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  ترور و ناامنی در تهران *

عملیات  ، شاهد۷۷۷۱ژوئن  ۷۱برابر با  ۷۹۳۱خرداد ۷۱، روزچهارشنبهممی بریآن بسر طی هفته ای که در
بودیم قلب تهران در( شورای اسالمی سخمینی و مجلآرامگاه ) ساختمان های قطه تهران تروریستی جنایتکارانه دردو ن

نفرآنان شناسایی شدند و تنها یک زن، ناشناس باقی  ۷۱نفر رسیده ، که  ۷۱دست کم آن تا حاال تعداد کشته شدگان که 

عملیاتی که منجر به کشته . استداشته نیز نزدیک به پنجاه نفر زخمی حادثه تلخ روزچهارشنبه ،  جدا ازاین .مانده است

و مان بنادرسازپرسنل یک گرفته تا عابرین پیاده و کارگر فضای سبز و زخمی شدن عده ای از مردم بی گناه، از 
یک کارگر بخش خدمات فضای سبز آرامگاه خمینی ، به نام  مازیار سبزعلی  ،به نام سید رضا ثابتی ،دریانوردی 

، "حسین جاللی " همچنین سه نفر از معلمان و فرهنگیان کشور به نام های  ستان گیالن ، وزاده، از صومعه سرای ا

فرهنگیانی که برای پیگیری مطالبات خود و همکاران شان از . گردید" هانیه اکبریانی " و خانم " حسین بنی اردالن "

بریان یکی از آموزشیاران نهضت خانم هانیه اک  .استان خراسان شمالی و شهرستان نور به تهران آمده بودند
به همراه جمعی از معلمان قراردادی و آموزشیاران  پیشتر از این واقعه،روز  ۷سوادآموزی شهرستان دلفان بود که در

 مهدیه د به همچنینتبدیل وضعیت و مطالبات خود بودن نهضت سوادآموزی با تجمع مقابل مجلس خواستار پیگیری

جان مدنی انجمن پایان کارتن خوابی لرستان که در مجلس به ضرب گلوله تروریستها   استاد دانشگاه و ازفعاالن هراتی

 .باخت

 

تروریسم . چهارشنبه بخشا باز از مزدبیگران جامعه ما بوده اند ستیجان باختگان عملیات تروریهمانطوری که یاد شد؛ 

برای ما هیچ . حادثه هولناکی است که می تواند آتش کشتارها و مصیبت های بیشتری را در ایران و منطقه مشتعل سازد

برای ما که دهه خونین شصت  .تروریسم در هر شکل و توسط هر فرد یا گروه به شدت محکوم استیدی نیست که ترد
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، همان اتفاقی «امنیت»ایجاد فضای امنیتی و تحدید آزادی شهروندان با چماِق  را پشت سر گذاشتیم، نیک می دانیم ؛

" سرکوب منتقدان و اپوزیسیون با چماق  .دیمشاهد بوایست که در سرکوب بعد از خرداد شصت در سراسر ایران 

توجیه سرمایه ، در کنار " امام زمان" درجامعه  توسط سپاه و بسیج و سربازان گمنام " امنیت" و حفظ " مبارزه با ترور

مبارزه با تروریسم در خارج مرزها برای »به بهانه باز های نظامی و حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه  گذاری

، دودش به چشم مردمان جامعه ما و وسیله محدودیت آزادی و وسیله ، همه و همه  گیری از رسوخ آن به کشورجلو

گشایش فضای رعب و وحشت و باعث جلوگیری از اجتماعات و تحرکات اعتراضی کارگران ، معلمان و سطوح 

سمت باال هانیه اکبریان را در  عکس.مختلف جنبش های اجتماعی برای طرح مطالبات بی پاسخ مانده آنان می گردد

است و عکس وسطی از آن بانو مهدیه هراتی تظاهرات اعتراضی پانزدهم خرداد در برابر مجلس قرمز نموده راست و 

ابراز   و  ضمن محکوم کردن قاطعانه این اقدامات جنایتکارانهبه سهم خویش " مجله روز شمارکارگری هفته . " 

خواسته ها و مطالبات کارگران و اردوی کار  ازهمواره  نیان و مجروحان این جنایت،همدردی با خانواده های قربا

  !دفاع می نمایدوسیعا 

 :کم آبی و بی برقی درسیستان و بلوچستان **

 

در سطح . دیگری در جای جای کشور بیداد می کند  ازبی و آتش سوزی ها یکی پس تابستان است و آتش گرما و بی آ

ت که در حوادث حین کار ماشاهد اخبار اسفبار آتش سوزی ها درسطح کارخانه ها ، موسسات و خبر ها روزی نیس

سابقه در استان  نزدیك به دو هفته است كه گرماي بي .نباشیم ... صنایع تولیدی بزرگ ، خانه ها ، جنگل ها و غیره 

دم ایجاد كرده است و بنا به بلوچستان به خصوص در مناطق جنوبي، مشكالت فراواني را براي مر سیستان و 

هاي هواشناسي در روزهاي اواخر این هفته و همچنین اواسط هفته آینده دما و گرد و غبار در این استان افزایش  بیني پیش

درجه در  ٠٥دماي باالي . مردم بلوچستان همیشه به گرما عادت داشتند اما این گرما از جنس دیگري بود. خواهد یافت

در خبرها آمد چوپاني در اطراف . اي از مردم را راهي بیمارستان كرد ا قابل تحمل نبود و عدهبسیاري از شهره

مطالبات و اعتراضات مردم از شرایط سخت و . شهرستان چابهار در اثر گرمازدگي جان خود را از دست داد

ان، وزیر نیرو را به شهرهاي وبلوچست كمبودهایي كه در حوزه آب و برق وجود داشت و نیز درخواست استاندار سیستان

او در این . تر به مشكالت آب و برق مردم رسیدگي كند چیان ماموریت یافت تا هرچه سریع جنوبي استان كشاند و چیت

سفر قول داد كه در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت كاهش تعرفه برق شهرهاي جنوب استان حل شود و به مسائل 

با وجود این گرما هیچ كدام از ادارات دولتي در جنوب استان سیستان . م رسیدگي شودمربوط به مشكالت آب و برق مرد

قطعي مكرر . و بلوچستان تعطیل نشد و مشكالت به وجود آمده در حوزه برق، نارضایتي گسترده مردم را درپي داشت

به جز . رفتند كالفه كرده بود ميباران به سر كار هم  داري را كه باید در این آتش برق و افت شدید ولتاژ، مردم روزه

 .كنند كدام از شهرهاي جنوبي استان از كاهش تعرفه برق مناطق گرمسیري استفاده نمي شهرستان چابهار، هیچ

را با دشواری های زندگی مردم  شما " زهرا روستا" خانم گزارش ، " مجله روزشمارکارگری هفته"ی درمتن خبرها

  . بیشتر همراه می گرداند ع مرتب برق در گرمای سوزان تابستان آن مناطق ، کم آبی و قطسیستان و بلوچستان 

 اجالس ساالنه سازمان جهانی کار در ژنو ***

مقراروپایی سازمان ملل درکشورسوئیس شهر ژنو  طی هفته ، صد و ششمین اجالس سالیانه سازمان جهانی کاردر

اضات و اجتماعات و فعالیت های گوناگون آن رد این شماره شروع شده و اخبار اعتر (ژوئن۶)خرداد۵۱ازروزدوشنبه 

 مجله در برابر ما اس

 زندانی در ایران  فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری                
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در دفاع از حقوق  - ژنو -میدان ملل/  کار  در برابر دفتر سازمان جهانی 7132ژوئن  31اده در روز تظاهرات ایست

 . های سندیکایی در ایران و آزادی کارگران

و سولیدر      (UNSA)، اونسا (FSU)او .اس.، اف(CFDT)ت .د.اف.، ث(CGT)ت .ژ.ث :ما سندیکاهای فرانسوی 

          (Solidaires)  سازمان بین المللی کار در ژنو را  7102تشکالت کارگری شرکت کننده در اجالس سال ، کلیه

  :فرا می خوانیم  که برای

حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در   -سه ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛ -دوآزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛ - کی

 سازمان جهانی کارلمللی ا هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین

 !همراه شوید ژنو –7132ژوئن  31؛ 31الی  37از ساعت  به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

 پاریس  -فرانسه  و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران  -همبستگی سوسیالیتی با کارگران ایران : ترجمه و تکثیر

 امیرجواهری لنگرودی: از  (ILO)تشکیل اجالس سالیانه سازمان جهانی کار پیرامون :یادداشت کارگری 
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مقراروپایی سازمان ملل درکشورسوئیس شهر ژنو ازروزدوشنبه  صد و ششمین اجالس سالیانه سازمان جهانی کاردر

 : آمده است  یادداشت کارگریدر این .. .ادامه دارد (ژوئن۵۶)خرداد۶۶بعد شروع شده وتا هفته (ژوئن۶)خرداد۵۱

اعتراض ما علیه حضور نمایندگان جمهوری اسالمی در اجالس ژنو، اعالم حمایت ما از داشتن حق تشکل مستقل و 

گیران کشور، حق سراسری برای طبقه ما و همه آحاد اردوی کار، آزادی اندیشه و بیان، زندگی شایسته برای عموم مزدب

تجمع و گردهم آیی ها ، منع کار کودکان، برابری کامل جنسیتی، مطالبات بازنشستگان، پرستاران و معلمان سراسر 

 . کشور ما است که هیچ نماینده ای از خود در این اجالس جهانی ندارند

ترین وظایفش درکشورهای اعتراض ما درعین حال واکنشی هست به عدم توجه سازمان جهانی کار به یکی از مهم 

 . عضو که پیگیری نحوه رعایت مقاوله نامه های این سازمان باید شمرده شود 

، درقبال سیاست های ضد کارگری جمهوری ( او. ال.آ) اعتراض ما به مماشات طلبی مدیریت سازمان جهانی کار

 . ست اسالمی و حضور نمایندگان امنیتی و اطالعاتی رژیم در اجالس سالیانه آن ا

اعتراض ما پژواک صدای آن نیروی عظیم رنج و کار جامعه ما است که هیچگاه در چنین مجالسی نماینده از جانب خود 

ژوئن فراخوان مشترکی از سوی نوزده تشکل مدافع حقوق ۵۱برای روز . ما تالش مان پژواک صدای آنان است. ندارند 

دهندگان در میدان ملل برابر اجالس سازمان جهانی کار تالش  فراخوان. کارگران از جای جای جهان داده شده است

دارند پژواک صدای حق طلبی کارگران ایران باشند و این اعتراض همزمان در چندین کشور جهان هم صورت می 

ر د.  پشتیبانی و حمایت ازاین اقدامات می تواند راه گشای دفاع از مطالبات و خواسته های کارگران شمرده شود. گیرد

 !انجام این وظیفه نباید ازهیچ اقدامی خودداری ورزید

المللی  اتحاد بین»وگو با علیرضا نوایی، فعال  گفت ،نامه مقاوله ۱و مواجهه کارفرمایان و دولت ایران با   ILOاجالس

 لیال محمودی« در حمایت از کارگران ایران

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

 (ILO)صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار:  آمده است ۵۱۳۶ خرداد ۵۱نجشنبه پ به خبرمندرج در سایت اتحاد؛

گزارش امسال اجالس،  .ادامه خواهد داشت( خرداد ۶۶)ژوئن  ۶۵در ژنو آغاز شده تا جمعه ( خرداد ۵۱)ژوئن  ۱از 



خگویی نسبت به اجرای نامه پرداخت بموقع دستمزدها، و درخواست پاس نقض مقاوله: مورد به ایران پرداخته است ۶در 

 .نامه مربوط به ایمنی و سالمت محیط کار  مقاوله

های  گوید در چنین مواردی هیات به زمانه می« المللی در حمایت از کارگران ایران اتحاد بین»علیرضا نوایی فعال 

شان تزئینی  اند، نقش عزام شدهها که بعنوان نمایندگان کارگران ایران به اجالس ا نمایندگی دولت و کارفرمایان فعالند و آن

، از ایران به عنوان  ILOدر گزارش خود به اجالس امسال« ها نامه ها و توصیه نامه کاربست مقاوله»کمیسیون .است

مربوط به ایمنی و سالمت ۵۱۱موقع دستمزدها یاد کرده و درباره مقاوله نامه  درباره پرداخت به۳۱نامه  ناقض مقاوله

شود، چه کسانی  این کمیسیون چگونه از وضعبت کارگران ایران باخبر می.توضیح خواسته استمحیط کار از ایران 

ها شناخته شده  نامه قرار بوده امسال بعنوان نماینده کارگران به سوئیس سفر کنند، در موارد قبلی که ایران ناقض مقاوله

سازماندهی شده است، این سواالت را با  هایی در حمایت از کارگران ایران ای حاصل شده و چه آکسیون چه نتیجه

 .ایم در میان گذاشته« المللی در حمایت از کارگران ایران اتحاد بین»علیرضا نوایی فعال 

 

 :وگو با علیرضا نوایی را بشنوید گفت

gzxwht1wpm5thttps://soundcloud.com/radiozamaneh/ 

 یکم ؛ طرح کارورزی دوم ؛ قاچاق کاال ، سوم ؛ حدت حوادث حین کار : سه مولفه دیگر در اخبارروزهفته قابل مکث و تامل است  

**** 

 طرح کارورزی

برای پایین آوردن امروز . روحانی و وزیر کارش علی ربیعی روزی از سونامی ده میلیونی بیکاران یاد می کرد دولت 

کند و متاسفانه این بار با ارزان  بیکاران و ارائه اطالعات جهت اشتغال زایی، انواع طرحها را مهندسی و مطرح می  درصد

در دل ورشکستگی اشتغال زایی به نوعی قصد دارد چرخ تولید را و پیاده نمودن نوعی بردگی کار نوین ، کردن نیروی کار 

س از منسوخ شدن طرح استاد شاگردی و شکست در آن طرح به طور وزارت کار پ در این هنگامه   .به گردش درآورد

ای با کمی تغییرات، طرح کارورزی را مطرح کرد و با توجه به اینکه هنوز ابعاد دقیق این طرح مشخص نشده  هوشمندانه

وق کارگران را های احتمالی و ضایع شدن حق توان با نگاهی به گذشته و ارائه این گونه طرحها سوء استفاده است ولی می

متاسفانه با . دهند کشور را تشکیل می بیکاران قابل توجه نیروی پر شمار تعدادزنان و مردان فارغ التحصل  .پیش بینی کرد

از این  ، و بستن قرارداد کاری ، اجتماعی بیمه  کارفرمایان بجای جذب کارگر و رعایت قوانین کار و تامین ،این طرح ارائه

کارفرما همان حد کاری . هیچ وجه از قانون کار موجود نیست کنند که مشمول قوانین  کارورز استفاده میعنوان   جوانان به

هزارتومان بابت  دستمزد  ۱۵٥حدود را برای تولید خود الزم دارد ، از این نیروی جوان  جامعه بهره وری می کند و مبلغ 

د بشمار می رود که تازه آنهم درحالی که حداقل دستمزد، کارورز به آنان خواهند داد که یک سوم حداقل دستمزدموجو

در چهارچوب این طرح نیروی کار ارزان دانش آموخته گان دانشگاهی . خودش چندین برابر زیر خط فقربشمار می رود

ین افراد می شوند و پس از شناسایی ظرفیت های اشتغال، ا بیکاراز مقطع فوق دیپلم تا دکترا با ثبت نام درسامانه شناسایی

و به صورت موقت، جایگزین نیروی کار موجود می گردد تا به نام مبارزه با بیکاری،  به بازار کار معرفی می شوند

رقابت بین ارتش ذخیره بیکاران با نیروی کار را دامن زنند تا هم دستمزدهای بیشرمانه حداقلی فعلی را بیشتر درهم 

زایش دهند و هم پالن اشتغال زایی ساالنه خود را باال ببرند وبقولی برای حل بشکنند، هم ناامنی در محیط های کاررا اف

برپایه اخبار مندرج در مجله روزشمار کارگری هفته ،  !سونامی بیکاران چاره اندیشی مدبرانه ای را پیش کشند

  . امن گستر گردداعتراضات و نقد های زیادی از جانب خودی ها تا حال صورت گرفته و میرود که این اعتراضات د

 :قاچاق کاال

بدل قابل مکثی  حوزهآرام آرام بدل به " مجله روز شمار کارگری هفته " در اخبار قاچاق کاال بعنوان یک محور خبری 

تامل و توجه به این خبر از زوایای گوناگونی می تواند مورد . می گردد که هر روز هفته بشکل پیوسته دنبال می گردد 

بخش کشاورزی  سازو کارهای چندگانه  -د که عمدتا عوارض به جا مانده از آن در حوزه تولید صنایع قرار گیر وارسی

و تمرکز ارگان های ذینفع جا دارد که در فرصتی دیگر به همه جنبه های مسله قاچاق کاال . ای را از خود بجا می گذارد 

 .  به شکل همه جانبه ای پرداخته شود 

 حوادث حین کار

 :  یاد آور شدم ها که بارونه همانگ  

https://soundcloud.com/radiozamaneh/gzxwht1wpm5t


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

بدلیل حدت اخبار حوادث حین کار ، آنها را در مجله هفته جا نمی دهم ولی روز شمار کارگری ؛ گواه حدت یابی حوادث 

ولین ئحال در دل اجالس جهانی کار با ادعای مس. حین کار و خاصه آتش سوزی ها در جای های گوناگون بوده است 

این در . را به اطالع نمایندگان جهانی اعالم می دارند وزارت کار روبرو هستیم که گزارش کاهش حوادث حین کار 

خود در هنگامه ای بوقوع می پیوندند که دروغ حالیستکه روند حوادث حین کار ، همچنان رو به افزایش است  و این 

. ارند جزء جدایی ناپذبرارکان نظام بوده و همه تالش دارند که پرده پوشی نمایند و کارنامه روشنی از خود بر جای گذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   !رصتی دیگر به این مهم باز خواهیم گشتدر ف

ل ها پیش به شکل مستمر پی من آن را از ساکه است  آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری اما 

اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  روزمره گی اخبار . گرفته ام 

 . آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم دادکارگری و مبارزات کارگران ، 

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

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

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

 . می توایند مربوط گردید زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم اخبارتان با ایمیل 

haftegi.kargari@gmail.com  1183:263224400تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 بهنام ابراهیم زاده/ هیات جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران در سازمان جهانی کار نیست

621-ws.wordpress.com/2017/06/04/gilehttps://rahekargarne/ 

 

صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار در    :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  ؛...وبالگ کارگری راه کارگربه گزارش 
یکی از این هیات ها از سوی . کشور عضو این سازمان برگزار خواهد شد ۲۸۱با حضور ( ژوئن ۲٢تا  ١)خرداد ۱٢-۲١فاصله 
جمهوری  .حرف ما اینست که هیات جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران و مردم نیست. ی اسالمی خواهد بودجمهور

ازجمله مقاوله . اما تمامی مقاوله نامه های این سازمان را زیر پا گذاشته است. اسالمی عضوی از سازمان جهانی کار است
ی است و در ایران کارگران نه تنها از حق تشکل محرومند بلکه در باره آزادی تشکل و قراردادهای جمع ۳۸و  ۸۱نامه های 

در ایران همچنین . بخاطر تالش برای ایجاد تشکلهایشان دستگیر و زندانی شده و به حبس های طوالنی محکوم میشوند
هانی کارگر کارگران از حق تجمع و حتی حق برپایی جشن اول مه محرومند و بارها و بارها به دلیل برپایی مراسم روز ج

از شما سازمانهای کارگری، معلمان و   ....دستگیر و زندانی شده و حتی به آنها حکم وحشیانه شالق داده شده است
انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان میخواهیم وسیعا از این کارزار ما که در واقع تاکیدی بر حق تشکل و حق اعتراض و 

آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق . اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود. مایت کنیدداشتن یک زندگی شایسته انسان است، ح
کودک، علیه اعدام و حقوق زن که با همین نوع اتهامات با هفت سال حبس در زندان است و در اعتراض به عملکرد دستگاه 

ر شده برای دو خواهرش انسیه و هانیه روز در اعتصاب غذا بود تا اینکه باالخره با رفع اتهامات صاد ١٥قضایی و سرکوبها 
یک خواست فوری ما آزادی عبدی و آتنا و تمامی زندانیان . دائمی در دهم خرداد به اعتصابش پایان داد، باید فورا آزاد شود

دم باز هم میگویم جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران و ما مر. ما را در مبارزه برای این امر مهم یاری دهی. سیاسی است
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و دفاع از حقوق کودک، / .نیست، صدای اعتراض ما در اجالس سازمان جهانی کار باشید

 زندانی سیاسی سابق

 به شورای مدیریت سازمان جهانی کارمحمود صالحی نامه سرگشاده 

 کارگران و مزد بگیران

622-gilehttps://rahekargarnews.wordpress.com/2017/06/05// 



 
محمود صالحی فعال جنبش کارگری ، از نامه سال گذشته خود به مدیریت : مندرج در وبالگ کارگری راه کارگر به نوشته 

مجمع عمومی سازمان جهانی کار که   : است  وردهآ۲۹۳۱خرداد  ۲۱دوشنبه  سازمان جهانی کار ، درپست فیس بوکی اش ،
در شهر ژنو  ۱۳۲۱/ ماه مه / ۹۳ت در تاریخ حد به حساب می آید، قرار اسیکی از زیرمجموعه های سازمان ملل مت

 .کشورسوئیس آغاز به کار کند
 :سازمان جهانی کار با استناد به اساسنامه تصویب شده باید در راستای ارائه خدمات به کارگران از جمله

 تنظیم زمان کار –۲
 تثبیت زمان کار روزانه و هفتگی کار– ۱
 راردادهای کارچگونگی ق – ۹
 مبارزه با بیکاری – ۴
 تضمین دستمزد در خور یک زندگی مناسب با شرایط روز – ۱
 حمایت از کارگران در برابر بیماری های همگانی و حرفه ای – ۱
 حوادث ناشی از کار – ۱
 حمایت از کودکان، جوانان و زنان – ۸
 حمایت از مستمری بگیران و از کار افتادگان– ۳

 اصل دستمزد برابر در برابر کار برابر تثبیت – ۲۳
 تثبیت اصل آزادی سندیکا های کارگری – ۲۲
 سازمان دهی آموزش های فنی و حرفه ای – ۲۱
 .... تشکیل شده است...حمایت از کارگران مهاجر و – ۲۹

 !جناب مدیر کل و اعضای محترم سازمان جهانی کار
ز تمام این بی حقوقی ها وحق کشیها در ایران و دیگر کشورهای که عضو ما کارگران ایران بخوبی می دانیم که شما ها ا 

اما چون خود سازمان جهانی کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی تاسیس شده و . سازمان جهانی کار هستند اطالع دارید
بقه کارکر در ارتباط اکثریت شرکت کنندگان در مجمع عمومی آن سازمان از صاحبان قدرت و خودشان به شکلی با استثمار ط

 . هستند هیچ وقت برای اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن سازمان اقدامات جدی انجام نخواهند داد
ما کارگران خوشحال هستیم که اصل سه جانبه گرایی که توسط سرمایه داران و کسانی که خواهان ماندگاری وتداوم  

کارگران به خوبی متوجه شده اند که سازمان جهانی کار .گی سالهای گذشته را ندارداستثمار در جامعه هستند دیگر آن برند
 . تنها یک دکور است و هیچ یک از مصوبه های آن سازمان در هیچ کجای جهان قابل اجرا و اجرا نمی شود

  با احترام محمود صالحی
کد  ۹۱۱شبنم چهار منزل شخصی پالک  خیابان شیخ شلتوت کوچه –شهرستان سقز خیابان شهدا  –کردستان  –ایران 

  88939136060410همراه  889364668901تلفن منزل  4431111666پستی 
 6/3/1395 

 :بیانیه پنج تشکل فعاالن کارگری 

-3 کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهرو بندر امام- 2 کارگران پروژ های پارس جنوبی -1

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک- 5 کرج –محور تهران جمعی از کارگران -  4فعاالن کارگری جنوب 

 خطاب به همۀ سازمان های کارگری جهان

https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/06/07/gile-623/ 

و شرکت نمایندگان تشکل « سازمان جهانی کار»در آستانه اجالس سالیانه : به نوشته وبالگ کارگری راه کارگر آمده است 
ادهای کارگری از سراسر جهان و به استناد اساسنامه این سازمان، از تشکل های کارگری ایران نیز برای فرستادن ها و نه

 .نمایندگان خود به این اجالس دعوت به عمل آمده است
 امسال نیز همچون سال های گذشته این اجالس در حالی برگزار می شود که نمایندگان مستقل و واقعی طبقۀ کارگر ایران

برای شرکت و تشریح چگونگی شرایط کار و زندگی و مبارزات کارگران ایران، با موانع جدی از سوی دولت، قوۀ قضائیه و 
کارگران ایران بارها طی گزارشات و شکایت های متعدد به مجامع بین المللی . نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی مواجه اند

ای شدید وعدم برخورداری خود از کوچک ترین حقوق بنیادین و حمایت های ، محرومیت ه«سازمان جهانی کار»و از جمله 
قانونی را مطرح کرده اند، و این شرایط غیر انسانی و ضد کارگری علیه میلیون ها کارگر مرد و زن، کودکان کار و خیابان، 

 ....بیکاران، و کارگران مهاجر ساکن ایران کماکان نیز تداوم دارد
و نیز پذیرش « سازمان جهانی کار»وابسته به دولت ایران و نهادهای رسمی و سیاه در اجالس سالیانۀ  ما شرکت نمایندگان

از جمله خانه کارگر، شوراهای اسالمی کار و سایر نهادهای )آنان . آنان به عنوان نمایندگان کارگران ایران را محکوم می کنیم
خونین مبارزات کارگران ایران و مدافعان راستین طبقۀ کارگر، شریک و  در کشتار و سرکوب( دست ساز و افراد وابسته به دولت

: ما در غیاب حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران ایران در اجالس سازمان جهانی کار، اعالم می داریم. فعال بوده اند
وع الخروج بودن برای نمایندگان رفع هرگونه اتهام امنیتی و سیاسی، عدم پیگرد پلیسی، امنیتی و سیاسی، رفع موانع ممن



کارگران و تشکل های مستقل کارگری و حق شرکت در اجالس سازمان جهانی کار و مجامع بین المللی و جلسات سندیکاها 

 .....و اتحادیه های کارگری، از جمله حقوق انصراف ناپذیر طبقۀ کارگر ایران است
kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به یک صدو ششمین اجالس آی ال او

https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/06/09/gile-626/ 

سال   :آمده است ۹۳۱۲ خرداد ۲۳جمعه  سایت کانون مدافعان حقوق کارگر،وبالگ کارگری راه کارگر به نقل از به نوشته 
در کنار حداقل دستمزد چند برابر کمتر از خط فقر، استمرار عدم پرداخت به موقع . ، سالی دردناک برای کارگران ایران بود۲۹۳۱

دستمزدها، قراردادهای سفید امضا و موقت، نبودن پوشش بیمه و خدمات بهداشتی مناسب، تعطیلی واحدهای تولیدی پس 
خصوصی و تعدیل نیرو و اخراج های پس از آن، نبود ایمنی کار نیز کارگران بسیاری را به کام مرگ کشاند، از واگذاری به بخش 

که در گزارش های رسمی حتا اسمی از آنها برده نشده )آتش نشانان و کارگران تولیدیهای پوشاک در ساختمان پالسکو 
وضعیت ایمنی کار . صدها کارگر ساختمانی و صنعتی دیگرکارگر منجر شد و  ۴۹، حادثه معدن یورت که به کشته شدن (است

نفر در اثر حوادث کار در کارگاه ها و محل های کارشان در حقیقت به قتل می  ۱در ایران چنان بحرانی شده که هر روز بیش از 
سودطلبی و واگذاری  رسند که از جمله دالیل این قتل ها سهل انگاری های کارفرمایان، نبودن کمترین استانداردهای ایمنی،

 .....معادن و صنایع تحت عنوان خصوصی سازی به افراد غیر متخصص و بدون در نظر گرفتن منافع کارگران است

ها، مهاجرت  حال در غیاب نماینده واقعی کارگران ایران در یک صد و ششمین اجالس ساالنه آی ال او که اجرای مقاوله نامه
ه برای صلح جزء برنامه امسال آن اجالس است، کارگران ایران از نمایندگان کارگران حاضر در نیروی کار، اشتغال و کار شایست

 .اجالس و هم طبقه ای های خود می خواهند که صدای کارگران ایران را در سطح بین المللی به گوش همگان برسانند

 کانون مدافعان حقوق کارگر/ .ندتنها همبستگی جهانی کارگران می تواند کارگران را به خواسته های خود برسا

  بیانیه مشترک جهار جریان سیاسی در آستانه اجالس جهانی کار

rooz.com/article.jsp?essayId=80462-http://www.akhbar 

 

 
در آستانه ی اجالس جهانی سازمان بین المللی  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  درج در سایت اخبار روز،برپایه خبر من

کار، اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و الئیک ایران؛ شورای موقت 
    :و آورده اندنیه ی مشترکی منتشر بیا( همجا)سوسیالیست های چپ ایران و همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران 

 :ما همصدا و همراه با کارگران ایران از این اجالس می خواهیم که
با اعمال فشار بر دولت حسن روحانی، برای آزادی فوری فعاالن سندیکائی و کارگری در بند و حذف اتهامات امنیتی به . ۲

 .فعاالن سیاسی و صنفی در ایران اقدام نمایند
لت ایران بخواهند تا در مقابل مطالبات اقتصادی و مبارزات حرفه ای کارگران، دست از سرکوب، شکنجه و زندان از دو. ۱

 .کارگران باید آزادی تشکل های حرفه ای و سندیکائی و حق اعتراض واعتصاب داشته باشند. بردارد
، ۳۸و ۸۱بین المللی کار به ویژه قرارداد های  با دیدبانی مستمر و نظارت همه جانبه بر اجرای پیمان نامه های سازمان. ۹

 .در راستای برآوردن حقوق شناخته شده کارگران عمال اقدام نماید
هرگونه همکاری خود را با نهادهای وابسته به نظام سرکوبگر و خودکامه جمهوری اسالمی قطع کند زیرا افراد حاضر در . ۴

 .نشست ژنو نمایندگان کارگران ایران نیستند
به طور همه جانبه از کوشش های کارگران برای ایجاد سندیکاهای مستقل و بدون وابستگی به حکومت، پشتیبانی  .۱

 .کند
های تجاری و صنعتی و نظامی با موسساتی که توسط قوای سرکوبگر  ها و موسسات غیر ایرانی که در همکاری شرکت. ۱

 ژیم جمهوری اسالمی برحذر دارندالت تجاری با رشوند را از مباد خوار جمهوری اسالمی اداره می و رانت
 

 به آکسیون اعتراضی درگوتنبرگ فراخوان

 !با همه توان از خواسته های کارگران ایران دفاع نماییم 
 

، در شهر ژنو (او. آل .آ) با همه توان خواسته ها و مطالبات کارگران ایران را در همزمانی با اجالس سالیانه سازمان جهانی کار
 .، در برابر افکار عمومی جامعه سوئد پژواک دهیم 

 مردم آزادیخواه گوتنبرگ

حضور نمایندگان قالبی رژیم  اعتراض به، در دفاع از خواسته های کارگران و در همبستگی با فعالین جنبش کارگری در ایران
 دیگر با اعتراضو  تجمع می نماییم ،گوتنبرگدر یرن توریت ما هم   (سوئیس) اسالمی در اجالس سازمان جهانی کار در ژنو 

mailto:kargaran.parsjonobi@gmail.com


 .همصدا می شویمفعاالن کارگری در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران 

 
کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جنبش های مختلف . باید فورا آزاد شوندکارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی 

  .اعتراضی تشکیل شده باید بدون استثنا و بی قید و شرط لغو شود

شما را به  11 -9 -4 -6 -1؛ اسپور های میدان یرن توریت : مکان بعد از ظهر 4سه شنبه ، سیزدهم یونی ؛ ساعت : زمان 
 . این میدان میرساند

 سرنگون باد حکومت اسالمی ایران/  زنده باد همبستگی بین المللی کارگران 

 اعتراض به حضور جمهوری اسالمی در گوتنبرگ ستاد هماهنگی

 بگیرد را خیابان کنار در دام فروش جلوی شهرداری

عضو شورای   محمد حقانی ، :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به ایلنا،  وگو با خبرنگار 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،  یم شهرداری تهران به افرادی که دام زنده خرید و فروش میفروش دام در سطح شهر داده شود، اما متاسفانه شاهد
های مشترک بین انسان و حیوان بسیار خطرناک  دهد که این اقدام با توجه به شیوع بیماری اجازه کار در سطح شهر را می

شهرداری تذکر دهد،  شورای شهر تهران حتما باید نسبت به فروش دام در سطح شهر به: با بیان این مطلب اظهار کرد.است
متاسفانه در این مدت حتی در : این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد... .کند چرا که سالمت شهروندان را تهدید می

اند و این مسئله با توجه  های حامل دام زنده هستیم و افرادی هم تابلو به دست آنجا ایستاده ها هم شاهد ماشین کنار اتوبان
 ... .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 

 
مشموالن قانون بخشنامه تجدید محاسبه مستمری  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  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  سهم صندوق بر این اساس... .شود آینده نهایی و اجرا می

های اجرایی  مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاه بازنشستگی و یا حق بیمه سهم
طبق قانون دولت مکلف شده است توسط این سازمان مستمری  .شود های مذکور پرداخت می مشمول تأمین و به صندوق

ربط  های اجرایی ذی ند، لذا دستگاهبازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت ک
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 پس از وصول هزینه ....معرفی کنند
 .ودمهیا خواهد ب

 مجلس علنی صحن در آزادشهر تیور زمستان معدن حادثه گزارش ارائه

رود و  هفته آینده وزیر کشور به صحن علنی مجلس می : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به 
برنامه هفتگی مجلس شورای اسالمی دستور کار کمیسیون های .گزارش خود را از روند برگزاری انتخابات ارائه می دهد

همچنین طرح ...اعالم شد( خرداد ۲۱)تا چهارشنبه ( خرداد ۲۱)اسالمی در هفته آینده از سه شنبه  تخصصی مجلس شورای

 توسط آقایان نادر قاضی پور نماینده ارومیه و حسینعلی جاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری  سوال
گزارش کمیسیون و  ابات ریاست و پنجمین شورای شهر و روستاگزارش وزیر کشور از روند چگونگی برگزاری دوازدهمین انتخ
 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 
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میلیون نفر در دولت  ۴.۱حاشیه نشین از  جمعیت : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

نشینان براساس سند ملی  تعداد حاشیه.میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و دهم رسیده است ۲۲تا  ۲۳خاتمی به 
 ۲۲تا  ۲۳بین  ۳۱همین رقم در سال . بود میلیون نفر برآورد شده  ٥،١  توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره اصالحات

