموزگاران است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495238-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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


سندیکای کارگران ....  !حق او زندگی است .آموزشی و پرورشی و همچنان دفاع از معیشت آموزگاران میهن مان است

فلزکارمکانیک ایران همگام با آموزگاران خود در کانون صنفی معلمان تهران خواستار پایان دادن به این ماراتن مرگ بوده و آزادی 
ما از اراده ای که برای پایان دادن ... .ست به اعتصاب غذا زده اند را خواستار استبرحق تمامی کوشندگانی که این چنین د

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ۶  .به این اعتصاب غذا در سیستم قضایی در حال شکل گرفتن است، استقبال می کنیم
 ایران

 !دخواستار آزادی اسماعیل عبدی ش( CAUT ) انجمن اساتید دانشگاه های  کانادا

 ( CAUT ) انجمن اساتید دانشگاه های کانادا : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر؛ سه
ماه می به رهبر ایران خواهان آزادی اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران  23طی نامه ای به تاریخ 

بی توجهی آشکار به حقوق آقای عبدی به آزادی تشکل و بیان و حق :  می گوید CAUT دیوید رابینسون مدیر اجرایی"  .شد
سفر در تناقض با اصول محوری اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل قرارداد که ایران یکی از امضاء کنندگان آن 

تمر با اعضای خانواده شرایط آقای عبدی رو به وخامت است، و در همین حال او  مجاز به برقراری ارتباط مس...".است
در این نامه ای از مقامات ایرانی خواستار مختومه اعالم شدن همه اتهامات وارد شده به عبدی و آزادی فوری او  CAUT.نیست

                      :                                                                                                            منبع  .می باشد

 abdi-esmail-of-release-seeks-https://www.caut.ca/news/2017/05/24/caut: سایت

 کردند تجمع مجلس مقابل بار چندمین برای التدریس حق معلمان

التدریس مقابل  صبح امروز جمعی از معلمان حق: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
التدریس مقابل  امروز برای چندمین بار در ماههای گذشته، تعدادی از معلمان حقند مجلس شورای اسالمی تجمع کرد

: گویند کنندگان که خواستار جذب در ساختار آموزش و پرورش هساتد، می تجمع .مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
مصوبه ی اخیر مجلس و افزودن  :گوید یکی از این تجمع کنندگان می .مسئوالن آموزش و پروش توجهی به مطالبات ما ندارند

تعیین تکلیف معلمان حق التدریس در مجلس شورای اسالمی ما را خوشحال کرد اما پایان سال 12یک تبصره به ماده 
 .تحصیلی و ادامه بالتکلیفی چیزی از این خوشحالی باقی نگذاشت

 رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل عنوان کرد

 ها باعث اعتراض جامعه بیمارستان تراکم حضور دانشجویان در
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960309000724 

 

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری  ،ناصر مظفری: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳به خبرگزاری دولتی فارس؛ سه شنبه گزارش 
با  وی.تراکم حضور دانشجویان در بعضی از فیلدها اعتراض مردم، پرسنل و دانشجویان را به همراه داشته است: اردبیل گفت

کی در خصوص افزایش ظرفیت های علوم پزش اشاره به نامه ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت و درمان کشور به دانشگاه
در استان اردبیل با وجود چهار دانشکده : ها اظهار داشت نیروی پرستاری با توجه به کمبود کادر پرستاری در مراکز استان

های آموزشی درمانی تحت نظر دانشگاه و تامین اجتماعی در  پرستاری دولتی و دو دانشکده آزاد، ظرفیت بیمارستان
مازاد بر توان در اختیار آموزش پرستاری است، به طوری که تراکم حضور دانشجویان در بعضی از های صبح و عصر  شیفت

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل : مظفری در پایان افزود....فیلدها اعتراض مردم، پرسنل و دانشجویان را به همراه داشته است
موده است که تمامی موارد فوق الذکر نیز در آن بیان جوابیه ای در خصوص نامه ابالغ شده از سوی وزیر بهداشت ارسال ن

 .شده است

 از اعضای کمیته هماهنگی مهاباد" واحد سیده " احضار و بازجویی از 

k.com/1396/03-http://etehad 

فعال کارگری شهر  ،واحد سیده : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  تحلیلی اتحاد، سه -برپایه خبر مندرج در سایت خبری 
اباد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری توسط اداره اطالعات به این نهاد امنیتی در شهر مه

الزم به ذکر ...صبح خود را به آن اداره معرفی نماید ۶۱مهاباد احضار گردید و از او خواسته شد که امروز سه شنبه ساعت 
مراه با یوسف آبخرابات و محمد موالنایی توسط نیروهای امنیتی مهاباد نیز ه 1331است که واحد سیده در دی ماه سال 

به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک  32شهریور  18دادگاه انقالب شهرستان مهاباد او را در تاریخ . بازداشت گردید
در شهر مهاباد ( روز جهانی زن)مارس  8و ( روز جهانی کارگر)به ایجاد تشکل های کارگری و برگزاری مراسم های اول ماه مه 

از زندان مرکزی  34آذر ماه  12سال حبس در تاریخ  2واحد سیده پس از گذراندن . به دو سال زندان تعزیری محکوم کرد
ما احضار و بازجویی از واحد سیده را محکوم می کنیم و خواستار آزادی و منع پیگرد امنیتی و .شهرستان مهاباد آزاد شد

کمک به  کمیته هماهنگی برای۶  !جای کارگران و فعالین کارگری در زندان نیست. ز همه فعالین کارگری هستیمقضایی ا
 ایجاد تشکل های کارگری 

https://www.caut.ca/news/2017/05/24/caut-seeks-release-of-esmail-abdi
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495285-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر روبه روی منطقه آزاد اروند تجمع صنفی برپا کردند

 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82549475/ 
 

 

کارگر خدماتی شاغل در بخش های  52حدود : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۳سه شنبه  آبادان؛۶ ایرنا   یه گزارش خبرگزاری
ازمان منطقه آزاد اروند، پرداخت سه ماه حقوق معوق مختلف شهرداری خرمشهر روز سه شنبه با تجمع صنفی روبه روی س

سه ماه است که حقوق نگرفته و عیدی ما نیز توسط پیمانکار پرداخت : داشتند این کارگران اظهار.خود را خواستار شدند
ه در هوای گرم و شرجی خرمشهر از صبح تا دیر وقت، مشغول نظافت و کار هستیم ب:کارگران معترض گفتند  .نشده است

: این کارگران افزودند... .امید آنکه حداقل برای خانواده روزی حالل ببریم، ولی همین حقوق کم نیز به موقع پرداخت نمی شود
یک روز پس از انتخابات از سوی شهرداری اخراج شدیم در صورتی که نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی قول 

مدیرعامل شرکت آرمین زرین پیمانکار خدمات شهری شهرداری ،مسعود حاتمی   .داده بود که هیچ کارگری اخراج نشود
میلیارد ریالی با شهرداری خرمشهر منعقد کرد که پس از پایان کار نیمی از مبلغ قرارداد  42این شرکت قرارداد :گفتخرمشهر 

میلیون ریال عیدی پرداخت  12رگر با وجود مشکالت مالی، این شرکت به هر کا: وی اظهارکرد  .به این شرکت پرداخت شد
 ... .ماه از حقوق آنها باقی مانده است 2کرد و تنها 

 ۹۶هزار شغل در سال  ۹۰۰گذاری ایجاد  هدف/ بیکاری« بحران»عوامل بروز 

http://www.mehrnews.com/news/3992008 

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی  ، محمد جندقی: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه به نوسته خبرکزاری  دولتی مهر؛
را تشریح  ۳۱های این وزارتخانه در حوزه اشتغالزایی در سال  وزیر کار با اشاره به علل بروز بحران بیکاری در کشور برنامه

ترین  موضوعی که عالی. گیرد در صدر این لیست قرار می« بیکاری»شک  اگر معضالت اقتصاد ایران را لیست کنیم بی :وی گفت .کرد
در حالی که نرخ بیکاری تا پایان ....عنوان کردند  را به عنوان مهمترین مسئله کشور بیکاری جوانان مسئوالن اجرایی کشور هم بارها
درصد یعنی  ۶۰١۴معادل  ۳۵رسید اما نرخ بیکاری منتهی به دوازده ماهه  درصد می ۰باید به  ۳۵برنامه پنجم توسعه یعنی سال 

هزار نفر اشتغال ایجاد شد و  ۱۶۱با وجود اینکه برای حدود  ۳۵این حال، در سال  با .هدفگذاری انجام شده بود  درصد بیشتر از ۵١۴ 

 ۰هزار نفر رسید، اما باز هم به جمعیت بیکار کشور اضافه شد تا تعداد تعداد بیکاران از  ۵۹۹میلیون و  ۰۰جمعیت شاغالن کشور به 
 ....افزایش یابد ۳۵نفر در سال  ۹۳۹هزار و  ۰۱۹میلیون و  ۹به  ۳۴هزار نفر در سال  ۰۹۱میلیون و 

 (ره)در اعتراض به عدم پذیرش خودروهای سمند و آریو در فرودگاه امام  تجمع رانندگان تاکسی

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960309000265 

 

 

در خمینی دگان تاکسی فرودگاه تعدادی از رانن: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی فارس؛ سهبه 
آمیز  خواندند، مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع اعتراض اعتراض به آنچه عدم پذیرش خودروهایشان در فرودگاه امام می

امروز مقابل مجلس تجمع ( ره)در اعتراض به عدم پذیرش خودروهای سمند و آریو در فرودگاه امام خمینیو بعد تر  .داشتند
میلیون تومانی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران به فرودگاه امام، عدم تمدید قرارداد این  622ظاهراً موضوع بدهی  .اند ردهک

و الزام فرودگاه امام مبنی بر وجود خودروهای با استاندارد باال، موجب شده بود که ( ره)شرکت با فرودگاه امام خمینی 
دستورالعمل   ذیرش ناوگان شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران در این فرودگاه را رد کنند وپ ( ره)مسئوالن فرودگاه امام خمینی 