این یعنی رشدی . هزار رشد کرد۲۲۸و  میلیون هزار به یک١١۳نشینی مشهد از  همین ارقام در حاشیه. نفر برآورد شدمیلیون 
میلیون بدمسکن در بافتهای ناکارآمد میانی، فرسوده، تاریخی  ۲۳در حال حاضر برآورد می شود که حدود  .بیش از صد در صد

میلیون نفر است و وزارت راه و شهرسازی دولت  ۲۲جمعیت حاشیه نشین  و حاشیه شهرها زندگی می کنند که از این تعداد
یازدهم می گوید مسکن مهر نه تنها نتوانست به معضل حاشیه نشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای 

پروژه  ۱۱۳بیش از اجرای ...حاشیه نشینان نداشت و انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت
ساختمان  ۲۱۳زیرساخت های محلی با مشارکت دستگاه های مختلف، خرید و مرمت بیش از   توسعه خدمات و ارتقای

ارزشمند بمنظور حفاظت و بهره برداری مجدد، توسعه و ارتقای قلمرو عمومی در مقیاس محلی و شهری در شهرهای گرگان، 
 ....از جمله اقدامات و برنامه های اجرائی بشمار می روند... یراز، رشت، تبریز، ارومیه، نائین، بیرجند، کاشان، بوشهر، یزد، ش

 پایتخت متری07 از کمتر های خانه قیمت + گرانی بدون مسکن بازار رونق

آخرین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی این اطمینان خاطر  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به 
تمام : وزیر راه و شهرسازی گفت« عباس آخوندی» .سازان داد که خانه بدون گرانی وارد دوره رونق می شود انبوه را به مردم و

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  .ورم خواهد بودجهشی و نهایت افزایش قیمت ها در حوزه مسکن همسطح نرخ ت

رصد رشد داشته و سیاست های  188معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی که قیمت مسکن در دو دولت نهم و دهم بیش از 
ن دولت قبل موجب شد که قیمت زمین در تهران هم قیمت زمین در کشور اورپایی مانند سوئد شود، در دولت یازدهم بیشتری

 ....درصد بوده است 18رشد قیمت چیزی حدود 

 در فاز اجرا« التحصیالن اشتغال فارغ»رفع اشکاالت اجرای طرح 

http://www.mehrnews.com/news/3994490 

 ۱۳وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  دولتی مهر؛ به نوشته خبرگزار ی
در « التحصیالن اشتغال فارغ»التحصیالن دانشگاه بودند، اطمینان داد اشکاالت طرح  از فارغ ۳۱درصد متقاضیان شغل در سال 

که سهم زیادی از این جمعیت را جوانان  اخیر افزایش یافته  های نرخ مشارکت طی سال: علی ربیعی گفت .اجرا برطرف شود
های اخیر بودیم به طوریکه در سال گذشته  از طرفی شاهد افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در سال. دهند تشکیل می

ه بر ربیعی با تاکید بر اینکه در طرح کارورزی عالو....درصد از متقاضیان شغل از فارغ التحصیالن دانشگاهی بودند ۱۳بیش از 
در جلسه کمیسیون تخصصی : متقاضیان شغل، واحدهای پذیرنده و طرف تقاضای جذب فارغ التحصیالن برای ما مهم است گفت

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  یعی درباره نگرانیرب ها استفاده کن ظرفیت بنگاه

این : استفاده از مزایای طرح و همچنین اخراج نیروهای فعلی و جایگزین کردن کارورزان به دلیل پرداخت دستمزد کمتر گفت
ها را برطرف می کنیم چرا که ابزارهای الزم برای مدیریت این  گرانیدهیم این ن های ما هم بود اما اطمینان می  موضوعات نگرانی

فعال در مرحله ثبت نام از متقاضیان شغل و همچنین واحدهای پذیرنده هستیم اما در فاز اجرا و معرفی افراد به . طرح وجود دارد
 .های الزم صورت می گیرد واحدهای اقتصادی قطعا نظارت

 قاچاق کاال 

 :وگو با فارس ف در گفترئیس اتاق اصنا

 به آمار کاهش قاچاق اطمینان ندارم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960312000282 

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اطمینانی به کاهش  ،علی فاضلی :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی فارس؛
توان با واردات  بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و عزم مردم در نخریدن کاالی قاچاق نمی: آمار قاچاق ندارم، گفت

رئیس اتاق  .توانم در مورد آمارها اظهار نظر کنم اما شخصا اطمینانی به این آمارها ندارم  نمی: علی فاضلی گفت.کاالهای قاچاق مبارزه کرد
وی با بیان اینکه قاچاق در اقتصاد ما نهادینه شده   .ام که متولی برخورد با قاچاق چه کسی است وز متوجه نشدههن: اصناف ایران افزود

فاضلی با  .است قاچاق کم اثر نشده های مختلف صورت گرفته اما اگرچه اقدامات مختلفی در مبارزه با قاچاق در بخش: است، بیان داشت
خواهیم بدون تقویت تولید  چگونه می: ابزارهای دیگری از جمله تقویت تولید ملی نیازمند است، اظهار داشت برخورد با قاچاق به تأکید بر اینکه

اگرچه مشتری مداری یکی از ابزارهای مبارزه با : رئیس اتاق اصناف ایران گفت  ملی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی با قاچاق مبارزه کنیم؟
های مختلف نتوانستیم سلیقه مشتری را به سمت مصرف کاالهای داخلی جلب کنیم قاچاق  نکه در حوزهبا توجه به ای قاچاق کاال است اما

  ....رشد کرد

 دارد ادامه ورامین آجرماشینی های کارخانه بحرانی وضعیت

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
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


دبیر خانه کارگر ورامین از ادامه وضعیت بحرانی ، حیدر مظاهری: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛
رویه قیمت حاملهای انرژی  ها به دلیل افزایش بی اکثر این واحد: ن انتقاد کرد و گفتهای تولیدکننده آجر ماشینی در این شهرستا کارخانه

اند و متاسفانه طی این سالها به دلیل رکود حاکم بر بخش ساختمان این وضعیت همچنان  سال پیش تعطیل شده 0تا  4بویژه گاز از تقریبا 
ها  فعال هستند که اکثر این واحد( ماشینی)های کوچک وبزرگ تولیدکننده آجر انهدر شهرستان ورامین تعداد زیادی کارخ.ادامه پیدا کرده است
سال پیش دچار مشکل شده که در نهایت تعدادی از آنها تعطیل  0تا  4رویه قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز از قریبا  به دلیل افزایش بی

ترین  برخی از با اهمیت: در تشدید این وضعیت موثر بوده است، افزوداو با بیان اینکه متاسفانه رکود حاکم بر بخش ساختمان  .اند شده
هستند که به دلیل رکود بازار کار .. «ایتالران»و« ثبات»،«مانا»،«سفالران»، «جام پاس»واحدهای تولیدکننده آجر ماشینی در ورامین همانند 

ل پیش در واحدهای آجر ماشینی ورامین چند صدکارگر مشغول این فعال کارگری با بیان اینکه تا همین چند سا .سالهاست تعطیل هستند
 .زمینه اشتغال دوباره کارگران را در این واحدها فراهم کند  هایی با احیای چنین کارخانه  رود که دولت انتظار می: کاربودند، افزود

 هزار تومانی به کارورزان از تیر۰۱۳پرداخت حقوق 

s/1396/03/13/1426292https://www.tasnimnews.com/fa/new 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون از آغار  ، ی منصوریسعی: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ 
ول بیمه هزار تومان دریافت می کنند و مشم ۹۲۳کارورزان برای حضور در دوره کارورزی حدود : رسمی طرح کارورزی از تیرماه خبر داد و گفت

امیدواریم از هفته نخست تیر فرآیند رسمی اجرای طرح کارورزی را اعالم : گفتوی با اشاره به این طرح  .مسئولیت مدنی می شوند
همزمان کوشش می کنیم بنگاه های : ادامه داد هزار نفر در سایت کارورزی نام نویسی کرده اند، 48وی با بیان اینکه تا کنون بیش از .کنیم

ی و کارفرمایانی که عالقمند به پذیرش کارورزان هستند هم نام نویسی کنند و با تشکل های کارفرمایی، صنعتی و دستگاه های اقتصاد
طرح کارورزی دو طرف : منصوری اضافه کرد... .مرتبط با این ها در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم حداکثر پذیرش را برای کارورزان ایجاد کنیم

هزار تومان دریافت می کنند و مشمول بیمه  618کارورزان برای حضور در دوره کارورزی حدود : وی گفت.رز را به هم وصل میکندکارفرما و کارو
پس از اینکه کارورز دوره کارورزی را طی : معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود .مسئولیت مدنی می شوند

سال سهم کارفرما را در بحث بیمه تامین اجتماعی پرداخت  6ارفرما جذب و مشغول به کار رسمی شود دولت برای مدت کند اگر توسط ک
 .درصد کارورزانی که در دوره آزمایشی این طرح دوره کارورزی را گذراندند مشغول به کار شدند 08: منصوری اضافه کرد .می کند

و خفه کردن صداهای اعتراض به حقوق انسانی به با دفاع قاطعانه از اسماعیل عبدی سرکوب 

 جوانمیر مرادی/  بهانه پوچ امنیتی را پایان دهیم

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6170 

 

بهشت، اردی 18اسماعیل عبدی از فعالین و رهبران جنبش معلمان از روز   :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه ؛ ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
در یکمین سال روز اعتصاب غذای مشترک با جعفر عظیم زاده به دنبال انتشار بیانیه مشترکشان علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و 
احتماعی با خواست ممنوعیت امنیتی کردن این گونه فعالیتها و مختومه شدن کلیه پرونده هائی که با اتهامات امنیتی علیه فعالین تشکیل 

روز با وجود وخامت حالش و همچنین با وجود گستردگی اعتراضات داخلی و بین المللی به  66، اقدام به اعتصاب غذا نموده و بعد از شده اند
ادامه زندانی نمودن اسماعیل عبدی، دستگاه قضائی و دیگر مقامات مسؤل حکومتی از جمله روحانی که در مناظرات انتخاباتی رقیب خود 

رسیدن ما ....عدام معرفی می کرد و خود را به ظاهر مخالف، همچنان بر تشدید فشار بر این معلم زندانی مصر هستنددوستدار زندان و ا
ن کجی کارگران، معلمان، مزدبگیران کم درآمد و بیکاران و همه انسانهای آزادیخواه ایران به ابتدائی ترین حقوق خود نیز در گرو اعتراض به ده

ن است و امروز که صفی قدرتمند در  حمایت از اسماعیل عبدی وآتنا دائمی شکل گرفته، با پیوستن به آن با به تحقق خواسته ها یما
 .خواست آزادی فوری اسماعیل عبدی، آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرائی و دیگر زندانیان با اتهامات امنیتی صف خود را قدرتمندتر کنیم

 ری برای آزادی اسماعیل عبدیاقدام فو: سازمانهای معلمان کانادا

http://www.azadi-b.com/J/2017/06/post_45.html 

همزمان با گسترش اعتراضات و    :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  به خبر مندرج در سایت آزادی بیان به نقل از اتحاد بین المللی ؛
آزادی عبدی در حال گسترش هستند؛ از کمپین جهانی آموزش بین کمپینهای آزادی اسماعیل عبدی در ایران، کارزارهای بین المللی برای 

بیانیه ....الملل تا کارزار فوری عفو بین الملل و اتحادیه های معلمان در کشورهای مختلف و نیز بطور برجسته در توییتر و سوشیال مدیا
 :مشترک سازمانهای معلمان کانادا در حمایت از اسماعیل عبدی

دبیران استانی و منطقه ای .   برای آزادی اسماعیل عبدی از رهبران معلمان ایران که در اعتصاب غذا به سر می برددرخواست اقدام فوری 
د، تشکالت معلمان از سراسر کانادا، در جلسه ای در ونکوور، به اتفاق آرا خواستار شده اند که جاستین ترودو، نخست وزیر، و کریستیا فریلن

ت ایران بخواهند که فورا و بدون قید وشرط اسماعیل عبدی از رهبران معلمان که در حال اعتصاب غذا می باشد را آزاد وزیر امور خارجه، از دول
ما از دولت کانادا درخواست می کنیم که از مقامات دولت ایران بخواهد اتهامات بی اساس علیه آقای عبدی را لغو نموده و کلیه ... .کند

 (متن اصلی در وب سایت انگلیسی)گزارش، ترجمه  .وری و بی قید و شرط او را در دستور کار قرار دهداقدامات الزم برای آزادی ف

http://www.ctf-fce.ca/en/news/Pages/default.aspx?newsid=1983997915&year=2017 

 ۱۳۲۱دوم جون /  و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران 

iran.org-info@workers 

http://www.ctf-fce.ca/en/news/Pages/default.aspx?newsid=1983997915&year=2017
mailto:info@workers-iran.org
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 صنفی مسائل حل راه صنفی نهادهای با وگو گفت/ایم آماده کارگران صنفی مشکالت حل به کمک برای

های صنفی کارگری بخش مشترکی از  الی که این روزها گروهدر ح : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛
اند ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از  کرده( کاج)اقدامات اعتراضی خود را بر اجرای طرح کارورزی برای اشتغال جوانان 

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای سلمان خدادادی رئیس  .آمادگی این کمیسیون برای کمک به حل مشکالت صنفی کارگران خبر داد
ای که میان نهادهای صنفی کارگری و کمیسیون متبوعش در متوقف کردن روند بررسی الیحه معیوب اصالح  اسالمی با یادآوری تعامل سازنده

نه جلسه با مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی در خصوص حل مشکالت صنفی کارگران آماده برگزاری هر گو: قانون کار وجود داشت، گفت
خدادادی با اشاره به اینکه پس از رد این الیحه در کمیسیون اجتماعی مطلع شدیم دولت نیز در اقدامی ....ها است مسئوالن این تشکل

 مطالبات کارگران، کارفرمایان،)گرایی  متاسفانه الیحه اصالح قانون کار اصل سه جانبه: جداگانه این الیحه را پس گرفته است، بیان داشت
اعتراض ....رعایت نشده بود به همین دلیل اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بدون ورود به جزئیات در کلیات این الیحه را رد کرد( دولت

گیرد که دولت به هنگام عمل به این تکلیف قانونی خود، نسبت به افزایش سقف  کارگران و نهادهای صنفی آنها به این طرح از آنجایی اوج می
گذاران اقدام کرده و در یافتی تمامی دانش آموختگان مراکز دانشگاهی را که در قالب این طرح و به  ی تعیین شده برای سرمایهها معافیت

 .است اند را تا ثلث حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تقلیل داده عنوان کارورز به استخدام درآمده

ویژه   گر صت به عاصمه جهانگیر،گزارشی ش باختگان ایرانی در دهه های جان دادخواست خانواده
 سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران

 

http://www.bidaran.net/spip.php?article379 
 

ی شصت در تهران و  پنجاه نفر از جان باختگان دهههای  خانواده   :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه به گزارش سایت بیداران ،
گر  دهند، دادخواستی را به گزارش هائی که برای دادخواهی در ایران انجام می شان نزد ما محفوظ است، در تداوم تالش ها که نام شهرستان

 .اند ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران سپرده
المللی  راه امضاکنندگان آن و دیگر سندهائی که همراه نامه به خانم عاصمه جهانگیر و دیگر نهادهای بینرونوشتی از این دادخواست به هم

اند که  از ما خواسته. است دیده به سایت بیداران ارسال شده های داغ حقوق بشری فرستاده شده است، برای انتشار و دعوت از دیگر خانواده
 .کنیمی جمع آوری امضاها را پیگیری  ادامه

خواهیم که با نوشتن نام و نام خانوادگی خود و  شدگان که خواهان امضای این دادخواست هستند، می ی اعدام ما از خانواده
نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وابستگی سازمانی و عقیدتی، : باخته شامل های فرد جان نسبت با فرد جان باخته، شناسه
و نیز محل خاک سپاری را به آدرس میل ( یا هر نوع قتل دولتی)م زندان، زمان و محل اعدامزمان و محل بازداشت، محل و حک

«dadkhastma@gmail.com  »بفرستند. 
 .گر ویژه نیز بنویسید ها نزد ما و یا گزارش خواهشمندیم خواست خود را برای محفوظ ماندن نام

 .ان در این مرحله نیستندش امضاکنندگان نخستین این دادخواست خواهان آشکار شدن نام
گر ویژه و دیگر نهادهای  و ارسال آن به گزارش  ها، گردآوری اسامی و مشخصات امضاکنندگان جدید و ترجمه انتشار این دادخواست در رسانه

 .گیرد المللی را سایت بیداران به عهده می بین 
 سایت بیداران

 ۲۹۳۱خرداد  ۲۳

 

 ایم خسته مقامات شطرنج بازی از/شده لبریز مخابرات های شرکتی صبر

بندی و  نیروهای شرکتی مخابرات از عدم اجرای طرح طبقه :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛

این کارکنان ... .تماس گرفتند و از ناکامی خود در دستیابی به مطالبات انتقاد کردند .ساختاری در مخابرات، همچنان انتقاد دارندتبعیض 
کارتهای خود و  ها بسیار زیاد است و تقریبا کاسه صبرشان لبریز شده؛ حتی در فضای مجازی از ترابرد سیم گویند نارضایتی شرکتی می

ها که  یکی از این شرکتی .است گویند و معتقدند که شرکت مخابرات آنها را قرابانی منافع سهامداران کرده ور دیگری سخن میخانواده به اپرات
های ممکن دنبال خواهیم کرد؛  ایم و مطالبات خود را از همه کانال از بازی شطرنج مقامات خسته: گوید در استان خوزستان مشغول است می

بندی مشاغل براساس قانون اجرایی نشود، از اعتراض دست  ها قرارداد مستقیم منعقد نکند و طرح طبقه با شرکتیتا زمانی که مخابرات 
 .داریم برنمی

 کارگر ۰۳۳ با یورت زمستان معدن فعالیت آغاز

 

 

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گلستان از آغاز به کار  ،حسینقلی قوانلو: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ به
 16 روز که در  انفجار معدن زمستان یورت  در حادثه: گفته است او .های معدن زمستان یورت از دو هفته آینده خبر داد مجدد برخی از تونل

و مابقی تونلها با احتمال وقوع انفجار فعالیت آنها متوقف   های این واحد معدنی تخریب شده اتفاق افتاد تنها بخشی از تونل ماه اردیبهشت
ز سر های زیرین معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر فعالیت خود را ا هفته دیگر کارگران در بخش 6او با بیان این که از حدود .شده بود

هفته دیگر فعالیت کارگران  6های این معدن احتماال از حدود  های زیرین و برخی تونل با توجه به برقراری ایمنی در بخش: خواهند گرفت، گفت

تمامی کارگرانی که در این معدن : رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گلستان، ادامه داد... .این معدن از سر گرفته خواهد شد

http://etehadbinalmelali.com/ak
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
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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-9/485204-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485204-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 688نفر کارگر این معدن در آینده نزدیک حدود  618اند به بیمه بیکاری معرفی شده و امیدواریم از حدود  یت بودهمشغول فعال

 ....نفر از آنها به محل کار خود باز خواهند گشت

 بهترین راه ایجاد اشتغال پایدار چیست؟

http://www.isna.ir/news/96031307256 

 
یک کارشناس بازار کار معتقد است برای  ،رحمت اله پورموسی: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه

گذاران خارجی و  تکی باشیم بلکه باید سرمایهمیلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی م ۲.۱ایجاد شغل نباید به برداشت 
های داخلی و  وی بهترین راه ایجاد اشتغال پایدار را در جذب سرمایه...  .گذاری در کشور کنیم داخلی را تشویق به سرمایه
ر های اقتصادی کشو گذاری در بخش گذاران خارجی و داخلی تشویق به سرمایه باید سرمایه: خارجی دانست و تاکید کرد

توانیم به  میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی متکی شویم نمی ۲.۱اگر بخواهیم تنها به منابع داخلی و برداشت .شوند
به اعتقاد وی دولت در چهار سال گذشته با ....های خارجی را به داخل بیاوریم اهداف اشتغال دست پیدا کنیم و باید سرمایه

ها را هم از دست دادیم و  اشتغال پایدار ایجاد کند طوری که خیلی از شغل وجود تالشهایی که صورت داد نتوانست
 .های زیادی دچار رکود و تعطیلی شدند کارخانه

 نهایی گزارش انتشار در تعلل/بازگشایی سایه در یورت معدن متخلفان با برخورد شدن محو
 دهد می قرار منیتا سایه در را مقصران

افکار عمومی  :گوید عضو کارگری شورای عالی کار می ،علی خدایی :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛
همچنان خواستار روشن شدن علت حادثه معدن زمستان یورت و معرفی مقصران آن است اما گویا اشخاص تصمیم گیرنده در امورات مربوط 

های رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  با اشاره به صحبت.معدن یورت بدون توجه به این امر مهم قصد بازگشایی آن را دارندبه 
اردیبهشت قرار بود که این  ۲۹پس از حادثه معدن زمستان یورت در : گلستان در خصوص بازگشایی بخش هایی از معدن زمستان یورت، گفت

این فعال صنفی کارگری اعالم  .ماه تعطیل شود و در این مدت تمامی کارگران از مقرری بیکاری استفاده کنند ۱مدت واحد معدنی حداقل به 
محل حادثه زمستان یورت در تونل : گفتوی  .های خود را آغاز کنند هایی از معدن زمستان یورت از دو هفته دیگر فعالیت کرده که احتماال بخش

مرور هوا بوده است و حتی راه فرار برای کارگران در صورت وقوع حادثه وجود نداشته است در این شرایط مقصر  فاقد راه عبور و ۲  شماره
دهد و جلوی  تعلل در انتشار گزارش نهایی تنها مقصرین را در سایه امنیت قرار می: تصریح کردوی  .دانستن کارگران اقدامی فرافکنانه است

های دولتی دخیل در هیات تحقیق باید نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند تا  از این رو دستگاه. ردگی برخورد قانونی با آنان را می
 ....هایی مطرح نشود چنین شائبه

میلیارد دالری که باید در مسکن روستایی هزینه  1.5/ تنها راهکار غلبه بر بحران بیکاری در روستاها
 شود

hp?nn=13960313001256http://www.farsnews.com/newstext.p 
 

از آنجایی که تامین مسکن روستایی در مقایسه با گردشگری و صنایع : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه نوشته خبرگزاری دولتی فارس،به 
میلیارد  1.1رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه  کند، انتظار می تری در توسعه و رونق در روستا ایفا می دستی نقش به مراتب مهم

. زایی استریزی اصولی و صحیح در جهت افزایش اشتغال در حال حاضر کشور نیازمند برنامه.دالری اشتغال، توجه خاصی به آن داشته باشند
ژه زایی را به ویریزی جدی جهت اشتغال توجه به هرم سنی جمعیت و ورود پیک جمعیتی در سن کار به بازار کار طی سالیان اخیر، برنامه

ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط  حکومت موظف است با پی....های خانوار، در کانون توجه قرار داده است برای سرپرست
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت موظف  60از طرف دیگر مطابق با ماده . کار را برطرف کند اسالمی، هر نوع محرومیت در زمینه

های دولتی و  ریزی و اقدام نماید و در این مسیر از تسهیالت بانکی، حمایت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاها برنامهاست نسبت به 
هایی در جهت توسعه بخش اشتغال روستایی  در این میان دولت یازدهم نیز با ارائه برنامه. گیری نماید سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره

 .وارد عمل شده است

 بررسی شد 34و  33نگاهی به وضعیت اشتغال در سال های با 
 سهم صنایع بورسی از اشتغال/ کنند؟ در بازار سرمایه ایران چند نفر کار می

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960313001538 

 

 

های پذیرفته شده  با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی فارس،
درصدی همراه  1.6شود که نیروی شاغل در این مجموعه با افت  مشاهده می 1696و  1696در بورس اوراق بهادار در دو سال 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496623-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496623-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


دهد ؛ نیروی شاغل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار  ها از اطالعات بورس تهران نشان می بررسی.است بوده

جمعیت شاغل در  1696بر اساس این گزارش در سال  .نفر است 110.663و  143.101به ترتیب 16966و  1696طی دو سال 
. درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت کل کشور را تشکیل می دهند 4د شرکت های بورسی در بخش صنعت در حدو

 .درصد و برای بخش کشاورزی کمتر از یک درصد می باشد 6این سهم برای بخش خدمات 

 

درصدی همراه بود،به گونه ای که  1.6با رشد  1696و  1696جمعیت شاغل در نهاد های در بازار سرمایه طی سال های 
 .افزایش یافت 1696نفر در سال  3806به  1696نفر در سال  0.469جمعیت شاغل در این حوزه 

 بدهید شرایط واجدان به را نانوایی امتیاز/کنیم می کار ۳۰ سال دستمزد با هنوز

 

 

های مریوان و سروآباد در  انجمن صنفی کارگران خباز شهرستان :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛به
 .ای خطاب به فرماندار این شهر از وضعیت موجود و واگذاری امتیاز نانوایی به افرادی که واجد شرایط نیستند، انتقاد کرد نامه

ترین طبقه در جامعه هستند که همواره  ترین و ضعیف کش کارگران خباز شهرستان مریوان ازجمله زحمت: است در نامه آمده
در ادامه نامه ضمن انتقاد از عدم  ...اند کشی ازسوی مسئولین طی چند سال گذشته و حاال قرار گرفته بعیض و حقمورد ت

پایبندی مقامات به تعهدات مورد توافق، از پایین بودن دستمزد کارگران خباز انتقاد شده و آمده است که کارگران خباز همچنان 
 .کنند کار می ۳۹با دستمزد سال 

 ژوئن در سوگ مرگ کودکان بیگناه ۴؛المللی کودکان معصوم و قربانی تجاوز روز بین به بهانه

http://www.mehrnews.com/news/3995626 

  

آمده  ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه  ، سسه صیانت از حقوق زنانمدیر مو ؛عطیه قشونبه نوشته  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،
بندی سازمان ملل به حقوق کودکان، مجمع عمومی  میالدی، در پی اعالم پای ۲۳۸۱آگوست سال  ۲۳سال پیش، در  ۹۱ : است

جهت بررسی سازمان ملل متحد به جهت تجاوز و اقدامات ددمنشانه اسرائیل نسبت به کودکان بی گناه فلسطینی و لبنانی، در 

ژوئن هر  ۴وضعیت این کودکان و همچنین به منظور رسیدگی به آالم کودکان قربانی خشونت و آزار فیزیکی، ذهنی و عاطفی، 
گذاری این روز بدین جهت است که جرم علیه  اهمیت نام. سال را به عنوان روز بین المللی کودکان معصوم و قربانی تجاوز نام نهاد

های خود را بازسازی کند تا از وقوع  ام بشریت است و جامعه جهانی در این روز باید متعهد شود که تالشکودکان، جرم علیه تم
در  اما هنوز انواع شرایط حاد ناشی از جنگ و آوارگی در مورد کودکان آواره سوری   .....جرایم علیه کودکان جلوگیری نماید

های  ربایی و حمالت مشابه گروهک در افغانستان و پاکستان، آدم دهنده، انفجار مین و حمالت تروریستی کشورهای پناه
تروریستی در کشورهای آفریقایی، تداوم بدرفتاری با کودکان در فلسطین، کشته شدن بیشمار کودکان یمنی، سقط گزینشی 

شورهای مختلف وجود های دختر در برخی جوامع و انواع ناشناخته، نوظهور و یا گزارش نشده خشونت علیه کودکان در ک جنین
کند و سازمان  زنگ خطری است که نیاز به یک سیستم نظارتی و فرهنگی جامع برای حمایت از کودکان را مطالبه می دارد و این 

ترین  ملل باید متعهد شود تا هرچه زودتر اقدامی جدی برای نجات کودکان درگیر خشونت انجام دهند؛ زیرا صلح و آرامش از بدیهی
 .نها و کودکان معصوم استحقوق انسا

 آب هنوز قطع است/شده تأمین آب شرب روستاهای قشم با آب ازپیش ذخیره

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426690 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496440-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF


 

در حال   .دو روز پیش آب شرب روستاهای جزیره قشم قطع شد :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبهبه گزارش خبرگزاری تسنیم، 
شده در منابع و تانکرهای آب که اغلب در دو هفته اخیر و  حاضر آب شرب جمعیت روستایی جزیره قشم با آب شرب ذخیره

در رابطه علت  ....شود ضان و ایام گرم سال ذخیره شده بودند ، تأمین میمنظور پشتیبانی از رشد مصرف در ایام ماه رم به
های الزم مبنی بر وجود  رسد نهادهای مسئول همچون شرکت ملی گاز ایران بدون انجام بررسی به نظر میقطع آب ؛ 

با آغاز .اند در کردهمگاواتی بوده، مجوز دریافت سوخت صا01بسترهای مناسب تخصیص گاز، برای پروژه جدیدی که نیروگاه 
دریافت سوخت گاز از خط لوله اصلی انتقال گاز جزیره قشم، پروژه تولید همزمان آب و برق که تأمین کننده آب روستاهای این 

، ...ها به خط لوله گاز شامل میعانات گازی و جزیره است با افت فشار شدید در گاز ورودی مواجه شده و با ورود ناخالصی
 .برداری خارج شده است مدار بهره واحدهای آن از

 !ها ی معوقه کارگران شهرداری را در اولویت کار خود قراردهد  شهرداری باید پرداخت حقوق

http://www.irna.ir/fa/News/82553742/ 

مزایای  کارگران شهرداری کنگاور بیش از سه ماه است که حقوق و :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه ایرنا،خبرگزاری به گزارش 
علیرضا ایزدی روز شنبه در جلسه بررسی معوقات  ،فرماندار کنگاور. آنان به همراه پاداش و عیدی پرداخت نشده است

باید شرایط الزم برای ایجاد محیط همراهی و : گفتکارگران شهرداری کنگاور که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، 
قابل پذیرش : تصریح کردوی  . کارگر بتواند به خوبی وظایف محوله خود را انجام دهدهمدلی کارگر با کارفرما فراهم شود تا 

خدمات را کارگران در شهر : وی اظهار کرد. نیست کارگر ما با حقوق و مزایای معوقه مواجه شود و پیمانکار بی توجه باشد
ران شهرداری به اضافه پاداش و عیدی تا انجام می دهند ولی حقوقشان پرداخت نمی شود، باید محل پرداخت معوقات کارگ

 .پایان هفته جاری تعیین و تکلیف شود

 به اخراج فریدون نیکوفرد و بستن جاده توسط کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه تهدید

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6174 

  

کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل عدم : آمده است ۲۹۳۱داد خر ۲۹ ؛ شنبه...برپایه خبر مندرج در سایت اتحادیه آزاد 
کارگربازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل  188حدود .دست یافتن به  مطالبات خود ،جاده بین المللی اندیمشک اهواز را بستند

بدلیل اینکه کارفرما  فقط  اما . تاخیر و بدقولی کارفرما نسبت به  انجام تعهداتش، درمقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع نمودند
را  91شد این موضوع  خشم کارگران بازنشسته اسفندماه  91و  96حاضربه پرداخت بخشی ازمطالبات بازنشستگان سال  

اندیمشک را بستند و ترافیک سنگینی در  -برانگیخت و بدنبال آن این کارگران از شرکت خارج شده و جاده بین المللی اهواز 
د که بالفاصله  با مداخله نیروهای انتظامی و دعوت کارگران به مذاکره جاده باز شد و آنان به کارخانه این مسیرایجاد ش

الزم به ذکر است در تجمع امروز هیچ کدام ازاعضا هیات مدیره شرکت حاضربه حضور در جمع کارگران معترض . بازگشتند
رگران و عضو سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، این تجمع اعتراضی،   فریدون نیکوفرد نماینده کادر  .نشدند

توسط قائم مقام مدیریت شرکت  هفت تپه بدلیل بروز اعتصابات مکرر و حمایت و پیگیری های وی در دفاع از حقوق کارگران،  
 ....تهدید به اخراج شد

 مذاکرات گمرکی با مجلس/ ورود اولین دستگاه کاشف قاچاق به کشور

w.mehrnews.com/news/3995396http://ww 

رییس کل گمرک ایران از رایزنی با   ،مسعود کرباسیان :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، شنبه
نوع عوارض از واردات گرفته  ۹۹گمرکی،   عالوه بر حقوق: های گمرکی خبر داد و گفت و معافیتمجلس برای تجمیع عوارض 

در : روز پیش به کشور وارد شده است، افزود ۲۳با بیان اینکه نخستین دستگاه پُرسرعت کاشف کاالی قاچاق  وی....شود می
ی ساخت ایکس ری های کامیونی اعالم آمادگی کردند که راستای ارتقاء تجهیزات کاشف، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع برا

نوع  ۹۹در حال حاضر، در حدود : وی ادامه داد .دستگاه ایکس ری کامیونی میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد ۱قرارداد ساخت 
یادی است از اینرو باید عوارض عالوه بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده از واردات اخذ می شود که این رقم ز

کرباسیان با بیان اینکه مقررات فعلی  .برای به صرفه تر شدن واردات رسمی برای در مقابل کاالی قاچاق اقداماتی صورت بگیرد
قیمت تمام شده یک دالر برای هر کاالی وارداتی با اخذ عوارض و : قیمت تمام شده کاالی وارداتی را افزایش می دهد، تصریح کرد



وی با تاکید بر اینکه باید روند مقابله با .هزار تومان می شود؛ در حالی که قاچاق ارزان تر تمام می شود ۳فه های بسیار بالغ بر تعر

در حال حاضر جذابیت های قاچاق : قاچاق باید به گونه ای باشد که ریسک قاچاق به مراتب بیشتر از واردات رسمی باشد، گفت
 ....به سمت قاچاق هدایت شده و عایدی دولت از واردات رسمی نیز از بین می رودزیاد بوده از این رو ارز 

 بجای خودنمایی مطالبات کارگران را پرداخت کنید:کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد

 جمعی از کارگران مجتمع  کشت و صنعت مهاباد طی  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ برپایه خبرمندرج درکانال تلگرامی، شنبه
نامه ای سرگشاده، ضمن اعتراض به مدیران شرکت نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان، اقدام یکی از مدیران این شرکت در 

 .کمک به یکی از مراکز خیریه این شهرستان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند

ه عنوان صاحب و مالک مجموعه ایشان ب : آمده استدربخشی از این نامه سرگشاده کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد 
گانه کشت و صنعت، تعهداتی نسبت به کارگران مال باخته این شرکت ها دارند که متاسفانه تا کنون به این ۴شرکتهای 

نامبرده ، بجای تظاهر و خودنمایی، بهتر بود، نسبت به پرداخت معوقات و مطالبات قانونی !تعهدات جامه عمل نپوشانده اند
 ۹۳قسط سنوات کارگران را در  ۹۳ایشان قرار بود قسط سوم از .اخته کشت و صنعت اقدام می نمودندکارگران مال ب

 .تمام شرکت ها در تعطیلی کامل به سر می برند و رونق و توان تولیدی چندانی ندارند امروز.اردیبهشت پرداخت نمایند

 شود گیری می وشت اندازهدمای داخل گ/شهرداری با عرضه کنار خیابانی و ذبح دام برخورد کند

http://www.isna.ir/news/96031307251 

 
ت محیط و رییس مرکز سالم ،دکتر خسرو صادق نیت: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه

در : کار وزارت بهداشت با بیان این که نظارت بر عرضه گوشت گوسفند و مرغ و ماهی با سازمان دامپزشکی است، گفت
رابطه با عرضه غیر قانونی وکنار خیابانی ذبح گوسفند و یا عرضه غیر قانونی مواد غذایی در کنار خیابان، نظارت و برخورد بر 

اماکنی که قانونی و دارای شناسنامه هستند توسط وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار : افزودوی  .عهده شهرداری است
صادق نیت با تاکید بر این که رستوران ها باید از گوشت ذبح شده مورد تایید سازمان دامپزشکی استفاده کنند، ... .گیرد می

و اولیه رستوران ها و اماکن عرضه مواد   خامیکی از نظارت های وزارت بهداشت، نظارت و بررسی روال تهیه مواد : افزود
صادق نیت در پایان ....مواد تهیه شده آنها مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باشد  غذایی است که باید تمام

 .د خواهد شدچنانچه رستوران و یا مراکز عرضه مواد غذایی حداقل موازین بهداشتی را نداشته باشند با آنها برخور: تاکید کرد

تجمع اعتراضی مشترک کارگران بیکارشده معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کار منطقه برای 
 !دومین بار درسال جاری

http://www.ojebidari.ir 

 

به گفته شاهدین جمعی از کارگران بومی  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹به نشانه اخبار مندرج در شمیم ماهنشان ، شنبه 

ه از شرکت کالسمین دندی صبح امروز تجمع کرده و اعتراض خود را مبنی براخراجشان به گوش مسئولین اخراج شد
جمعی از کارگران بومی را این شرکت اخراج و بعد با واسطه گری اداره کار قول : عده ای از این کارگران اظهارکردند.رساندند

ت که قرار بود دوباره بازیافت مواد راداشته باشد بکارگیری داده بودند آنهایی که اخراج شدند در قسمت کیک شویی شرک
کنند که همچنان کارگران به دلیل نبود کار در مقابل این شرکت تجمع و نسبت به اخراج کارگران بومی و جذب کارگران غیر 

نون به عنوان ساله در صنعت سرب و روی کشور هم اک ۴۸این شرکت با داشتن سابقه ای حدود ... .بومی اعتراض کردند
درصد از  ۱۱در حال حاضر حدود . بزرگترین تولیدکننده کشور در صنعت مزبور و همچنین صادر کننده نمونه فعالیت می نماید

شمش روی تولیدی در کشور و همچنین کنسانتره روی خام توسط گروه توسعه معادن روی ایران تولید میشود که سهم 
 .... نفر می باشد ۲۳۳۳تعداداشتغال این شرکت . درصد می باشد ۱۳شرکت کالسیمین در این ارتباط حدود 

 !ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل

علیرغم هیاهوهای مسئوالن طراز اول استان :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی ، شنبه
در تمامی یک سال گذشته  .آهن اردبیل کماکان ادامه دارد شتی کارگران اخراجی کارخانه ذوباردبیل،بالتکلیفی شغلی ومعی



 درهمین رابطه... .اند وحقوق معوق، نبود امنیت شغلی و اخراج شدن دفعتی را مطرح کرده کارگران بارها اعتراض کرده و حق

برای دو بخش نورد و ذوب دارد که بخش ذوب هر چند از  نفر پرسنل ۱۹۳آهن اردبیل  کارخانه ذوب:استاندار اردبیل امروز گفت
نفر را تعدیل نیرو کرده و  ۸۳در حال حاضر مستأجر : تصریح کردوی  .اند اندازی نشده اما برای آن کارگر جذب کرده ابتدا راه

وحقوق خود  اری و حقمعتقد است این تعداد مازاد هستند و معترضین نیز از بین این گروه هستند که برای دریافت بیمه بیک
 ....اعتراض دارند

 اسماعیل عبدی به بیمارستان منتقل شد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6176 

 

در سی و پنجمین روز اعتصاب غذا اسماعیل عبدی به  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ ، شنبه...به گزارش سایت اتحادیه آزاد 
س از کش و قوس های فراوان اسماعیل عبدی جهت معاینات تخصصی به بیمارستان ظهر امروز پ .بیمارستان منتقل شد

این عضو هیات مدیره کانون تهران از سی و پنج روز پیش با درخواست خروج پرونده اش از حالت امنیتی در  .منتقل شد
ن و سرگیجه های ممتد، اسماعیل عبدی به دلیل اعتصاب غذا به افت شدید فشار و کاهش وز.اعتصاب غذا به سر می برد

الزم به ذکر است که  .کلیه های عبدی به دلیل اعتصاب غذای قبلی و فعلی دچار مشکل شده است.دچار شده است
 .اسماعیل عبدی همچنان در اعتصاب غذاست

 به رهبر ایران برای آزادی عبدی ( GEW ) نامه اتحادیه معلمان آلمان

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6175 

من مارلیز تپ دبیر اتحادیه  !اسماعیل عبدی را آزاد کنید  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ ، شنبه...به گزارش سایت اتحادیه آزاد 
من مصرانه از  .معلم و کارکنان آموزش و پرورش را در آلمان نمایندگی می کنم 638888هستم و  ( GEW) معلمان آلمان

حقوق بنیادین /  اتهامات را از پرونده عبدی بردارید و او را فوراً و بدون قید شرط آزاد کنید همه :مقامات ایران می خواهم که
 مارلیز تپ/  با احترام .بشر و اتحادیه ای را برای همه معلمان، کارگران و کارکنان خدماتی را به رسمیت بشناسید

 :منبع

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/iran-inhaftierter-lehrergewerkschafter-esmail-abdi-im-
hungerstreik/ 

 های مرتضوی بالتکلیف در دادگاه تجدیدنظر پرونده

www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426297https:// 

  

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/iran-inhaftierter-lehrergewerkschafter-esmail-abdi-im-hungerstreik/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/iran-inhaftierter-lehrergewerkschafter-esmail-abdi-im-hungerstreik/


سال است که پرونده سعید مرتضوی در ارتباط  ۹نزدیک به  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنبه

اکنون در دست  هایی هم داده در تأمین اجتماعی به جریان افتاده اما هنوز به سرانجام نرسیده است؛ پرونده رخ با تخلفات
پس از گذشت یک سال از ارجاع این پرونده به ... .ن تهران قرار دارنددادگاه تجدیدنظر استا ۱۸و  ۱۱رسیدگی شعب 

آبادی دادستان عمومی و انقالب تهران از صدور کیفرخواست در  بود که عباس جعفری دولت 96دی سال  66دادستانی تهران، 
تأمین )شامل سه بخش بود  این پرونده که .بخشی از پرونده تأمین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد

شده پرونده  شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض االمینی، یکی از فوت اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح
ریاست قاضی کشکولی  ، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به(قضات کهریزک در دیوان عالی کشور

به این پرونده پایان یافت و  96ایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی در مرداد سال در نه... .ارجاع شد
اتهام معاونت در قتل  االمینی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح

اما دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، . ده بود، تبرئه کردعمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض ش
مجتبی نظری وکیل ....میلیون تومان محکوم کرد 64مبلغ  ماه حبس تعلیقی و رد مال به 4ماه حبس تعزیری،  4مرتضوی را به 

خبرگزاری  به خبرنگار قضاییهای مرتضوی گالیه دارد  مدافع تأمین اجتماعی که از طوالنی شدن روند رسیدگی به پرونده
تجدیدنظر استان تهران در نوبت رسیدگی است و در این زمینه رأیی صادر  433و  66هر دو پرونده در شعبه : گفت تسنیم

 .نشده است

 افته استها در حوزه ایمنی کار پایان ی تاریخ مصرف برخی از دستورالعمل

http://www.isna.ir/news/96031307501 

 
مدیر ایمنی کار در صنایع  ،مجتبی مجدیان اردکانی: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه

های  تاریخ مصرف برخی از دستورالعمل: ع حوادث کار در صنایع و معادن، اظهار کردووق ره به عمده علل واستان یزد با اشا
ایمنی کار به دلیل پیشرفت روزافزون صنایع چه از نظر کیفی و چه کمی، به پایان رسیده و نیاز به تجدیدنظر و بازنگری 

های ذیربط را باعث بروز ناهماهنگی در  کاری برخی از دستگاه و موازیمجدیان اردکانی عالوه بر اینها، ضعف نظارت ... .آنهاست
در کنار این موضوعات نقص فرهنگ ایمنی در جامعه صنعتی ایران یکی : کند داند و اضافه می امر ایمنی و بهداشت کار می

های بزرگ و کوچک صنعتی و  گاهبه اعتقاد وی، در بسیاری از کار .دیگر از مهمترین عوامل ایجاد حوادث کار در کشورمان است
دانند  معدنی متاسفانه دید خوبی نسبت به مسائل ایمنی وجود ندارد و کارفرمایان خود را ملزم به رعایت مسائل ایمنی نمی

تا زمانی که کارفرمایان خود : کند وی خاطرنشان می.... زند که این موضوع در بسیاری از موارد وقایع و حوادث تلخی را رقم می
وی به نقش بسیار پررنگ  .توانند این مسئله را به کارگران خود نیز منتقل کنند ه اهمیت موضوع ایمنی پی نبرده باشند نمیب

 .داند های کاری اشاره و انجام هرگونه اقدام اصالحی را بر عهده آنان می کارفرمایان در بحث ایجاد محیط

 کارگران ساختمانی چگونه خود را بیمه کنند؟
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های  رئیس کانون سراسری انجمن نائب ،هادی ساداتی: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنبه
انجمن صنفی کارگران : کارگران ساختمانی کشور با اشاره به قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی گفت

پیرو : گفتوی  .های کامل را در دستور کار دارد مانی و بازرسیساختمانی متناسب با قانون، تأییدیه اشتغال کارگران ساخت
قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی و وفق دستوالعمل اجرایی کارگروه موصوف قانون مذکور، سامانه ثبت و 

اندازی  رفاه اجتماعی راهپایش کارگران ساختمانی، به نام سامانه رفاهی زیر نظر مستقیم معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و 
ها از اول اردیبهشت ماه امسال آغاز شده  الزم به ذکر است که اقدامات بازرسی سامانه با کمک انجمن: وی ادامه داد....شد

معتقدیم که طی سالهای گذشته که متقاضیان . اند و طی همین مدت کوتاه بسیاری از سودجویان از طرح بیمه حذف شده
دلیل حاکمیتی بودن و پراکندگی مناطق  ها به اند و اتفاقاً بازرسی ای صنفی کارگران ساختمانی بیمه شدهبدون دخالت انجمنه

ای که خود سازمان تأمین  گونه توأم با مفسده بسیار زیاد بوده به، ها مصائب آن اصالً انجام نشده  شغلی افراد و سختی
بنابراین : وی اظهار داشت.از حصول سهمیه سالهای قبل نموده است اجتماعی اقدام به حذف قریب به یکصد و پنجاه هزار نفر

کشند متذکر شد که قبل از هرگونه اظهار نظر غیرمسئوالنه، پیرامون موضوعات  باید به افرادی که نام کارگر را یدک می
اند تکرار ننمایند و  ام ندادهها را مطالعه و تحقیق بفرمایند، کاری را که طی سالهای گذشته انج نامه مطروحه، قوانین و آئین

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


توانند باری از دوش کارگران بردارند وقتی خود کارگران برای رفع مشکالتشان وارد عمل شدند آنان را  حال که خودشان نمی

 .متهم به مفسده ننمایند

 معدنی های فعالیت احیای و بازسازی دستورالعمل بررسی

 

 

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ،مس فروش  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ به

ی و احیاء عرصه های منابع طبیعی متأثر از فعالیت های معدنی در نشست کارگروه دستورالعمل بازساز: استان تهران گفت 
فعالیت های معدنی   در زمینه  کارگروه تعامل استانی تهرانو تعامل استانی تهران در زمینه فعالیت های معدنی بررسی شد

 نشستدر این : وی افزود .گردید با حضور اعضای کارگروه تعامل استانی جهت رفع موانع و مشکالت بخش معادن تشکیل

ضمن بررسی موضوعات رسیده به کار گروه ،دستورالعمل بازسازی و احیاء عرصه های منابع طبیعی متأثر از فعالیت های 
سومین کنفرانس بین المللی کیفیت با رویکرد بررسی و تبیین روشهای در این رابطه ،  .معدنی مورد بررسی قرار گرفت

  ....و محصوالت درجه یک تیرماه درمرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می گردد دستیابی به خدمات

و لغو پرداخت یارانه  ۳۹پیشنهاد اجرای فاز جدید هدفمندی از سال /  یک اقتصاددان مطرح کرد
 یکسان به همه
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یک اقتصاددان پیشنهاد اجرای فاز جدید  ، فرشاد فاطمی :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
کند که در اجرای این     اشاره میوی  .و لغو پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه را مطرح کرد ۳۱ها از سال  هدفمندی یارانه

ی انرژی؛ و دوم،               ها خصوص حامل اول، حذف یارانه برخی از کاالها به: دادند    رح باید تحقق دو هدف را در دستور کار قرار میط
کند که تنها راه ممکن برای اصالح طرح مذکور این است که مجدداً قانون     وی عنوان می. رساندن یارانه به گروه هدف

ی هدف و نیازمند در نظر گرفته               ها بررسی و برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه               ها هدفمندی یارانه
شناسایی افراد نیازمند . داند    این اقتصاددان نیز افزایش یارانه را با توجه به محدودیت منابع و بودجه دولت، بعید می....شود

البته او معتقد است که این کار در سایر . اشاره دارد  نگر به آن وگوی خود با آینده که فاطمی در گفت یکی از ضروریاتی است
بر . کرده است               ها یی در این زمینه به دولت              ها فناوری کمک  گیرد، اما در عین حال عصر راحتی صورت نمی کشورهای دنیا نیز به

شود، مسئله پرداخت یارانه بیش از آنکه اقتصادی باشد، به یک مسئله     ی این اقتصاددان برداشت می              ها اساس آنچه از صحبت
پرداخت یارانه : وی در پاسخ این پرسش... .سخت خواهد بود               ها سیاسی تبدیل شده است، از این رو حذف آن برای دولت

               ها در حال حاضر مسئله کامالً سیاسی است و احتماالً حذف آن برای دولت: گفت باشد؟ یکنواخت تا کی باید ادامه داشته
. تدریج از بین خواهد برد احتماالً با نگه داشتن این مبلغ در همین سطح، تورم ارزش آن را به. خیلی سخت خواهد بود

ی شغلی و افراد دارای               ها گروه. انجام شد               پردرآمد و حذف یارانه نقدی آنهایی در دولت یازدهم برای شناسایی افراد               ها طرح
با کمک نقدی به یک دهک ممکن است . تمکن مالی از طرح حذف شدند، اما این فرآیند از نظر اجتماعی خیلی دشوار است

کنند تنها     ن ترتیب حذف کردن یک دهک در حالی که بقیه کمک نقدی دریافت میمنتقل شوند، به ای               ها افراد آن به سایر دهک

 .دهد    موقعیت این افراد را در توزیع درآمد تغییر می

 خمینیگستری دستفروشان در مراسم   تدابیر شرکت ساماندهی مشاغل برای جلوگیری از بساط
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مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و ، زنگیشه   : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه

ر از ورود خودروهای مشکوک به بساط مشاغل شهر تهران، ضمن اعالم ممانعت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شه
و گشت و نظارت بر ( س)این شرکت از طریق کنترل مبادی ورودی بهشت زهرا : گفت خمینیگستری مراسم بزرگداشت 

اتومبیل های گشت شرکت : وی افزود .های مختلف، از ورود بساط گستران و دستفروشان جلوگیری به عمل می آورد پهنه
خرداد ماه در  16موتور گشت به همراه راکبین از امروز ،  6گیری سگ های بدون صاحب و  کیپ زندهساماندهی به همراه دو ا

مستقر هستند و به این ترتیب از ورود خودروهایی که مشکوک به بساط گستری و دست فروشی  آرامگاه خمینیمحوطه 
از ابتدای روز چهاردهم خرداد ماه درحرم مطهر دستگاه جرثقیل  1مقرر شد : افزودوی ... .آورند هستند، ممانعت به عمل می

مستقر شوند و خودروهایی که قصد سد معبر و دست فروشی دارند را به پارکینگ مجاور پلیس راهور در بهشت زهرا منتقل 
 .کنند

 کنندگان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اینبار شرکت/ تجمع اعتراضی مقابل وزارت بهداشت
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کنندگان در آزمون دستیاری  شماری از شرکت  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، شنبه
ها و افشای سؤاالت این آزمون امروز مقابل  ها و رتبه ، برای اعتراض به عدم مطابقت کارنامه با نمره94تخصصی پزشکی سال 

های باالتر، ضرایب درسی  تعدادی از افراد با نمره: ن آزمون دستیاری گفتشهرام یکی از متقاضیا.وزارت بهداشت تجمع کردند
شهرام در ....ها تعلق گرفت و برعکس بودند افرادی که نمره کمتری داشتند اما ضرایب درسی باالتری داشتند کمی به آن
سازمان سنجش پزشکی اعالم کردیم  اعتراض خود را به لو رفتن سواالت و عدم تطابق کارنامه و رتبه افراد را به: پایان گفت

ایم و در  اما آنها این موضوع را نپذیرفتند به همین دلیل ما امروز برای اعالم اعتراض خود مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده
 ./صورتی که به وضعیت ما رسیدگی نشود هفته آینده مقابل مجلس جمع خواهیم شد

 اند کرده تبدیل جنگ میدان به را تهران /است آور وحشت ها بفروش بساز اقدامات

رئیس سازمان  معاون رییس جمهوری و معصومه ابتکار؛ : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛
هایی در تهران  متاسفانه بساز بفروش: حفاظت محیط زیست با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت محیط زیستی پایتخت گفت

وساز بگیرند، در حالی که تهران توان این همه  های زیادی جابجا کنند و مجوز ساخت توانند به راحتی پول هستند که می
اند که  های عظیمی در جنوب پارک نیاوران و در خیابان مقدس اردبیلی ساخته شده لبرای مثال ما .وساز را ندارد ساخت
وسازهای غیراصولی مناطق را به یک میدان جنگ تبدیل  در حقیقت با ساخت. آور است و ترافیک زیادی ایجاد کرده اند وحشت
های  ر خارج از شهرها و محدودهاگرچه بیشترین مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست د: وی خاطرنشان کرد.کرده اند

ایم و حتی  وسازهایی که محیط زیست تهران را بحرانی کرده است، تذکر داده طبیعی است، اما در مواردی نسبت به ساخت
ها مجوز  درصد طرح ۳۳فقط یک روند فرمالیته بود و   در دولت قبل این ارزیابی: وی ادامه داد...ایم  برخورد قانونی نیز کرده

هایی که هنوز شروع نشده بودند را متوقف کردیم، برای مثال ساخت  بعد از آغاز به کار دولت یازدهم برخی پروژه. فتندگر می
نکته جالب اینجا بود که در نقاطی که اصال آب وجود . ها نیز نیاز به اصالح و بازنگری داشتند بعضی پروژه. سد متوقف شد ۲۱

های آب زیرزمینی بیش از حد برداشته شد و حفر  متاسفانه در یک دوره از سفره....نداشت، درخواست احداث سد کرده بودند
 .ها، شیره جان آنها را کشید ها و دریاچه صد هزار چاه در حاشیه تاالب

 هزار شغل در روستاها با ساخت مسکن روستایی ۴۳۳ایجاد /تیر ۱نشان با  ۰
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در حالی که با بهسازی ، مرتضی امیری، کارشناس اقتصادی: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنبه
هزار واحد مسکن روستایی توسط دولت مطابق برنامه ششم توسعه، ساالنه زمینه ایجاد اشتغال  ۱۳۳و نوسازی ساالنه 

وی  ....جدید اشتغالزایی روستایی، مسکن روستایی را نادیده گرفته استشود، دولت در الیحه   هزار نفر فراهم می ۴۳۳
مصرح در قانون )درصدی  3.4درصد بوده است و برای رسیدن به نرخ بیکاری  16.4معادل با  1691نرخ بیکاری در سال : گفت 

میلیون 1شور ساالنه نیازمنددر مجموع ک 1688با احتساب افزایش جمعیت فعال اقتصادی تا پایان سال ( برنامه ششم توسعه
حمایت از توسعه و ایجاد »لکن در شرایط فعلی دولت با ارسال الیحه : در پایان افزود .هزار فرصت شغلی جدید است 618و 

 1.1به مجلس به دنبال برداشت « اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی است و نهایتا در پی اجرای طرحی مشابه آنچه در دهه های گذشته اجرا شد را در سر میلیارد دالر از 

لذا امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی این الیحه به مسکن . پروراند، طرحی که از پیش شکست خورده است می
 .این تسهیالت از این لکوموتیو اقتصادی غفلت نکنندروستایی توجه ویژه ای داشته و با گنجاندن آن به عنوان محل مصرف 

 کارورزی

 آغاز رسمی طرح کارورزی از تیرماه
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معاون توسعه  ،عیسی منصوری: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ شنبهبه گزارش خبرخودرو به نقل از خبرگزاری تسنیم، 

کارورزان برای حضور در دوره کارورزی : وزیر تعاون از آغاز رسمی طرح کارورزی از تیرماه خبر داد و گفتکارآفرینی و اشتغال 
بخشی از یک بسته را طرح کارورزی وی .  شوند کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می هزار تومان دریافت می۹۲۳حدود 

: وی ادامه داد.د رسمی اجرای طرح کارورزی را اعالم کنیمامیدواریم از هفته نخست تیر فرآین: گفت معرفی کرد و اجرایی
نویسی کنند و با  های اقتصادی و کارفرمایانی که عالقمند به پذیرش کارورزان هستند هم نام کنیم بنگاه همزمان کوشش می

پذیرش را برای کارورزان ها در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم حداکثر  های مرتبط با این های کارفرمایی، صنعتی و دستگاه تشکل
کارورزان برای : وی گفت... .کند طرح کارورزی دو طرف کارفرما و کارورز را به هم وصل می: منصوری اضافه کرد  .ایجاد کنیم

  ... .شوند کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می هزار تومان دریافت می ۹۲۳حضور در دوره کارورزی حدود 
 

 کارورزی 

 هزار تومانی به کارورزان از تیر۰۱۳پرداخت حقوق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426292 

 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر   ، عیسی منصوری :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنبه
هزار تومان دریافت ۹۲۳کارورزان برای حضور در دوره کارورزی حدود : تعاون از آغار رسمی طرح کارورزی از تیرماه خبر داد و گفت

با اشاره به اینکه طرح کارورزی بخشی از یک بسته اجرایی است، وی  .شوند میکنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی  می
طرح کارورزی دو : منصوری اضافه کرد....امیدواریم از هفته نخست تیر فرآیند رسمی اجرای طرح کارورزی را اعالم کنیم: گفت

هزار تومان دریافت  ۹۲۳ه کارورزی حدود کارورزان برای حضور در دور: وی گفت.کند طرف کارفرما و کارورز را به هم وصل می
پس از اینکه کارورز دوره کارورزی را طی کند اگر توسط : افزود منصوری .شوند کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می می

سال سهم کارفرما را در بحث بیمه تأمین اجتماعی پرداخت  ۱کارفرما جذب و مشغول به کار رسمی شود دولت برای مدت 
 .کند می

 کارورزی

 التحصیل استقبال صاحبان مشاغل از طرح جذب بیکاران فارغ

http://www.fardanews.com/fa/news/679161 

عضو هیأت مدیره ،ها  اصغر آهنی :استآمده  ۲۹۳۱خرداد  ۲۹ به نوشته سایت فردا نیوز؛به نقل از خبرگزاری مهر،  شنبه
های صنفی کارفرمایی کشور از استقبال جامعه کارفرمایی و صاحبان مشاغل از اجرای طرح کارورزی  کانون عالی انجمن

تواند  های توسعه اشتغال می با بیان اینکه طرح کارورزی به عنوان مکمل سیاست وی.ویژه اشتغال فارغ التحصیالن خبرداد
در این طرح بدون تحمیل بار مالی به کارفرمایان، مهارت افراد در محیط واقعی کار افزایش : نظر باشد گفتموثر و مد

شود یک  التحصیل می وی با بیان اینکه متاسفانه نظام آموزشی در کشور به نحوی است که وقتی فردی فارغ  .یابد می
ا توجه به وضعیت بیکاری و شرایط اقتصادی کشور تعداد زیادی از یک طرف ب: تخصص قابل ارائه و اجرا در جامعه ندارد، گفت

از فارغ التحصیالن کشور بیکار هستند که طبیعتا در فرایند اجرای طرح کاروزی ممکن است برخی کارورزان و مهارت آموزان 
ره کانون عالی عضو هیأت مدی... .دهند بتوانند جذب بازار کار شوند های خوبی که از خود نشان می به دلیل قابلیت

کارفرماها در کل همیشه در راستای اهداف ملی کار کردند و با توجه به اینکه طبیعتا : های صنفی کارفرمایی گفت انجمن
های  رسالت کارفرماها حمایت از اشتغال است و با وجود مشکالت تولید و اقتصادی آمادگی خود را برای حمایت از طرح

   .کنند لی هستند، اعالم میهای م اشتغالزا که در زمره طرح

 کارورزی

  شود دیده کارورزی طرح معایب/کند فراهم را گریزی قانون زمینه نباید اشتغال ایجاد
 

یره کانون عالی شوراهای عضو هیات مد، علی اصالنی: آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
گوید؛ گرچه کشور به ایجاد شغل و خلق  می رئیس کانون شوراهای اسالمی کار استان البرز و همچنین اسالمی کار کشور

گرچه : اظهار داشت .های قانون گریزی را فراهم نکند ای انجام شود که زمینه مشاغل پایدار نیاز دارد اما این کار باید به گونه
ای انجام شود که فرصت قانون گریزی را در اختیار  جاد شغل و خلق مشاغل پایدار نیاز دارد اما این کار باید به گونهکشور به ای

در این طرح هیچ : در ادامه با بیان اینکه امکان سوءاستفاده کارفرمایان از این طرح وجود دارد، افزود وی.. .کارفرمایان قرار ندهد
ها کارگر در کارگاه بماند و به  ساله کارورزی و اتمام معافیت ۱اساس آن پس از پایان دوران تضمینی دیده نشده است که بر
اگر قرار است طرحی اجرایی شود حتما باید در آن قانون به صورت : اصالنی تصریح کرد....طور دائمی مشغول به کار شود

http://www.fardanews.com/fa/news/679161/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496724-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF


وی ....نشده است که این امر مایه نگرانی استکامل اجرا شود اما شاهد هستیم که در خصوص این طرح چنین چیزی دیده 

های معیوب این  در مجموع شاید بهتر باشد که در این طرح بازنگری صورت پذیرد تا بتوان هرچه بیشتر بر جنبه  :در پایان افزود
اکم شود این بار خود طرح متمرکز شد در غیر این صورت قانون گریزی که قرار بود در لوای الیحه اصالح قانون کار بر روابط کار ح

 .دهد را به شکل دیگری نمود می
 

 کارورزی

 ارائه ابعاد دقیق طرح غیرقانونی کارورزی در آینده نزدیک

http://www.mehrnews.com/news/3995790 

 

 

 

 

 

 

رئیس مجمع عالی نمایندگان  ،سیدمحمد یاراحمدیان :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه ولتی مهر؛به نوشته خبرگزاری د
شود، از ارائه ابعاد دقیقی  کارگران سراسر کشور، با بیان اینکه کارزار مخالفت با دو طرح اشتغالی دولت به زودی رونمایی می

انسانی است،   های کارگری، صیانت از حقوق منابع اصلی تشکلبا بیان اینکه یکی از وظایف وی  .از طرح کارورزی خبر داد
های کارگری تدوین شده است، موجبات سوءاستفاده از منابع انسانی را  از آنجا که طرح کارورزی بدون مشارکت تشکل: گفت

هرگونه طرحی : دامه دادااو  .های کارگری نیز تامین شود کند؛ بنابراین طرح مذکور باید مسکوت بماند و نظرات تشکل فراهم می
که بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی و مشورت و مشارکت ذینفعان بویژه کارگران اجرایی شود، محکوم به ابطال است و 

عمده بیکاران : یاراحمدیان ادامه داد... .های کارگری را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه قابلیت اجرا نخواهد داشت مخالفت صریح تشکل
با اجرای طرح کارورزی، رغبت کارفرمایان به این . فارغ التحصیل هستند که طرح کارورزی نیز مخاطب این افراد است ما جوانان

یک کارورز در کارگاه ( کار و تامین اجتماعی)سمت می رود که به جای جذب یک کارگر در کارگاه تولیدی با رعایت قوانین موضوعه 
در صورت عدم تمکین متولیان امر، اجرای طرح  ؛با تاکید بر اینکهیاراحمدیان  .ر نیستتولیدی جذب شود که مشمول قوانین مذکو

همچنین کارزار مخالفت با دو طرح : ناموفق کارورزی با دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد گفت
مهارت آموزی در محیط کار واقعی که اشتغالی دولت یعنی طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین طرح 

 .شود شاگردی سابق است رونمایی می –نسخه دوم طرح استاد 

 ادامه اعتصاب غذاي اسماعیل عبدي، معلم زنداني، با وجود انتقال به بیمارستان

اعتصاب  محمدعبدي، برادر معلم زنداني اسماعیل عبدي كه در :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه به گزارش رادیو ندا،
غذاست، در گفتگو با راديو ندا از روحیه باالي اسماعیل عبدي و تاكید بر ادامه اعتصاب غذا با وجود وضعیت جسمي نامساعد 

 :گوش کنید .و كاهش بیست كیلو وزن، از تاثیر روحي رواني مثبت حمايت ها، و از وعده مسئوالن مي گويد

http://www.radioneda.de/2017/06/05/Abdi170604.mp3 

 الوکاله لزوم کاهش حق/میلیون شغل با رفع انحصار شغل وکالت ایجاد یک

http://www.mehrnews.com/news/3995993 

آقای  نماینده مردم شاهین شهر، میمه، برخوار  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
با حذف ظرفیت از آزمون وکالت و : عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت ،حسینعلی حاجی دلیگانی

در وی  .شود لیون شغل موجبات کاهش حق الوکاله فراهم میالتحصیالن حقوق، ضمن ایجاد یک می استفاده از ظرفیت فارغ
انحصاری در برخی مشاغل ایجاد شده که رفع آن سبب ایجاد حداقل یک : گفت  خصوص ضرورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت،

ای هم برای دولت نخواهد داشت، یکی از انحصارها مربوط به  شود کما اینکه هیچ هزینه میلیون شغل در کشور می
هزار نفر در آزمون  ۱۳با بیان اینکه در سال گذشته وی  .شود التحصیالن رشته حقوق است که اجازه فعالیت به آنها داده نمی فارغ

های  این انحصار سبب پرداخت حق الوکاله: نفر اجازه ورود به شغل وکالت را پیدا کردند، تصریح کرد ۲۱۳۳وکالت شرکت و تنها 
عضو کمیسیون ....درصد ارزش مادی کار خود به وکیل هستند ۲۳امروزه افراد وظف به پرداخت  ای که سنگین شده، به گونه

مجلس از جهت وظیفه نظارتی خود به این موضوع ورود پیدا : برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، تأکید کرد
 .خواهد کرد تا مشکالت مرتفع گردد

 انی به کشاورزان کارآفرینمیلیون توم ۱۱الحسنه  وام قرض اعطای

http://www.isna.ir/news/96031307509 

http://www.radioneda.de/2017/06/05/Abdi170604.mp3


 
 کمیته امداد و سازمان جهاد کشاورزی،محسن ولیئی :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یک

ها و امکانات در جهت تحقق اهداف شورای زکات  گیری از ظرفیت استان تهران با هدف توسعه همکاریهای موثر مبنی بر بهره
میلیون تومانی از طرح  ۲۱در آیین امضای این تفاهم نامه مژده حمایت : وی اعالم داشت .تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

کمیته امداد استان تهران با هدف جهت دهی به اشتغال روستائیان و مناطق محروم : های کشاورزی روستاییان را داد و افزود
 .میلیون تومان به طرح های اشتغال زایی کشاورزان وام قرض الحسنه اعطا کند ۲۱استان آمادگی دارد تا سقف 

 ها آوری متکدیان در مترو و پایانه جمع

http://www.mehrnews.com/news/3996156 

. 