اختالف شرکت تعاونی   بنا به گفته این معترضان، ....گیری رانندگان این شرکت را در فرودگاه امام صادر کنند توقف سرویس
روز است  24گویند که حدود  آنها می. داده استتاکسیرانی تهران و شهر فرودگاهی امام خمینی، کار دست این رانندگان 

و برای پرداخت اقساط همین خودروهای سمند و آریو هم دچار مشکل   یشان خوابیده توانند فعالیت کنند، خودروها نمی
 ... این کشاکش ادامه دارد  .ند ا شده

http://www.mehrnews.com/news/3955759/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B6%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/3955759/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B6%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 آهن اردبیل مقابل دفتر امام جمعه تجمع کارگران اخراجی ذوب

imnews.com/fa/news/1396/03/09/1423881https://www.tasn 

 

آهن اردبیل امروز در مقابل  وبکارگران اخراجی کارخانه ذ : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سه
وضعیت نامعلوم شغلی و  و نسبت به دفتر امام جمعه اردبیل تجمع کرده و با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند

کارگران حاضر در این تجمع در حالی که .اعتراض خود را اعالم کردند بالتکلیفی در دریافت مطالبات معوق چندین ماهه خود

، «ای رهبر فرزانه حمایت حمایت»، «سیدحسن حمایت حمایت»ای در دست داشتند با شعارهای  نوشته دست پالکاردها و
و شعارهایی از این دست نسبت به رسیدگی به وضعیت کاری خود « آهن رو به فناست امروز عزا عزاست امروز، کارگر ذوب»

ماه خود را  17اضران در این تجمع حتی برخی کارگران حقوق براساس اذعان ح در حالی: گوید یکی از کارگران می .تاکید کردند
اند که این امر سبب مشکالتی برای آنها در حوزه معیشتی شده است چرا که تنها منبع برای گذران زندگی  دریافت نکرده

 ....رود اغلب کارگران حقوق ماهیانه دریافتی آنها از کارخانه به شمار می

 ماه حقوق معوقه ۶اعتراض کارگران به / دلفان در ماه رمضانسفره خالی کارگران شهرداری 

 گزارش از سکینه بیرانوند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/09/1423328 

ماه  ۱کارگران شهرداری دلفان پس از گذشت بیش از   : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
سرما و گرما برای  .اند و امروز برای اعتراض به این وضع مقابل شهرداری این شهر اعتصاب کردند رفتههنوز حقوق خود را نگ

کند  کارگر فرقی ندارد برای کسب روزی حالل و تٔامین مخارج خانواده در سرمای زمستان و گرمای تابستان همچنان تالش می
یکی از کارگران شهرداری  ن نیز از این قضیه مستثنی نیستندای شرمنده خانواده نباشد، کارگران شهرداری دلفا تا لحظه

اند و وعده مسئوالن  کارگران و حتی کارمندان شهرداری دلفان بیش از شش ماه است که حقوق نگرفته :دلفان اظهارداشت
فت حقوق سپری ها را یکی پس از دیگری به امید دریا کارگران شهرداری دلفان ماه.همیشه در حد یک وعده باقی مانده است

بیش از شش بطوری که  .کردند اما همچنان خبری از حقوق نیست و باید سفره ماه رمضان را نیز با دستانی خالی پهن کنند
ماه حقوق معوقه سبب شد تا کارگران شهرداری دلفان دست از کار بکشند و ساعاتی را در مقابل شهرداری این شهر 

 ....قب افتاده آنها را پرداخت کنداعتصاب کنند تا شاید مسئوالن حقوق ع

 شود به ایمنی معادن زغال سنگ یک ذره توجه نمی/دهند تا اعتراض کارگران معدن بخوابد پول می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/09/1423603 

 

 

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد با بیان   ،سعید صمدی : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
از  اینکه مسئوالن امروز در حال پرداخت دیه و خسارات وارده به کارگران هستند تا شاید از این طریق مانع گسترش اعتراضات

با اشاره به وی  .اند متأسفانه آنها یک ذره هم برای ایمنی معادن زغال سنگ احساس وظیفه نکرده:سوی کارگران شوند،گفت
مسئوالن امروز در حال : اینکه در حال حاضر معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر همچنان تعطیل است، اظهار داشت

البته . ند تا شاید از این طریق مانع گسترش اعتراضات از سوی کارگران شوندپرداخت دیه و خسارات وارده به کارگران هست
های معاون وزیر صنعت در بخش معادن اشاره کرد و  وی به صحبت... .شود همین پرداخت ها هم با نحو مناسبی انجام نمی



درصد معادن  62دهد  ر نشان میدرصد معادن زغال سنگ کشور ایمنی دارند که این ام 42به اعتقاد آقای سرقینی فقط : گفت

 ...اما سوال اینجاست چرا تاکنون برای ایمنی این معادن کاری انجام نشده است؟. زغال سنگ کشور اصالً ایمنی ندارند

 عمیر هستیمدر حال ت: مدیر عامل شرکت/کارگران کارخانه صبا کاشی گندمان هنوز بیکارند

http://www.dana.ir/news/1116842.html 

 

جمعی از کارگران کارخانه صبا  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  ، سهکالر شبکه اطالع رسانی راه دانا به نقل از به گزارش
کارخانه صباکاشی نزدیک به سه ماه است تعطیل شده و تعداد زیادی از کارگران در : کاشی گندمان با اعالم این خبر، گفتند

  .از تیرماه امسال کارخانه فعالیت خود را از سر می گیردمدیران شرکت به کارگران وعده داده اند که  .برند سر می بالتکلیفی به
یکی  .پس از تعطیلی کارخانه به کارگران اعالم کردند که برای بیمه بیکاری اقدام کنند: یکی از کارگران به خبرنگار کالر، گفت

مدیران شرکت : است، گفتاسفندماه سال گذشته تعطیل شده  25با بیان این که کارخانه صبا کاشی گندمان از از کارگران 
در : یکی از کارگران این کارخانه افزود  .به کارگران وعده داده اند که از تیرماه امسال کارخانه فعالیت خود را از سر می گیرد

سال در کارخانه صبا کاشی گندمان سابقه دارم و شب و روز زحمت کشیده ام از اسفندماه با من  17حالی که من 
 ....دخداحافظی کرده ان

 کشد غول خشکسالی هنوز نفس می

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/20925 

 ها بارش افزایش شاهد امسال چند هر : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه ، ایزدپناه نوشین قلم به آرمان روزنامه نوشته به
 در آبی تنش مورد در هایی نگرانی همچنان اما است، شده بیشتر میانگین از ها بارش میزان و ایم بوده مختلف ایه استان در

 امن حاشیه در را خود شهروندان که آورده وجود به را نگرانی این ها بارش افزایش دیگر، طرف از .دارد وجود مختلف های استان
 آب بحران با همچنان جاری آبی سال در ها بارش افزایش رغم به ایران .کنند خارج ارک دستور از را آب بهینه مصرف و کرده تصور
 شهروندان میان آب مصرف مناسب الگوی باید دیگر طرف از و یافته تداوم آبیاری الگوی بهسازی باید طرفی از و بوده رو به رو

 بدون تابستانی توانیم می آب بهینه مصرف صورت در تنها کنند می عنوان مسئوالن و است رسیده راه از گرما فصل .شود ترویج
 : استان هشت کشور هواشناسی سازمان خشکسالی ملی مرکز های گزارش اساس بر... .باشیم داشته آب قطعی

 و جنوبی خراسان کرمان، شرق و شمال یزد، اصفهان، از هایی بخش بویراحمد،  و  کهگیلویه غرب بوشهر، شمال خوزستان،
 با کشور مساحت از درصد ۹۵ همچنین .دارند قرار خشکسالی خطر در بیشتر که هستند هایی استان لوچستانب  و سیستان

 متوسط، خشکسالی با درصد 26۶7 خفیف، خشکسالی با درصد 25۶5 میان ازاین که بوده مواجه خشکسالی مختلف های درجه
 حدود .است بوده همراه شدید بسیار خشکسالی با کشور مساحت از درصد 8۶3 نهایت در و شدید خشکسالی با درصد 24۶5
 بوده برخوردار مذکور شاخص اساس بر خود طبیعی شرایط از کشور اراضی مابقی و ترسالی با هم کشور مساحت از درصد دو

 ...است

 دارند گالیه تبعیض از بازنشستگان /ایم خانواده شرمنده حاال گذراندیم؛ تولید سنگر در را عمری
 

 
عضو هیات مدیره کانون  ،علی اکبر عیوضی : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه 

بگیران و ارتقاء سطح رفاهی آنها، مهمترین  تامین معیشت مستمری: گفت بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران
اشتغال برای آحاد ملت که فرزندان ایجاد  :گفت وی .اقدامی است که دولت دوازدهم باید در قبال بازنشستگان انجام دهد

گیرد و توجه به معیشت بازنشستگان، علی الخصوص بازنشستگان آسیب پذیر تامین  بگیران را هم در برمی مستمری
آبادانی صنعت : گفتعیوضی  .هایی هستند که در راس مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دارند اجتماعی، خواسته

های موجود، حاصل تالش کارگران دیروز است که امروز بازنشسته هستند؛  های گذشته و ایجاد زیرساخت ها و سال در دهه
دوازدهم در بحث بازنشستگان  لذا اولویت دولت: وی تاکید کرد .مهمترین مطالبه بازنشستگان بحث معیشت است: افزود

 .بگیران باشد بایستی مساله تامین معیشت و ارتقاء قدرت خرید مستمری

http://www.dana.ir/News/1116842.html
http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/
http://kalar.ir/
http://kalar.ir/
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-9/495651-%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 سکنه از خالی خانه، هزار ۶۳۳ و میلیون دو

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/62246 

شاخص : وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد  ،عباس آخوندی: آمده است ۶۹۳۱خرداد۱۳چهارشنبه نامه کار و کارگربه نوشته روز
در این حوزه مهمترین مبحث، ایجاد : گفتاو  .نگر نشان می دهد که در آستانه رشد در بازار مسکن قرار داریم های پیش

فضای عمومی در بافت است که مردم بتوانند در آن، حس هویت پیدا کنند و نسبت به زندگی در آن بافت ها احساس تعلق 
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان خروج مسکن از رکود و رشد بازار مسکن  ....داشته باشند