 

 

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی ،رضا قدیمی  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
ماشین در  ۲۴۴ ن مراسم سالگرد خمینی،رد زما  :گفتوی  .کنیم ها جمع می متکدیان را در مترو و پایانه: شهرداری تهران گفت

آوری متکدیان را به  بعد از جمع: وی ادامه داد .کنیم آوری می متکدیان را در همین مبادی جمعو ایم مبادی مختلف حرم مستقر کرده
ه شهر و زنان متکدی را ب سرایی در اسالم به گفته قدیمی، مردان متکدی را به سامان .کنیم سراها منتقل می سامان
ایم تا  ون در رینگ سوم مستقر کرده ۲۳اتوبوس و  ۴ماشین،  ۲۴عالوه بر : ادامه داداو  .کنیم سرایی در لویزان منتقل می سامان

 .آوری کنیم و نگذاریم وارد محدوده حرم شوند تمامی متکدیان را جمع

 مرحله هشتم وام ضروری بازنشستگان کشوری پرداخت شد

031307586http://www.isna.ir/news/96 

 
با تامین اعتبار الزم، با همکاری بانک صادرات ایران،  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یک

هزار بازنشسته کشوری  ۱۳به حساب  ۳۱خرداد  ۸یون تومانی بازنشستگان کشوری مرحله هشتم وام ضروری سه میل
اند و  هزار بازنشسته کشوری وام خود را دریافت کرده ۲۸۳با پرداخت مرحله هشتم وام ضروری، تاکنون  .متقاضی واریز شد

مرحله هفتم جدا ازاین ،  .کنند یافت میهزار بازنشسته کشوری باقیمانده نیز در چهار مرحله وام سه میلیون تومانی را در ۱۳
 .هزار بازنشسته کشوری واریز شده بود ۱۳وام ضروری سه میلیون تومانی در اردیبهشت ماه امسال به حساب 

 از فردا ILO آغاز یکصد و ششمین اجالس

http://www.isna.ir/news/96031407783 

 
 المللی کار یکصد و ششمین اجالس سازمان بین :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه

(ILO)  اجالس  .شود خرداد ماه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار می ۱۲خرداد لغایت  ۲۱پنج ژوئن برابر
نمایندگان و  و شود میکشور عضو در ژنو سوییس برگزار  ۲۸۱المللی کار همه ساله خرداد ماه با حضور با حضور  سازمان بین

و با حضور وزرای کار کشورهای عضو در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو ( دولت، کارگر و کارفرما)اعضای سه جانبه 
ترین  رود و کشورهای عضو در عالی این اجالس مهمترین رویداد بین المللی در حوزه کار به شمار می. شود سوییس برگزار می

رود و رسیدگی به وضع  این سازمان، پارلمان جهانی کار و کارگری به شمار می .کنند س مذکور شرکت میسطوح در اجال
برای نایل شدن  ILO سازمان .دهد استانداردهای بین المللی کار، معضالت اجتماعی و نیازهای مهم جهان را مد نظر قرار می

وگو در موضوعات کاری  های اجتماعی و تقویت تبادل نظر و گفت ء پوششبه اهداف خود از طریق ارتقاء حقوق افراد در کار، ارتقا
ها با در نظر گرفتن حداقل استانداردها درباره  نامه ها و توصیه المللی کار را در شکل کنوانسیون اقدام کرده و استانداردهای بین

ی برابر و سایر استانداردهای مربوط به ها ها، حق تشکل، داد و ستد، منع کار اجباری، فرصت حقوق کارگری، آزادی انجمن



سازمان جهانی کار، معیشت، امنیت، کار شایسته و استاندارد زندگی بهتر برای ....کند موضوعات کاری، تنظیم و تدوین می

 .دهد مردم جهان را سرلوحه کار خود قرار می

 افزایش وام برای بیکاران فایده ندارد/بیکاری عامل اصلی رکود مسکن
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: یک مدرس اقتصاد دانشگاه گفت ،علی اکبر قلی زاده :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
اری جوانان و عدم تمایل آنها به تشکیل خانوار است که سبب کاهش تقاضای مسکن مهم ترین علت عمده رکود مسکن، بیک

بر این اساس، در سال های گذشته که رشد بیکاری کند یا متوقف بود و تعداد بیکاران عمدتا به افراد بدون تحصیالت .شده است
ر جایی شاغل شده و سپس می توانستند با دانشگاهی محدود می شد، بسیاری از افراد پس از اتمام تحصیالت در دانشگاه، د

توجه به درآمد خود، از انواع تسهیالت مسکن برای ساخت یا خرید استفاده کنند؛ اما در حال حاضر به دلیل بیکاری به خصوص در 
سته شده بخش فارغ التحصیالن دانشگاهی، آنها از ازدواج و تشکیل خانواده سر باز می زنند درنتیجه از حجم تقاضای مسکن کا

وقتی کل اقتصاد کشور در رکود قرار دارد و بخش خصوصی نیز از ایجاد شغل جدید ناتوان است، معلوم : وی ادامه داد .است
است که دیگر افراد نمی توانند قسط بدهند و وام خرید مسکن بگیرند؛ بنابراین آنچه دولت اعالم می کند تحریک طرف تقاضای 

که درست هم باشد، اما فایده ای ندارد؛ چون وام گیرنده ها یا بیکارند یا اگر شغل دارند، آنقدر مسکن را افزایش داده، هرچند 
درآمدهایشان ناپایدار و دور از واقعیت اقتصادی جامعه است که دیگر کفاف پرداخت اقساط را نمی دهد؛ بنابراین به سمت وام 

 ....روند مسکن نمی

 سود کشاورزان در جیب دالالن

www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/14/1427597https:// 

 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  ،جالل محمودزاده : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه ه گزارش خبرگزاری تسنیم؛ب
ها در امر توزیع محصوالت  تکمیل زنجیره تولید از راهکارهای کاهش میزان دخالت دالالن و واسطه: شورای اسالمی گفت

تنها رنج و زحمت تولید محصوالت : ا در بخش کشاورزی افزوده ضمن اشاره به نقش پررنگ واسطهوی  .کشاورزی است
ها به جیب  ها و واسطه کشاورزی بر دوش کشاورزان است در حالیکه سود اصلی تمام زحمات این قشر زحمتکش را دالل

ها در بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی ضمن متضرر شدن  وجود واسطه: وی همچنین اظهار داشت.زنند می
نائب رئیس .ها قدرت خرید نداشته باشند کنند گان داخلی به دلیل افزایش قیمت شود مصرف کنندگان موجب میتولید

ها انواع محصوالت کشاورزی را با قیمت کم از تولیدکنند  دالالن و واسطه: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت
وی در ادامه تکمیل زنجیره تولید را از جمله .کنند جامعه عرضه میکنند گان حقیقتی در  گان خریداری و با قیمت زیاد به مصرف

دالل و واسطه نقش : ها در امر توزیع محصوالت کشاورزی دانست و افزود راهکارهای کاهش میزان دخالت دالالن و واسطه
ازار مناسب و عدم نظارت نبود بدر این راه  .اساسی در افزایش چند برابری محصوالت کشاورزی از مزرعه تا بازار مصرف دارد

 ....های اساسی در این حوزه است دقیق بر محصوالت کشاورزی از جمله ضعف

خواهد وزارت کار مدیر اجرایی قوی می  

http://www.isna.ir/news/96031407714/ 

 
 :کارشناس بازار کار معتقد است ،علی اکبر لبافی  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه

درصد اقتصاد کشور در دست  ۱۱وقتی ، ترین دغدغه مردم اشتغال است  بیکاری و اصلی  امروز مهترین چالش اقتصاد کشور، 



  گ و عریض و طویل مثل شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی، سازمان بزر ۲۹و وزارت کار است 

طبیعی است که این وزارتخانه به مدیری ،زیرمجموعه این وزارتخانه هستند ... بانک توسعه تعاون و بانک رفاه، بهزیستی و
با توجه به اینکه دبیرخانه شورای : ی ادامه دادو .، استراتژی قوی داشته باشد کارآمد و اجرایی نیاز دارد که به جای ارائه طرح

. هایی مثل بیکاری را شاهد نباشیم رفت در چهارسال گذشته بحران عالی اشتغال کشور در اختیار وزارت کار بود انتظار می
کند ولی  های اقتصادی را دور هم جمع و برای آن سیاستگذاری می دبیرخانه شورای عالی اشتغال جایی است تمام وزارتخانه

توانیم  بدون تولید شغل نمی؛وی با بیان اینکه...متاسفانه غالب افرادی که در این شورا بودند ناکارآمد و ضعیف عمل کردند
این ظلم . های سفید امضای کارگران و قراردادهای کوتاه مدت را شاهد باشیم تنظیم روابط کار کنیم و طبیعی است که تسویه

این  ....ت که بگوییم از جنس کارگریم ولی دستمزد، معیشت و قرارداد کارگران چیز دیگری بگویدبزرگی به جامعه کارگری اس
گیری وزارت تعاون تا پیش از ادغام، تولید کار و اشتغال بوده  کل اساسنامه شکل: کارشناس بازارکار در ادامه خاطرنشان کرد

 .رسما به فراموشی سپرده و به حاشیه رانده شود شود تا در چهار سال گذشته است ولی این وزارتخانه ادغام می

 کارگران داروگر بار دیگر به مرخصی اجباری رفتند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/14/1427404 

 

شرکت داروگر به گوش  خبری از اواخر فروردین امسال  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه ه گزارش خبرگزاری تسنیم؛ب
از یک هفته مانده به شروع سال : تعداد زیادی از کارگران شاغل در این کارخانه خبر از مرخصی اجباری دادند و گفتند رسید که

روی آنها بسته مانده  های این واحد صنعتی به فروردین ماه درب 61ن زمان تا حدود اند و از آ جدید به مرخصی نوروزی رفته
شد اخراج  انضباطی خوانده می دلیل آنچه بی همچنین تعدادی از کارگران کارخانه داروگر بدون اطالع قبلی و به.است
شده و در اردیبهشت ماه کارگران به  تعمیرات و نگهداری تجهیزات این کارخانه انجاممسئولین آنرا به حساب انجام .شدند

از ابتدای  کارگران داروگر رسد که ماه از آن ماجرا بار دیگر خبر می6به  حال پس از گذشت نزدیک .گردند محیط کار خود بازمی
نندگان کارخانه داروگر یکی از بهترین تولیدک: گویند شماری از کارگران این کارخانه می .هفته جاری به مرخصی اجباری رفتند

به بخش خصوصی تعداد نیروی   بعد از واگذاری این کارخانه 33کارگر در سطح کشور بود که سال  6188محصوالت شوینده با 
 ....کارگر کاهش داد و به این حال افتاده است 188کار خود را به حدود 

 دهد هزار بنگاه وام می۱۳۳اتاق اصناف به 

396/03/14/1427335https://www.tasnimnews.com/fa/news/1 

در مرحله : رئیس اتاق اصناف ایران گفت ،علی فاضلی : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط صنفی از  ۲۳۳هزار بنگاه تولیدی که در قالب اتحادیه های صنفی داریم  ۱۱۳نخست از 

بخشی از این حمایت ها در صنایع : رئیس اتاق اصناف ایران گفت....قرار خواهند گرفت طریق بسته حمایتی مورد حمایت
این بسته بر اساس توان بانکی یقینا به دیگر بخش ها : وی افزود .پوشاک، چرم، چاپ و صنایع چوب در نظر گرفته شده است

ریک تولید به کار ببریم بسیاری از مشکالت اگر بتوانیم سرمایه را در جهت تح: اضافه کردوی  .هم تسری پیدا خواهد کرد
 .موجود به ویژه در بحث اشتغال حل خواهد شد

 قاچاق کاال

 های برند به جان تولید پوشاک انداخت تشی که فروشگاهآ

http://www.isna.ir/news/96031407688 

 
عضو علی البدل هیات مدیره  -بهرام شهریاری  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه

ای است  بحث قاچاق معضل بسیار پیچیده: وگو با ایسنا، اظهار کرد در این باره در گفت -اتحادیه کاالی کشباف و جوراب تهران 
های اخیر اتفاقی که رخ  های متعدد داشته و بررسی آن نیاز به تمرکز بر روی موضوعات مختلف دارد اما طی سال که مولفه

داده آن است که محصوالت برندهایی که در اغلب موارد ترک هستند به شکلی سیستماتیک وارد بازار ما شده و حتی 
البته : عنوان کردوی  .ل توجهی از سهم بازار ایران را به دست آورندای بخش قاب های زنجیره اندازی فروشگاه اند با راه توانسته

قبل از ورود این بخش هم موضوع واردات قاچاق وجود داشت، اما در موارد متعدد این کاالها با کانتینرهای مشخص وارد شده 
کردیم اما اکنون حدود  ر یکدیگر کار میرسیدند، اما به هرحال بازار فراز و نشیب داشت و همه ما در کنا و در بازار به فروش می

ای از سوی این برندها شرایط کار برای تولیدکنندگان داخلی بسیار  های زنجیره های فروشگاه دوسال است که با ایجاد شعبه
 ....دشوار شده است



 کاال قاچاق

 هزار کارگر صنعت شوینده۱۳بالی جان 

/1427338https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/14 

 

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع   ،ابوالفضل مسگرزاده : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۴ یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
در حال حاضر بخش قابل توجهی از کاال های حوزه مزبور از مبادی غیر قانونی راهی : شوینده، بهداشتی و آرایشی گفت

در اثر عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، تبعیت نکردن از ضوابط کاالهای قاچاق : افزودوی  .بازارهای داخلی می شود
قیمت گذاری، تبلیغات ارزان قیمت در شبکه های برون مرزی و مواردی از این دست رقابت ناسالمی را برای تولیدکنندگان 

ارت هستند، وی همچنین با بیان اینکه محصوالت قاچاق فاقد هرگونه کنترل و نظ.داخلی در کشور ایجاد کرده است
ترین معضالت اقتصاد ایران است و این معضل تاثیرات نامطلوب خود را عالوه بر بخش تولید در  قاچاق کاال از عمده: اظهارداشت

 ....زمینه اشتغال نیز گذاشته است

نقطه عطفی برای ایجاد دیگر 1334خرداد 13برگزاری اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در 

 شکل های مستقل کارگری در کشور بوجود آوردسندیکاها و ت

 داود رضوی

http://vahedsyndica.com/archive/2692 

   

درحالی اعضای هیئت موسس سندیکای کارگری شرکت واحد به استقبال برگزاری اولین مجمع عمومی سندیکای کارگران 
شترین فشار را در طی پنج ماه جلسات هیئت موسس سندیکا شرکت واحد می رفت که کارگران و رانند گان شرکت واحد بی

بطور مستمر در محل خبازان واقع در حسن آباد تهران از سوی عوامل امنیتی و عوامل کارفرمایی و خانه کارگر با همکاری 
خراج فعالین فشارهایی از قبیل تهدید و دستگیری از سوی عوامل امنیتی و ا. شوراهای اسالمی کار پشت سر گذاشته بودند

و اعضای هیئت موسس سندیکا پرتاپ کردن بمب آتش زا در محل برگزاری جلسات سندیکای کارگران شرکت واحد و اجیر 
کردن چماقدارها و حمله به محل سندیکا و شکستن و بردن وسایل سندیکا و ضرب و شتم کردن کارگران و اعضای حاضر در 

در حالی 36اردیبهشت 19توقف کردن آنها برای برگزاری مجمع بود و حتی در روز محل سندیکا از عوامل فشار بروی اعضا و م
که چماقدارها به محل سندیکا حمله ور شده بودند ، پلیس و عوامل امنیتی هم از این برخوردها در روز روشن فیلم برداری 

رها برای جلوگیری از برگزاری اولین مجمع این فشا.... میکردند و بجای ضاربین، اعضای کتک خورده سندیکا را بازداشت کردند 
در حالی انجام می شد که بعد از سرکوب دهه شصت و از بین بردن استقالل تشکل  1636عمومی در روز سیزدهم خرداد 

های کارگری و سندیکایی، در جامعه کارگری سکوتی مطلق جهت ایجاد تشکیالت مستقل کارگری و سندیکایی وجود داشت 
ان داده که دولت ها هر چند که رنگشان با هم متفاوت است اما در سرکوب حقوق کارگران همه با هم یکصدا تجربه نش... .

کارگران باید بدانند تنها راه برون رفت از . هستند و درسرکوب تشکل های سندیکایی و مستقل، متحد و یکپارچه عمل میکنند 
سر فعالین کارگری و صنفی است ، ایجاد تشکیالت مستقل  این مشکالت معیشتی و اسفبار و فشارهای امنیتی که بر

کارگری و سندیکایی در محل های کارگری است و اگر روزی این تشکیالت مستقل در جامعه قدرت بگیرند ، فساد و رانت 
نهاد  خواری و بیکاری و تورم هم حل خواهد شد و قدرت مردم و نظارت مردم برمسائل جاری کشور فقط و فقط با شکل گیری

 .های مدنی و ایجاد سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری امکان پذیر میباشد

 .اعتصاب کارگران بخش صنعت نیشکرهفت تپه وارد دومین روز شد

 https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 

https://twitter.com/ordoyekar 

 
بدنبال اعتصاب چندروزگذشته بازنشستگان شرکت : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱دوشنبه  ؛اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 

 .فت تپه هم وارد دومین روز تحصن شدندکه اقدام به بستن جاده بین المللی اندیمشک اهواز کردند پرسنل شاغل نیشکره
قائم مقام مدیریت شرکت سیامک نصیری افشار وارد اجتماع متحصنین شد و با داد و فریاد اعالم کرد هرکس به سرکارخود 

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


درب شرکت را میبندیم و شرکت را تعطیل خواهیم کرد که دراین لحظه کارگران شدیدا او را : وی افزود. برنگردد اخراج میشود

کارگران که شدیدا عصبانی بودند به او گفتند که از زمان   .و کرده و از ایشان خواستند شرکت را رها کرده و از اینجا برونده
کارگران اعالم کردند اگر فورا مطالبات . ورود بخش خصوصی به شرکت برای ما هیچ گونه دستاوردی بجز فالکت نداشته اید

یاست غلط دولت در واگذاری شرکت به این بخش ناکارامد مانند گذشته اقدام به کارگران پرداخت نشود دراعتراض به س
کارگران حقوق فروردین و اردیبهشت و پاداش . تحصن درب فرمانداری و بستن جاده اندیمشک اهواز خواهند کرد

اسفندماه سال گذشته  خود را دریافت نکرده اند و بدلیل پرداخت نشدن بیمه سهم کارفرما به تامین اجتماعی از91و96سال
از ماه اسفند نیز حق بن همه پرسنل برخالف قانون قطع  .دفترچه های درمانی پرسنل شرکت تمدید و تجدید نمی شوند

کارگران ازفضای امنیتی شدیدی که   .کارگران روزمزد نیز پرداخت نشده است 96شده و هنوز حقوق بهمن و اسفند سال 
ود بوجود آورد وهر روز شاهد اخراج افرادی ازکارگران هستند شدیدا معترض بوده و خواهان مدیریت شرکت بدلیل ناکارآمدی خ

 برچیدن دوربین های نصب شده درسطح شرکت هستند
 

 اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6179 

 –بدنبال تجمع و بستن جاده بین المللی اهواز  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱دوشنبه  ،...ادیه آزاداتحبه نوشنه سایت 
اندیمشک توسط کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران شاغل این شرکت نیز در اعتراض به عدم پرداخت 

دست به اعتصاب زدند و امروز پانزده خرداد  91و  96دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجای و پاداشهای سالهای 
در ادامه این کشمکش ما بین کارگران ...  .ماه دومین روز اعتصاب و تحصن خود را در محوطه شرکت پشت سر گذاشتند

کارگران اعتصابی و قائم مقام شرکت، آنان اعالم کردند چنانچه به فوریت مطالبات معوق ما پرداخت نگردد در اعتراض به 
ضعیت خود و سیاست غلط دولت در واگذاری شرکت به بخش خصوصی، اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شوش و بستن و

 ....اندیمشک خواهیم کرد –جاده بین المللی اهواز 

 دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

http://www.kanoonm.com/2706 

اعتصاب کارگران بخش صنعت  : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه دو به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگر؛
به دنبال اعتصاب چند روزگذشته بازنشستگان شرکت که اقدام به بستن جاده بین . نیشکرهفت تپه وارد دومین روزشد

 .المللی اندیمشک اهواز کردند، پرسنل شاغل نیشکرهفت تپه هم وارد دومین روز تحصن شدند
خرداد قائم مقام مدیریت شرکت، سیامک نصیری افشار، وارد اجتماع متحصنین شد و با داد وفریاد اعالم صبح امروز، پانزدهم 

دراین . سپس گفت درب شرکت رامیبندیم وشرکت را تعطیل خواهیم کرد. کرد هرکس به سرکارخودبرنگردد، اخراج میشود
کارگران که شدیدا عصبانی بودند . ها کرده وازاینجا بروندلحظه کارگران شدیدا او را هو کرده و از ایشان خواستند شرکت را ر

کارگران اعالم . به اوگفتند که از زمان ورود بخش خصوصی به شرکت، کارگران هیچ گونه دستاوردی به جزفالکت نداشته اند
خش ناکارامد مانند کردند اگرفورا مطالبات کارگران پرداخت نشود دراعتراض به سیاست غلط دولت در واگذاری شرکت به این ب

کارگران به فضای امنیتی شدیدی که ... .گذشته اقدام به تحصن درب فرمانداری و بستن جاده اندیمشک اهوازخواهند کرد
مدیریت شرکت به دلیل ناکارآمدی خود بوجود آورد و هرروزشاهد اخراج تعدادی ازکارگران هستند، شدیدا معترض هستند و 

 .صب شده درسطح شرکت هستندخواهان برچیدن دوربینهای ن

 بحران تولید کارگران به توجهی بی/دارد دنبال به را آنان از کشی بهره کارگران حقوق به اهمیتی بی
 زاده وگو از فاطمه اصالن گفت/  کند می

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بیان  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱ زاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه گزارش خبرگ
ادامه بی توجه به : های دولت باشد تاکید کردند اینکه بازنگری و تغییر صحیح مقررات تنظیم کننده روابط کار باید یکی از اولویت

ولی  .اقتصادی خواهد شد-وی کار و ایجاد بحران در مناسبات اجتماعیکشی از نیر مشکالت صنفی کارگران منجر به بهره
ها حفظ و  عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه شان و منزلت کارگران در همه عرصه، داداشی

منیت شغلی آنها حرکت ترین مطالبه کارگران یعنی ا صیانت شود، بنابراین باید هم دولت و هم مجلس در راستای تحقق اصلی
داداشی با ضروری دانستن تغییر رویکردی که هم اکنون در میان شرکای کنونی کارگران در خصوص به رسمیت ....کنند

افراد مسئول چه در موقعیت کارفرمایی و چه در موقعیت دولتی باید : شناختن حقوق صنفی نیروی کار وجود دارد، افزود
اندرکاران امر نباید به بهانه کمبود و  فایده به مناسبات روابط کار توجه کنند، مدیران و دست -ینه منت و با پرهیز از منظر هز بی

اعتبارات حقوق کارگران را نادیده بگیرند بنابراین الزم است هر گونه قانونی که در زمینه حقوق صنفی کارگران به تصویب 
عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای ،خضری همچنین رسول  .رسد از حداکثر جامعیت برخوردار باشد می

اسالمی با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که الیحه اصالح قانون کار با دقت و توجه بیشتری از سوی دولت تهیه شود بیان 
ین کارفرما محسوب دهند و از سوی دیگر خود دولت تا به امروز بزرگتر درصد جامعه را تشکیل می 18کم  کارگران دست: داشت

کند، پس هر چه سریعتر الزم است  شده است، این مسئله اهمیت نقش قانون کار در تنظیم بازار کار کشور را دو چندان می
چنانچه در الیحه اصالح قانون کار منافع کارگران تامین نشود به هیچ وجه  .تا الیحه اصالح قانون کار به نفع کارگران تهیه شود

  ....یحه موافقت نخواهد کردمجلس با این ال

 ILO شیوه تعیین نمایندگان کارگری برای حضور در اجالس معاون ربیعی به مهر خبر داد؛

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/495011-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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-9/495011-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


http://www.mehrnews.com/news/3996286 

 

 

 

 

 معاون وزیر کار در واکنش به ادعای ،احمد مشیریان :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱خبرگزاری دولتی مهر؛ دوشنبه به گزارش 
سلب مسئولیت یک تشکل کارگری برای مبنی بر  ،رئیس مجمع عالی نمایندگان سراسر کشوراخیر سید محمد یار احمدیان، 

ق روال همیشگی بوده و هیچ اقدام غیرقانونی در فرآیند دعوت از تشکل ها طب: شرکت در اجالس سازمان جهانی کار گفت
ای به سه تشکل رسمی کشور درخواست کرد تا  طبق روال همیشگی، وزارت کار با ارسال نامه: گفتوی  .دعوت رخ نداده است

در : وی افزود.ندنمایندگان خود را برای شرکت در اجالس سازمان جهانی کار در مقرر اروپایی سازمان ملل در سوئیس، معرفی کن
نفر را  ۴های رسمی،  ای درخواست کرد تا هر یک از تشکل فروردین با ارسال نامه ۱۹همین راستا معاونت روابط کار، یکبار در تاریخ 

 ۱۱روز یعنی در تاریخ  ۹برای حضور در این اجالس به وزارت کار معرفی کنند؛ اما بعد از ( نفر مشاور ۹یک نفر عضو اصلی و )
نفر را برای این اجالس معرفی کنند که از هر  ۱ن ماه، با اصالح نامه مذکور خطاب به هر سه تشکل مجدد اعالم شد تا فروردی

تشکل، یک نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل در اجالس شرکت خواهد کرد؛ اما مجمع نمایندگان 
نفر را معرفی کردند در حالی که باید دو نفر را معرفی می  ۹استناد به نامه نخست، کارگران بدون توجه به نامه اصالحی و به 

به دلیل عدم توجه مجمع به نامه اصالحی، وزارت کار هم از بین : معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد .کردند
 ....به سفارت سوئیس معرفی شدندافراد معرفی شده دو نفر را انتخاب کرد و برای دریافت ویزا 

 حاشیه نشینی 

 باید به معماری ساختمانها توجه شود/نشین داریم میلیون حاشیه ۱۱ /:آخوندی عنوان کرد

http://www.mehrnews.com/news/3996305 

به شدت  :زیر راه و شهرسازی گفتو،عباس آخوندی : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛ دوشنبه 
نگران وضعیت معماری در کشور هستم؛ به نحوی که باید در پایان کار احداث و بهسازی محالت، اثری را بیافرینیم که ارزش 

ارزش معماری تنها ساختمان نو نبوده و به تمام مجموعه فضاها و  .معماری کامال ملموسی نسبت به گذشته داشته باشد
نکته مهم دیگر، مساله ... .آن، فضای مأنوس و دلنشینی برای ایرانیان ایجاد شود گردد که باید از طریق محیطی باز می

نشینی از اواخر  نشینی بوده که عالوه بر قرارگیری در صدر مسائل، در دستور کار دولت نیز قرار گرفت؛ به نحوی که حاشیه حاشیه
خورد؛ ولی با این وجود تا کنون در دستور کار  میسال است که در کشور به چشم  ۱۳در ایران شکل گرفته و بیش از  ۴۳دهه 

قطعا وی با تاکیر بر اینکه ؛ .های منفی، از آن یاد شده است اقدامات دولت قرار نگرفته و همواره به اشکال گوناگون به عنوان تلقی
نشین  ن جمعیت حاشیهمیلیو ۲۲توانیم  این واقعیتی است که نمی : ای مثبت و مبارک نیست گفت نشینی مساله پدیده حاشیه

 ۲۳۳در طرح مسکن مهر حدود  :اوگفت .جا کنیم ها را امحاء و جابه درصد جمعیت شهری است را نادیده گرفته و یا آن ۱۳که برابر با 
 ....هزار میلیارد تومان هزینه شد؛ ولی حتی یک اثر معماری قابل عرضه وجود نداشت

 قانون تامین اجتماعی؛ براساس
 شود می محاسبه اجباری شدگان بیمه مانند وقت نیمه کارگران بیمه حق

مطابق قانون تامین اجتماعی، افراد دارای مشاغل  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱ دوشنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 

مانند منشی مطب پزشکان و معلمان حق التدریس مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و بیمه شده اجباری  نیمه وقت
محسوب می شوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و به اضافه سهم خود، حق بیمه آنها را به طور 

و معلمان حق التدریس مشمول قانون تأمین  شاغالن مشاغل نیمه وقت مانند منشی مطب پزشکان .کامل پرداخت کند
اجتماعی هستند و بیمه شده اجباری محسوب می شوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و به اضافه 

قانون و  ۹۳کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ...  .سهم خود، حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کند

ن نامه اجرایی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آئی
 .کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط تامین اجتماعی ارسال کند

 قاچاق کاال

 مریم یعقوبی / بار است شیوع قاچاق فاجعه/ه قاچاقچیان گره خوردسرنوشت اقتصادایران ب

http://www.mehrnews.com/news/3996396 

 

علیرضا مناقبی : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛ دوشنبه 
های بسیار زیاد دستگاه های متولی، باید  علی رغم تالش: ئیس مجمع واردات گفتر،

با اشاره به تجربه های  وی .آمیز است اعتراف کرد میزان شیوع قاچاق در کشور فاجعه
مختلف برای مبارزه با   شکل گرفته طی چنددهه اخیر و پیاده سازی روش ها و شیوه های

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496909-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


اق در کشور ما به صورتی است که به یک پدیده لجام گسیخته تبدیل شده و علی رغم تالش متاسفانه وضعیت قاچ: قاچاق گفت

های بسیار زیاد دستگاه های متولی، باید اعتراف کرد میزان شیوع قاچاق در ایران و عمق فاجعه آن، به نحوی است که در هیچ 
وان یک پدیده اقتصادی مورد توجه قرار داد و دالیل شیوع آن را قاچاق را باید به عن: ادامه دادوی ...  .کشور هم تراز، سابقه ندارد

به گفته ...بررسی کرد و در تداوم مبارزه با آن، مشوق های قاچاق را در برنامه ریزی های مرتبط با محدودسازی این پدیده لحاظ کرد
ل پرونده کاالی خود هستند و هر روز با مناقبی، در حالی که واردکنندگان رسمی سرگردان میان ادارات و سازمان ها برای تکمی

موضوعات جدید و دردسرهای تازه مواجه می شوند، قاچاقچیان کاالی خود را بدون هیچگونه نظارت کیفی و کمی به بازار عرضه 
قاچاق و  همه دلسوزان تولید و اشتغال باید بدانند که آنچه که صنعت را زمین گیر کرده،: مناقبی در پایان تاکید کرد .می کنند

هیچ وقت تولید از واردات . و همه تالش ها باید بر مدار محدودسازی واردات پنهان متمرکز شود. ای است واردات غیررسمی و زیرپله
ولی قاچاق، . شفاف آسیب ندیده، چرا که به محض احساس خطر، دستگاه های متولی با ابزارهای مختلف، آن را کنترل می کنند

 .همه دست ها در کشور ما تبدیل شده و جز منفعت خود، هیچ چیز برایش اولویت ندارد دستی است که به فرای

 درخواست جدی کارگران؛ الیحه اصالح قانون کار به دولت برگردد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/15/1427929 

 

عضو شورای عالی کار درباره تغییرات الیحه اصالح  ،خدایی :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
بازگشت این  .بازگشت الیحه به دولت گامی مثبت از سوی تشکل های کارگری کشور محسوب می شود: قانون کار گفت

دالیل متعددی مبنی بر یک جانبه گرایی و بی : رگری دانست و افزودالیحه به دولت را یکی از خواسته های اصلی جامعه کا
توجهی این الیحه به منافع مشترک کارگران و کار فرمایان وجود داشت و دولت و مجلس نیز اشکاالت متعدد این الیحه را 

ن منجر شده بسیاری جامعه کارگری در پی اصالحات قانونی است و شبهات موجود در این قانو: وی ادامه داد .پذیرفتند
تمامی قوانین نیازمند بازنگری در دوره های چند ساله هستند و . مناسبات بازار کار دچار چالش های اساسی و جدی شود

خدایی مهم ترین اشکال وارده به الیحه قبلی را ناظر بر عدم رعایت سه جانبه ....این قانون نیز از این مهم مستثنی نیست
به منظور رعایت این موارد، تصمیماتی باید از سوی دولت اتخاذ شود؛ چراکه دولت طبق قانون : زودگرایی عنوان کرد و اف

 ....متولی نگارش این الیحه است و پذیرش بازگشت این الیه، نشان می دهد دولت مقید به اعمال سه جانبه گرایی است

 نندک ها چقدر از ادغام استقبال می خصوصی/پشت پرده ایده ادغام بانکها

 محبوبه فکوری

http://www.mehrnews.com/news/3996236 

 دبیرکل کانون بانکها و موسسات ،محمدرضا جمشیدی :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛ دوشنبه 
افزایش سرمایه برای صاحبان :کل بانک مرکزی گفت اعتباری خصوصی با تشریح دالیل طرح ایده ادغام بانکها ازسوی رئیس

گیری صورت نگرفته  هنوز در کانون بانکها تصمیم  در این زمینه: گفتوی  .سهام فعال مطلوبیتی ندارد و بانک باید ادغام را برگزیند
ت؛ اما باید به این نکته توجه داشت که برای توسعه روابط بین بانکی ایران و خارج از کشور، و موضوع به تازگی مطرح شده اس

های آنها مورد بررسی طرفین خارجی قرار می گیرد؛ همانطور که ما هم اگر بخواهیم تعهدی از  سرمایه پایه بانکها و توانمندی
 .کنیم؛ بنابراین باید بانکها را در این مسیر تقویت کرد صد میبانکهای خارجی بپذیریم، وضعیت آنها را به لحاظ توان مالی ر

تواند  جمشیدی معتقد است که ادغام بانکها باید به تصمیم بانکهای ادغام شونده و ادغام گیرنده صورت گیرد و بانک مرکزی نمی...
خود بانکها است و آنهایی که نیاز می بینند الزامی برای آنها داشته باشد که کدام بانکها در هم ادغام شوند؛ این امر به دلخواه 

 .شوند برای توسعه فعالیت یا ازطریق افزایش سرمایه یا از طریق ادغام عمل کنند، وارد گود می

 مقدمات آزادسازی سهام عدالت فراهم نیست؟چرا 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/15/1427983 

 

؛ این خبر "شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت فراهم : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ 
های کلی  باید گفت پس از ابالغ بندهای مختلف سیاست.سازی تازگیها منتشر شده است نقل از معاون سازمان خصوصی به

هزار تومان  188براساس این طرح قرار شد . پیشنهاد و عملی گردید« طرح توزیع سهام عدالت»، 31و  36در سالهای  66اصل 
سال از سود این  18های بورسی به مشموالن به این شرط داده شود که در مدت  از سهام بهترین و سودآورترین شرکت



این رقم به یک  سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که بعدها

شده از یک سو و در مقابل عدم ارائه الیحه  های داده بر این اساس باید گفت با توجه به وعده....میلیون تومان افزایش پیدا کرد
هم سالی نخواهد بود که سهامداران عدالت بتوانند سهام  94آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس برای تصویب، 

رود با آزادسازی آن، حجم باالیی از نقدینگی به جامعه تزریق شود؛ البته باز  سهامی که انتظار می.ش کنندخود را خرید و فرو
 ... .هم به این شرط که الیحه آزادسازی سهام عدالت از دولت به مجلس ارسال شود و نمایندگان بر آن مهر تأیید بزنند 

 تومان گران شد ۰۳۳شیر باز هم غیرقانونی 

w.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/15/1427888https://ww 

شرکت صنایع لبنی در  ۱با وجود جریمه چند میلیاردی   :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
های بزرگ صنایع لبنی  طوری که یکی از شرکت فروشی برخی صنایع لبنی متخلف ادامه دارد، به های اخیر، گران هفته
در چند مرحله در  صنایع لبنی در حالی بنابراین گزارش،...  .تومان در هر لیتر گران کرد ۱۳۳ترین محصول خود را  وشپرفر

. نرخ مصوب نیستند که حاضر به خرید شیر خام دامداران به اند  های گذشته اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود کرده سال
اض شرکت متخلف، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه هشتم تجدیدنظر اما با اعتر های نظارتی این اقدام دستگاه

 .تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد اما این شعبه تعزیرات هم، حکم صادره را تأیید کرد

لبنی به حساب  چرب را که پرتقاضاترین محصول صنایع برندهای متعدد صنایع لبنی اکنون هر لیتر شیر کم در حالی

هزار تومان  6 تومان تفاوت قیمت، 688صنایع لبنی این محصول خود را با  رسانند، یک برند تومان به فروش می 6388 آید می
 .فروشی، جریمه و کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد قیمت گذاری کرده است و چرخه یا دور باطل گران

 عقوبی مریم ی/  دولت برای حل معضل بیکاری به بخش خصوصی اعتماد کند

http://www.mehrnews.com/news/3996504 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حسین پیرموذن، : آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛ دوشنبه 
خصوصی اعتماد کند؛ چرا که اعتماد به بخش خصوصی، تنها راه مقابله با رکود اقتصادی و معضل دولت باید به بخش : گفت