نشان می دهد که بازار مسکن در آستانه رشد قرار داشته و با توجه به ورود  همه شاخص های پیش نگر: خاطرنشان کرد
هزار خانه خالی از  ۱۱۱بسیار گسترده جریان سوداگرانه به این بازار در سال های گذشته که منجر به احداث دو میلیون و 

 .سکنه شد؛ این بخش بیشترین لطمه را از سیاست های غلط دوره گذشته دید

 است کرده روشن را کارورزی شرایط کار قانون/مجلس مصوبه با کارورزی طرح مغایرت

 

 

طرح  :گوید یک کارشناس حقوقی میعلیرضا مقدم، : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه 
اجرا درآمده است با تکلیف قانونی که از سوی مجلس شورای  کارورزی موسوم به کاج که هم اکنون از سوی دولت به

طرح کارورزی که : اظهار داشتوی . اسالمی برای اشتغالزایی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شده است تعارض دارد
است از برخی ابعاد قانونی با مصوبه مجلس شورای  امه ششم توسعه اجرا کردههم اکنون دولت آنرا به استناد قانون برن

این حقوقدان بابیان اینکه در ....اسالمی مغایرت دارد و به همین دلیل ضروری است تا مجلس نظر خود را در این مورد ارائه کند
های  تواند به کارورز دستمزدی کمتر از حداقل قانون برنامه ششم توسعه صحبتی نشده که کارفرما می 71کجای ماده  هیچ

ای کارفرمایان مشمول این طرح برای دولت بار مالی  موضوع معافیت دو ساله بیمهعالوه براین : قانونی پرداخت کند، ادامه داد
را به همراه دارد و بنابراین باید تکلیف این موضوع مشخص شود تا طرح کارورزی صرفا در حد یک حرکت نمایشی ارزیابی اقدام 

شود که نظامی از کارگران با قراردادهای موقت کار خلق  ین اشتباهات موجب میدر نهایت مجموع ا: مقدم افزود....نشود
که این . شوند و پس از مدتی کار ناگزیر به خانه نشینی می  که هیچ تعلق خاطری به تولید و افزایش بهره وی ندارند  شوند

 .های اجتماعی قرار می دهد امر هم آنها را بیش از پیش در معرض آسیب

 هزار میلیاردی شد؟ ۲۱۳ها  چرا بدهی دولت به بانک

http://www.isna.ir/news/96030905754 

 

ها از بدهی  های مالی بانک آخرین تغییرات صورت : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

تواند نشان دهنده  یرقم کالنی که در نگاه اول م. هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد ۰۶۱حدود 
های اخیر و آنچه که منجر به تبدیل  اما تحوالت سال. استقراض باالی دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای آن باشد
سال  ۶۰های گذشته و در حدود  طی سال این رقم .دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است، روی دیگری نیز دارد

میزان . حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است.هزار میلیارد تومان رشد کرده است ۶۳۱پیش تاکنون نزدیک به 
های مالی که در  در حال حاضر و بنابر آخرین صورت. ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است طلبی که بانک

هزار میلیارد تومان مربوط به خود  ۶۹۱هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی  ۰۶۱ماه سال گذشته منتشر شده، از  بهمن
البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در . های دولتی وابسته به آن تعلق دارد هزار میلیارد تومان به شرکت ۹۱دولت و تا 

هزار  ۹۹هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا  ۱۱اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر . هزار میلیارد تومان نهفته است ۰۶۱این 
 ....های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ۰۱میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر 

 کارگران قبال در پردیس شهرجدید پیمانکاران بدحسابی

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495210-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%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%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495623-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


عضو هیات مدیره انجمن صنفی  محمد باقری،  :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه 

های پیمانکاری ساختمانی جهت  نزدیک به چند هزار کارگر ساختمانی که برای شرکت :گوید می کارگران ساختمانی کشور
کارگر نزدیک به چند هزار : اظهار داشت وی .  اند کنند، مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده ساخت شهر جدید پردیس کار می

کنند، مطالبات مزدی خود  های شهر جدید پردیس کار می های پیمانکاری ساختمانی مجری پروژه شرکت ساختمانی که برای 
بدون داشتن مجوز ها با سوء استفاده از اتباع غیر ایرانی که  در عین حال مدیران این شرکت: افزود او .اند را دریافت نکرده

 ....کنند قانونی در بازار مشاغل ساختمانی فعالیت دارند اقدام به سرکوب اقدامات صنفی کارگران ایرانی معترض می

 بایستی قراردادها کار قانون براساس /حق احقاق انتظار در روستایی تمخابرا زحمتکش کارگزاران

 باشد دائمی

رئیس انجمن صنفی کارگری کارگزاران  جمال مال،: آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه 

های وزارت کار و مندرجات صریح  عملکرد مخابرات مخالف بخشنامه: معتقد است ،مخابرات روستایی استان آذربایجان غربی
انعقاد   دغدغه اصلی کارگزاران مخابرات روستایی بر یک محور اساسی استوار است ، آن هم: گفت وی .استقانون کار 

ما جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خود را جزئی جدایی ناپذیر از : مالا در پایان اظهار داشت ارداد دائم با مخابرات است؛قر
دانیم و با افتخار تمام در جهت اعتال و پیشبرد اهداف و سیاستهای رو به آینده آن  بدنه شرکت عظیم و قدرتمند مخابرات می

تالش خواهیم نمود و دست در دستان همدیگر برنامه های شرکت را به سمت و سوی موفقیت هدایت خواهیم کرد و هر 
 .طلبد آنچه را که در توان داریم انجام خواهیم داد و این تالش و حرکت، حسن نیت شرکت مخابرات را می

ای جز اجرای طرح کارورزی نداریم چاره  

http://www.isna.ir/news/96031005857 

 
: گوید یک کارشناس بازار کار می ،علی اکبر لبافی: آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

ولی واقعیت این است که در شرایطی که با بحران بیکاری مواجه هستیم و منتقدان طرح کارورزی حق دارند از آن ایراد بگیرند 
طرح وی .هایی نداریم و باید از هر ظرفیتی استفاده کنیم ای جز اجرای چنین طرح اند چاره ها نشسته جوانان ناامید در خانه

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی که بهمن ماه : گفت کارورزی وزارت کار را مورد ارزیابی قرار داد و
های  متاسفانه پذیرش دانشجو در دانشگاه. سال گذشته در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید، طرح بسیار خوبی است

در : وی تاکید کرد .هایی باشیم طرحما بر اساس نیازسنجی بازار کار شکل نگرفته و به همین دلیل باید به دنبال اجرای چنین 
های اجرا شده قبلی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا نقاط قوت  روند اجرای طرح، وزارت کار حتما باید ظرفیتها و نتایج طرح

لبافی با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیتها به منظور اشتغالزایی استفاده کنیم، خاطرنشان ... .و ضعف طرح شناسایی شود
شوند میزان ماندگاری کسب و کارهایی  رد بازار میآمارها بیانگر آن است که افرادی که پس از کسب مهارتهای الزم وا: کرد

آل اقتصادی نیستیم چون اگر  به اعتقاد این کارشناس بازار کار، امروز در شرایط ایده... .کنند به مراتب بیشتر است که ایجاد می
رای عالی اشتغال ای جز اجرای طرح نداریم و شو ای است که چاره باشیم اجرای طرح اشکال دارد ولی بحران بیکاری به گونه

 .باید محدودیتها و ایرادات طرح را از میان بردارد

 قاچاق کاال 

 محموله میلیاردی میوه خارجی قاچاق در یزد توقیف شد

http://www.isna.ir/news/96031005939 

 
معاون اجتماعی  ،محمدرضامزیدیسرهنگ : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

میلیون ریال در بازرسی از یک  322تن میوه خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد و  22فرماندهی انتظامی استان از کشف 
ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی ، یک دستگاه : داشت اظهار مسئول با بیان این وی  . دستگاه کامیون خبر داد

: وی افزود . وله میوه عازم تهران بود برای بررسی مدارک و بارنامه متوقف کردندکامیون بنز را که از جنوب شرق کشور با محم
تن لیموترش، گالبی و شلیل خارجی فاقد مجوز گمرکی است  22با بررسی ماموران پلیس مشخص شد این کامیون حامل 

 322بنا به نظر کارشناسان ارزش این محموله میوه دو میلیارد و : شان کردخاطرن او. که به همین منظور کامیون توقیف شد
 .میلیون ریال برآورد شده است

 عیل عبدیبیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان در حمایت از اسما

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495716-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495716-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


http://www.payaam.org/iran/2017/5/page542.html 

 

 فرهنگیان گرامی،دانش آموزان عزیز،مردم شریف ایران : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبهبه گزارش سایت خبری پیام، 

وضعیت کنونی اسماعیل عبدی عضو ارشد کانون صنفی معلمان تهران و دیگر فعالین صنفی جامعه ی فرهنگیان می تواند ... 
دان محکوم شده است عبدی طی احکامی ناعادالنه به چندین سال زن . ناقض ادعاهای مطرح شده از سوی حاکمیت باشد

سال از بهترین سال های عمر خویش را در زندان سر برد  این عضو کانون صنفی  ۵که در نهایت با تجمیع احکام می بایست 
روز پیش برای احقاق حقوقی بدیهی از قبیل حذف نگاه امنیتی از پرونده یک فعال صنفی و فعال شدن مرخصی  32معلمان  از 

عتصاب غذا به سر می برد و جان خود را به مخاطره جدی انداخته است  در حالی این حکم های زندانی سیاسی در ا
ناعادالنه ای بر عبدی تحمیل شده است که فعالیت قانونمند وصنفی ایشان از مجاری تشکلی قانونی و مطابق قانون 

مریوان ضمن محکومیت شدید -علمان کردستان انجمن صنفی م....اساسی  برای اصالح ساختار آموزشی کشور بوده است
سکوت عامدانه ی نهادهای مسئول و پشتیبانی قاطعانه از خواسته های صنفی و قانونی ایشان اعالم می دارد که عواقب 

انجمن صنفی معلمان ۶  . تداوم بی توجهی ها و سکوت عامدانه مقامات ؛ متوجه تمامی نهادهای مربوطه خواهد بود
  نمریوا-کردستان