در شرایط حاضر رکود و بیکاری از دو سو، اقتصاد و جامعه را با مشکالتی مواجه کرده : وی تصریح کرد .بیکاری در کشور است
تواند مشکالت بیکاری را رفع  قدرتمند شود، هم میاگر بخش خصوصی . است که کلید حل هر دو در تقویت بخش خصوصی است

ای کنار گذاشته  های ضدتوسعه پذیر داشته باشد؛ اما برای رسیدن به این اهداف باید رویه کند و هم تولید صادرات محور و رقابت
ی فراوان که ناشی از ها های سختی مواجه بوده و با تحمل دشواری به گفته وی، واحدهای تولیدی و صنعتی ما با چالش... .شود

پیرموذن ... .اند های داخلی، عدم دسترسی به تکنولوژی روز خود را سر پا نگه داشته اعمال برخی قوانین و مقررات، سختگیری
های بین  بخش خصوصی می تواند واحدهای تولیدی را مدیریت کند و در بازارهای جهانی به رقابت با سایر بنگاه: معتقد است

د؛ این بخش در صورت رونق، توانایی حل مشکالت بیکاری را هم در خود دارد؛ لذا دولت دوازدهم باید یکی از المللی بپرداز
 .محورهای اصلی کار خود را حمایت از بخش خصوصی واقعی قرار دهد

 بازگرداندن اسماعیل عبدی از بیمارستان به زندان اوین

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6182 

 

 ۹۱۳اسماعیل عبدی زندانی محبوس در بند  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه ؛ ...به گزارش مندرج در سایت اتحادیه آزاد 
از بیمارستان امام خمینی  ۲۹۳۱خرداد ماه  ۲۱مین روز اعتصاب غذای اعتراضی، امروز سه شنبه زندان اوین در سی و هشت

خردادماه  ۲۹عبدی در حالی که در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد، روز شنبه  .تهران به زندان اوین بازگردانده شد
 .شد ، برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان خمینی تهران منتقل۲۹۳۱

کارگران پتروشیمی های  -2 کارگران پروژ های پارس جنوبی -1 : بیانیه پنج تشکل فعاالن کارگری 
 -5 کرج –جمعی از کارگران محور تهران  - 4فعاالن کارگری جنوب -3 منطقه ماهشهرو بندر امام

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک

623-lehttps://rahekargarnews.wordpress.com/2017/06/07/gi/ 

سازمان »در آستانه اجالس سالیانه   :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  ، منتشره در وبالگ کارگری راه کارگربر پایه خبر 
و شرکت نمایندگان تشکل ها و نهادهای کارگری از سراسر جهان و به استناد اساسنامه این سازمان، از تشکل « جهانی کار

در  امضاء کنندگان این بیانیهما ....تادن نمایندگان خود به این اجالس دعوت به عمل آمده استهای کارگری ایران نیز برای فرس
شرکت نمایندگان وابسته به دولت ؛  :  خطاب به همه سازمان های کارگری جهان شرکت کننده در اجالس ژنو نوشته اند

نیز پذیرش آنان به عنوان نمایندگان کارگران ایران  و« سازمان جهانی کار»ایران و نهادهای رسمی و سیاه در اجالس سالیانۀ 
در ( از جمله خانه کارگر، شوراهای اسالمی کار و سایر نهادهای دست ساز و افراد وابسته به دولت) آنان. را محکوم می کنیم



ا در غیاب حضور م. کشتار و سرکوب خونین مبارزات کارگران ایران و مدافعان راستین طبقۀ کارگر، شریک و فعال بوده اند

رفع هرگونه اتهام امنیتی و : نمایندگان واقعی و مستقل کارگران ایران در اجالس سازمان جهانی کار، اعالم می داریم
سیاسی، عدم پیگرد پلیسی، امنیتی و سیاسی، رفع موانع ممنوع الخروج بودن برای نمایندگان کارگران و تشکل های 

سازمان جهانی کار و مجامع بین المللی و جلسات سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و حق شرکت در اجالس 
 .کارگری، از جمله حقوق انصراف ناپذیر طبقۀ کارگر ایران است

ما برای آگاهی همۀ سازمان های کارگری در جهان و تمام سازمان ها و افراد دموکرات و مدافعان واقعی حقوق بشر شماری 
ری ایران را در اینجا درج می کنیم تا همه بدانند دستگاه های حاکم در ایران کارگران مبارز و فعاالن از خواست های فعاالن کارگ

  .محکوم می کنند« اتهاماتی»و مدنی را به خاطر چه   اجتماعی
kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 در مقابل خانه سینما تجمع مستندسازان معترض

http://www.isna.ir/news/96031608487 

 
گروهی از مستندسازان که نسبت به نحوه  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  ی ایسنا؛به گزارش خبرگزاری دولت

همکاری و ثبت صنف خود در خانه سینما اعتراض دارند، در مقابل خانه سینما تجمع کردند و اعتراض خود را با پالکاردهایی در 
: عضو هیأت مدیره خانه سینما تأکید کرد .دمطرح کردن« خانه مستندسازان کجاست؟»ها نوشته شده بود  دست که روی آن
کنند مسیر  ای از اعضای خانه سینما تصور می تواند به تنهایی برای خانه سینما تعیین تکلیف کند و اگر عده هیچ صنفی نمی

پایان به نتیجه معترضان  های بی تاین تجمع با صحب....این خانه غلط است، حق ندارند برای دیگر صنوف تعیین تکلیف کنند
خردادماه در محلی خارج از خانه  ۱۱مجمع عمومی : به عنوان یکی از حاضران در این تجمع بیان کرد« ناهید رضایی»رسید و 

او با  .ها اجازه داده نشده تا مجمع خود را در خانه سینما برگزار کنند شود، چون به آن سینما یعنی در یک گالری برگزار می
کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن موضوع، تجمع بعدی در وزارت ارشاد و پس از آن در مقابل  دعوت از همکاران خود تأکید

 ....مجلس شورای اسالمی خواهد بود

 اعتراضات سنجش سایت طریق از :توکلی /سنجش سازمان مقابل ارشد آزمون نتایج به اعتراض
 شود اعالم

 

با اعالم نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح  :تآمده اس۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
یکی .امروز جمعی از داوطلبان مدیریت کسب و کار و امور شهری در مقابل سازمان سنجش به نتایج این آزمون اعتراض کردند

در : ف کرد، گفتماه پیش از کنکور رشته مدیریت اجرایی را از آزمون حذ ۴از داوطلبان معترض با بیان اینکه سازمان سنجش 
ای اعالم کرد، رشته مدیریت اجرایی حذف شده  همان زمان یک سری اعتراضاتی شکل گرفت و سازمان سنجش در اطالعیه

التحصیالن رشته مدیریت اجرایی برای ادامه تحصیل و شرکت در  مدیریت اجرایی همچنان موجود است و فارغ  است، اما دروس
پکیچ یکی شامل دروس ریاضی و دیگری شامل  ۱تخاب کنند که در نهایت برای شرکت در آزمون ای را ان بی آزمون باید رشته ام

توانست یکی از آن دو را  دانش مسائل روز، تئوری مدیریت و زبان فارسی در اختیار داوطلبان قرار داده شد و هر داوطلبی می
اگر چنین : ض این داوطلبان به خبرنگار ایلنا گفتحسین توکلی؛ مشاور عالی سازمان سنجش درباره اعترا... .انتخاب کند

توانند از طریق سایت سنجش اعتراض خود را اعالم  مشکلی وجود داشته باشد یک موضوع تخصصی است که معترضان می
 شود کرده تا توسط کارشناسان سازمان بررسی شود و در نهایت نیز نتیجه از طریق سایت اعالم می

  !میگردد اداره اولیا پول با مدارس /دهد نمی هم برق و آب های هزینه کفاف مدارس سرانه

 
ضو هیات موسسین کانون صنفی ع،اسکندر لطفی  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه 

اگر یک مدیر بخواهد با سرانه اختصاصی، مدرسه : شود، گفت معلمان کردستان با اشاره به اینکه مدارس با پول اولیا اداره می
های تکمیلی  بیمه: پیرامون مطالبات فرهنگیان از دولت دوزادهم گفت .را اداره کند، باید ماه دوم مدرسه را تعطیل کند

ن در بسیاری مناطق عمالً کاربردی ندارد، به ندرت داروخانه، پزشک و یا حتی بیمارستانی تمایل به عقد قرارداد با این فرهنگیا
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بطور مثال در شهر مریوان هیچ داروخانه و پزشکی با بیمه تکمیلی آموزش و پرورش : این فعال صنفی ادامه داد .بیمه را دارد

یک پروسه طوالنی، به بیمه   ها را خودمان پرداخت کنیم، سپس فاکتورها را در پیچ و خم نهقرارداد ندارد و در نهایت باید هزی
این پروسه چنان زمان بر است که بنده به شخصه تاکنون حتی یک بار هم برای تسویه و دریافت هزینه : او گفت .ارائه بدهیم

ضر نیستند در این پروسه قرار گرفته و از مزایای ناچیز آن دانم هم که اکثر معلمان نیز حا کردهای خود، مراجعه نکرده ام و می
 ....استفاده کنند

 «یورت»های پزشک معدنچیان  ناگفته

http://www.isna.ir/news/9603160849 

   
قصه پر غصه کارگران معدن یورت را باید از ناگفته   :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  ایسنا؛به گزارش خبرگزاری دولتی 

. ظهر بود ۲۲ساعت »....:  ، پزشک سالیان درد و رنج معدنچیان یورت آزاد شهر در این گزارش  شنیدفرشاد فرهادي های دکتر
گفت دكتر،  كرد و مي گريه مي. دم مهندس بازرسيكدوم معدن؟ زنگ ز. گفتن معدن منفجر شد. مريض داشتم. مطب بودم

اصال . كیلومتر راهه ۱۳از مطب من تا معدن . با همون لباس مطب، گاز ماشینو گرفتم و رفتم. فهمیدم ديگه. بیچاره شديم
ه آمد سال قبل ك ۲۱فرشاد فرهادي، از  «.. گردنم بود و رفتم دهنه تونل( استتسكوپ)فقط يه گوشي . نفهمیدم چطوري رفتم

هیچ كدومشون . همه جوون بودن»: او می گوید .بود« زمستان يورت»آزادشهر مطب زد، تنها پناه كارگرهاي معدن زغال سنگ 
 ۳يكي شون . شون، يك هفته بود رفته بودن سر كار بعضي. سال سابقه كار داشتن ۲۳همه، زير . سال هم نداشتن ٥۳

بايگاني دكتر طب كار  ...«... ارديبهشت ۲۹ديبهشت رفت براي شروع كار، ار ۳. ارديبهشت اومد از من كارت سالمت گرفت
غیر از تصوير ريه و مچ دست و شكم و قلبشان كه آنها را سپرده به كمد گوشه . آزاد شهر، پر است از تصاوير كارگران يورت

اي  سال، آن چند دقیقه ۲۱اين . دتر از حد مرزي فقر نشسته بودن مطبش، ذهنش پر است از تصوير مرداني كه چند پله پايین
اينايي كه كشته شدن، همه از » ....زدند شان را برايش ورق مي نشستند، انگار شناسنامه زندگي كه در مطب فرهادي مي
خوردن  غذاي درستي نمي. اغلبشون سوءتغذيه داشتن. شناختم شون رو مي همه كارگرا و خانواده. بچگي مريضاي من بودن

من زياد وارد . كردن فقط شكمشون رو سیر مي. پدراشون خوب نبود كه بتونن تغذيه خوب داشته باشن چون وضعیت مالي
شون چقدر بده و حقوقشون رو دير به دير  دونستم كه وضع مالي فهمیدم و مي شدم اما مي شون نمي جزئیات زندگي

پوشه، يقه  شلوار رو سه ساله داره ميديدم توي هواي سرد جوراب نپوشیده، لباسش مندرسه، يك  وقتي مي. گیرن مي
با يك . همه شون هم دو تا سه تا بچه داشتن با يك میلیون تومن حقوق. پیراهنش پاره است، خوب معلوم بود نداره ديگه

 «.به منشي مطب گفته بودم از كارگراي معدن ويزيت نگیره. اينا واقعا زير خط فقر بودن. چرخید تومن كه زندگي نمي

 آباد محمود در مجاز غیر بنای 143 تخریب

 

 

: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت، احمد صادقی  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
های کشاورزی محمودآباد به  هزار مترمربع از زمین 10شده و بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی محمودآباد تخریب  169

به منظور حفظ و صیانت از عرصه های زراعی و باغی با هدف اجرای تبصره : داشتاحمد صادقی اظهار  .چرخه تولید بازگشت
مین های کشاورزی مورد ساخت و ساز و بنای غیرمجاز در ز 169قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها،  ،قانون اصالح 18ماده  6

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان .از توابع بخش سرخ رود این شهرستان قلع و قمع شد" معلم کال و چاکسر"روستاهای 

مترمربع به صورت تفکیک در روستای معلم کال و یک مورد  188هزار و  60این تغییر کاربری ها در سطح : محمودآباد ادامه داد
هرگونه ساخت و ساز : صادقی خاطرنشان کرد... .مترمربع انجام شد 188شی به مساحت اجرای حکم قطعی تخریب دیوارک

 .در حوزه زمین های کشاورزی ممنوع بوده، مگر اینکه مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصالح صادر شود

 علیرغم تیراندازی هوایی، کارگران نیشکر هفت تپه مصممانه سومین روز  اعتصاب و تحصن خود را پشت سر
 گذاشتند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6180 

در سومین روز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نیشکر  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه ؛ ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
در محل  هفته تپه، بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته و نی بر این شرکت همراه با خانواده هایشان دست به تحصن

استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل کارخانه نیشکر هفت ....شرکت زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند
تپه، بدنبال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی صورت گرفته است و مالکین جدید از زمان بدست گرفتن این شرکت، عمال 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/497329-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF


این نیروها در شرایط عادی نیز با گشت زنی و اسکورت مالکین کارخانه اقدام به قدرت  بطوریکه. آنرا به پادگانی تبدیل کرده اند

نمائی در شرکت میکنند و هر بار که کارگران بدلیل عدم پرداخت مزد و یا تضییع سایر حقوق بر حق شان، دست به اعتراضی 
گیری کارگران و حبس آنها در محل شرکت هر چند کوچک میزنند این نیروها بطور خودسرانه و بدون مجوز اقدام به دست

بدیهی است مسئولیت وقوع هر گونه پیشامد ناگواری در نتیجه استقرار ثابت نیروهای انتظامی :در گزارش آمده ...  .میکنند
در محل شرکت نیشکر هفت تپه، بر عهده باالترین مقامات اجرائی کشور است که با بستن چشمان خود بر روی این مسئله 

ک شرکت تولیدی، شرایطی را پدید آورده اند تا کارفرما با اتکا به این نیروی نظامی و جوالن دهی آنان در محل شرکت، در ی
بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق کارگران را با قلدری و گردن کلفتی پایمال و بدینوسیله زمینه های وقوع جنایت بر علیه 

 .کارگران این شرکت را فراهم نماید

 شود مشکل بیکاری با تزریق پول حل نمی/ م مسئول کارگری مطرح کردمقا

http://www.isna.ir/news/96031608309 

 
رییس کانون عالی شوراهای   ،اولیا علی بیگی :مده است آ۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

تواند به ایجاد اشتغال منجر شود و برای آنکه اشتغال پایدار به وجود آید  اسالمی کار معتقد است تزریق پول به تنهایی نمی
کنیم وارد  گذاری می اشتغال پایدار یعنی شغلی که روی آن سرمایه: اظهار کردوی  .سنجی از مناطق صورت گیرد باید ظرفیت

وی تصریح  .جریان تولید شود و تولید ادامه پیدا کند لذا برای آنکه شغل پایدار ایجاد شود ابتدا باید ظرفیت سنجی صورت گیرد
تواند به ایجاد اشتغال منجر شود چون در مقطعی این کار را کردیم و دیدیم که به اشتغال ختم نشد لذا  تزریق پول نمی: کرد

مثال در برخی مناطق مجوز . اید قبل از ایجاد شغل، ظرفیت سنجی و شناسایی استعدادهای هر منطقه صورت گیردمعتقدم ب
به  ....ای را دارد یا نه ای صادر می شود بدون آنکه در نظر گرفته شود آیا منطقه کشش راه اندازی چنین کارخانه احداث کارخانه

ت ولی اگر هزینه کردیم و به شغل پایدار تبدیل شد دیگر هزینه نیست بلکه بر اس گفته وی ایجاد شغل در هر بخشی هزینه
وقتی : علی بیگی ادامه داد .گذاری است به همین منظور باید به سمت تولیدی برویم که منجر به اشتغال پایدار شود سرمایه

که سازمانها و نهادهایی هم که به گوییم بحران بیکاری، بزرگترین مشکل جامعه ایران است تنها دولت پاسخگو نیست بل می
 .طور مستقیم در حوزه اشتغال مشغول کارند باید پاسخگو باشند

 گذاران کاسپین مقابل مجلس تجمع سپرده

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1428488 

 

گذاران موسسه کاسپین مقابل مجلس  تعدادی از سپرده :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
های داده  ه وعدهشورای اسالمی تجمع کرده و خواستار رسیدگی نمایندگان خود به مشکل خود و عدم پایبندی بانک مرکزی ب

چند روز پیش جمعی از سپرده گذاران همینطور  .جمهوری شدند شده به خصوص وعده پیش از برگزاری انتخابات ریاست
ماهه سپرده هایشان در  3با حضور در دادستانی از رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی به دلیل مسدودیت   کاسپین

پوش این موسسه از سراسر کشور خود را به  گذاران کفن فته گذشته نیز سپردهه. موسسه مجاز کاسپین شکایت کردند
تجمع کاسپینی ها مقابل ساختمان  این .ای بانک مرکزی تجمع کرده بودند خیابان میرداماد رسانده و مقابل ساختمان شیشه

گذاران کاسپین که امروز هم  سپرده! بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختالل در رفت و آمد شده است
ای رهبر "; "هللا اکبر: "تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی از جمله  .کفن پوش شده اند در خیابان میرداماد تجمع کرده اند

بانک  ،کاسپین دزدی کرده" ; "حق مسلم ماست ،امنیت سرمایه";" از حقمون نمیگذریم ،ما پیروان رهبریم" ;" آزاده حمایت 
خواهان پایان دادن این " اخراج باید گردند ،مدیران بی لیاقت";" اعدام باید گردد ،مفسد اقتصادی";" ی حمایت کردهمرکز

سناریوی تهدید امنیت سرمایه های مردم از سوی بانک مرکزی و بازپس گیری سریع سرمایه های به غارت رفته خود و از 
ین جنایت مالی در حق خود و نیز آنهایی که اعتماد عمومی در طرفی محاکمه تمامی مسببین و دست های پشت پرده ا

از روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده گذاران کاسپین در ....شدند ،کشوررا هدف قرار داده اند
وعده و تکرار  سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده اند ولی مسئوالن بانک مرکزی در این مدت به جز

 .ماه بحران سازی در کشور کاری نکرده اند 3شعارهای قبلی عمال کاری برای مردم با وجود 

 کارورزان
 دهند خاتمه کارگر سازی ارزان به ها نئولیبرال/شود نمی تهیه نیتانسا حراج با اقتصادی رونق

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496978-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


مسئول نهاد صنفی کارگران  ،خواه عبدالـله وطن :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه  به
یروی کار از سوی دولت سازی ن یک فعال صنفی کارگری خواستار متوقف شدن روند اجرای پروژه ارزانو کارخانه واکیوم پارس 

شاگردی  -این طرح همان شیوه نامه غیرقانونی استاد: در تحلیل خود از برنامه دولت برای اجرای طرح کاروزی گفت .شد
رسد که  به نظر می: وی ادامه داد .است که با ظاهری جدید و فریبنده توسط تیم اقتصادی دولت به اجرا درآمده است

های پیشین  های اقتصادی به دولت هایی که تاکنون در اجرای سیاست ون سایر نئولیبرالنویسندگان طرح کارورزی همچ
برخی منتقدان : گفتوی ...  .گذرد اند، عقیده دارند که یگانه راه رستگاری جوامع از مسیر تعدیل اقتصادی می مشاور داده

وارد در  ده امکان سوءاستفاده از کارگران تازهبراین باور هستند که دولت با اجرای غلط قانون برنامه ششم توسعه باعث ش
هزار  688نشان دادن چراغ سبز به کارفرمایان برای پرداخت دستمزد : وطن خواه گفت...   .قالب طرح کاروزی فراهم شود

 .تومانی به کارگران بیانگر آن است که در مناسبات اقتصادی هیچ محدودیتی شکستن بهای آدمیت وجود ندارد

 کند های نوساز اوضاع رکود را بدتر می درصدی بر ساختمان 17مالیات 

http://www.isna.ir/news/96031608274 

 
دبیر انجمن  -بایی مزدآبادی سید محسن طباط  :آمده است ۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛

در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، : ک کارشناس اقتصادی گفتو یعلمی اقتصاد شهری ایران 
طباطبایی با اشاره به اینکه ... .تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند های نوساز می درصدی بر ساختمان 18تحمیل مالیات 

یاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی تالش سازمان مال
البته باید : همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت

پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده 
در : وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت .را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند

شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه گذاری های بخـش خصوصـی در سـاختمان هـای جدید که در شهرها ساخته شده 
درصدی را نشان  ۲۱.۱کاهش  ۲۹۳۴هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال  ۱۲۱هزار و  ۹۱، اند

دستگاه از کل ساختمان های شروع شده به ساخت،  ۲۱۲هزار و  ۴۱همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته . دهد می
طباطبایی با اشاره به اینکه  .دهد کاهش نشان می درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲.۱مسکونی بوده اند که باز 

در شش ماهه سال گذشته در تهران : اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده است، افزود

 ....درصد کاهش داشته است ۱۳دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از  ۱۳۱۳
راهکار حل مساله : هزار واحدی خانه های خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت ۱۸۱میلیون و  ۱طبایی به آمار طبا

مسکن بهبود سایر شاخص های درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت 
 .با تسهیالت کم بهره و بلند مدت است

 

 گرفتن آتش از سیستانی کشاورزان نگرانی /ترکرد سخت را ساختمانی کارگران شرایط هوا گرمای

 محصول
 

 
گوید  دبیر خانه کارگر زاهدان می ،حسینعلی اکبری :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه تی ایلنا، سه به گزارش خبرگزاری دول

های جنوبی استان سیستان و بلوچستان موجب ایجاد گرمازدگی شدید برای کارگرانی کشاورز  گرمای هوا در شهرستان
در روزهای اخیر افزایش : اظهار داشت .درجه سانتیگراد رسیده است ۱۱دمای هوا در این مناطق به بیش از . شده است

سوزی  این منطقه از بروز آتش  دمای هوا در شهرستان های چابهار و نیک شهر و ُکناَرک باعث نگرانی کارگران کشاورز
های کشاورزی وجود دارد از این رو این نگرانی وجود  در جنوب استان سیستان و بلوچستان بیشتر زمین: وی افزود .است شده
کارگران بسیاری که   سوزی شوند و در این صورتی که این اتفاق بیفتد، به علت گرمای باال دچار آتش  ها که این زمین دارد
در استان سیستان : اکبری در پایان تصریح کرد... .شوند ها مشغول کارند، بیکار می اکنون به صورت فصلی بر روی این زمین هم

زا تلقی شود اما در هر صورت  طعی چند روزه شبکه توزیع برق و آب بتواند، چندان هزینهو بلوچستان صنایعی وجود ندارند که ق
تواند، دمای هوا را  باید منتظر ماند تا بادها و باران های موسمی شرایط آب و هوایی را بهتر کنند چرا که این تغییرات جوی می

 .درجه کاهش دهد ۱تا  ۱

 
 توهین ناموسی نیروی انتظامی به کارگران/  ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

http://www.kanoonm.com/2710 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497135-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497135-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497135-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84


نفرازکارگران ۲۳۳۳صبح امروزبیش از :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگر؛ 

ل مطالبات معوق صنفی خود شاغل ، بازنشسته و کارگران نی بر، همراه با همسر و فرزندانشان در سومین روز پیاپی به دلی
هنگامی که خانواده پرسنل وارد شرکت شدند، افراد نیروی .در محوطه صنعتی نیشکرهفت تپه دست به اعتصاب زدند

متاسفانه یکی از پرسنل کادر رسمی نیروی انتظامی برای کل . انتظامی مثل همیشه درسطح شرکت حضورفعال داشتند
سرانشان از فحش ناموسی رکیک استفاده کرد که باعث خشم شدید کارگران و کارگران حاضردرتحصن ودرجلوی چشم هم

این فرد بالفاصله به داخل ماشین رفته و دست به اسلحه برد واقدام شلیک . درگیری فیزیکی کارگران با فرد مورد نظر شد
ان ازمسئولین امنیتی و قضایی نیشکر هفت تپه، یک واحد تولیدی است لذا کارگر... .هوایی نمود که توسط پرسنل کنترل شد

یکی از مهمترین خواسته های کارگران این است که شرکت به دلیل  ...میخواهند برای حل این موضوع اهتمام ویژه کنند
 .ناکارامدی بخش خصوصی دراداره شرکت، به بخش دولتی برگردانده شود

 بندند؟ چرا کارفرمایان با کارگران قرارداد موقت می

tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1428723https://www. 

 

نبود امنیت  می گوید؛ محمود رشیدی، کارشناس بازار کار :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه ری تسنیم؛ به گزارش خبرگزا
شغلی و وجود قراردادهای موقت یکی از مشکالت قدیمی جامعه کارگری است،که سال هاست که جامعه کارگری با آن 

بررسی شده است اما این سوال مطرح است که آسیب های رواج قراردادهای موقت در جامعه از ابعاد مختلف . درگیر است
دو منظر کارفرما  در پاسخ به این سوال ،رشیدی، کارشناس بازار کار .چرا کارفرمایان میل به انعقاد قراردادهای موقت کار دارند

 .... و خود کارگر و منافع این دو نیرو  را مورد بازبینی قرار می دهد

 کارورزی

 گیرد می هم را کارگران گریبان کارورزی طرح

شاه، دبیر سابق شورای  اکبر مومنی ملک علی :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
دولت با اجرای طرح کارورزی به کارفرمایان برای تخطی از حقوق نیروی انسانی : گوید می صنفی دانشجویان دانشگاه شریف

وی . تواند به بروز مشکالت جدی در مناسبات روابط کار منجر شود چراغ سبز نشان داده و برای همین اجرای این طرح می
قانون کار دانشجویان درحال تحصیل و یا مطابق : گفت وی .خواستار برخورد درست نهادهای صنفی کارگری با این مسئله شد

التحصیل کارگر قلمداد شده و باید از تمامی حقوق صنفی به رسمیت شناخته شده در این قانون برخوردار شوند اما این  فارغ
کار  اروارد به باز شنویم که با به اجرا درآمدن طرح کارورزی ازسوی دولت تمامی این حقوق صنفی از دانشجویان تازه روزها می

کند که از ظرفیت این طرح نهایت  این فعال صنفی دانشجویی که عقیده دارد منطق کارفرمایان ایجاب می .سلب شده است
چه : های نیروی انسانی خود اقدام کنند، افزود استفاده برده و از طریق جذب دانشجویان کارورز نسبت به کاهش هزینه

این فعال  کارورزی، دانشجویان جذب شده تعدیل و با کاروزان جدید جایگزین نشوند؟تضمینی وجود دارد که بعد از اتمام دوره 
مجاز بودن کارفرما به پرداخت دستمزدی معادل حداقل مزد تعیین شده به کارورز، در میان : صنفی دانشجویی افزود

د زیرا در عمل دانشجو احساس گذار ای برای ادامه تحصیل حتی در مراکز معتبر دانشگاهی باقی نمی انگیزه  دانشجویان
مومنی ...   .آموزی به صورت رایگان و بدون هیچ ادعایی کارکند کند که تازه بعد از چند سال در س خواند به نام تجریه می

شوند،  در مقام جویندگان کار، بخشی از ارتش بیکاران محسوب می ارهاز آنجا که دانشجویان همو: زودشاه در عین حال اف ملک
رای طرح کارورزی، نوعی تقابل میان این گروه از متقاضیان بازار کار با کارگران شاغل به وجود خواهد آمد که نتیجه آن در با اج

 .اعتباری جایگاه نهادهای صنفی کارگری در تنظیم روابط کار خواهد بود نهایت به سود کارفرمایان و صاحبان سرمایه و بی

 شود می کار کودکان مشکالت کاهش به منجر دولتی غیر و دولتی های بخش تعامل :قاسم زاده
 

 

مدیره شبکه یاری کودکان   رئیس هیات ،  قاسم زاده :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
 .شود ت این کودکان میهای دولتی و غیر دولتی منجر به کاهش مشکال هماهنگی و تعامل میان بخش: کار و خیابان گفت

ریزی و  بخش دولتی با برنامه: نهاد که در مجموعه فرهنگی تالش افزود های مردم ها و سازمان در نشست تشکل  قاسم زاده
این فعال مدنی  .توانند به کودکان کار و خیابان کمک کنند و بخش غیر دولتی با مشارکت و تعامل می  تعهد به انجام وظایف

توان بسیاری از  های دولتی و غیر دولتی می با تعامل بخش: مورد بیان کرد و افزود ۸۳کار را در فهرستی با مشکالت کودکان 
مند هستند و این امر خود نقطه امیدی برای حل  ها به کودکان عالقه خوشبختانه انسان: اشاره کردوی  . این موارد را حل کرد

 .رود ه شمار میمشکالت بیش از پیش برای کودکان کار وخیابان ب

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496997-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%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-9/497490-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 !ماه حقوق مقابل استانداری مرکزی4تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذراب اراک نسبت به عدم پرداخت 

کارگران کارخانه آذراب اراک دراعتراض به عدم   :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی ؛ 
 .نداری مرکزی زدندماه حقوق دست به تجمع مقابل استا6پرداخت 

 

وی با اشاره به .کارگران شرکت حدود چهارماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند: یکی از کارگران تجمع کننده گفت
های دولتی، بازار و فروشندگان  میلیارد تومان بدهی به امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت ۲۳۳اکنون این شرکت  اینکه هم

در : وی اضافه کرد .ها در حال فعالیت است میلیارد بدهی به بانک ۱۳همچنین این شرکت : ن مواد دارد افزودو تامین کنندگا
حال حاضر نبود بازار کار برای این شرکت یکی از مهمترین مشکالت است که این موضوع مشکالت شرکت را چندین برابر کرده 

به گونه ای است که سرمایه گذاری های دولت در پروژه های نفت و متأسفانه شرایط کشور : کارگر شرکت آذراب افزود .است
گاز و عمرانی به دلیل افت شدید قیمت نفت به شدت کاهش یافته است که به دلیل ارتباط مستقیم فعالیت های آذرآب به 

  .وجود چنین پروژه هایی بخش زیادی از ظرفیت های این شرکت بال استفاده باقی مانده است

 ُبر برای عبور از سد بیکاری انیک راه می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1428885 

گسترش صنایع تبدیلی زودبازده، یکی از بهترین   :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  به گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم؛
صنایع تبدیل با  .د بزرگ بیکاری قرار داردنه از سبرهایی است که پیش روی هر کشوری برای عبور سریع و کم هزی میان

برخورداری از قابلیت خلق ارزش افزوده چند برابری برای محصوالت خوراکی، در صورت حمایت شدن از سوی نهادهای 
با .حاکمیتی و معرفی صحیح به مردم، در مدت زمانی کوتاه می تواند بخش عمده ای از مشکل بیکاری در کشور را حل کند

توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین   رنامه هایتوجه به ب
مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی 

یری محصوالت کشاورزی به عنوان مواد اولیه می تواند عاملی برای در این زمینه صنایع تبدیلی با به کارگ. روستایی است

بسیاری از محصوالت کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف . توسعه روستاها و استفاده بهتر از این محصوالت تلقی شود
قلوای لوزی، نان با .به همین دلیل قزوین به عنوان قطب تولید باقلوای صادراتی نیز شناخته می شود....متفاوتی هستند

برنجی، نان نخودی، نان قندی، باقلوای پیچ، نان بادامی، نان گردویی، پادرازی، نان نازک، نان چرخی، نان چای و حاج کریمی 
نکته شایسته توجهی که به عنوان یکی از مزیت های مهم . معروف ترین شیرینی های سنتی قزوین را تشکیل می دهند

این شیرینی ها را عمدتاً . ن مطرح است، فرهنگ پخت و تهیه این شیرینی جات در منازل استصنعت تولید شیرینی در قزوی
زنان قزوینی در آشپزخانه های خانگی و کارگاه های کوچک و به اصطاح زیر پله ای تولید می کنند و به همین دلیل صنعت 

یه گذاری های بزرگ نیست، کافی است خانم ها شیرینی پزی در قزوین برای ادامه حیات و گسترش روز افزون نیازمند سرما
در این شرایط الزم است نهادها و سازمان های ناظر، در ارائه مجوزها به این کارگاه های خانگی،  ... .در منازل فعال شوند

محصوالت  اگر همه چیز خوب پیش برود به زودی باقلوای قزوین یکی از پرطرفدار ترین. همکاری بیشتری را از خود نشان دهند
 .صادراتی ایران تبدیل می شود

 کردند معتج مجلس مقابل سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش
 

 

دهندگان نهضت  حدود سیصد نفر از آموزش :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
دهندگان  صبح امروز حدود سیصد نفر از آموزش .و مقابل مجلس تجمع کردندسوادآموزی از شهرهای مختلف به تهران آمدند 

تجمع کنندگان که برای  .نهضت سودآموزی از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
استان اردبیل به تهران آمده، یکی از حاضران در تجمع که از  .اند از بالتکلیفی خود انتقاد دارند چندمین بار به تهران آمده

ها که شهریورماه گذشته در مجلس تصویب شد، هنوز اجرایی نشده و ظاهرا قرار نیست اجرای  قانون جذب نهضتی: گوید می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497278-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%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


ای برای جذب ما که سالهاست سابقه تدریس داریم،  گوید مسئوالن برنامه کننده می این تجمع .آن در دستور کار قرار گیرد

 .را قرار است بالتکلیفی ما همچنان ادامه داشته باشدندارند و ظاه

 !تجمع اعتراضی نیروهای آموزش دیده کمک پرستاری نسبت به بالتکلیفی شغلی مقابل وزارت بهداشت

398213.html-http://www.dolatebahar.com/telex 

کمک )نیروهای آموزش دیده بهیاری  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه به گزارش دولت بهار به نقل از خبرگزاری فارس؛ 
 .در اعتراض به بالتکیلفی شغلی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند( پرستاری

    

ها جذب شد، دوره آموزشی با  به گفته این تجمع کنندگان، دو سال پیش که به دلیل کمبود نیرو، کمک پرستار در بیمارستان 
توسط وزارت بهداشت برگزار شد و به افراد شرکت کننده ( به کمک پرستاری تغییر کردکه بعدا این نام ) عنوان بهیاری یکساله 

نفر از این افراد به عنوان بیماربر و چند نفر به 168قول جذب ده هزار نیروی بهیار داده شد اما متاسفانه پس از اتمام دوره تنها 
ای تحصیالت حداقل دیپلم و باالتر هستند و برای گذراندن این این افراد دار .عنوان کمک بهیار جذب و بقیه بالتکلیف رها شدند

این افراد به این موضوع که چرا باید فقط به عنوان نیروی  .تومان هزینه کردند تا بعنوان بهیار جذب شوند 6888888دوره یکساله 
تر باشد،  اند پایین ه دوره دیدهها نسبت به نیروهای کمک بهیاری که فقط چهار ما خدماتی به کار گرفته شوند و جایگاه آن

این تجمع برای بار چندم صورت گرفته که به گفته یکی از افراد معترض و شرکت کننده در این تجمع متاسفانه  .معترض هستند
از  اند، بعضی شود و به دلیل اینکه این افراد به عدم جذب تهدید شده شود اما در عمل اجرا نمی هربار قولهایی به آنها داده می

آزمون دستیاري پزشكي و  اين تجمع در حالي صورت گرفت كه هنوز معترضین .افراد حاضر به شرکت در این تجمع نشده اند
 .اند هاي خود نرسیده ها كه در چند روز گذشته مقابل وزارت بهداشت تجمع كرده بودند، به جواب خواسته پاتولوژيست

 معترضین به انتقال آب در رابر تجمع 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1662729 

 

خرداد، کشاورزان 14پیش از ظهر امروز :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان کرمان ؛ 
به دنبال  .و عشایر شهرستان رابر دراعتراض به انتقال آب رودخانه سرمشک به سد صفارود مقابل فرمانداری رابرتجمع  کردند

جمع این کشاورزان در فرمانداری، فرماندار رابر از برگزاری دو جلسه در استان کرمان در زمینه این موضوع و پیگیری طرح ت
ای با  ها مقرر شد، طی توافقنامه در این جلسه: انتقال آب رودخانه سرمشک به سد صفارود خبر داد و اظهار داشت

های غیر ضرور  موجود نیاز کشاورزان باشد به سد منتقل نشود و تنها در فصل کشاورزان، مالکان و کشاورزان تا هنگامی که آب
افرادی که از این رودخانه حقابه دارند در اولویت استفاده از آب : علیجان سلیمانی همچنین تصریح کرد .به سد منتقل شود

ای در شهرستان رابر در  روز آینده جلسههمچنین در دیدار نماینده کشاورزان با فرماندار مقرر شد، طی سه  .گیرند قرار می
 .مورد این موضوع برگزار و به مشکل معترضان رسیدگی شود

 رفتند اجباری مرخصی به بار دومین برای داروگر کارگران

کارگر  ۴۳۳برخی منابع از مرخصی اجباری بیش از  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
گویند، با افزایش مشکالت  یمنابع کارگری در کارخانه داروگر م .دهند خبر می« داروگر»قراردادی و رسمی شاغل در کارخانه

فعالیت این واحد تولیدی را به مدت یک هفته متوقف ( خرداد ماه ۲۳)این واحد تولیدی، کارفرما از روز پنجشنبه هفته گذشته 
به گفته  .برای دومین باربه مرخصی فرستاده شدند  کارگر شاغل در این واحد را ۴۳۳بیش از   اعالم کرده است و در نتیجه

کارگران این کارخانه ، هنوز مشخص نیست دلیل واقعی این مرخصی اجباری یک هفته ای چیست اما عمده ترین یکی از 
طبق اظهارات وی؛ پیش از این نیز کارگران این کارخانه از .دالیلی که از سوی کارفرما عنوان می شود کمبود نقدینگی است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497168-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%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


روز از ایام  ۳بودند که درنهایت کارفرما   ستاده شدهفری اجباری فروردین ماه به مرخص ۱۱تا  ۳۱یک هفته مانده به نوروز 

 .مرخصی هریک از کارگران کسر کرد

 مزدی طلب دریافت برای طبس وکانسرام سیمان کارگران معطلی
 

 

ماه از توقف فعالیت دوکارخانه  11با گذشت حدود  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
با  .ین دو واحد صنعتی اقدامی صورت نگرفته استکارگران ا حقوق های معوقه، هنوز برای پرداخت «سیمان و کانسرام»

، هنوز برای پرداخت معوقات مزدی کارگران این دو واحد «سیمان و کانسرام»دوکارخانه   ماه از توقف فعالیت 11گذشت حدود 
س شماری از کارگران این دو واحد صنعتی که زیر نظر کارفرمای مشترک در منطقه طب.صنعتی اقدامی صورت نگرفته است

( ۳۴)ها اول مرداد ماه سال گذشته  تعطیلی محل کار آن: های جداگانه گفتند شوند در تماس استان خراسان جنوبی اداره می
متوقف کرد   و در زمانی اتفاق افتاد که کارفرما این واحد صنعتی به دلیل مشکالت ناشی از کمبود منابع مالی، فعالیت خود را

کارگران اخراج : آنها گفتند...  اند بیکار شده حقوق های معوقهتفاق دیگر همکارانشان بدون دریافت و از آن زمان تاکنون آنها به ا
 ...را طلب کاراند  91و  96شده این کارخانه چهار ماه حقوق و عیدی سال های 

و های اضافی مقابل سازمان بازرسی کهگیلویه  سیم یاسوجدراعتراض به اخذ هزینه تجمع رانندگان تاکسی بی
 !بویراحمد

سیم شهر یاسوج  تعدادی از رانندگان تاکسی بی :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی ؛ 
برای سومین بار در یکسال اخیر با تجمع در مقابل سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به اخذ هزینه اضافه از 

 .ها معترض شدند و خواستار رسیدگی مسؤوالن مربوطه به این وضع شدند سیم بیرانندگان توسط مدیرعامل تاکسی 
نرخی را برای پرداخت حق کمیسیون تاکسی  91کمیسیون نظارت استان کهگیلویه و بویراحمد در اسفند ماه : معترضان گفتند

یکی از این  .درصد افزایش یابد 68ل ها مشخص کردند که این نرخ قانون باید به مدت یک سال بدون تغییرباشد و بعد از یکسا
 6/6/94می خواستند که این نرخ را تغییر دهند ولی کمیسیون نظارت در جلسه ای که مورخ : تاکسی داران یاسوجی افزود

 ....برگزار شد، آن را تغییر نداد و جلوی افزایش را گرفت

 کرد تشدید را کارگران اعتراض تپه، هفت کافرمای بدحسابی

 

 

های کارفرمای  حسابیدر پی طوالنی شدن بد :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
صبح امروز جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته این مجتمع برای سومین روز متوالی مقابل « هفت تپه»مجتمع نی شکر 

بیش ( شانزدهم خرداد ماه/ شنبه سه)صبح امروز.ای خود بشوند درب ورودی کارخانه تجمع کردند تا پیگیر معوقات مزدی و بیمه
مجتمع نی شکر هفت تپه ، برای چندمین بار در ماه جاری در اعتراض به تاخیر در پرداخت   نشستهاز هزارکارگر شاغل وباز

کم طی  گویند دست این کارگران می.ماه گذشته مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند  دستمزد و حق بیمه در یک

بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر  یکسال گذشته کارفرمای بخش خصوص مجتمع نی شکر هفت تپه به بهانه شرایط
شاغل   کارگران.زنند پرداخت کرده است و به همین دلیل آنها مرتبا در این واحد صنعتی دست به اعتراض صنفی می

وبازنشسته مجتمع نی شکر هفت تپه با تجمع در محدوده اطراف محور اندیمشک به اهواز، به نوعی مشکالت خود را به 
های این گروه از  از دیگر خواسته ۳۱و  ۳۴برداری و پاداش سالهای  پرداخت شدن حق بهره جدا از این ،.الم کردندمسئوالن اع

 ... این مبارزه ادامه دارد  ..تپه است کارگران مجتمع نیشکر هفت

 .کارگر فوالد شادگان از اول خردادماه اخراج شدند25

سال  0االن حدود : از کارگران بیکار شده فوالد شادگان به خبرنگاری  گفت علی راهبر یکی: برپایه خبر دریافتی آمده است 
کار هستم و شرکت های مختلف پیمانکاری در این سال ها مسئولیت  است که در پروژه بهره برداری فوالد شادگان مشغول به

قراردادمان به  94پایان اردیبهشت ماه  نفر هستیم که تا 61ما حدود : وی در ادامه افزود .احداث پروژه را به عهده گرفته اند
خواهند ما  طور ثابت مشغول کار شویم ولی برخی از مسئوالن می پایان رسیده و خواهان آن هستیم که در فوالد شادگان به

 سال 0با : هادی خزایی یکی دیگر از کارگران فوالد شادگان می گوید .را جواب کرده و آشناهای خود را به سر کار بیاورند
شرکت کارفرما پروژه : وی ادامه داد . سابقه کار چند روز پیش با من تصفیه شد، در حالیکه هنوز در کارخانه به کار ما نیاز دارند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497213-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497248-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


تحویل داده و دیگر نمی پذیرد که ما ادامه همکاری داشته باشیم، در حالیکه ما سالها در شرایط بسیار سخت و گرمای باالی 

برای تأمین زندگی همسر و : کارگر بیکار شده کارخانه فوالد شادگان افزود .ی در اینجا کار کرده ایمدرجه و در میان گل وال 18
 .ام فرزندانم و مادر مریضم به مشکل خورده

 کارورزی

 طرح کارورزی مغایر قانون اساسی است/نامه تشکل کارگری به وزارت کار

http://www.mehrnews.com/news/3997204 

 

 

 

 

 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای ، حسین حبیبی  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
دلیل مخالفت با طرح کارورزی، اعالم کرد  ۱اعالم  اسالمی کار تهران در نامه ای به مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار ضمن

در قالب این طرح فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار با ثبت نام در سامانه آمادگی ... .این طرح مغایر موادی از قانون اساسی است
های پذیرنده و کارفرمایان خود را برای جذب بازار کار در قالب کارورز اعالم می کنند ضمن اینکه همچنین در قالب این طرح واحد

اما از زمان راه اندازی سامانه کارورزی بسیاری از .متقاضی نیروی کار، درخواست خود را برای جذب نیروی کار اعالم می کنند
های کارگری با انتقاد از این طرح مدعی هستند که با اجرای طرح کارورزی زمینه استثمار نیروی کار و سوءاستفاده از  تشکل
در همین راستا حسین ...های قبل عنوان می کنند ضمن اینکه این طرح را طرح شکست خورده دولت. ان فراهم می شودکارگر

عالءالدین ازوجی مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار  حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار تهران نیز در نامه ای به
 . در این خبر آمده است  قرار گرفته است  خبرگزاری مهر ن این نامه که در اختیارمت. دالیل مخالفت با این طرح را اعالم کرد

 

ارت کار این است که با تنظیم روابط کار تا هم اشتغال موجود را حفظ کند و هم وظیفه وز: این نامه آمده است  نتیجه گیریدر 
اینکه امکان دستیابی به اشتغال جدید را فراهم کند؛ در واقع با سامان دهی قراردادهای موقت و دائم و اینکه کارگردارای حاکمیت 

در حالی . قانون کار امنیت شغلی را به جامعه کارگری برگردانداراده در عقد قرارداد کار بوده و با توجه به حاکمیت قانون اساسی و 
، قانون نوسازی نساجی و ۲۳۲نفره و کمتر از ده نفر موضوع ماده  ۱که طرح کارورزی به مانند طرح هایی چون خروج کارگاههای 

ایان از پرداخت سهم بیمه خود صنایع، استاد شاگردی، پیمانکاری، توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، معافیت کارفرم
نه تنها به حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال جدید کمک نمی کند بلکه رشد و توسعه کشور را به تاخیر انداخته، قانون گریزی، 

قانون  ۹اصل  ۲۱-۲۴-۲۱-۳-۸-۹-۲فساد و ظلم و ستم به کارگران کشور را در پی خواهد داشت، طرح کارورزی مغایر بندهای 
قانون اساسی می باشد و تضمینی برای شاغل شدن کارورز در قالب استخدام موقعت و  ۴۹-۱۸-۱۱-۱۱-۱۳-۲۳و اصول  اساسی

و فصل پنجم  ۴۲-۹۸-۲۲-۳-۸-۱-۱به عبارتی نفی حاکمیت کل قانون کار و بی خاصیت کردن آن است و نفی مواد . دائم نیست
رزی به مانند سایر طرح ها اجرا شده امنیت شغلی و مالی کارگران را که در یک کالم طرح کارو .قانون کار به طور خاص می باشد

کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت و این با قول و وعده ای که آقای روحانی ریاست 
بلیغات ریاست جمهوری به کارگران مبنی بر در ایام ت( روز جهانی کار)اردیبهشت  ۲۲در ( ره)محترم جمهور در حرم امام خمینی

 .ایجاد و تامین امنیت شغلی داده بودند منافات دارد

 یورت زمستان عدنم «۴ اکلن » تونل دوباره بکار آغاز
 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497302-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA


 

روز از حادثه انفجار تونل شماره یک  66پس از گذشت  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه به 
های استخراجی این واحد معدنی  معدنچی و توقف تمامی فعالیت 66، که به مرگ (واحد شمال شرق)معدن زمستان یورت 

این منابع با بیان اینکه   .کارگر از سرگرفت ۸۳با حدود  این واحد معدنی فعالیت خود را« ۴اکلن »  منجر شد، صبح امروز، تونل
انفجار در تونل شماره : در منطقه طزره در استان سمنان واقع شده است افزود  معدن زغال سنگ شمال شرق ۴تونل اکلن 

از   ه در نتیجه آن سایر تونلهای زیر مجموعه شمال شرقک  یک معدن زمستان یورت غربی در منطقه آزاد شهر رخ داده بود
این در حالی است که پیش از این انتشار خبر ازسرگیری واحدهای زیر مجموعه این معدن ... .تعطیل موقت شدند6جمله اکلن 

 .کارگری مواجه شده بودهای صنفی  اعتراضی گروه واکنش سنگ، با زغال

 رو است نشین در کهگیلویه و بویراحمد با کمبود فضای آموزشی روبه مناطق حاشیه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1429180 

 

 

مدیرکل آموزش و پرورش  ،پور هادی زارع :آمده است۳۱۲۹خرداد  ۲۱شنبه سه به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ؛ 
فضاهای جدید آموزشی در ت رو اس با کمبود فضای آموزشی روبهنشین در استان  مناطق حاشیه: کهگیلویه و بویراحمد گفت

از : کرد نشین شهرستان بویراحمد وجود دارد، بیان مدرسه در مناطق حاشیه 63وی با اشاره به اینکه .این مناطق احداث شود
مدرسه جدید در این  18باید : زارع پور افزود .سازی هستند مدرسه فرسوده است که نیازمند بازسازی و مقاوم 19این تعداد 

وی .قطعه زمین جدید نیز خریداری شود 1قطعه زمین برای این اقدام شناسایی شده و باید  1مناطق احداث شود که تاکنون 
مدرسه فرسوده هستند و نیازمند  18نشین وجود دارد که  مدرسه در مناطق حاشیه 14ن در شهرستان گچسارا: عنوان کرد

قطعه زمین دیگر برای احداث  6قطعه زمین در این شهرستان برای ساخت مدرسه شناسایی و نیازمند  6بازسازی که تا کنون 
بیشترین : اظهار داشت ین استاننش های اجتماعی در مناطق حاشیه وی با اشاره به وجود آسیب .مدارس جدید هستیم

 .مشکل کمبود فضای آموزشی در شهرستان بویراحمد و مربوط به منطقه مادوان علیا وسفلی است

 کارورزی
 نیستیم تفاوت بی کارگران حقوق به نسبت /گرفتیم نظر در کاورزی طرح در را مالحظات همه

هیچ و رفاه اجتماعی  وزیر تعاون، کار ،علی ربیعی :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
در پاسخ  وی .دوستان باید بیایند و تعیین سمت کنند. نگاران استان تهران وجود ندارد مشکلی برای ثبت انجمن صنفی روزنامه

ین سوال که با توجه به اینکه کاروزان و کارآموزان هم مشمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی هستند، در طرح به ا
کارورزی برای اشتغال، دولت چه نقشی برای نهادهای صنفی کارگری در نظر گرفته تا از ُحسن رفتار کارفرمایان و مراعات 

طرح کارورزی، یک طرح آموزشی است که : ان الزم حاصل شود، گفتالتحصیالن دانشگاهی اطمین شدن حقوق صنفی فارغ
او با بیان اینکه هیچ کسی بیشتر از من به دنبال احقاق حقوق کارگران نیست، .کند فرد را برای حضور در محیط کار آماده می

من وزیر افراد بیکار نیز هستم و . ما هم افراد بیکار داریم و هم کارگر. نوعی کمک به بیکاران است  طرح کارورزی: اظهار داشت
ماهه،  ۳آنها طی فرصت شش الی . شود این طرح به نوعی کمک به بیکاران نیز محسوب می. نسبت به آنها نیز وظیفه دارم

افراد پس از گذراندن این  .کنند ای را هم کسب می های الزم را دیده و مدرک فنی و حرفه با حضور در طرح کارورزی، آموزش
تفاوت نیستیم و همه مالحظات این  ما نسبت به حقوق کارگران بی. شوند دیده تبدیل می به کارگرهای فنی و مهارت ها، دوره

انجمن آماده ثبت است و فقط . العاده مضاعفی را انجام دادم من برای این کار تالش فوق: او اضافه کرد... .کار را مدنظر داریم
 .ه به دوستان نیز اعالم شده استاین مسال. دوستان باید تعیین سمت کنند

 زهرا روستا/   گزارشي از وضعیت آب و برق مردم گرمازده در سیستان و بلوچستان

 http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=727&PageNO=14 

http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-496623
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497325-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=727&PageNO=14


زمستان سال گذشته باران خوبي در بلوچستان باريد و  :آمده است۲۹۳۱خرداد  ۲۱شنبه سه ش روزنامه اعتماد ، به گزار

دانستند تابستان نشده از آسمان آتش  اما نمي. مردم و كشاورزان خوشحال بودند كه سال پرآب و پرمحصولي در پیش است
بلوچستان به خصوص در مناطق جنوبي،  ر استان سیستان و سابقه د نزديك به دو هفته است كه گرماي بي. بارد هم مي

هاي هواشناسي در روزهاي اواخر اين هفته و همچنین  بیني مشكالت فراواني را براي مردم ايجاد كرده است و بنا به پیش
ت داشتند اما اين مردم بلوچستان همیشه به گرما عاد. اواسط هفته آينده دما و گرد و غبار در اين استان افزايش خواهد يافت

اي از مردم را راهي بیمارستان  درجه در بسیاري از شهرها قابل تحمل نبود و عده ١۳دماي باالي . گرما از جنس ديگري بود
مطالبات و اعتراضات مردم از . در خبرها آمد چوپاني در اطراف شهرستان چابهار در اثر گرمازدگي جان خود را از دست داد. كرد

وبلوچستان، وزير نیرو را به  مبودهايي كه در حوزه آب و برق وجود داشت و نیز درخواست استاندار سیستانشرايط سخت و ك
او در . تر به مشكالت آب و برق مردم رسیدگي كند چیان ماموريت يافت تا هرچه سريع شهرهاي جنوبي استان كشاند و چیت

ش تعرفه برق شهرهاي جنوب استان حل شود و به مسائل اين سفر قول داد كه در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت كاه
با وجود اين گرما هیچ كدام از ادارات دولتي در جنوب استان سیستان و . مربوط به مشكالت آب و برق مردم رسیدگي شود

ق و قطعي مكرر بر. بلوچستان تعطیل نشد و مشكالت به وجود آمده در حوزه برق، نارضايتي گسترده مردم را درپي داشت
به جز شهرستان چابهار، . رفتند كالفه كرده بود باران به سر كار هم مي داري را كه بايد در اين آتش افت شديد ولتاژ، مردم روزه

 ....كنند كدام از شهرهاي جنوبي استان از كاهش تعرفه برق مناطق گرمسیري استفاده نمي هیچ

 مجلس تروریستی حادثه در سوادآموزی نهضت آموزشیار شهادت

 

یاران نهضت سوادآموزی در  از آموزش« هانیه اکبری» : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
آموزش یاران نهضت سواد آموزی صبح امروز در جریان « هانیه اکبری» .جریان حادثه تروریستی امروز مجلس به شهادت رسید

عدادی از وی برای پیگیری مطالبات صنفی خود همراه ت .حمله مسلحانه چند تروریست به مجلس، به شهادت رسید
 .همکارانش از استان لرستان به مجلس مراجعه کرده بودند

 سازی محیط کار آور بر سالم تاکید قانون مشاغل سخت و زیان

http://www.mehrnews.com/news/3998634 

 

 

 

 

 

مدیر کل امور فنی  ،مهندس سید محمدعلی جنانی:  آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، چهارشنبه 
مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، ماهیت و مبنای تشخیص مشاغل سخت وزیان آور و کمیته های بدوی و تجدید نظر که 

آور  با اشاره به مبنای تشخیص و شرایط مشاغل سخت و زیانوی  .دمسئول تعیین و تایید این مشاغل هستند را تشریح کر
بیولوژیکی محیط کار غیر  مکانیکی،  شیمیایی،  کاری سخت و زیان آور محسوب می شود که در آن عوامل فیزیکی، : افزود

در وی ایجاد می شود ( انیجسمی و رو)های طبیعی  استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت
انواع کارهای سخت و زیان آور بر دو نوع الف و ب است : وی ادامه داد .که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی با بیان  ....که تفاوت آن در حذف و کاهش سخت و زیان آوری است

راهکار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، طبق تجارب بین المللی و راهکارهای علمی و همچنین قانون و آیین  اینکه بهترین
و توجه به سالمت فرد بیمه شده است، ( از طریق انجام اقدامات کنترلی)نامه مشاغل سخت و زیان آور، سالم سازی محیط کار 

ت محیط و فرد حایز اهمیت است که توجه به فاکتورهای مهندسی در تعدادی از کشورها به حدی حفظ سالم: اظهار داشت
بهداشت حرفه ای در میزان پرداخت حق بیمه کارفرمایان دخیل است و میزان حق بیمه به حدی افزایش یافته است که 

 .کارفرمایان جهت عدم پرداخت حق بیمه باال، اقدامات کنترلی محیط و سالم سازی را انجام داده اند

 کارورزی
 قیمتی هر به نه اما اشتغالزایی/نشده دیده کارورزی طرح در کار بهداشت و ایمنی ضوابط

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/497836-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497221-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C


 

ن مسئوالن رئیس کانو ،ابولفضل اشرف منصوری :آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
به صورت شفاف و سنجیده، ( کاج)های ایمنی در طرح کارورزی  گوید؛ ضوابط ایمنی و آموزش ایمنی و بهداشت کار کشور می

اظهار  .مشخص نیست که همین امر نگرانی از اینکه کارورزان از همان ابتدای کارشان دچار حادثه شوند، را افزایش داده است
از این رو به نظر . اند ای ایمنی در طرح کارورزی به صورت شفاف و سنجیده، مشخص نشدهه ضوابط ایمنی و آموزش: داشت

وی  .کنندگان این طرح بیشتر به دنبال افزایش آمار اشتغال باشند اما این امر نباید به هر قیمتی اتفاق بیفتد رسد که تدوین می
در : ز از همان ابتدای کار دچار حادثه شود، تصریح کردای رقم بخورد که کارور بایست شرایط به گونه با بیان اینکه نمی

های  کار وارد محیط کار شود ابتدا به وی آموزش کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای رو به توسعه قبل از اینکه کارگر تازه
رئیس ...  .زایی داردس های ایمنی و بهداشت کار حتی برای کارورزان اهمیت به نامه شود چراکه اجرای آیین ایمنی داده می

کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت کار کشور در ادامه با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که کارفرمایان به صرف برخورداری از 
های سودجویانه وارد این طرح شوند،  ای و پرداخت یک سوم حداقل دستمرد به کارگر با هر انگیزه سال بیمه ۱های  معافیت

الزم است که فیلترهای دقیق نظارتی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا کارفرمایانی که ضوابط را رعایت  :اظهار داشت
کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت کار کشور : وی در پایان افزود .مند شوند کنند، قادر نباشند از مزایای این طرح بهره نمی

کنند کد کارگاهی داده نشود  کارفرمایانی که ضوابط ایمنی را رعایت نمیپیشتر از سازمان تامین اجتماعی خواسته بود به 
 .شود اول ایمنی، بعد کار چراکه همواره گفته می

 اخراج دهها کارمند اوبر به علت آزار جنسی کارکنان زن
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960317000239 

در حال تحقیق درباره :مدیران اوبر می گویند  :آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی فارس،
در  بطوری که .اند نفر را به همین علت اخراج کرده 68های جنسی متعدد زنان در این شرکت هستند و تاکنون بیش از  مزاحمت

یران ارشدشان آنها را مورد آزار جنسی مد :از کارکنان زن اوبر که از این شرکت جدا شده اند می گویند  ماه های اخیر تعدادی
اوبر اگر چه در ابتدا اتهامات یاد شده را تکذیب کرد، اما حاال درصدد بررسی موضوع است تا از کاهش اعتبار و . قرار داده اند

ال بررسی های اوبر که در هفته های گذشته بی سروصدا در جریان بوده تا به ح .زیرسوال رفتن حیثیت خود جلوگیری کند
کارمند این شرکت به همین علت شده و قرار است در آینده تعداد بیشتری از کارکنان اوبر به علت  68منجر به اخراج بیش از 

اولین بار یکی از مهندسان سابق اوبر به نام سوزان ... .مزاحمت جنسی و آزار کارمندان زن کارشان را در اوبر از دست بدهند
. اده، به شرح مزاحمت های جنسی مدیران و برخی کارکنان مرد اوبر در قبال خود پرداختفاولر با ارسال نامه ای سرگش

 .انتشار این نامه به استعفای آمیت سینهال معاون اول بخش مهندسی اوبر انجامید

 ادامه خود گری مطالبه به کارگران/باشد داشته اجرایی ضمانت باید کار وزارت های بخشنامه
 دهند می

گوید یکی از  یک فعال کارگری میفرامرز توفیقی ،: آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
های ابالغ شده توسط این وزارتخانه ضمانت اجرایی  های کارگران از وزارت کار دولت جدید آن است که بخشنامه ستهخوا

امنیت شغلی همراه با »سال گذشته بخشنامه  .برد داشته باشند چراکه این امر بار شخصیتی و اعتباری وزارت کار را باال می
در . گذاری در بازار کار، ابالغ شد راردادهای کار در عین توجه به امنیت سرمایهپذیری ق با هدف انعطاف« گذاری امنیت سرمایه

هاست انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که  متن این بخشنامه بر ساماندهی قراردادهای کار تاکید شده بود چراکه سال
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه  .جنبه مستمر و دائمی دارند مورد انتقاد کنشگران صنفی کارگری قرار گرفته است

قانون کار خواهان حاکمیت  0ماده : اظهار داشت ویقانون کار است، 0شرط ساماندهی قراردادهای موقت کار اجرای ماده 
ی این در شرایطی است که شاهد هستیم در ادبیات مسئوالن حوزه روابط کار اجرا. اراده کارگران بر عقد قراردادهای کار است

 ....رسد به صالح باشد و حتی بخشنامه امنیت شغلی به تغییر قانون کار خورده است که به نظر نمی 0ماده 

 سال حبس دارد ۰انشعاب بدون پرداخت / های غیرمجاز آب در روستاهای تهران ساماندهی انشعاب
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960317000592 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ،پوررجب  رضا :آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  دولتی فارس،به گزارش خبرگزاری 
استفاده از آب به صورت : های غیر مجاز در روستاهای استان خبر داد و گفت روستایی استان تهران از ساماندهی انشعاب

با اشاره به  وی. سال حبس دارد ۹ب غیرمجاز دهد و استفاده از انشعا غیرقانونی احتمال آلودگی در شبکه را افزایش می
های غیر مجاز که معموال به  پدیده استفاده از انشعاب: انشعاب های غیرمجاز را جدی خواهیم گرفت گفت  اینکه ساماندهی

گیرد مسائل و مشکالت متعددی برای صنعت آب و فاضالب کشور و به  صورت پنهان از سوی برخی از افراد خاطی صورت می
ژه شرکت های آب و فاضالب روستایی به وجود آورده و خسارت های ناشی از این انشعابها سبب شده طرح پیمایش، وی

طی دو سال اخیر با تالش و : پوررجب در ادامه گفت ... .شناسایی و ساماندهی این انشعابها بسیار ضروری به نظر برسد
مورد از آن را  6094انشعاب غیر مجاز را شناسایی و  11698کوشش در سطح شهرستانهای استان موفق شدیم تعداد 

 .ساماندهی و تبدیل به مجاز کرده و مابقی نیز در دست اقدام است همچنین برنامه های مدون تدارک دیده شده است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/492546-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%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-9/492546-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


ن کاال ما امیدواریم فرهنگ استفاده صحیح و قانونی از آب این ماده حیاتی که در زندگی بشرجزو پر اهمیت تری: پوررجب گفت

ها محسوب می شود به درستی در بین ساکنین روستاها جایگاه خود را پیدا کرده تا ما نیز بتوانیم برای خدمات رسانی بهتر 
 .های موثرتری برداریم گام

 گذشت هفته دو از مزد دریافت برای شوش چغندرکار، کارگران انتظار
 

 

دو هفته ازفصل برداشت چغندرقند با گذشت بیش از : آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه  به
وسعت این  .کنند پرداخت نشده است ها کار می در شهرستان شوش دستمزدهای کارگران فصلی که بر روی این زمین

 ۱۳کنند که هر کدام از آنها روزانه  کارگر کار می ۱  ها و بر روی هر هکتار از این زمین  هزار کیلومتر است ۹ها در حدود  زمین
اند و با  هزار کارگر برای دو هفته است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده ۲۱با این حساب . گیرند ن دستمزد میهزار توما

عالوه  .توجه به اینکه به غیر از کار کشاورزی کار دیگری در این شهرستان کوچک وجود ندارد شرایط معیشتی مناسبی ندارند
با کارفرمایان کار می کردند که تعداد   برای حمل و نفل محصوالت برداشت شدهبر کارگران فصلی این مزارع کارگرانی دیگری 

برداشت این چغندرها که در فصل پاییز کاشته ... .کنند شود که با کامیون محصوالت را جا به جا می نفر برآورد می ۸۳۳آنها 
و با توجه به شدت باالی گرمای هوا و آسیبی  های پایانی اردیبهشت ادامه دارد اند از ابتدای اردیبهشت آغاز و تا هفته شده

هزار تن محصول،  ۱۳شود باید هر چه سریعتر به فروش برسند اما این تعلل در خرید  که از این ناحیه به محصوالت وارد می
 .کشاورزان را متضرر ساخته و کارگران را با مشکالت معیشتی عدیده ای مواجه ساخته است

 عرفانه تاجیکی/  ل زمینه ساز اشتغالحمایت از کاالی تولید داخ

http://www.mehrnews.com/news/3998157 

 

 

 

 

 

سلیمان مدیرعامل نفت و گاز مسجد  ،قباد ناصری :آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
میلیون ریال آن  ۴۱۳میلیارد و  ۱میلیارد ریال بابت خرید کاال و تجهیزات مورد نیاز هزینه شده که  ۹۳۸سال گذشته  ۹در : گفت

پیچیدگی قطعات مورد نیاز به گونه ای است که فناوری ساخت برخی  :او گفت .از درون استان خوزستان خرید شده است
های غربی است ولی با حمایت های وزارت نفت از سازندگان داخلی، طی سال های اخیر قطعات تنها در اختیار برخی کشور

خوشبختانه در  :ناصری ادامه داد.جهش چشمگیری در ساخت تجهیزات و افزایش کیفیت محصوالت داخلی مشاهده می شود
فعل تبدیل کرده و قطعات و کاالهایی سد تحریم ها، خواستن را به   این سیاست متخصصان ایرانی توانسته اند با عبور از سایه

 ....بسازند که از نظر کیفیت همپای با تولیدات غربی باشد

 کند درصدی اوضاع رکود مسكن را بدتر می۱۳مالیات 
 

http://www.sharghdaily.ir/News/132972 
 

مزدآبادی،  دمحسن طباطباییسی :آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  ،ایسنابه نوشته روزنامه شرق، به نقل از خبرگزاری 
در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی : کارشناس اقتصادی گفت دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، 

با اشاره به ابالغیه وی  .ذشته اوضاع را وخیم کندتواند بیش از گ های نوساز می درصدی بر ساختمان۲۳است، تحمیل مالیات 
نامه  براساس این آیین: های مستقیم، گفت اصالحی قانون مالیات ۱۱مالیاتی درباره اجرای مقررات ماده جدید سازمان امور 

شده از سوی اشخاص در شهرهایی با جمعیت صد هزار نفر و باالتر عالوه بر مالیات  های ساخته وانتقال ساختمان اولین نقل
قانون مزبور و  ۱۱ماده ( ۴)درباره اشخاص حقوقی با رعایت تبصره های مستقیم،  قانون مالیات ۱۳نقل و انتقال موضوع ماده 

درصد به  ۲۳الحساب به نرخ  های دوم و چهارم ماده یادشده، مشمول مالیات علی درباره اشخاص حقیقی با رعایت تبصره
به موجب تبصره : گفت های دوم و چهارم این ماده قانونی نیز وی درباره تبصره. مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است

دو ماده مذکور شمول مقررات این ماده درباره ساخت و فروش ساختمان از سوی اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش 
از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره چهار نیز شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت از حکم 

سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و  نامه را انبوه طباطبایی هدف مستقیم این آیین. استمفاد این ماده مستثنا 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497308-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


کننده پرداخت خواهد شد؛ چراکه سازندگان این  البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف: گفت

  ....کنند اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می
 

 ی کارورز

 محمد جندقی/  نشست مشورتی وزارت کار با نماینده کارگران در شورای عالی کار

http://www.mehrnews.com/news/3997750 

ست مشورتی مسئوالن وزارت تعاون،کار و رفاه نش :آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
خبرنگار  به گزارش .اجتماعی با نماینده کارگران در شورای عالی کار امروز به منظور بررسی طرح کارورزی برگزار خواهد شد

شترک مسئوالن این وزارتخانه در حوزه اشتغال، با حضور ، به دعوت معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، نشست ممهر
حسین حبیبی دبیر کل کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار تهران جهت  علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار و 
تشکیل نشست  .شود امروز در محل این وزارتخانه برگزار می طرح کارورزی دریافت نقطه نظرات جامعه کارگری در خصوص

در قالب طرح  .های کارگری بود های مکرر تشکل های کارگری پیش از اجرای طرح کارورزی یکی از درخواست مشورتی با تشکل
صالحیت به عنوان کارورز به یک بنگاه و  کنند، پس از احراز کارورزی، دانش آموختگان دانشگاهی بیکار که در سامانه ثبت نام می