 طلبکارند  معوقه های حقوق ماه ۴ موج ریز کارگران

تاکستان در استان ( زرین موج) ریز موجکارگران کارخانه : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه 
در استان کارگران کارخانه  .از کارفرمای خود طلبکارند ۳۵و ۳۴ماه دستمزد و نیمی ازعیدی سال  ۴قزوین مدعی هستند بابت 
کارگران این کارخانه .د طلبکارنداز کارفرمای خو ۳۵و ۳۴ماه دستمزد و نیمی ازعیدی سال  ۴قزوین مدعی هستند بابت 

که مطالبات  :گفتندنفر است در توضیح این طلب وصول نشده  ۴۱۱تا حدود  های فشرده نوری که تعداد آنها سازنده لوح
  شود، و همچنین کارفرما به به همراه دستمزد فروردین ماه سال جاری می ۳۵مربوط به سه ماهه پایانی سال   شان مزدی

: افزودیکی از کارگران شاغل در کارخانه .  را پرداخت نکرده است ۳۵و ۳۴لیل کمبود نقدینگی هنوز نیمی از عیدی سال د
  کارگراین کارخانه را پس از خاتمه قرارداد کارشان ۹۱ماه سال جاری به دلیل نامعلومی ، تعداد  کارفرما ابتدای اردیبهشت

در برخی از ماه های سال پرداخت   جدا از معوقات مزدی بیمه تامین اجتماعی کارگران کارخانه ریز موج: گفتوی ....اخراج کرد
 .است نشده وبیمه تکمیلی نیز دچار مشکالتی

 حاشیه نشینی 

 نشینی خرید اماکن تاریخی به جای حل معضل حاشیه

http://www.mehrnews.com/news/3993066 

 

 

 

 

 

ی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در حال :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر ؛ 

 ۳۶نشینی در  برای رفع حاشیه ۳۱میلیارد تومان خریداری کرد که کل بودجه سال  ۰۶۱کارخانه قدیمی ریسباف اصفهان را 
ران و بهسازی شهری ایران رسیدگی به وضعیت مناطق حاشیه یکی از وظایف شرکت عم .میلیارد تومان است ۰۰۱شهر، تنها 

ای شهرها است؛ موضوعی که تقریبا در همه شهرهای ایران تحت پوشش حاشیه نشینی دیده می شود؛ اما در شهرهایی 
ز گسترش در تهران نیز اگرچه در سال های اخیر تمهیداتی اندیشیده شده تا ا. چون مشهد و چابهار، این موضوع پررنگ تر است

حدفاصل بزرگراه های آزادگان و خلیج فارس، همچنان با  ۶۳حاشیه نشینی جلوگیری شود، با این حال مناطقی در حریم منطقه 
کیلومتر مربع  ۱یکی از این مناطق، مرتضی گرد است؛ منطقه ای به مساحت تقریبی  .معضل حاشیه نشینی روبه رو هستند
شهرداری پایتخت  ۶۳سابق این منطقه، جزء محدوده تهران نیست، بلکه در حریم منطقه است که به گفته حمید صالحی، دهیار 

با این حال، زیر تابلوی اسم کوچه ها و خیابان های این شهرک که چند صباحی تالش شد نام شهرک مرتضی آوینی به . قرار دارد
ولی در تقسیمات کشوری . درج شده است ۶۳نطقه آن اطالق شود، اما مجددا به مرتضی گرد تغییر داده شد، عنوان شهرداری م

 ....به عنوان دهیاری مرتضی گرد و زیرمجموعه بخشداری شهر آفتاب از توابع فرمانداری تهران شناخته می شود

 برند رنج می« تغذیه سوء»سال از  6هزار کودک زیر 200

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495381-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


http://www.isna.ir/news/96031005975/ 

 
هداشت، درمان و امور بیمه مدیرکل ب ،جعفر رحیمی: آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

تاکنون بر  ۹۱کمیته امداد با بیان اینکه طرح سوء تغذیه کودکان زیر شش سال که با وزارت بهداشت و کمیته امداد از سال 
تعداد : های وزارت بهداشت در سراسر کشور جهت حمایت از کودکان زیر شش سال انجام می شود، گفت اساس ارزیابی

درصد از آنان به علت ۵۱تال به سوء تغذیه به علت شرایط اقتصادی کشور قابل تغییر است و اکنون کودکان زیر شش سال مب
با اشاره به وی  .فقر و ابتالء به سوء تغذیه به کمیته امداد معرفی می شوند تا از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند شوند

هزار ۳۰امسال : به خاطر فقر در کشور از سوء تغذیه رنج می برند، افزود کودک زیر شش سال  هزار ۰۱۱اینکه در حال حاضر
هزار نفر ، چهار  ۹۹کودک زیر شش سال تحت حمایت کمیته امداد قرار می گیرد که در مقایسه با سال گذشته و حمایت از 

 ....حمایت خواهند شد هزار کودک دیگر با توجه به افزایش بودجه ای این نهاد در سرفصل تغذیه

 به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک

 میالد جنت

http://www.kanoonm.com/2697 

 

کودکان کار عالوه بر محرومیت از حقوق : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبهبه گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگر؛ 
ی جسمی، روحی ها ها و خشونت همواره در معرض انواع آسیب… اولیه ی انسانی، حق آموزش، سالمت جسمی، روانی و

هر انسانی که دارای عواطف بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمی تواند منکر این شود که کودکان . و جنسی قرار دارند
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست . حق دارند بازی کنند؛ درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال آرزوهایشان بروند

. توانایی های آنان آسیب رسانده و به رشد جسمی، روحی و روانی کودک صدمه می زند و که کار کودکان به استعدادها
کودکان حق استفاده از محصوالت کار را دارند و نه انجام کار برای صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان کسانی که حقوق اولیه 

فعاالن در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل یعنی بهره کشی وحشیانه  ....ی انسانی را از آن ها سلب کرده اند
ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علت های این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این  از کودکان باید به صورت
در چهارچوب همین سیستم نابرابر طبقاتی که به صورت گسترده فقر و چنین روابط ضد انسانی ای را )صورت تنها توانسته اند

جنبش جهانی لغو کار کودک پیش از هر چیز به . د را تثبیت کنندبه اصطالح خودشان، موقعیت اجتماعی خو( بازتولید می کند
این موضوع توجه می کند که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ 

این نظم باید از بین برود و  اما آیا کار کودک در چهارچوب نظم موجود قابل لغو است یا این که« !همین امروز»: مثبت است
 …پاسخ روشن است! تغییر کند؟

 هفته آینده؛

 کشور جهان ۱۸۷المللی کار با حضور  آغاز اجالس بین

http://www.mehrnews.com/news/3992781 

 

 

 

 

 



 

المللی کار از دوشنبه هفته  اجالس سازمان بین :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر ؛ 

شور عضو سازمان جهانی کار ک ۶۹۰در این اجالس که با حضور .شود دستور کار در مقر اروپایی سازمان ملل آغاز می ۵آینده با 
های  بررسی اطالعات و گزارش» .شود، نمایندگان این کشورها در سه سطح دولتی، کارفرمایی و کارگری حضور دارند برگزار می

اشتغال و کار شایسته برای صلح و انعطاف پذیری، بازینی توصیه نامه »، «مهاجرت نیروی کار»، «ها مربوط به اجرای مقاوله نامه
مبحث چرخشی در خصوص هدف راهبردی اصول و حقوق بنیادین در کار با پیکیری بیانیه سازمان بین »، «اشتغال ۰۶ه شمار

« ۱۰و  ۱۱، ۴۶، ۰۹، ۶۵، ۴های شماره  القای مقاوله نامه»و « المللی کار در خصوص عدالت اجتماعی برای جهانی شدن عادالنه
اجالس نیز قرار انتخابات هیأت مدیره سازمان جهانی کار برای دوره سه ساله  در حاشیه این  .پنج دستور کار این اجالس هستند

عضو علی  ۰۹عضو اصلی و  ۰۹)عضو دولتی  ۵۱ترکیب اعضای هیأت مدیره سازمان جهانی کار شامل . برگزار شود ۰۱۰۱تا  ۰۱۶۰
( عضو علی البدل ۶۳عضو اصلی و  ۶۴)عضو کارگری  ۹۹و ( عضو علی البدل ۶۳عضو اصلی و  ۶۴)عضو کارفرمایی  ۹۹، (البدل

 .هستند

 بدون شرح 

 نامه اعتراض نوشتیم/مان از اجالس کار شد انتقاد از ربیعی باعث حذف

http://www.mehrnews.com/news/3993017 

رئیس مجمع عالی نمایندگان  ،سید محمد یاراحمدیان :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر ؛ 

کارگران ایران از ارسال نامه اعتراض این مجمع به وزارت کار به دلیل عدم صدور مجوز شرکت در اجالس جهانی کار خبرداد و 
با اشاره به ممانعت از حضور نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در وی  .با جدیت پیگیری خواهیم کرداین موضوع را : گفت

دگان رسمی کارگران در سازمان جهانی قانون کار، تمام نماین ۶۹۱بر اساس ماده : المللی کار گفت یکصد و ششمین اجالس بین
های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند  کار توسط کانون عالی شوراهای اسالمی کار، کانون عالی انجمن

 ۶۵در همین راستا هر سه تشکل رسمی کارگری در تاریخ : رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد. شد
ها سرپرستی گروه  ای توافق کردند تا به صورت چرخشی هر سال نماینده یکی از تشکل با تنظیم صورتجلسه ۳۹بهشت اردی

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه  ....المللی را بر عهده داشته باشد های بین ها و اجالس کارگران در کنفرانس
با این اقدام، استقالل : ی کارگری برای حضور در این اجالس معرفی شدند، گفتها حتی افرادی به طور مستقل و خارج از تشکل

: وی افزود....ها سلب شده که به شدت نسبت به این موضوع اعتراض داریم و اقدامات قانونی خود را انجام خواهیم داد تشکل
ایران عضو هیأت مدیره سازمان بین . دانگاری وزارت کار در فرایند این موضوع به خوبی واضح است و باید پاسخگو باشن سهل