ماه مهارت الزم را در محیط واقعی کار کسب ۱تا  ۴شوند و به مدت  معرفی می( در صورت تقاضای کارفرما)واحد اقتصادی 
از طرف دولت به کارورزان به عنوان ( هزار تومان ۹۲۳حدود ) ۳۱قرار است، ماهیانه یک سوم حداقل دستمزد سال .کنند می
ضمن اینکه در صورتی که کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی، نسبت به جذب و . مزد در دوران کسب مهارت پرداخت شوددست

قرار است طرح کارورزی .سال حق بیمه سهم کارفرما بابت فرد کارورز را پرداخت خواهد کرد ۱قرارداد با کارورز اقدام کند، دولت تا 
 .به زودی اجرایی شود

 محمد جندقی/  جلوگیری از ریزش نیروی کار/التحصیالن از تیر اشتغال فارغآغاز طرح 

http://www.mehrnews.com/news/3997774 

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و ، عیسی منصوری  : ده استآم ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
 ۸در شرایطی طرح کارانه اشتغال فارغ التحصیالن از تیر ماه آغاز می شود که در مراحل آزمایشی آن در : رفاه اجتماعی گفت

با گذراندن   از طرفی: دامه دادمعاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار ا... .درصد از کارورزان جذب بازار کار شدند ۱۳استان 
به ارزیابی کیفیت آموزش   بدون توجه  گسترش داد  رشد کشور در سال های گذشته کشور پرورش نیروهای انسانی را  دوره

در مرحله بعد : منصوری ادامه داد...  .نیروها که این امر موجب عدم تعادل میان بازار کار و مهارت نیروهای دانش آموخته شد
 .کنند ما آماده سازی نیروکار برای بازار کار است که این افراد در دوره کارورزی مهارت الزم برای ورود به بازار کار کسب میهدف 

در اجرای آزمایشی : استان به صورت آزمایشی اجرایی شد گفت ۸معاون وزیر کار با بیان اینکه طرح کارورزی سال گذشته در 
وی درباره انتقاداتی که به طرح .ر این طرح شرکت کرده بودند جذب بنگاه های کار شدنددرصد کسانی که د ۱۳طرح، باالی 

شوند مخاطراتی دارند که تالش می شود این نقاط  قطعا هر طرحی که در کشورها اجرای می: شود نیز گفت کارورزی وارد می
ه کار خواهیم بست تا فردی جایگزین نیروی دیگری قطعا در این زمینه ابزارهای الزم نظارتی را ب: منصوری گفت .شناسایی شوند

 .نشود و با جلوگیری از ریزش نیروی کار به تبع اجرای این طرح، تداوم در اشتغال وجود داشته باشد

 بازگشت رشد به بازار سرمایه در پی افزایش تعداد و حجم معامالت رخ داد
 کاریزما کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان-تبریزی پدرام سمیعی

 
http://www.sharghdaily.ir/News/133001 

 
در معامالت روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل  : آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته روزنامه شرق،

همچنین . معامله صورت گرفت ۱۲۳هزارو ٢۱این رشد اندک در پی . واحد رسید ۱۳۹.١هزارو ۸۳درصدی به عدد  ۳،۳۲با رشد 
واحد و شاخص سهام  ٥۹٥هزارو ۲۱واحدی عدد  ٥۳وزن با کاهش   واحدی شاخص کل، شاخص کل هم ٥.١۸برخالف رشد 

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز با . واحد را به ثبت رساندند ۹۱۹هزارو ۸۱واحدی عدد ۲۳۱آزاد شناور نیز با کاهش 
بورس تهران شاهد برتری گروه صنایع شیمیایی در بین سایر صنایع حاضر در در ...  .واحد رسید ۳۲۱افزایش دو واحدی به رقم 

های فلزات اساسی، شاخص گروه. های فلزات اساسی و کاشی و سرامیک قرار گرفتند بورس بودیم و پس از آن گروه
 ....رشد بازار را از آِن خود کردندترتیب نیز بیشترین  الستیک و سایر مالی به 

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار از فراخوان عمومی برای اعالم ، پور سعید فالح 
بینی اهمیت و گزارش پیش های مرتبط با نحوه توقف و بازگشایی نمادها، نحوه افشای اطالعات با نظر درباره دستورالعمل
در راستای  ۳٢های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال گذاری پیرو سیاست: افزودوی   . درآمد هر سهم خبر داد

های نحوه انجام معامالت  افزایش شفافیت اطالعاتی و نقدشوندگی در بازار، سازمان بورس و اوراق بهادار، اصالح دستورالعمل
هران و فرابورس ایران و نحوه افشای در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار ت

  .شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در دستور کار خود قرار داده است اطالعات از طریق ناشران پذیرفته
 

 خابراتم :ارتباطات وزیر /شد مطرح مجلس علنی صحن در مخابرات شرکتی کارکنان های خواسته

 شده واگذار خصوصی بخش به ۴۴ اصل طبق

روز گذشته وزیر ارتباطات به سواالت نادر قاضی پور : آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
اظهارات  :کارکنان شرکتی مخابرات می گویند. نماینده مردم ارومیه در ارتباط با مشکالت کارکنان شرکتی مخابرات پاسخ داد

 .خواسته های نیروهای شرکتی مخابرات پس از مدتها پیگیری در صحن علنی مجلس مطرح شد .وزیر قانع کننده نیست
با طرح سوال نادر  ۲۹۳۱خرداد  ۲۱مشکالت معیشتی کارکنان بخش خصوصی مخابرات و مساله تبعیض در این ارگان، در تاریخ 

یک روز  .واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به صحن علنی مجلس کشیده شدقاضی پور نماینده مردم ارومیه از محمود 
کننده نیست و توجیهاتی از نوع فرافکنی و  گویند پاسخ های وزیر قانع پس از این سوال و جواب، کارکنان شرکتی مخابرات می
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زند و  وزیر ارتباطات به وزیر کار نامه می سازی شده، چرا اگر مخابرات خصوصی: پور تصریح کرد قاضی... .دور زدن مساله است

نماینده مردم .دانیم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را ما نمی. بندی مشاغل را اجرا نکنند خواهد طبقه در آن می
ه دارند ، زن و بچ  این کارگران خدا دارند،  :ارومیه در مجلس از وضعیت نامناسب کارکنان مخابرات سخن گفت و اظهار داشت

در پاسخ، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه متاسفانه دوستان هنوز باور نکرده اند  .باید به امورات آنها رسیدگی کرد
این شرکت عمال : قانون اساسی واگذار شده است، گفت ۴۴براساس اصل  ۸۸آبان سال  ۲۸شرکت مخابرات ایران در تاریخ 

درصد از سهامداران آن از بخش خصوصی هستند و با توجه به اینکه  ۱۳ن تجارت اداره می شود و باالی به عنوان براساس قانو
نفر حاضر در هیات مدیره از طرف دولت تعیین می  ۱درصد هیات مدیره شرکت متعلق به دولت است عمال تنها یک نفر از  ۱۳

ه همه مزایای بخش دولتی به بخش خصوصی شرکت های وی در خصوص انتظار کارمندان شرکت مخابرات مبنی بر ارائ .شود
کارمندان شرکت های خصوصی مخابرات با این دیدگاه به نمایندگان مراجعه کرده اند تا بتوانند از مزایای : مخابراتی، اضافه کرد

مرتبط می شود و بخش دولتی برخوردار شوند در صورتی که تمامی مسائل شرکت مخابرات به قانون کار و وزارتخانه مربوطه، 
 ....شرکت مخابرات ایران براساس ضوابط ابالغی این وزارتخانه اقدام می کند

 ربیعی با پس گرفتن قانون کار اعتمادسازی کرد :یک مقام مسئول کارگری

http://www.isna.ir/news/96031708965 

 
رییس کانون عالی شوراهای ، اولیاء علی بیگی : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

همکاری و مساعدت وزیر کار و مدیرعامل : اسالمی کار کشور حیات کارگران را در گرو امنیت شغلی آنها دانست و گفت
 .ترین دغدغه این افراد کاهش پیدا کند های عمر و بازنشستگی به عنوان اصلی ین اجتماعی موجب شد تا بیمهسازمان تأم

آقای ربیعی با عمل به وعده خود در بازگشت اصالحیه قانون کار اعتمادسازی مطلوبی در میان کارگران به وجود : گفتوی 
پیشرفت : عه کارگری یاد کرد که به حیات کارگران گره خورده و گفتهای جام وی از امنیت شغلی به عنوان یکی از دغدغه.آورد

حمیدرضا  .و توسعه اقتصاد در گروی امنیت شغلی نیروهای کار آن است که متاسفانه امروز مورد غفلت واقع شده است
وم اصالح اساسنامه های صنفی کارفرمایی استان تهران، نیز در ادامه این نشست با تاکید بر لز سیفی ـ رییس کانون انجمن

تشکل های کارگری و کارفرمایی باید بر منابع سازمان تامین اجتماعی نظارت و در مورد آن : سازمان تامین اجتماعی گفت
امروز : افزود های تامین اجتماعی هنوز به طور کامل اصالح نشده است،  وی با بیان اینکه بسیاری از فعالیت .گیری کنند تصمیم

 .....الزم است مدیریت آن اصالح شود شستا رها شده و

 کردند تجمع استانداری ساختمان قابلم اراک آب آذر کارگران

 

 

بیش از چهارصد نفر از کارگران آذر آب اراک مقابل : آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
می   گذشته مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده  این کارگران که از اسفند ماه سال .استانداری استان مرکزی تجمع کردند

ماه حق بن پرداخت نشده و وضعیت نامعلوم بیمه تکمیلی درمانی  ۱ماه مزد معوقه، ۹نفرهستیم که برای  ۲۱۳۳حدود : ویندگ
پیش : های نیروگاهی، در ادامه گفتند کارگران این واحد سازنده پروژه .الحسنه این واحد صنعتی تجمع کرده ایم و صندوق قرض

عتراض به بی توجه ای کارفرما به پرداخت مطالباتشان تجمع مشابهی را در روز های دوم از این نیز کارگران این کارخانه در ا
صنعتی   اوضاع این واحد: گویند میکارگران  .وسوم خرداد ماه در محوطه کارخانه و در میدان صنعت شهر اراک بر پا کرده بودند

 .به حال آن بکنند بسیار وخیم است ومسئوالت استانی و کشوری بایستی هرچه سریعتر فکری

 کارورزی 

 التحصیالن تا یک ماه دیگر اجرای طرح اشتغال فارغ معاون اشتغال وزیر کار خبر داد

http://www.isna.ir/news/96031708990 

 
معاون اشتغال وزیر کار از آغاز اجرای ، عیسی منصوری : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  برگزاری دولتی ایسنا،به نوشته خ

منصوری با اشاره به جزییات طرح ... .التحصیالن دانشگاهی در تیر ماه امسال خبر داد طرح کارانه اشتغال جوانان و فارغ

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497539-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


..  .آموختگان تشویق کنیم اول کارفرمایان را به جذب فارغ التحصیالن و دانشنگاه ما این است که در مرحله : کارورزی، گفت

بینی کردیم کارفرمایانی که نیروی کار خود را از میان فارغ  ما نیز در راستای جذب نیروی کار جدید پیش: منصوری تاکید کرد
در مرحله بعد به : وی گفت .ای شوند بیمهها و مشوق های  مندی از تخفیف التحصیالن انتخاب کنند تا دو سال مشمول بهره

در شرایطی که : گفتاو  .های کارورزی هستیم دنبال آماده سازی نیروی کار از طریق ارائه آموزشهای مهارتی و گذراندن دوره
که با نیروی ها از جذب نیروی جدید خودداری کردند این در حالی بود  ها و رکود اقتصادی مواجه بودیم بسیاری از بنگاه با بحران

درصد کسانی که سال گذشته وارد بازار کار شدند جزو فارغ التحصیالن  ۱۱به گفته وی  .کار بسیاری در جامعه مواجه بودیم
 .دانشگاهی بودند

 بیمه ایران دیه جان باختگان حادثه سیل آذرشهر را پرداخت کرد

http://www.isna.ir/news/96031709316 

 
بیمه ایران دیه جان باختگان حادثه سیل آذر شهر را : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

پس : ن آذربایجان شرقی دراین باره گفتمدیرکل بیمه ایرا ،فرامرز قهرمانی .به ذی نفعان و بازماندگان این حادثه پرداخت کرد
از وقوع این حادثه تاسف انگیز با صدور دستور ویژه و تأکید بر رسیدگی و پرداخت خسارت به بازماندگان حادثه در سریعترین 

ی زمان ممکن ، بالفاصله گروهی از کارشناسان بیمه ایران به محل وقوع حادثه اعزام و ضمن اعالم همدردی با خانواده ها
برای تسریع در روند پرداخت خسارت با مساعدت : وی افزود .جان باختگان حادثه میزان خسارت وارده را ارزیابی کردند

فرمانداری شهرستان آذرشهر اتاقی در اختیار کارشناسان بیمه ایران قرار گرفت تا تمامی مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در 
خوب و گسترده ای که میان دستگاه های مرتبط اعم از فرمانداری، دادگستری، شهرستان آذرشهر انجام شود و با همکاری 

مدیرکل بیمه ایران استان آذربایجان شرقی همچنین در مورد   ...پزشکی قانونی و نیروی انتظامی با بیمه ایران شکل گرفت
س از انجام مراحل قانونی و تکمیل پرونده آنان پ: دیه مربوط به پنج نفر از رانندگان وسائط نقلیه حادثه سیل مزبور نیز اعالم کرد

 .دیه این پنج نفر نیز به بازماندگان وذی نفعان پرداخت خواهد شد

 کارفرما دفتر مقابل انگوران معدن شده تعدیل کارگران تجمع

نفر از کارگران معدن سرب و روی انگوران  ۲۳۳بیش از : آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱به گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه 
مقابل شرکت کالیسیمن مالک این معدن در استان زنجان در واقع شده است،  و اهالی منطقه انگوران که این معدن در آن

سرب و روی و اهالی منطقه انگوران که   که در این تجمع نزدیک به یکصد نفر از کارگران بیکار شده معدن :گفتند.اند تجمع کرده
که مقابل شرکت کالیسیمن مالک این  اصلی ترین دلیل برگزاری این تجمع  .دن در آن واقع شده است حضور داشتناین معد

معدن برگزار شده بود اعتراض به وضعیت اشتغال و به کارگیری اهالی این روستا است چرا که به غیر از این معدن صنایع 

ند که همچنین  بوده  تعدیل شده 91و  96  های همچنین تعدادی از کارگران این معدن در سال. دیگری در این شهر وجود ندارد
های معدن مشکالتی را برای محیط زیست  گویند در شرایطی که فعالیت معترضان می.. .ت به این امر معترض هستندنسب

لر ایجاد کرده است، منصفانه نیست که کارگران بومی شاغل در این معدن در صدر  اهالی دو روستای قلعه جوق و شیخ
 .های تعدیلی قرار بگیرند برنامه

 خوزستان استانداری مقابل اهواز فوالد ملی گروه کارگران صنفی جمعت

جمعی از کارگران کارخانه ملی فوالد اهواز در اعتراض : آمده است ۲۹۳۱خرداد ۲۱به گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه 
که  نفر هستیم ۱۳۳حدود : گفتند .اند به برزمین ماندن مطالبات صنفی خود، مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده

هزار کارگر شاغل در کارخانه شرکت ملی فوالد اهواز این اجتماع صنفی را برای پیگیری  ۴به نمایندگی از سوی حدود 
در حالی مقابل ساختمان استانداری خوزستان برپا تجمع یاد شده  .ایم اندازی کرده مطالبات صنفی محقق نشده خود، راه

تجمع صنفی مشابهی در محوط کارخانه و مقابل دفتر مدیریت برپا   شتهشده است که توسط همین کارگران برای روز گذ
ماه مطالبات مزدی پرداخت ۱تا این لحظه کارگران شرکت ملی فوالد اهواز: آنها در توضیح مطالبات صنفی خود گفتند .شده بود

تجمع کنندگان .. .نشده استتا هم اکنون حق سنوات کارگران این واحد پرداخت  ۳۳عالوه بر آن از سال .نشده طلبکارند
از مسئوالن استانداری خوزستان می خواهیم تا مقدمات برداشته شدن مشکالت مدیریتی این کارخانه و در نتیجه : گفتند

 .امکان پرداخت مطالبات صنفی کارگران آنها را فراهم کنند

 های پالستیکی کمپین مردمِی منعِ استفاده از کیسه

96031709230http://www.isna.ir/news/ 

 
تقاضای بیش از یک میلیون نفر برای ممنوعیت : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

کشور  ۱۳بیش از ... .شود ار مصرف در جهان در کنفرانس اقیانوس ملل متحد مطرح میهای پالستیکی یک ب استفاده از کیسه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497548-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497561-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


ها، صنایع و شهروندان به استفاده افراطی از  اند تا دولت حمایت کرده و خواستار آن شده" پویش دریاهای پاک"جهان از 

های  در لوازم آرایشی که منبع اصلی زباله ها را های پالستیکی یک بار مصرف پایان دهند و استفاده از میکروپالستیک کیسه
 ۱۳تا کنون بیش از : رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد گفت" اریک سولیهم" .حذف کنند ۱۳۱۱دریایی هستند تا سال 

هر چند الزم است تعداد بیشتری از کشورها . های پالستیکی را کاهش دهند اند تا استفاده از زباله کشور جهان متعهد شده
شود و حیات دریایی را به  ها می ای که هر سال وارد اقیانوس همکاری را داشته باشند تا میزان هشت میلیون تن زباله این

درصد  ۱۳های دریایی را حدود  به طور مثال اندونزی متعهد شده تا حجم زبالهدر این کمپین  .خطر انداخته کاهش پیدا کند
 .کاهش دهد

 رود زاینده آب الوقوع قریب بستن از اصفهانی کشاورزان نگرانی
 

 
 

کشاورزان اصفهانی که قرار است نوزدهم جمعی از :آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱ارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به گز
امسال بهار، آب دیرتر در : گوید یکی از این کشاورزان می .از بسته شدن آب زاینده رود ابراز نگرانی کردند ،رود خرداد آب زاینده

به گفته این  .ر است اجازه دهند که مدت زمان بیشتری از آب زاینده رود بهره مند شویماختیار ما قرار گرفت و بنابراین بهت
ها کشاورزان  گیری کشاورز، حیات و ممات کشاورزان اصفهانی به آب زاینده رود وابسته است و بهتر است مسئوالن در تصمیم

رها سازی آب از سد : گفته بود ن پیش از این ای اصفها معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه .را در نظر بگیرند
 .یابد  زاینده رود نوزدهم خرداد ماه کاهش می

 قاچاق کاال

 های قاچاق در خاتم توقیف محموله میلیاردی دام

 
فرمانده انتظامی ، حسین منصوری سرهنگ  : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  نا،به نوشته خبرگزاری دولتی ایس

ماموران : وی گفت . راس دام فاقد مجوز حمل و پروانه بهداشتی در بازرسی از یک دستگاه کامیونت خبر داد 168شهرستان خاتم از کشف 
صالتی به یک دستگاه خودرو کامیونت ولوو مشکوک شده و آن را انتظامی شهرستان خاتم هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای موا

ارشناسان که ک رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و پروانه بهداشتی کشف شده است 168در بازرسی از کامیونت، : وی افزود . متوقف کردند
 . ستگیر و تحویل مراجع قضائی شددر این خصوص راننده خودرو د: ارزش احشام کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کردند، گفت

 بازنشستگی برای کارگر ۱۱ بالتکلیفی /طلبکارند وعیدی معوقه مزد ماه ۴لوشان «واریان »کارگران
 

 

لوشان « واریان»کارگران کارخانه پاالیش روغن گیالن: آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه گزارس خبربه 
کارگران کارخانه پاالیش  .از کارفرمای خود طلبکارند ۳۱ماه دستمزد و عیدی سال  ۴بابت  ؛در استان گیالن مدعی هستند

 .از کارفرمای خود طلبکارند ۳۱ماه دستمزد و عیدی سال  ۴تند بابت گیالن مدعی هس  لوشان در استان« واریان»روغن گیالن
چند سال   یکی از کارگران شاغل در کارخانه واریان با یاد آوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکالت مدیریتی،... 

نفر از کارگران  ۲۲ستگی پیش از موعدجدا از مطالبات معوقه، بازنش: گذشته برای آنها با مشکالتی همراه بوده است؛ افزود
پاالیش   طبق اظهارات کارگران...  .به دلیل عدم واریزدرصد حق بیمه توسط کارفرما به تاخیر افتاده است  پاالیش روغن گیالن

خوداری  کارفرمای این واحد تولیدی به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر«واریان»روغن گیالن 
 کند می

 قاچاق کاال

 ای قاچاق در یزد هزار قلم انواع ظروف شیشه 11کشف 

http://www.isna.ir/news/96031709045 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497592-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%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-9/497604-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C


 
رییس پلیس آگاهی  ،حسین رضاییسرهنگ : است  آمده ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

با بیان وی  . ای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این استان خبر داد هزار قلم انواع ظروف شیشه 11استان یزد، از کشف 
ارگیری و ماموران پلیس این استان از خبری در خصوص ب: های پلیس است، اظهار کرد این که مبارزه با قاچاق یکی از اولویت

ماموران : وی افزود . ای آشپزخانه قاچاق از چابهار به سمت استان البرز مطلع شدند حرکت یک محموله ظروف شیشه
انتظامی ضمن کنترل محورهای مواصالتی با انجام عملیات ایست و بازرسی یک دستگاه تریلی کانتینردار ولوو حامل این 

رییس پلیس  . ای خارجی قاچاق را کشف کردند هزار قلم انواع ظروف شیشه 11محموله را متوقف و در بازرسی انجام شده، 
ماموران پلیس در خصوص این پرونده دو متهم را دستگیر   :ارزش این محموله کشف شده را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت

 . ...و به دادسرا معرفی کردند

 زباله باید به صورت گردشی باشد چرخه تولید:رییس اداره محیط زیست شهرستان بهارستان

http://www.isna.ir/news/96031608850 

 
زیست شهرستان رییس اداره محیط ،  شیدا آکار: آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

ها و  بر عهده شهرداری  در شهرها مدیریت پسماند: در شهرها تصریح کرد مدیریت پسماند بهارستان با تاکید بر اهمیت
در زمینه پسماند  چرخه ناقصی که این است که مسئوالن شهرداری و شورای شهر بتوانند انتظار ما. شورای شهر است
. ها نداریم که جایگزینی برای آن کنیم؛ در صورتی ل حاضر ما فقط از منابع برداشت میدرحا: افزودوی  .داریم را اصالح کنند

ها را بازیافت و دوباره  که چرخه تولید زباله به صورت گردشی باشد یعنی زباله  نوعی از مدیریت پسماند را باید داشته باشیم
همواره تاکید داریم که ابتدا باید . شد پیش محقق میها  مدیریت صحیح پسماندها باید از سال: وی تصریح کرد .مصرف کنیم

بازیافت و استفاده مجدد از زباله را  کاهش تولید زباله از مبدأ و تفکیک زباله در مبدأ را داشته باشیم و در نهایت برنامه برنامه
کاهش پیدا  های زیست محیطی آلودگی اثرات  و هم برداشت از منابع اگر این اقدامات به مرحله اجرا برسد هم. انجام دهیم

درصد  ۱۳بیش از  در کشور ما این جمعیت. درصد جمعیت کل جهان در شهرها زندگی می کنند۱۳: وی ادامه داد .کند می

افزایش دما، آلودگی هوا، گرد و غبار،  زیادی ازجمله مشکالت زیست محیطی هجوم به شهرها سبب به وجود آمدن. است
 .....ها شده است های بی رویه از منابع آب، تخریب اراضی و تغییر کاربری دگی خاک، برداشتپسماندها و آلو ریزگردها، 

 کارورزی

 های طرح کارورزی رفع شده باشد امیدواریم ضعف :«تیتر امشب»یک کارشناس بازار کار در برنامه 

http://www.mehrnews.com/news/3997778 

کارشناس بازار کار با بیان اینکه امیدواریم  ،هاشمی: آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
اگر در اجرای این طرح در نظام آموزشی کشور :های گذشته برطرف شده باشد گفت های طرح در اجرای طرح کارورزی ضعف

طرح کاروزی دانشجویان طرح جدیدی در کشور نیست و کشور در : گفتوی  .شودحول ایجاد نشود،عمال مشکلی حل نمیت
وی با بیان اینکه این طرح در گذشته چندان موفق نبوده و امیدواریم در  .تجربه اجرای مشابه این طرح را داشته است ۸۱سال 

گانه ای را دنبال می کند که  ۴این طرح اهداف : برطرف شده باشد، ادامه دادهای مشابه گذشته  های طرح اجرای این طرح ضعف
این کارشناس بازار کار  .مهمترین آن پر کردن حلقه مفقوده بین فارغ التحصیالن دانشگاهی و بازار کار یعنی تجربه و مهارت است

ی های الزم به عمل نیامده باشد از هم اکنون می اگر در اجرای این طرح با تشکل های کارگری و کارفرمایی هماهنگ: تاکید کرد
کارورزی به زبان ساده همان : هاشمی با ارائه تعریفی ساده از طرح کارورزی افزود... .توان سرنوشت این طرح را پیش بینی کرد

اشتغال در این کارشناس  .سیاست استاد و شاگردی قدیم است که به دلیل موانع موجود در قوانین امروز منسوخ شده است
زمانی که ایران با سایر کشورها مقایسه می شود باید به فضای کسب و کار در دو کشور به تفکیک بررسی شود، اگر : ادامه گفت

دولت موظف به : هاشمی تاکید کرد .در اجرای این طرح، در نظام آموزشی کشور تحولی ایجاد نشود عمال مشکلی حل نمی شود
 .ی است نه اشتغال زایی که نتیجه ای جز بزرگ شدن دولت نداردبستر سازی برای اشتغال زای

  امام حرم تیراندازی در سبز فضای کارگر یک مرگ

شنیده ها حاکی از این است که در جریان تیراندازی : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه گزارس خبربه 
شنیده ها  .نفر مجروح شده است ۱و   در جریان تیراندازی یک نفر کشته .خمینی یک کارگر جان خود را از دست داد آرامگاهدر 

 .است این فرد سی و پنج ساله، کارگر خدماتی فضای سبز بوده. ستحاکی از این است که فرد متوفی یک کارگر بوده ا
 .پیگیری برای دریافت اطالعات تکمیلی و کشف هویت مقتول همچنان ادامه دارد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497618-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87


 "پسماند ویژه"اختالف بر سر یک 

http://www.isna.ir/news/96031608627 

 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی  ،دکتر علی جعفریان : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

خطر  هاست که موضوع متولی پسماندهای بیمارستانی دیگر مطرح نیست، اما مساله امروز این پسماندها، بی سالتهران 
شدن یا نشدن آنها است و سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت بر سر نوع پسماندی که به شهرداری تحویل داده 

بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته  نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند.شود اختالف نظر دارند می
این محصوالت قرار دارد و   تولیدکنندگان افت نیز بر عهدههای بازی و مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه است  شده

شهرداری باید وجه  ....خطرسازی این پسماندها بپردازند، گالیه دارند ای که باید بابت دو بار بی هزینه  ها امروز از بیمارستان

ز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، بنا بر اعالم مرک.خطر را دریافت کند و اختالف قیمت آنها قابل توجه است انتقال زباله بی
درصد آن را پسماند عفونی و تیز و برنده  ۹۳تن در روز است که حدود  ۲۳۳های تهران حدود  کل پسماند تولیدی در بیمارستان

. ها بر عهده دارد خطرسازی این پسماندها را در بیمارستان این وزارتخانه نیز مسئولیت نظارت بر چگونگی بی. دهد تشکیل می
... 

 محبوبه فکوری/  آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی/رئیسه مجلس نماینده به هیات۱۳نامه 

http://www.mehrnews.com/news/3997896 

رئیسه مجلس با اشاره  ای به هیات ده نماینده در نامه: آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
به نقض قانون و اجرای ناقص آن از سوی بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی غیرمجاز، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از 

 .این بانک شدند

 

کل بانک مرکزی خواستار ارایه  ای به رئیس محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نامه
گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شده و اعالم کرده بود که در صورت عدم ارایه 

کند، کلید  نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می آئین ۱۹۱گزارش جامع، ماده 
نادر قاضی  -6نژاد،  علی اصغر یوسف -6محمدرضا پورابراهیمی، -1نفر از نمایندگان مجلس،  ۲۳ در همین ارتباط، ....خواهد خورد

 -9محمدمهدی زاهدی،  -3احمد سالک کاشانی،  -0حی، سیدجواد ابط -4زهرا سالمی،   -1علی اکبر کریمی، -6پور، 
و کلید خوردن تحقیق و تفحص از  ۱۹۱طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی، اجرای ماده  - 18و  محمدباسط درازهی

زی، بر ضرورت در تذکری به رئیس کل بانک مرک پیش از این نیز نمایندگان مجلسقابل ذکر است ؛  .اند بانک مرکزی را خواستار شده
نماینده مجلس پای این تذکر را  ۱۱. مکاتبات قبلی تاکید کرده بود  گذاران کاسپین با توجه به مذاکرات تعیین تکلیف سریع سپرده

 .امضا کرده بودند

 . نگرفته ایم ماه حقوق6کارگران/ مقابل فرمانداری تجمع کردندنهال گل بروجن شرکت کارگران 

vdcftcdm.w6djvagiiw.htmlhttp://jahanbinnews.ir/ 



 

کارگران کارخانه روغن نباتي از نفر  688حدود  :آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه  به گزارش جهان بین نیوز به نقل از کالر؛
يکي از کارگران .ماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر مقابل فرمانداری تجمع کردند4نهال گل بروجن در اعتراض به عدم پرداخت

نصف عیدي سال گذشته را : ماه حقوق به ما پرداخت نکرده است، گفت 4ع کننده ضمن بیان اين که شرکت نهال گل تجم
هر کدام از : وي ضمن ابراز گاليه از اين که شش ماه بیمه براي ما پرداخت نشده است، ادامه داد.هم هنوز دريافت نکرده ايم

خبرهاي رسیده به كالر حكايت از عدم نقدينگي،  ....هال گل طلبکار هستندمیلیون لاير از شرکت ن 98اين کارگران میانگین 
 .مشكل در صادرات و واردات مواد اولیه، پرداخت مالیات سنگین و عدم فروش محصوالت شركت نهال گل بروجن داشت

 شدند معرفی بازپرسی به آزادشهر معدن نمصدوما و باختگان جان های خانواده وکالی

 

 

دادستان عمومی و انقالب آزادشهر ، رضا بذری : آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
وکالی معرفی شده از سوی کانون وکال و مشاوران حقوقی دادگستری برای وکالت حادثه دیدگان پس از جلسه : گفت

این وکال، وکالت خانواده کارگران جان باخته و  .دادسرای این شهرستان، به شعبه بازپرسی معرفی شدندتوجیهی در 
همکاری، تعامل و : داشتوی اظهار .اند مصدومان حادثه دلخراش انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر را رایگان بر عهده گرفته

های اجرایی، قضایی و انتظامی روند آواربرداری و  نجات و همه دستگاههای امداد و  حضور به موقع کارگران معدن در قالب گروه
 .خروج پیکر جان باختگان را تسریع کرد

تجمع دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد دراعتراض به انحالل دانشکده مقابل وزارت 

 !بهداشت

http://khabarooz.com/post/629680 

پنجاه نفر از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد بروجرد :آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱نبه چهارش به گزارش خبرروز،
دانشکده دندانپزشکی : یکی از این معترضان گفت.دراعتراض به  انحالل این دانشکده مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند

دانشجو در مقطع  668شگاه آزاد است که دارای دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد یکی از پنج دانشکده دندانپزشکی دان
های تحصیلی بستر  این دانشکده پارسال به دلیل عدم وجود استاد در پایه: وی افزود .پزشکی است دکتری عمومی دندان

از ای  تنها این مشکل از سوی دانشگاه آزاد بررسی و رفع نشد بلکه امروز نیز تجمعات تازه تجمعات دانشجویی بود، اما نه 
این دانشجوی معترض  .های این مرکز آموزشی را به تعطیلی کشانده است گرفته که کالس سوی اساتید این دانشگاه شکل

لذا درخواست داریم که این دانشکده منحل شود و دانشجویان در دانشکده های دندانپزشکی دیگر ادغام شوند، این در : گفت
 .ادان این دانشکده استعفا دادندنفر از است 16حالی است که هفته گذشته نیز 

 تهران استان روستاهای در مجاز غیر های انشعاب ساماندهی
 

 

: مدیرعامل آبفار استان تهران گفت،  رجب ورپ: آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱گزارس خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
خسارت های ناشی از انشعاب های غیرمجاز سبب شده طرح پیمایش، شناسایی و ساماندهی این انشعاب ها بسیار 

: اره به اراده جدی مدیران این شرکت در راستای رفع مشکل انشعاب های غیر مجاز گفتضمن اش وی . ضروری به نظر برسد
محدودیت منابع آب شیرین و افزایش جمعیت جهانی و در پی آن نیاز بیشتر به این ماده حیاتی موجب شده پی گیری این 

قانونی عالوه بر افزایش هدررفت آب و آب استفاده از آب به صورت غیر ضلمع: وی افزود .موضوع با نگاهی دقیقتر دنبال گردد
بحساب نیامده پیامدهای دیگری از قبیل تخریب شبکه آبرسانی، احتمال آلودگی در شبکه، افت فشار آب و عدم مدیریت 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/497728-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/497720-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


صحیح آب و بسیاری موارد دیگر را در پی دارد و همانطور که می دانیم در شرایط کنونی کاهش تلفات آب می تواند نقش 

طی دو سال اخیر با تالش و کوشش : مدیر عامل آبفار استان تهران ادامه داد .ر توسعه خدمات آبرسانی ایفا کندبسزایی د
تعداد از آن را  6094انشعاب غیر مجاز را شناسایی و  11698همکاران در سطح شهرستانهای استان موفق شدیم تعداد 
ام می باشد و همچنین برنامه های مدون برنامه ریزی شده ساماندهی و تبدیل به مجاز نموده و مابقی آن در دست اقد

 ...است

 تعادل در درآمدها و هزینه دولت/پیش شرط های داشتن خزانه قدرتمند

http://www.mehrnews.com/news/3997762 

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن  ولی هللا سیف :آمده است  ۲۹۳۱خرداد ۲۱چهارشنبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر،  هب
 .درآمد و هزینه های دولت باید متعادل باشد و در این راه بودجه نیز مدیریت شود: ویژگی های یک خزانه قدرتمند گفت

گردد که درآمد و هزینه دولت متعادل نباشد، بنابراین برای تحقق وعده ها  می  اصطالح خزانه خالی به زمانی اطالق: گفت وی
یکی از محدودیت های درآمدی، بودجه است که باید به نحوی : رئیس کل بانک مرکزی افزود .باید تالش در ایجاد این تعادل داشت