یاراحمدیان پیش از  .المللی کار و عضو هیأت موسس این سازمان است بنابراین رعایت نشدن این قوانین بدیهی جای تعجب است
 ILOما در   اگر مشکالت را تکذیب نکنیم، مسئولیت اند کرده مسئوالن وزارت کار ما را تهدید گفته بود که خبرنگار مهر این در گفتگو با
با اشاره به وقوع   اردیبهشت ماه در یک نشست خبری با تشریح مشکالت حوزه کارگری کشور و ۱یاراحمدیان  .سلب می شود

وزیری از جنس کارگران هم دردی را  :هزار میلیاردی دولت، گفته بود ۶۹۱بدهی  بحران در سازمان تامین اجتماعی در صورت تداوم

یکصدو ششمین اجالس سازمان بین المللی کار روز دوشنبه تا پنجشنبه هفته آینده در محل مقرر اروپایی سازمان ملل  .دوا نکرد
 .کشور عضو این سازمان برگزار خواهد شد ۶۹۰ور در کشور سوئیس با حض

 ها فرودگاه به باسابقه رانندگان ورود از ممانعت /کردند تجمع هم دیروز تهرانی تاکسیرانان

روز گذشته برای سومین بار در ده روز اخیر، تاکسیرانان : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه 
 جمعی از رانندگان تاکسی های فرودگاهی تهران مقابل، .فرودگاهی تهران مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

یکی از  .این تجمع، سومین اعتراض صنفی این رانندگان در ده روز گذشته است .مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
حق بیمه ای که برخی از ما پرداخت کرده ایم در سوابق ما درج : حاضران در تجمع، دلیل این اعتراضات را این گونه عنوان کرد

به خرید خودروی خمینی ست؛ عالوه بر این، تاکسیرانان فعال در فرودگاه نشده و در اختیار مدیران تعاونی تاکسیرانی ا
تویوتای هیبرید الزام شده اند و تاکسیرانان دارای اتومبیل سمند اجازه فعالیت در این فرودگاه را ندارند؛ در حالیکه شرایط خرید 

 .دتویوتاها سخت است و رانندگان توان پرداخت اقساط آن را ندارن

 جمهور نامه سرگشاده جمعی از معلمان حق التدریس به رییس

http://www.mehrnews.com/news/3993351 

 

 

 

 

ای از  التدریس نامٔه سرگشاده جمعی از معلمان حق:تآمده اس ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر ؛ 

التدریس  جمعی از از معلمان حق .تر به مشکالتشان شدند وضعیت خود به رئیس جمهور نگاشتند و خواستار رسیدگی سریع
 سالم» :خوانید شتند که در زیر مینامه سرگشاده و انتقادی به رئیس جمهور نگا

ایم، از شعار بیزاریم، دیگر توان شنیدن  های تکراری خسته مان سخت شده است، از حرف کنیم؛ زندگی برای بی مقدمه شروع می

http://www.mehrnews.com/
http://mehrnews.com/news/3981593/
http://mehrnews.com/news/3981593/
http://mehrnews.com/news/3962819/
http://mehrnews.com/news/3962819/
http://mehrnews.com/news/3962819/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495578-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7


اند،  یدههای دروغین رنجان اند وقلبمان را با وعده های بی عمل پرکرده وعده و وعیدهای پوچ را نداریم، سالهاست گوشمان را از قول

رئیس جمهور محترم سخنی با شما دارم؛ آیا شده  ....ایم، اما آنچه به ما رسید پراز بی مهری بود هرمهر ماه به امید مهری بوده
التدریس بنشینید و چند کلمه با او گفتگو کنید؟ آیا تاکنون پای  ای پای صحبت یک معلم حق است فقط به عنوان یک مستمع، دقیقه

ماه  ۱هزارتومانی اش  ۰۱۱خواهد خرج خانواده بدهد، اما حقوق  التدریس است و می اید که یک معلم حق ستهدرد و دل آقایی نش
العبور  های صعب ها در جاده اش ساعت اید که برای آموزش فرزندان میهن شود؟ آیا صدای آموزگار خانمی را شنیده یکبار پرداخت می

 ۶۱تبصره  ۶۰التدریس ماده  معلمان حق …شود شود یا نمی ریم که یا پرداخت میشان بگذ فرساید؟ از حق بیمه رود و جان می می
پیشاپیش از پیگیری . ر به مشکالتشان را دارند و خواستار تعیین تکلیف هستندت از شما بزرگوار انتظار رسیدگی هرچه سریع

 «التدریس ایران های حق از طرف معلم۶  .کنیم مسووالنه شما کمال تشکر راداریم و برایتان سالمتی و موفقیت روزافزون آرزو می

تجمع تعدادی از رانندگان شرکت واحد امروزچهارشنبه دهم خرداد مقابل تعاونی مسکن شرکت 

 واحد  این رانندگان از اعضای پروژه نیمه ساخته سپیدار دو وسه هستند

http://vahedsyndica.com/archive/2684 

  

 : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۱چهارشنبه ، واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سایت سندیکای کارگران شرکتبه نوشته سایت 

عضو دارد بیش از چهار سال از زمان تحولیش میگذرد و تا کنون رانندگان  ۰۱۵واحد است و در حال حاضر ۹۶۴این پروژه که 
 .وبی بدست نیاورده اند دین تجمع مقابل شهرداری و شورای شهر برگزار کردند اما تاکنون هیچ نتیجه مطلشرکت واحد چن

امروز با توجه به اینکه از قبل با مدیر عامل این تعاونی جهت پاسخگویی به اعضا هماهنگ شده بود متاسفانه هیچکدام حضور 
نیافتند و اعضای حاضر به داخل تعاونی رفتند وچند تن از نمایندگان سپیدار توضیحاتی مبنی بر مشکالت پروژه و اینکه تنها راه 

آوردن مطالبات اعتراضات جمعی است سخنانی ایراد کردند و در تعاونی با حضوروخرد جمعی تصمیم برای اعتراضات  بدست
 .ادامه داشت ۶۹۶۹۱بعدی را گرفتند این تجمع از ساعت ده صبح شروع شد و تا 

 ژوئن در ژنو ۶۰به شرکت درتظاهراتتشکل مدافع کارگران  39مشترک فراخوان 

 
https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/06/01/gile-620/ 

  
سازمان "امسال نیزاجالس ساالنه   :آمده است ۶۹۳۱دخردا۶۶پنجشنبه ؛مندرج در وبالگ کارگری راه کارگربرپایه فراخوان 

وابسته به رژیم به دار و دسته ی مثل هرسال،  ودر ژنو برگزار می شود  ۰۱۶۰دوم ماه ژوئن  مثل همیشه درهفته" جهانی کار
در . می دفاع کنندکارگری جمهوری اسالبه ژنو فرستاده میشوند تا از رژیم سرمایه داری و ضد " ایران نمایندگان کارگران"نام 

سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر "جایی که تشکل های مستقل کارگری در ایران ممنوع است، تشکل هایی نظیر 
غیر قانونی اعالم می شوند و مسئولین آنها تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان محکوم می شوند، و هرگونه ... و " هفت تپه 

کارگران ایران به این " نمایندگان"مستقل کارگری، سرکوب می شود، مزدورانی را به عنوان  فعالیتی برای ایجاد تشکل های
مبارزه کارگران در دفاع از حق تشکل و اعتصاب . گونه مجامع بین المللی فرستادن، توهین آشکاری به طبقۀ کارگر ایران است

 :کننده گان : امضا... .که از حقوق پایه ای است، توسط این رژیم سرکوب و پایمال می شود
 فرانکفورت –کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران / هانوفر –کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران  

کمیته حمایت از / کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا/ گوتنبرگ –با کارگران ایران  کانون همبستگی/ 
کمیته همبستگی کارگران ایران /  استرالیا –کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران /  تورنتو -کارگران ایران 

 –در ایران نهاد همبستگی با جنبش کارگری /  فرانسه –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران /  وسوئد
شورای هماهنگی علیه /  انجمن سوسیالیستهای سوئد/ انجمن کارگری جمال چراغ ویسی/  غرب آلمان

اتحاد /  اتحاد چپ ایرانیان واشنگن/  شیکاگو - انایرانیکمیته چپ / (فریاد خاوران) کشتار جمهوری اسالمی 
یته دفاع کم/  بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس/  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان /  چپ ایرانیان ونکوور

 مونترال –کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران /  شیکاگو -از مبارزات مردم ایران 
 ژوئن ۶۰روز  ۶۰تا ۶۰از ساعت  :زمان 
 میدان ملتها ، در مقابل سازمان ملل ، ژنو :مکان 

 

  ۹۰هزار بدهکار در سال  ۱۶الخروجی  ممنوع
 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21006 

 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از  ،تویسرکانی احمد :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه آرمان؛نوشته روزنامه به 

 و هزار ۴۹» اینکه بیان باوی  .خبر داد ۳۵هزار بدهکار درسال ۶۱ها و ممنوع الخروجی  درصدی وصول معوقات بانک۶۰افزایش 

 سال در ریالی میلیارد هزار ۴۶ وصول به توجه با :گفت «شد وصول ۳۵ سال در ها بانک معوق مطالبات از ریال میلیارد ۴۱۰



 ها بانک که مواردی ثبت سازمان» اینکه بیان با تویسرکانی.ایم داشته رشد ها بانک معوقات مطالبات وصول در درصد ۶۰ ،۳۴

 کنند، اعالم را اموال توقیف آن البدنب و بدهکاران این اموال شناسایی و شدن الخروج ممنوع شدن، المعامله ممنوع از اعم

 وصول در تسریع موجب موضوع این که شدند الخروج ممنوع پارسال بدهکاران از نفر ۴۹۰ و هزار ۶۱ :گفت «کند می اجرا

 سال همان در بدهکاری پرداخت از بعد افراد این وی، گفته به.شد وصول نفر ۴۳۰ و هزار ۹ بدهکاری و طلبکاران بدهکار

 ....اند آمده در الخروجی منوعم از گذشته

 !سرخ در زرند مقابل فرمانداری ه تخریب کوهتجمع اعتراضی نسبت ب

جمعی از کوهنوردان، دوستداران طبیعت و ساکنان : آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه ؛ تلگرامی کانال رد مندرج خبر برپایه
کاران مقابل  جوز شهرستان رفسنجان دراعتراض به تخریب منطقه توسط معدن سرخ و روستای دره روستاهای اطراف کوه

نفر برگزارشد،افراد 165آمیزکه باشرکت حدود ،در این تجمع اعتراضفوق به گزارش  .نداری زرند تجمع کردندفرما
، «هاست مرگ هر بوته سبز، مرگ ما انسان»، «حمایت از محیط زیست، حمایت از زندگیست»هایی با مضامین  نوشته دست

د، اعتراضشان را نسبت به  تخریب محیط زیست بنمایش در دست داشتن« سرخ از طبیعت زیبایت، حفاظت خواهیم کرد کوه» 
درخواست ابطال مجوز فعالیت این معدن به اداره کل منابع طبیعی استان کرمان ارجاع : میرزایی خاطرنشان کرد ...گذاشتند

در راستای حفاظت از منابع طبیعی و  در پایان معترضان با امضای توماری، همبستگی و حمایت قاطع خود را.شده است
 .جلوگیری از تخریب محیط زیست اعالم کردند و خواستار رسیدگی جدی مسؤوالن شهرستان و استان به موضوع شدند

 .های رفسنجان و زرند واقع شده است کیلومتری غرب زرند، مرز بین شهرستان 35سرخ در فاصله  کوه

 ایم زده را شغلی ایمنی قید/ساختمانی کارگران اصلی مطالبه آبرومند زندگی و معیشت بهبود

 

رئیس انجمن صنفی کارگران  ،مسلم مکاری :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به   
شوند با دریافت دستمزدهای پایین تن به هر  تا زمانی که کارگران ساختمانی حاضر می :گوید می ساختمانی شهرستان آمل
ترین  به اعتقاد وی؛ اصلی .توان نسبت به بهبود معیشت و آبرومندانه زیستن برای آنان دل بست کار پرخطری بدهند؛ نمی

برای نمونه هم اکنون یک کارگر آراماتور بند که : افزودوی  خواسته کارگران ساختمانی توجه به مشکالت معیشتی آنان است
هزار  ۹۱یا  ۰۱شود که با دستمزد روزانه  هزار تومان است به علت رکود صنعت ساختمان مجبور می ۵۱اش  دستمزد روزانه

شود  جمعی تعیین می های دست دستمزدهای کارگران ساختمانی براساس پیمان :مکاری تصریح کرد... .تومانی هم کار کند
که توجهات   و معموال نمایندگانی از دولت و یا سازمان تامین اجتماعی در این مذاکرات حضور دارند از این رو انتظار داریم

 ... مبذول دارند بیشتری به این امر 

 درود چدن و فوالد کارگران ای بیمه و مزدی معوقات امهاد

ماه  ۴کم  کارگر کارخانه فوالد و چدن درود دست۶۱۹  :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
در تماس با ایلنا از مطالبات مزدی پرداخت جمعی از کارگران کارخانه فوالد چدن درود .پرداخت نشده؛ دارند حقوق های معوقه

 ۳۵روز گذشته است، از بهمن ماه سال  ۱۳حدود  ۳۱به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال .نشده خود خبر دادند
این کارگران که در شرکت فوالد وجدن بصورت پیمانی ورسمی مشغول به کار هستند، .دستمزد کارگران پرداخت نشده است

در ادامه کارگران .ایم هیچ پولی از کارفرما دریافت نکرده  ۳۵اسفند ماه سال  ۶۵از : گویند این دیرکرد ناراضی هستند و می از
میلیون تومان  ۶۱کم  گویند؛ جدا از چهار ماه مزد معوقه، تمامی کارگران دست این کارخانه درباره سایر مطالبات مزدی خود می

 ....اند از کارفرما طلبکار هستند که تا امروز موفق به دریافت آن نشده ۳۴و عیدی سال بابت مطالبات سالهای گذشته 

 هزار معلم تا پایان سال۴بازنشستگی /با کمبود نیروی انسانی مواجهیم

http://www.mehrnews.com/news/3994342 

 

 

 

 

 

مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعالم  ،علیرضا کمرئی :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
او  .شوند بازنشسته می   ۳۱هزار نفر تا پایان سال مالی  ۴در تهران با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و بیش از : کرد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496037-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495358-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF


وی  .شود ها واگذار شده و با توجه به حجم نیاز و مازاد و نیروهای مازاد این امر اجرایی می این مسئله امسال به استان: اظهارکرد

چنانچه استان مبدا و مقصد تمایل به این نقل و انتقال داشته باشند کار تحقق پیدا کرده و پس از مراحل اداری نقل و : ادامه داد
هزار نفر تا پایان  ۴امسال بیش از : گفتاو  .گیرد که امسال از اول خرداد ماه این مسئله شروع به کار کرده است انتقال صورت می

از گذشته این باور وجود : وی تصریح کرد .شوند که ورودی آموزش و پرورش کمتر از خروجی آن است بازنشسته می   ۳۱سال مالی 
ای وجود  وزشی و شرایط موجود چنین مسئلهداشته که نیروهای مازاد در شهر تهران وجود دارد حال آنکه به دلیل تغییر نظام آم

 .سال آینده قادر به تامین نیاز نیستیم ۰های نیروی انسانی برطرف نشود تا  ندارد و چنانچه محدودیت

 رفتند اجباری خصیمر به روز ۱۳ «البرز بندی بسته»و «پرس تولی» کارگران

کارگر  ۵۹۱برخی منابع از مرخصی اجباری حدود  :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
، گویند منابع کارگری در قزوین می.دهند خبر می« بندی البرز تولی پرس و بسته»های  قراردادی و رسمی شاغل در دو کارخانه

با اعالم تعطیلی موقت کارخانه به مدت ( خرداد ماه ۶۶چهارشنبه )با افزایش مشکالت این دو کارخانه، کارفرما از صبح دیروز 
او با بیان اینکه کارگران این دو کارخانه که تحت مسئولیت کارفرمای .فرستد کارگر این واحد را به مرخصی می ۵۹۱روز،  ۶۱

: صنعتی البرز قزوین مشغول به کارند؛ نگران امنیت شغلی خود هستند، اظهار داشت ای واقع در شهر واحد در محوطه
خرداد ماه در این مدت از  ۰۱کارفرمای مشترک طبق اطالع قبلی قصد دارد برای دومین بار در سالجاری با تعطیلی کارخانه تا 

فروردین ماه به  ۶۳ن دو کارخانه از روز پنجم تا طبق اظهارات وی؛ پیش از این نیز کارگران ای.مزایای شغلی آنها کسر کند
 ....روز از ایام مرخصی هریک از کارگران کسر کرد ۳بودند که درنهایت کارفرما   مرخصی اجباری فرستاده شده

 دانش آموزان گرگان به سواالت امتحان نهایی ریاضی اعتراض کردند

http://www.mehrnews.com/news/3994346 

 

 

 

   

و   معاون آموزشی آموزش، رضا نظری  محمود :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه، گرگان۶ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
: ن نهایی درس ریاضی خبرداد و گفتپرورش شهرستان گرگان از اعتراض دانش آموزان نسبت به سخت بودن سواالت امتحا

ضمن گوش دادن به سخنان دانش آموزان به سؤاالت آنان وی  .اعتراض دانش آموزان به مراجع باالتر انعکاس داده می شود
وی  .وپرورش گرگان در آن نقشی ندارد صورت کشوری تنظیم و آموزش های تمامی دروس نهایی به پرسش: گفت و پاسخ داد

: نظری در پایان گفت .اند افراد سؤاالت را مطلوب تشخیص داده شده و این سؤاالت این آزمون توسط چند دبیر بررسی: افزود
 .مراتب باالتر انعکاس داده خواهد شد ای به جلسه درخواست شما دانش آموزان بر اساس صورت

 جمع مربیان حق التدریس مراکز فنی حرفه ای و تاکسیرانان فرودگاه امامت

http://www.icana.ir/Fa/News/335380 

 

جمعی از معلمان حق التدریسی مراکز فنی   :آمده است ۶۹۳۱خرداد۶۶پنجشنبه ،خبرگزاری خانه ملت به گزارش خبرنگار
صبح امروز مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع ( ره)حرفه ای و همچنین برخی از تاکسیرانان فرودگاه امام خمینی 

مقابل ( ره)خمینی ام جمعی از معلمان حق التدریسی مراکز فنی حرفه ای و همچنین برخی از تاکسیرانان فرودگاه امکردند
شایان ذکر است تاکسیرانان تجمع کننده مقابل مجلس نیز به اقدام اخیر مدیریت ...  .مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

به  .مبنی بر ممانعت از فعالیت خودروهای ایرانی تولید داخل در این فرودگاه معترض هستند( ره)شهرفرودگاهی امام خمینی
ز فعالیت خودروهای تولید داخل در فرودگاه امام گفته یکی از تاکسیرانان معترض واردات خودروهای خارجی و ممانعت ا

تاکسیرانان تجمع کننده مقابل مجلس خواستار رسیدگی نمایندگان  .مشکالت بسیاری را برای تاکسیرانان ایجاد کرده است
 .۶مجلس به مشکالتشان در راستای حمایت از فعالیت خودروهای تولید داخل در فرودگاه امام هستند

 جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران در سازمان جهانی کار نیستهیات 

 بهنام ابراهیم زاده

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6172 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495894-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.icana.ir/


 

صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار در فاصله    :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  ؛...به گزارش سایت اتحادیه آزاد
یکی از این هیات ها از سوی جمهوری . کشور عضو این سازمان برگزار خواهد شد ۶۹۰حضور  با( ژوئن ۶٦تا  ٠)خرداد ۰٦-۶٠

جمهوری اسالمی عضوی  .حرف ما اینست که هیات جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران و مردم نیست. اسالمی خواهد بود
و  ۹۰ازجمله مقاوله نامه های . گذاشته است اما تمامی مقاوله نامه های این سازمان را زیر پا. از سازمان جهانی کار است

در باره آزادی تشکل و قراردادهای جمعی است و در ایران کارگران نه تنها از حق تشکل محرومند بلکه بخاطر تالش برای  ۳۹
ع و در ایران همچنین کارگران از حق تجم. ایجاد تشکلهایشان دستگیر و زندانی شده و به حبس های طوالنی محکوم میشوند

حتی حق برپایی جشن اول مه محرومند و بارها و بارها به دلیل برپایی مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و زندانی شده و 

از شما سازمانهای کارگری، معلمان و انسانهای آزادیخواه در سراسر   ....حتی به آنها حکم وحشیانه شالق داده شده است
تاکیدی بر حق تشکل و حق اعتراض و داشتن یک زندگی شایسته انسان  جهان میخواهیم وسیعا از این کارزار ما که در واقع

آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، علیه اعدام و حقوق زن که با . اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود. است، حمایت کنید
روز در اعتصاب  ٠٢رکوبها همین نوع اتهامات با هفت سال حبس در زندان است و در اعتراض به عملکرد دستگاه قضایی و س

غذا بود تا اینکه باالخره با رفع اتهامات صادر شده برای دو خواهرش انسیه و هانیه دائمی در دهم خرداد به اعتصابش پایان 
ما را در مبارزه برای این امر . یک خواست فوری ما آزادی عبدی و آتنا و تمامی زندانیان سیاسی است. داد، باید فورا آزاد شود

باز هم میگویم جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران و ما مردم نیست، صدای اعتراض ما در اجالس سازمان . هم یاری دهیم
 بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و دفاع از حقوق کودک، زندانی سیاسی سابق۶ .جهانی کار باشید

 بگیرد را خیابان کنار در دام فروش جلوی شهرداری

عضو شورای   محمد حقانی ، :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به وگو با خبرنگار ایلنا،  در گفت
به هیچ عنوان نباید اجازه : شهر تهران با اشاره به امکان انتقال بیماری تب کریمه کنگو در مراکز عرضه دام کنار خیابانی گفت

کنند،  فروش دام در سطح شهر داده شود، اما متاسفانه شاهدیم شهرداری تهران به افرادی که دام زنده خرید و فروش می
های مشترک بین انسان و حیوان بسیار خطرناک  دهد که این اقدام با توجه به شیوع بیماری را میاجازه کار در سطح شهر 

شورای شهر تهران حتما باید نسبت به فروش دام در سطح شهر به شهرداری تذکر دهد، : با بیان این مطلب اظهار کرد.است

متاسفانه در این مدت حتی در : این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد... .کند را تهدید می چرا که سالمت شهروندان
اند و این مسئله با توجه  های حامل دام زنده هستیم و افرادی هم تابلو به دست آنجا ایستاده ها هم شاهد ماشین اتوبانکنار 

 ... .شود های مشترک بین انسان و دام باعث گسترش و شیوع آن می به شیوع بیماری

 جزییات+« بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت»تغییر نحوه محاسبه مستمری 

http://www.isna.ir/news/96031206958 

 
 بخشنامه تجدید محاسبه مستمری مشموالن قانون :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

ها ابالغ شد و برنامه آن از ماه  بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به استان
های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور  صندوقسهم  بر این اساس... .شود آینده نهایی و اجرا می

های اجرایی  بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاه
مستمری  طبق قانون دولت مکلف شده است توسط این سازمان .شود های مذکور پرداخت می مشمول تأمین و به صندوق

ربط  های اجرایی ذی بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت کند، لذا دستگاه
بایست ضمن احتساب مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول، افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه  می

التفاوت از تاریخ برقراری مستمری  ها، امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه س از وصول هزینهپ ....معرفی کنند
 .مهیا خواهد بود

 مجلس علنی صحن در آزادشهر یورت زمستان معدن حادثه گزارش ارائه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/496307-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/496305-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3


رود و  هفته آینده وزیر کشور به صحن علنی مجلس می : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  زاری دولتی ایلنا؛گزارش خبرگبه 
برنامه هفتگی مجلس شورای اسالمی دستور کار کمیسیون های .گزارش خود را از روند برگزاری انتخابات ارائه می دهد
همچنین طرح ...اعالم شد( خرداد ۶۰)تا چهارشنبه ( خرداد ۶۱)سه شنبه تخصصی مجلس شورای اسالمی در هفته آینده از 

 توسط آقایان نادر قاضی پور نماینده ارومیه و حسینعلی جاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری  سوال
گزارش کمیسیون و  هر و روستاگزارش وزیر کشور از روند چگونگی برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست و پنجمین شورای ش

 صنایع و معادن در مورد حادثه معدن زمستان یورت آزاد شهر

 دو برابر شدن تعداد حاشیه نشینان در دولت قبل

http://www.isna.ir/news/96031207093 

 
در دولت  میلیون نفر ۴١۵جمعیت حاشیه نشین از   :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

نشینان براساس سند ملی  تعداد حاشیه.میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و دهم رسیده است ۶۶تا  ۶۱خاتمی به 
 ۶۶تا  ۶۱بین  ۳۰همین رقم در سال . بود میلیون نفر برآورد شده  ٢،٠  توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره اصالحات

این یعنی رشدی . هزار رشد کرد۶۶۹و  میلیون هزار به یک٠٠۱نشینی مشهد از  همین ارقام در حاشیه. میلیون نفر برآورد شد
میلیون بدمسکن در بافتهای ناکارآمد میانی، فرسوده، تاریخی  ۶۳در حال حاضر برآورد می شود که حدود  .بیش از صد در صد

میلیون نفر است و وزارت راه و شهرسازی دولت  ۶۶حاشیه شهرها زندگی می کنند که از این تعداد جمعیت حاشیه نشین و 
یازدهم می گوید مسکن مهر نه تنها نتوانست به معضل حاشیه نشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای 

پروژه  ۰۰۳اجرای بیش از ...از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت حاشیه نشینان نداشت و انتقال قابل توجه و قابل ذکری
ساختمان  ۶۰۱زیرساخت های محلی با مشارکت دستگاه های مختلف، خرید و مرمت بیش از   توسعه خدمات و ارتقای

س محلی و شهری در شهرهای گرگان، ارزشمند بمنظور حفاظت و بهره برداری مجدد، توسعه و ارتقای قلمرو عمومی در مقیا
 ....از جمله اقدامات و برنامه های اجرائی بشمار می روند... نائین، بیرجند، کاشان، بوشهر، یزد، شیراز، رشت، تبریز، ارومیه، 

 پایتخت متری04 از کمتر های خانه یمتق + گرانی بدون مسکن بازار رونق

آخرین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی این اطمینان خاطر  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به 
تمام : گفتوزیر راه و شهرسازی « اس آخوندیعب» .سازان داد که خانه بدون گرانی وارد دوره رونق می شود را به مردم و انبوه

که بازار مسکن در حال رشد است و این رونق بازار بدون افزایش قیمت های  :شاخص های پیش نگر اقتصادی می گویند
« حامد مظاهریان»همچنین طبق گفته  .جهشی و نهایت افزایش قیمت ها در حوزه مسکن همسطح نرخ تورم خواهد بود

رصد رشد داشته و سیاست های  522معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی که قیمت مسکن در دو دولت نهم و دهم بیش از 
دولت قبل موجب شد که قیمت زمین در تهران هم قیمت زمین در کشور اورپایی مانند سوئد شود، در دولت یازدهم بیشترین 

 ....درصد بوده است 12حدود  رشد قیمت چیزی

 در فاز اجرا« التحصیالن اشتغال فارغ»رفع اشکاالت اجرای طرح 

http://www.mehrnews.com/news/3994490 

 ۰۱ون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزیر تعا: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  دولتی مهر؛ به نوشته خبرگزار ی
در « التحصیالن اشتغال فارغ»التحصیالن دانشگاه بودند، اطمینان داد اشکاالت طرح  از فارغ ۳۵درصد متقاضیان شغل در سال 

اخیر افزایش یافته که سهم زیادی از این جمعیت را جوانان   های نرخ مشارکت طی سال: گفتعلی ربیعی  .اجرا برطرف شود
های اخیر بودیم به طوریکه در سال گذشته  از طرفی شاهد افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در سال. دهند تشکیل می

ربیعی با تاکید بر اینکه در طرح کارورزی عالوه بر ....شغل از فارغ التحصیالن دانشگاهی بودند درصد از متقاضیان ۰۱بیش از 
در جلسه کمیسیون تخصصی : صیالن برای ما مهم است گفتمتقاضیان شغل، واحدهای پذیرنده و طرف تقاضای جذب فارغ التح

های اجرایی واحدها و طرف تقاضای کار را شناسایی کنند تا در طرف تقاضا نیز بتوانیم از باالترین  اشتغال مقرر شد تمام دستگاه
هایی مبنی بر استفاده از نیروهای قبلی یک واحد تولیدی به عنوان کارورز برای  ربیعی درباره نگرانی ها استفاده کن ظرفیت بنگاه

این : ردن کارورزان به دلیل پرداخت دستمزد کمتر گفتاستفاده از مزایای طرح و همچنین اخراج نیروهای فعلی و جایگزین ک
ها را برطرف می کنیم چرا که ابزارهای الزم برای مدیریت این  دهیم این نگرانی های ما هم بود اما اطمینان می  موضوعات نگرانی
ر فاز اجرا و معرفی افراد به فعال در مرحله ثبت نام از متقاضیان شغل و همچنین واحدهای پذیرنده هستیم اما د. طرح وجود دارد

 .های الزم صورت می گیرد واحدهای اقتصادی قطعا نظارت

 قاچاق کاال 
 :وگو با فارس رئیس اتاق اصناف در گفت

 به آمار کاهش قاچاق اطمینان ندارم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960312000282 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/496288-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA


رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  ،علی فاضلی :آمده است ۶۹۳۱د خردا ۶۰جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی فارس؛به 

بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و عزم مردم در : اطمینانی به کاهش آمار قاچاق ندارم، گفت
توانم در مورد آمارها اظهار نظر   نمی: گفتعلی فاضلی .توان با واردات کاالهای قاچاق مبارزه کرد نخریدن کاالی قاچاق نمی

تولی برخورد با قاچاق ام که م هنوز متوجه نشده: افزودرئیس اتاق اصناف ایران  .کنم اما شخصا اطمینانی به این آمارها ندارم
اگرچه اقدامات مختلفی در مبارزه با : وی با بیان اینکه قاچاق در اقتصاد ما نهادینه شده است، بیان داشت  .چه کسی است
برخورد با قاچاق به ابزارهای  فاضلی با تأکید بر اینکه .است قاچاق کم اثر نشده های مختلف صورت گرفته اما قاچاق در بخش
خواهیم بدون تقویت تولید ملی و بهبود کیفیت  چگونه می: له تقویت تولید ملی نیازمند است، اظهار داشتدیگری از جم

اگرچه مشتری مداری یکی از ابزارهای مبارزه با قاچاق : رئیس اتاق اصناف ایران گفت  تولیدات داخلی با قاچاق مبارزه کنیم؟
نتوانستیم سلیقه مشتری را به سمت مصرف کاالهای داخلی جلب کنیم  های مختلف با توجه به اینکه در حوزه کاال است اما

  ....قاچاق رشد کرد

 دارد ادامه ورامین آجرماشینی های کارخانه بحرانی وضعیت

دبیر خانه کارگر ورامین از ادامه وضعیت ، حیدر مظاهری: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  ی ایلنا؛گزارش خبرگزاری دولتبه 
رویه  ها به دلیل افزایش بی اکثر این واحد: های تولیدکننده آجر ماشینی در این شهرستان انتقاد کرد و گفت بحرانی کارخانه

ند و متاسفانه طی این سالها به دلیل رکود حاکم بر ا سال پیش تعطیل شده 7تا  6قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز از تقریبا 
های کوچک وبزرگ  در شهرستان ورامین تعداد زیادی کارخانه.بخش ساختمان این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرده است

تا  6رویه قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز از قریبا  ایش بیها به دلیل افز فعال هستند که اکثر این واحد( ماشینی)تولیدکننده آجر

او با بیان اینکه متاسفانه رکود حاکم بر بخش  .اند سال پیش دچار مشکل شده که در نهایت تعدادی از آنها تعطیل شده 7
ر ماشینی در ورامین ترین واحدهای تولیدکننده آج برخی از با اهمیت: ساختمان در تشدید این وضعیت موثر بوده است، افزود

 .هستند که به دلیل رکود بازار کار سالهاست تعطیل هستند.. «ایتالران»و« ثبات»،«مانا»،«سفالران»، «جام پاس»همانند 
این فعال کارگری با بیان اینکه تا همین چند سال پیش در واحدهای آجر ماشینی ورامین چند صدکارگر مشغول کاربودند، 

 .زمینه اشتغال دوباره کارگران را در این واحدها فراهم کند  هایی با احیای چنین کارخانه  رود که دولت انتظار می: افزود

 هزار تومانی به کارورزان از تیر۰۱۳رداخت حقوق پ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426292 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر  ، ی منصوریسعی: آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ 
هزار تومان  ۹۶۱رای حضور در دوره کارورزی حدود کارورزان ب: تعاون از آغار رسمی طرح کارورزی از تیرماه خبر داد و گفت

امیدواریم از هفته نخست تیر : گفتوی با اشاره به این طرح  .دریافت می کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می شوند
هزار نفر در سایت کارورزی نام نویسی  62وی با بیان اینکه تا کنون بیش از .الم کنیمفرآیند رسمی اجرای طرح کارورزی را اع

همزمان کوشش می کنیم بنگاه های اقتصادی و کارفرمایانی که عالقمند به پذیرش کارورزان هستند هم : ادامه داد کرده اند،
ا این ها در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم حداکثر نام نویسی کنند و با تشکل های کارفرمایی، صنعتی و دستگاه های مرتبط ب

وی .طرح کارورزی دو طرف کارفرما و کارورز را به هم وصل میکند: منصوری اضافه کرد... .پذیرش را برای کارورزان ایجاد کنیم
هزار تومان دریافت می کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می  312در دوره کارورزی حدود کارورزان برای حضور : گفت
پس از اینکه کارورز دوره کارورزی را طی کند : معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود .شوند

سال سهم کارفرما را در بحث بیمه تامین اجتماعی  2اگر توسط کارفرما جذب و مشغول به کار رسمی شود دولت برای مدت 
درصد کارورزانی که در دوره آزمایشی این طرح دوره کارورزی را گذراندند مشغول به  72: منصوری اضافه کرد .پرداخت می کند

 .کار شدند

انی به با دفاع قاطعانه از اسماعیل عبدی سرکوب و خفه کردن صداهای اعتراض به حقوق انس
 جوانمیر مرادی/  بهانه پوچ امنیتی را پایان دهیم

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6170 

 

اسماعیل عبدی از فعالین و رهبران جنبش معلمان از روز   :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه ؛ ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
رک با جعفر عظیم زاده به دنبال انتشار بیانیه مشترکشان علیه امنیتی اردیبهشت، در یکمین سال روز اعتصاب غذای مشت 12

کردن فعالیتهای صنفی و احتماعی با خواست ممنوعیت امنیتی کردن این گونه فعالیتها و مختومه شدن کلیه پرونده هائی که 
روز با وجود وخامت حالش و همچنین  33با اتهامات امنیتی علیه فعالین تشکیل شده اند، اقدام به اعتصاب غذا نموده و بعد از 

با وجود گستردگی اعتراضات داخلی و بین المللی به ادامه زندانی نمودن اسماعیل عبدی، دستگاه قضائی و دیگر مقامات 
مسؤل حکومتی از جمله روحانی که در مناظرات انتخاباتی رقیب خود دوستدار زندان و اعدام معرفی می کرد و خود را به 

رسیدن ما کارگران، معلمان، مزدبگیران کم درآمد و ....لف، همچنان بر تشدید فشار بر این معلم زندانی مصر هستندظاهر مخا
بیکاران و همه انسانهای آزادیخواه ایران به ابتدائی ترین حقوق خود نیز در گرو اعتراض به دهن کجی به تحقق خواسته ها 

یل عبدی وآتنا دائمی شکل گرفته، با پیوستن به آن با خواست یمان است و امروز که صفی قدرتمند در  حمایت از اسماع

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495276-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


آزادی فوری اسماعیل عبدی، آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرائی و دیگر زندانیان با اتهامات امنیتی صف خود را قدرتمندتر 

 .کنیم

 عبدی اقدام فوری برای آزادی اسماعیل: سازمانهای معلمان کانادا

http://www.azadi-b.com/J/2017/06/post_45.html 

همزمان با گسترش    :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  به خبر مندرج در سایت آزادی بیان به نقل از اتحاد بین المللی ؛
رش هستند؛ از اعتراضات و کمپینهای آزادی اسماعیل عبدی در ایران، کارزارهای بین المللی برای آزادی عبدی در حال گست

کمپین جهانی آموزش بین الملل تا کارزار فوری عفو بین الملل و اتحادیه های معلمان در کشورهای مختلف و نیز بطور 
 :نادا در حمایت از اسماعیل عبدیبیانیه مشترک سازمانهای معلمان کا....برجسته در توییتر و سوشیال مدیا

دبیران استانی .   درخواست اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی از رهبران معلمان ایران که در اعتصاب غذا به سر می برد
و منطقه ای تشکالت معلمان از سراسر کانادا، در جلسه ای در ونکوور، به اتفاق آرا خواستار شده اند که جاستین ترودو، 

وزیر، و کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه، از دولت ایران بخواهند که فورا و بدون قید وشرط اسماعیل عبدی از رهبران  نخست
ما از دولت کانادا درخواست می کنیم که از مقامات دولت ایران ... .معلمان که در حال اعتصاب غذا می باشد را آزاد کند

بخواهد اتهامات بی اساس علیه آقای عبدی را لغو نموده و کلیه اقدامات الزم برای آزادی فوری و بی قید و شرط او را در 
 (انگلیسی متن اصلی در وب سایت)گزارش، ترجمه  .دستور کار قرار دهد

http://www.ctf-fce.ca/en/news/Pages/default.aspx?newsid=1983997915&year=2017 

 ۰۱۶۰دوم جون ۶  و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران 

iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak 

 

 صنفی مسائل حل راه صنفی نهادهای با وگو گفت/ایم آماده کارگران صنفی مشکالت حل به کمک برای

های صنفی کارگری بخش  در حالی که این روزها گروه : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۰جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به 
اند ، رئیس کمیسیون اجتماعی  کرده( کاج)عتراضی خود را بر اجرای طرح کارورزی برای اشتغال جوانان مشترکی از اقدامات ا

سلمان خدادادی  .مجلس شورای اسالمی از آمادگی این کمیسیون برای کمک به حل مشکالت صنفی کارگران خبر داد
ای که میان نهادهای صنفی کارگری و کمیسیون  یادآوری تعامل سازندهرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با 

مجلس و به ویژه کمیسیون : متبوعش در متوقف کردن روند بررسی الیحه معیوب اصالح قانون کار وجود داشت، گفت
خدادادی ....ها است اجتماعی در خصوص حل مشکالت صنفی کارگران آماده برگزاری هر گونه جلسه با مسئوالن این تشکل

حه را پس گرفته با اشاره به اینکه پس از رد این الیحه در کمیسیون اجتماعی مطلع شدیم دولت نیز در اقدامی جداگانه این الی
رعایت نشده ( مطالبات کارگران، کارفرمایان، دولت)گرایی  متاسفانه الیحه اصالح قانون کار اصل سه جانبه: است، بیان داشت

اعتراض کارگران و ....بود به همین دلیل اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بدون ورود به جزئیات در کلیات این الیحه را رد کرد
گیرد که دولت به هنگام عمل به این تکلیف قانونی خود، نسبت به افزایش  نفی آنها به این طرح از آنجایی اوج مینهادهای ص

گذاران اقدام کرده و در یافتی تمامی دانش آموختگان مراکز دانشگاهی را که در  های تعیین شده برای سرمایه سقف معافیت
 .است اند را تا ثلث حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تقلیل داده رآمدهقالب این طرح و به عنوان کارورز به استخدام د
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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-9/496302-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C
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
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


 

 

 