چنانچه در این مسیر دامنه هزینه : تصریح کرد وی .باشد که هزینه ها را پوشش داده و کفاف خرج دولت را با توجه به دخلش بدهد
 .ها را باز کنیم، کار به خوبی پیش نمی رود و اصطالحا، خزانه خالی می شود

 زندانی در ایران فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری 

 

 

 ژنو -میدان ملل/  کار  نیدر برابر دفتر سازمان جها 6810ژوئن  16تظاهرات ایستاده در روز 

 های سندیکایی در ایران و آزادی در دفاع از حقوق کارگران

حق ایجاد تشکالت  حق تظاهرات؛ حق اعتصاب؛ :در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله
 سندیکایی

یاری به زندان افکنده شده و در مواردی به هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بس
 .مرگ محکوم شده اند

          و سولیدر      (UNSA)، اونسا (FSU)او .اس.، اف(CFDT)ت .د.اف.، ث(CGT)ت .ژ.ث: ما سندیکاهای فرانسوی  
(Solidaires)  را فرا می خوانیم  که  سازمان بین المللی کار در ژنو 6810، کلیه تشکالت کارگری شرکت کننده در اجالس سال

 :برای

حضور نمایندگان واقعی و مستقل  ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛ آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛ -
 کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار

 ژنو –6810ژوئن  16: در تاریخ  16الی  16عت از سا/  میدان ملل:  به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجالس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و 

 .سندیکالیست ها در ایران اعالم دارند

 پاریس  -در حمایت از کارگران در ایران  فرانسه  و اتحاد بین المللی -همبستگی سوسیالیتی با کارگران ایران : ترجمه و تکثیر

اتحاد »وگو با علیرضا نوایی، فعال  گفت, نامه مقاوله ۰و مواجهه کارفرمایان و دولت ایران با   ILOاجالس
 لیال محمودی« المللی در حمایت از کارگران ایران بین

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

 ۱از  (ILO)صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار : آمده است ۲۹۳۱ ادخرد ۲۸پنجشنبه  به خبرمندرج در سایت اتحاد؛
 .ادامه خواهد داشت( خرداد ۱۱)ژوئن  ۱۲در ژنو آغاز شده تا جمعه ( خرداد ۲۱)ژوئن 

نامه پرداخت بموقع دستمزدها، و درخواست  نقض مقاوله: مورد به ایران پرداخته است ۱گزارش امسال اجالس، در 
 .نامه مربوط به ایمنی و سالمت محیط کار اجرای مقاوله پاسخگویی نسبت به



های نمایندگی  گوید در چنین مواردی هیات به زمانه می« المللی در حمایت از کارگران ایران اتحاد بین»علیرضا نوایی فعال 

 .شان تزئینی است نقشاند،  ها که بعنوان نمایندگان کارگران ایران به اجالس اعزام شده دولت و کارفرمایان فعالند و آن
نامه  ، از ایران به عنوان ناقض مقاوله ILOدر گزارش خود به اجالس امسال« ها نامه ها و توصیه نامه کاربست مقاوله»کمیسیون 

مربوط به ایمنی و سالمت محیط کار از ایران توضیح ۲۱۱موقع دستمزدها یاد کرده و درباره مقاوله نامه  درباره پرداخت به۳۱
 .استخواسته 

شود، چه کسانی قرار بوده امسال بعنوان نماینده کارگران به سوئیس  این کمیسیون چگونه از وضعبت کارگران ایران باخبر می
هایی در حمایت  ای حاصل شده و چه آکسیون ها شناخته شده چه نتیجه نامه سفر کنند، در موارد قبلی که ایران ناقض مقاوله

« المللی در حمایت از کارگران ایران اتحاد بین»ده است، این سواالت را با علیرضا نوایی فعال از کارگران ایران سازماندهی ش
 .ایم در میان گذاشته

 :وگو با علیرضا نوایی را بشنوید گفت

https://soundcloud.com/radiozamaneh/gzxwht1wpm5t 

 !کارگر کارخانه الماس سبز یزد677مشخص حدود سرنوشت نا

کارخانه الماس یزد که در زمینه فرآوری پسته در  : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه  کانال تلگرامی ، دربرپایه خبر مندرج 
با عنوان اینکه مدیران این  یک منبع آگاه .اند در حال تعطیلی است کارگر که اکثرا زنان سرپرست خانوار بوده 488یزد با حدود 

نفر از  488با این بهانه که فعالیت این کارخانه در یزد صرفه اقتصادی ندارد و باید به کرمان انتقال داده شود حدود   کارخانه

 در حالی که ظواهر امر حاکی از این است که این کارخانه مشکل مالی ندارد و.کارگران خود را در دو مرحله اخراج کرده است
تعطیلی این چنینی کارخانجات  .به خاطر برخی موضوعات دیگر خواهان تعطیلی آن به بهانه انتقال به استانی دیگر هستند

اگرچه به خاطر خالء قانونی موجود مانعی بر سر راه آن نیست اما سرنوشت کارگرانی که تمام درآمدشان فعالیت در این 
 !ها است به کدام سمتی خواهد رفت؟ کارخانه

 کاورزی 

دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم : جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد
مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحالل بیمه کارگران توسط کارفرمایان به 

 عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است

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

بدنبال تصویب دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش  : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه  ؛سایت اتحادبه نوشته 
چیزی   .آموختگان دانشگاهی در اواخر سال گذشته، مقرر شده است این طرح از هفته اول تیرماه سالجاری به اجرا در بیاید

د توجه تشکلهای مستقل کارگری و دانش آموختگان دانشگاهی و همه کارگران در که در این میان روشن است و باید مور
سیاستهای ضد کارگری دولت   سراسر کشور قرار بگیرد این است که تصویب و تالش برای اجرای این طرح، در چهارچوب

اینکه آیا معضل اصلی این  .روحانی است که بدنبال شکست پروژه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، دنبال میشود
طرح پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد به کارورزان است و یا آنگونه که دولت مدعی است این طرح علیرغم پرداخت 

برای اشتغال زائی است،   الی شش ماهه به کارورزان، طرحی مفید 6مزدی معادل یک سوم حداقل مزد در یک دوره 
حاد با هدف واشکافی بیشتر طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با جعفر عظیم زاده موضوعاتی هستند که سایت ات

اجازه بدهید حرف آخرم را در مورد این :وی در این رابطه اظهار داشت. دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است
ز سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر ایران به به نظر من این طرح، اهدای یک رانت عظیم مالی ا. طرح همین اول بزنم

واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت است که در عین حال میتواند منجر به 
ن این جعفر عظیم زاده در پایا....اضمحالل بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران بشود

با اجرای این طرح، عمال پرداخت سهم بیمه صدها هزار کارگر و در یک پروسه چند ساله، میلیونها کارگر : مصاحبه تصریح کرد
از روی دوش کارفرمایان واحدهای خاص وابسته به حوزه قدرت که بخش اعظم صنایع کشور نیز در اختیارشان است برداشته 

ن ابعاد بزرگی سهم بیمه کارفرمایان عمال ملغی و هزینه آن بر دوش سازمان تامین خواهد شد و طبیعی است وقتی در چنی
  اجتماعی و یا حتی بودجه کشور بیافتد باب عدم پرداخت بیمه کارگران توسط کارفرمایان در سطح کشور بیش از پیش باز و

 .اضمحالل خواهد شد  کارگر ایران دچاربیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه 

خواسته اصلی آموزشیاران / آموزشیار سوادآموزی در حادثه تروریستی دیروزهانیه اکبریان  جان باختن
 چیست؟

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/18/1430689 

 

https://soundcloud.com/radiozamaneh/gzxwht1wpm5t


 

یکی از آموزشیاران جان باختن در پی  : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اجتماعی
رئیس سازمان نهضت ،  هعلی باقرزادنهضت سوادآموزی در حادثه تروریستی روز گذشته مجلس شورای اسالمی، 

هانیه اکبریان یکی از آموزشیاران نهضت  .سوادآموزی در رابطه با مشکالت و خواسته اصلی این افراد توضیحاتی ارائه کرد
 6وی از نیروهای نهضتی شهرستان دلفان بود که در .سوادآموزی که برای احقاق حق خود به تهران آمده بود به شهادت رسید

ز معلمان قراردادی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با تجمع مقابل مجلس خواستار پیگیری تبدیل وضعیت روز گذشته جمعی ا
دهندگان نهضت سوادآموزی در تجمعات مقابل  وی در پاسخ به این پرسش که خواسته اصلی آموزش .و مطالبات خود بودند

ت آموزش و پرورش موظف شد تا کسری نیروی طبق قانون مصوب مجلس در سال گذشته، وزار: مجلس چیست، اظهار کرد

التدریس تأمین کند اما زمانی  دبستانی و نیروهای حق دهندگان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش انسانی خود را از میان آموزش
نیروها جایی  دهی نیروی انسانی انجام شده بود و امکان جابه این قانون تصویب و به این وزارتخانه ابالغ شد که کار سامان

یاران نهضت سوادآموزی انتظار دارند آموزش و پرورش دستورالعملی را تهیه و برای اجرای در  آموزش: وی افزود.وجود نداشت
دهندگان واجدشرایط به نیروهای  ها ابالغ کند تا زمینه استفاده از آنها و تبدیل وضعیت آموزش سال تحصیلی جدید به استان

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر ...  .وزش و پرورش به نیرو نیاز دارد، فراهم شودالتدریس در مناطقی که آم حق
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان  10ماده  18اینکه خواسته اصلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی اصالح قانون تبصره 

اکنون اظهارنظر  هم: تصویب شد، افزود 91التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی است، که در شهریور سال  حق
افراد  دهندگان در طرح جدیدی که در مجلس مطرح شده است، به اضطراب این  نمایندگان درباره پذیرش یا عدم پذیرش آموزش

 ...اضافه کرده و مراجعات آنها را به مجلس افزایش داده است

 ه انبار الستیک در خیابان امیرکبیرسوزی گسترد آتش/ نشانی تهران به تسنیم خبر داد سخنگوی آتش

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/18/1431027 

   

: نشانی تهران گفت سخنگوی آتش  ،سید جالل ملکی : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
با اعالم خبر حریق گسترده در یک .سقاطی بود، دچار حریق شدیک انبار الستیک در خیابان امیرکبیر که پر از الستیک و لوازم ا

در یک انبار  سوزی گسترده امروز آتش 14:81ساعت : انبار الستیک در خیابان امیرکبیر درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد
نشانی به  تگاه آتشنشانان سه ایس اعالم شد که به سرعت آتش 161الستیک در خیابان امیرکبیر، خیابان ملت به سامانه 

متر، پر از الستیکهای اسقاطی لوازم یدکی، تسمه و  688محل حادثه یک انبار به وسعت حدودی .محل حادثه اعزام شدند
را فراگرفته به  دود بسیاری زیاد محل حادثه ور و شعله نشانان آتش کامال سایر لوازم اسقاطی بود که به هنگام حضور آتش

 ...بل روئیت بودطوریکه از فواصل دور قا

و گزارشی از شرایط کار زنان کارگر در مزرعه توت فرنگی در  فرنگی چین کارگر توت” بهاره“گی  قصه زنده
 منطقه کامیاران

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

او . ردسال دا ۱۱” بهاره تقریبا   : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه  در سایت اتحاد؛، ....به نوشته کمیته هماهنگی 
پوشیده ” بندبه سر و دست خود زده، یعنی موی سر و دست او کامال راه با مچ روسری هم. اندامی الغر و استخوانی دارد

نهایت  کنید که او از نظر مذهبی بسیار متعصباست؛ اما برعکس او بی اگر ازنزدیک با او هم صحبت نشوید، فکر می. است
” شیالن“ها  ترین آن واده است وبه جز خودش، سه خواهر قدونیم قد دارد که کوچکفرزند اول خان. رو است شوخ طبع و خوش

تحت پوشش بهزیستی هستم، ولی پول ”:گوید بهاره می  .... سال دارد ۲۲” کیژان“سال و  ۸” روناک“. ساله است ۹
داروهایم را  ا نمی توانمهزار تومان می دهند که با این مبلغ حت۲۳۳بهزیستی کمک چندانی بهمن نمی کند و تنها ماهی 

 ”.تهیه کنم

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


شویم،پدرم همیشه مادرم را به خاطر  که داریم کم کم شکنجه می  گی نمی کنیم بل ما زنده“: او سپس ادامه می دهد

های زیادی از  قسمت”.کاری مادرم توسط پدرم هستیم گر کتک کند و ما چهار دختر همیشهنظاره نداشتن پسر، سرزنش می 
آید و  دیگر کسی به خواستگاری او نمی . گی، دارای گوشت اضافه وچین و چروک است بهاره در اثر سوختهصورت و اندام 

گی ناامید  از زنده” کامال. اش دیگر خبری نیست از آن شوخ طبعی قبل از خودسوزی . آید کابوس تنهایی مدام بهسراغش می 
 !خودکشیافتاده است، اما از آینده سه خواهرش می ترسدگوید تا به حال چند بار دیگر نیز به فکر  شده است و می 

 هبار است و گزارشی بغایت خواندنی و اند....

 !شرکت کانسار سپاهانتنی در  2در اثر سقوط سنک مرگ کارگر معدن 

http://www.parsine.com/fa/news/360943 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان  ، ینادر سهیل : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه به گزارش سایت پارسینه ؛ 
هرسین از مرگ کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان در اثر سقوط سنگ به وزن دو تن در روستای اسحاق وند سفلی 

کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان ،روستای اسحاق وند سفال از توابع هرسین   متوفی زید علی محبی... .هرسین خبر داد
رئیس جمعیت هالل احمر  .بهر زنجان به قصد کار در معدن در این شهرستان حضور داشته استبوده که از شهرستان ا

شهرستان هرسین از سقوط سنگ به وزن دوتن بر روی متوفی خبر داد که اجزای داخلی شکمش را به طرز دلخراشی تا 
 .انجام شد متر پرتاپ کرده بود،خبر داد که عملیات رها سازی وانتقال به پزشکی قانونی۱حدود 

 سازي مالي صندوق ذخیره کارکنان شهرداري تهران لزوم شفاف
 

http://www.sharghdaily.ir/News/133101 

زيست و  رئیس کمیسیون سالمت، محیط،  اله حافظي رحمت :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه ،  شرقبه نوشته روزنامه 
. کرد مالي صندوق ذخیره کارکنان شهرداري تهران شدسازي عمل خدمات شهري شوراي شهر تهران خواستار شفاف

مديرعامل صندوق با بیان اينکه بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران شهرداري تهران ملزم است هر شش ماه يک بار 
با گذشت چهار سال از عمر شوراي چهارم، اين گزارش : گزارشي از عملکرد صندوق به شوراي شهر ارسال کند، اظهار کرد

لکرد اين صندوق سازي عم راي شهر ارسال نشده و الزم است با توجه به دغدغه و نگراني پرسنل نسبت به شفافبه شو
گذاري بیشتر خواهد شد، اعالم  وي با بیان اينکه رفع دغدغه کارکنان موجب جلب اعتماد آنها براي سرمايه .گام برداشته شود

. شود گذاري مي انداز در اين صندوق ذخیره و سرمايه ران به عنوان پساکنون سه درصد از حقوق پرسنل شهرداري ته هم: کرد
افزايش تواند به  درصد قابل افزايش است و اين امر مي ۱١انداز پرسنل تا  بدون شک اگر اعتماد پرسنل جلب شود، سقف پس

رسي در دسترس هاي حساب هاي مالي و گزارش سازي بايد صورت براي شفاف: گفتاو  .گردش مالي صندوق کمک کند
 ...کارکنان شهرداري قرار گیرد تا اعتمادسازي ايجاد شود

 شود سهام بانک رفاه به بازنشستگان واگذار می

http://www.isna.ir/news/96031809816 

 
مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه ه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، ب

تعاونی  ۲۳۳۳فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی، آغاز صد وششمین اجالس سازمان جهانی کار، ایجاد 
نامه در  کارگری و کارفرمایی با وزیر کار و افزایش سقف صدور ضمانتهای  ، برگزاری نشست تشکل۳۱روستایی در سال 

 ....صندوق ضمانت بخش تعاون اختصاص داشت

 شوند می بیکار اجبارا کارگر ۰۳۳/شود رسیدگی هگذشت دولت در خاص افراد به قو روغن واگذاری به

 

 

ای به  کارگران روغن نباتی قو با ارسال نامه : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
دولت  ضابطه آن در کارگر و واگذاری بی ۱۳۳جمهور خواستار رسیدگی به تعطیلی موقت این کارخانه، بیکاری بیش از  رئیس

البته سابقه   .اند تجمعات صنفی اعتراضی برگزار کرده ۳۱  کارگران روغن نباتی قو به دفعات متعدد در سال .گذشته شدند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/497972-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


این واگذاری همانا و . گردد درست زمانی که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد بازمی ۸۳اعتراضات کارگران قو به دهه 

نهاد صنفی کارگران کارخانه روغن نباتی قو ...    .تعدیل گسترده کارگران این کارخانه هماناها عدم پرداخت دستمزدها و  سال
جمهوری  گردند از رئیس کارگر در این کارخانه که باالجبار به خاطر این تعطیلی بیکار می ۱۳۳  در ادامه با اشاره به وجود بیش

درصد از سهام این  ۱۴دولت گذشته رسیدگی شود؛ چراکه  خواسته شده است به واگذاری این کارخانه به افراد خاص در
 .میلیارد تومان است ۱۳۳های کارخانه  میلیارد تومان واگذار شده آنهم در شرایطی که ارزش دارایی ۹۴کارخانه تنها به قیمت 

  دتر از موعد بادر پایان این نامه؛ کارگران کارخانه روغن نباتی قو خواستار روشن شدن تکلفیشان برای بازنشستگی زو
 .اند استفاده از قانون سختی و زیان آور شده

 ربیعی از واگذاری سهام بانک رفاه به بازنشستگان خبر داد
 حراج دارایی کارگران

 
http://www.sharghdaily.ir/News/133094 

مركزي تأكید كرد سهام  حدود دو هفته پیش، رئیس كل بانك: آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه ،  شرقبه نوشته روزنامه 
اله سیف  تأكید ولي. كارگران و بانك سرمايه بايد از سوي سازمان تأمین اجتماعي و صندوق فرهنگیان واگذار شود  بانك رفاه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی . شان مورد تأيید نیست داري معطوف به آن بود كه اين دو، نهاد دولتی هستند و سهام
: ها، از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت ها و سمن نشست با تشکل شب در شنبه سه

ها را برای ارتقای وضعیت  ایم و قرار است بهترین هلدینگ فروش سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری را شروع کرده
اید در ذیل عقالنیت محو فقر و نابرابری را ب :گفت  ستعلی ربیعی همچنین در اين نش.کنیم زندگی به بازنشستگان واگذار

دارانش كارگران و كارفرمايان محسوب  اي است و سهام هزينه -آيا اين واگذاري از سوي سازماني كه درآمد... .پیگیری کنیم
عی، فروش محسن ايزدخواه، كارشناس بیمه و تأمین اجتمادر همین رابطه  ؛ رسد؟  شوند، روندي معقول به نظر مي مي

از نظر نگاه مديريت و نگاه  ..:گويد داند مي سهام تأمین اجتماعي به بازنشستگان تأمین اجتماعي را غیرعقاليي مي
گذاران سازمان تأمین اجتماعي، واگذاري بانك رفاه كارگران به بخش خصوصي با توجه به اينكه سازمان تأمین اجتماعي  بنیان

هرحال هیئت امناي سازمان تأمین اجتماعي غلط يا درست،  پذیرفتنی نیست، اما به شود، يك نهاد غیردولتي محسوب مي
درصد مجموع ۲۳اساس، حداكثر سهم سازمان تأمین اجتماعي نبايد از  اساسنامه بانك مركزي را به تصويب رسانده و براين

 ...سهام بانك رفاه كارگران تجاوز كند

 یافت خاتمه نتیجه بی اهواز فوالد ملی گروه کارگران روزه یک تجمع

 

تجمع دیروز کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز  : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۸پنجشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی صنفی شرکت   .مقابل ساختمان استانداری خوزستان بدون نتیجه خاتمه یافت

هزار نفر کارگر فعالیت دارند که کارفرما از ابتدای سالجاری  ۴فوالد اهواز بیش از شود؛ در کارخانه ملی  اند؛ گفته می داشته
طبق اظهارات کارگران، ... .پرداخت نشده است ۳۳دستمزد آنها را به تعویق انداخته و همچنین حق سنوات آنها از سال 

رمنصور آریا در استان خوزستان است که گذاری امی شرکت ملی فوالد اهواز یکی از شرکتهای احداث شده توسط گروه سرمایه
های متهم اصلی پرونده دچار مشکل شده و با نظارت قوه قضائیه  هزار میلیاردی و مصادره شرکت ۹پس از ماجرای اختالس 

 به ادعای کارفرما آنچه باعث تاخیر در تامین منابع مالی کارخانه: کارگران در بخش پایانی سخنان خود گفتند .شود اداره می
شده است طوالنی شدن روند پرداخت و دریافت اعتبارات مالی کارخانه از قوه قضائیه است و درحال حاضر عالوه بر دوماه 

 .دستمزد و سنوات کارگران کارخانه برای تولید با مشکل مالی روبروست

 فروشگاهی به نام تهران/ اند ها، کسب و کارهای کوچک را بلعیده «مال»
 

damage-online.ir/detail/674215/society/socialhttp://www.khabar 
 

 
 ۲۹۳۱ خرداد ۲۸جشنبه پن ،محمد رضا محسنی کارشناس مسائل شهری، به قلم روزنامه ایران  از نقل به خبرآنالین سایت
ها معموال یا در مرکز شهر قرار  دانند که این فروشگاه های خارج از کشور را دارند، می آنهایی که تجربه خرید از مگامال: گفت

دارند یاکامال در حاشیه و دارای فضای تفریحی و رفاهی، پارکینگ و امکانات متعدد دیگری هستند که اساسا برای عادالنه 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498027-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


شود که به بافت شهری و  گیرند و درعین حال مراقبت می ی عموم شهروندان به کاالهای مصرفی شکل میشدن دسترس

ها و مراکز خرید توی  تا زمانی که این مگامال: دار ورشکسته یک مغازه .ای وارد نشود های کوچک صدمه ها و تولیدی فروشگاه
نگاه کنید به همین مجتمع بزرگی که در میدان حر . ودش این محل و آن محل ساخته بشود وضعیت بدتر از این هم می

خب با این وضعیت ... سوپرمارکت و فرش و لوازم خانگی و لباس و. فروشند کلی مغازه دارد همه چیز هم می. اند ساخته
 .ام بچرخد حاال هم مجبورم با ماشین کار کنم تا چرخ زندگی. کند های محلی خرید نمی معلوم است کسی از مغازه

روی صندلی . اش شوم کنم وارد مغازه آسید کریم، بقال سرکوچه از دستم شاکی است؛ آنقدر شاکی که جرأت نمی
ات را تا خرخره پر  هایی که صندوق عقب ماشین برو از همان فروشگاه»: گوید آنکه نگاهم کند می اش تکیه زده و بی چوبی

ها را  بزرگ  از زمانی که این فروشگاه» :او می گوید ... « ...وبر. خوره های من به درد شما نمی کنی خرید کن، جنس می
. کنند جا خرید می روند از همان همه مثل داداش سرکار عالی می. کند کسی دیگر از ما خرید نمی. اند، بازار ما هم خوابیده زده

کارش و بقالی را جمع  د پیدهم برو ها را زیر قیمت می جنس. کند پول برق و مالیات بدهی و سودی هم نکنی صرف نمی
دارهای محلی کساد  ها کاسبی مغازه زند مگر روزی چقدر فروش دارد؟ با آمدن این مگامال پیرمرد حرف حساب می «.کنم می

گویند تحریم تمام شد ولی  می. اند شان شاکی فروش همه  فروش و نانوا و چینی شده از بقال و قصاب و خیاط گرفته تا میوه
 ....ه است ها از قبل هم کسادتر شد آمدن این مگامالبازار ما با 

 خودکفایی در حد شعار ماند/وزیر ۴سال قربانی انفعال  ۰۲« برنج»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1430070 

 

 ۱۸دهد طی  آمارهای رسمی نشان می :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
بررسی شرایط  .اند سال گذشته، کم و بیش هیچیک از چهار وزیر حوزه کشاورزی در مورد خودکفایی برنج موفق نبوده

دهد برای  آمارها نشان می. حال پیگیری است در خبرگزاری تسنیم در« مزرعه پدری»خودکفایی در غذا، ذیل پرونده ویژه 
حتی ضریب خودکفایی . اساسی کشور طی سه دهه گذشته حرکت جدی انجام نشده است  خودکفایی بسیاری از اقالم

در  (را ببینید (+) اینجا. )درصد ثابت مانده است 10، تغییری نکرده و روی عدد 1696سال منتهی به  3اقالم اساسی طی 

نسبت به خودکفایی گندم به نقد ( کالنتری، حجتی، اسکندری، خلیلیان)مام چهار وزیر بعد از جنگ، گزارش قبل، اهت

در این بخش به بررسی عملکرد چهار وزیر درمورد یکی دیگر از اقالم اساسی کشور، یعنی برنج پرداخته شده . کشیده شد
 .است

 

تاکنون تقریباً  1643دهد تولید این محصول از سال  عنوان یکی دیگر از اقالم اساسی کشور نشان می آمارها درخصوص برنج، به
از چهار وزیر حوزه کشاورزی در مورد خودکفایی برنج  سال گذشته، کم و بیش هیچیک 63به این ترتیب طی . ثابت مانده است

صورت تجمعی و منسجم روی سایتهای رسمی موجود نیست و برای دستیابی به  توضیح اینکه اعداد زیر به. اند موفق نبوده
آمادگی  خبرگزاری تسنیم .این آمارها نیاز به بررسی سال به سال سایتهای جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی وجود دارد

 .دارد که توضیحات احتمالی این چهار وزیر را در این خصوص منتشر نماید

 کارورزی

 قانون کار است ۱مغایر فصل " کارورزی"طرح 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1430874 
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ای اسالمی کار دبیر کانون هماهنگی شوراه حسین حبیبی، :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳ جمعه ،خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
در حال حاضر مشکل بیکاری فارغ التحصیالن ما عدم مهارت :قانون کار دانست و گفت۱تهران طرح کارورزی را مغایر با فصل 

ما معتقد هستیم که طرح کارورزی تکرار همان طرح : گفتوی  .تعداد زیادی از فارغ التحصیل مهارت دارند اما کار ندارند.نیست
اما نمایندگان دولت بیان می کردند که طرح کارورزی متفاوت از . از جمله طرح استاد شاگردی است های قبلی اشتغالزایی

هستند تعداد .در حال حاضر مشکل بیکاری فارغ التحصیالن ما عدم مهارت نیست:افزودوی  .سایر طرح های اشتغالزایی است
وی بیان  .نبودن پتاسیل الزم برای فعالیت و کسب درآمد دارند زیادی از فارغ التحصیالنی که مهارت الزم را دارند اما گالیه از

یعنی پس از آنکه بستر الزم را فراهم . اولین گام در جهت حل مشکل اشتغال ایجاد بستر مناسب در بازار کار است: کرد
بل از فراهم کردن بستر اما در حال حاضر اجرای طرح کارورزی ق. کردیم آنگاه شرط داشتن مهارت را برای متقاضیان مطرح کنیم

نفر، نوسازی صنایع و  18کمتر از  در دولت های گذشته طرح های بنگاه های زودبازده ، کارگاه. مناسب برای اشتغال است

نساجی را داشتیم، با وجود معافیت هایی که به کارفرمایان در این طرح ها داده شد اما این طرح ها موفق نشد و در حال 
 1حبیبی با بیان اینکه طرح کارورزی فعلی مغایر با فصل .. .سال ها همچنان مشکل اشتغال باقی استحاضر بعد از گذشت 
. برای کارآموز تعریف شده است1در فصل . قانون کار از کار می اندازد 1از دیدگاه ما طرح کارورزی فصل : قانون کار است گفت

نی برای ادامه همکاری نیروی کار بعد از پایان دوره آموزشی اش اما در بحث کارورزی چنین تعریفی وجود ندارد و هیچ تضمی
 .وجود ندارد

 کاالی کشاورزی از اول تیر ۱۶۰دستور جدید برای حذف قاچاق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1430339 

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسه  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳ جمعه ،یمخبرگزاری تسنبه گزارش 
علی اکبر بطوری که از جانب  .پایش قاچاق محصوالت کشاورزی ابالغ شدکاالهای کشاورزی در نامه ای از سوی رئیس ستاد 

ئیس ستاد پایش قاچاق محصوالت کشاورزی در توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و ر  معاون ،مهرفرد
نامه ای خطاب به مدیران و روسای سازمان های تابعه و استانی این وزرات و همچنین رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و 

در .کشاورزی کشور، دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسه کاال برای گروه کاالیی کشاورزی را ابالغ کرد
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،دستورالعمل فوق الذکر در  16با عنایت به تکالیف اجرایی ماده :خشی از این نامه آمده استب

رئیس ستاد پایش قاچاق محصوالت کشاورزی در این نامه با اشاره  .خصوص کاالهای کشاورزی برای اقدام الزم ابالغ می شود

و  1694از تاریخ اول تیرماه  (فهرست پیوست دستورالعمل)قلم کاالی کشاورزی  146برای به این که اجرای این دستورالعمل 
 3مطابق ماده :برای کاالهای وارداتی از اول آبان ماه سال جاری برای کاالهای تولیدی الزامی است،تاکید می کند

تولید و ترانزیت براساس شناسه کاال دستورالعمل،دستگاه های مجوزدهنده مکلفند در زمان صدور مجوزهای واردات،صادرات،
 ....اقدام نمایند

 :عضو انجمن صنایع و معادن گچ

 ایم صادراتی را از دست داده  مزیت/سال عقب است ۱۳تکنولوژی صنعت گچ 

http://www.isna.ir/news/96031910238 

 
عضو هیات مدیره انجمن صنایع و   ،ابوالفضل اقبالیون :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

رود، بر لزوم به روز رسانی  معادن گچ با بیان اینکه بازارهای صادراتی به خاطر به روز نبودن محصوالت ایرانی از دست می
در حوزه تولید دولت : با بیان این که تولید یک فرآیند و معادله چند مجهولی است، اظهار کرد وی.  گچ تاکید کردتجهیزات صنایع 

های اروپایی محاسبه و رعایت  ها را با شاخص توقع دارد که حقوق دولتی، استانداردهای آب، برق، محیط زیست و دیگر هزینه
 .درصد مالیات جاری و مواردی از این قبیل را دریافت کند ۱۱ده، کند و از طرف دیگر نیز مالیات بر ارزش افزو

تمام اینها در حالی است که یک تولیدکننده باید زمانی که کشور دچار رکود است و در وضعیت بحران، جنگ یا : وی افزود
نامالیمات تحمل تولیدکننده کنیم اما در برابر این حجم از  گیرد باید شرایط را تحمل کند که ما هم تحمل می تحریم قرار می

فعالیت تولیدی وجود نداشته باشد؛ کما اینکه شاهد این بودیم که در   حدی دارد و ممکن است از جایی به بعد کشش ادامه
اقبالیون همچنین با اشاره به مشکالتی که صنعت گچ با آن  .ها برخی از واحدهای تولیدی از حوزه تولید خارج شدند این سال

برد و این به معنی این  بینیم که پنج سال است صنعت ساختمان در رکود به سر می در حال حاضر می: ، ادامه دادمواجه است

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


شود، در حالی که درآمدی برای واحدهای تولیدی  های تولید افزوده می درصد به هزینه ۱۳است که پنج سال است هر سال 

 ....در کار نیست

 :انی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسر

 حمالت تروریستی علیه مردم بی دفاع را محکوم می کنیم

http://vahedsyndica.com/archive/2700 

ستی در سراسر در ادامه حمالت تروری  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  ،... به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد 
جهان متاسفانه چهارشنبه هفدهم خرداد، دو حمله ی تروریستی در تهران جان هفده تن از شهروندان بی گناه  را گرفت و 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمالت تروریستی علیه  .بیش ازپنجاه و دو تن را نیز مجروح کرد
و با قربانیان این حمالت ضد انسانی و خانواده های آنان . ر جهان را شدیدا محکوم می کندمردم بی دفاع در تهران و سراس
و مخالفت خود را با خشونت، جنگ افروزی و کشتارعلیه مردم بی گناه تحت هر عنوان و .ابراز همدردی و همبستگی  دارد

 و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران / .بهانه ای اعالم میدارد

 :هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کمیته

 « دست تروریست های جانی و مرتجع از سر مردم کوتاه باد»

@khamahangy 

مردم ایران روز گذشته، برپایه  :آمده است ۳۱۲۹ خرداد ۲۳جمعه  ،....به نوشته مندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی 
، همزمان شاهد دو حمله مسلحانه سازمان یافته و برنامه ریزی شده در دو نقطه از تهران توسط دو 94خرداد  10چهارشنبه 

 نفر مجروح بر جای 68کشته و بیش از  10بر اساس خبرهای منتشر شده این عملیات، تاکنون . تیم از تروریست ها بودند
بسیاری از جان باخته گان کسانی هستند که به دالیل مختلف برای بیان دردها و حل مشکالت شان به . گذاشته است

طبق گزارشات ضد و نقیضی که برخی از مقامات امنیتی اعالم کرده اند، تروریست ها . نمایندگان مجلس مراجعه کرده بودند
قابل توجه اینکه هنوز عملیات تروریستی به پایان . است، تماماً کشته شده اند نفر بوده 4نیز که تعداد آن ها در هر دو عملیات 

،  "اعماق"نرسیده بود که جریان تا مغز استخوان فاسد و مرتجع داعش با ارسال ویدئو ـ کلیپی کوتاه، از شبکه خبررسانی 
از مردم بی گناه، از باغبان گرفته تا  عملیاتی که منجر به کشته و زخمی شدن عده ای. مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت

" و خانم " حسین بنی اردالن "، "حسین جاللی " عابرین پیاده و همچنین سه نفر از معلمان و فرهنگیان کشور به نام های 
ر فرهنگیانی که برای پیگیری مطالبات خود و همکاران شان از استان خراسان شمالی و شهرستان نو. گردید" هانیه اکبریانی 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن تسلیت به بستگان و بازماندگان ...  .به تهران آمده بودند
مردمی که به ناحق جان خود را در این حادثه تروریستی و جنایتکارانه از دست داده اند؛ هرگونه عملیات جنگ طلبانه و از 

محکوم نموده؛ و آن را در راستای خدمت به اربابان سرمایه و دولت های ساخته و  جمله عملیات تروریستی تهران را به شدت
و تاکید می نماید که راه کسب حقوق پایمال شده کارگران و اقشار مختلف مردم، تنها از طریق . پرداخته ی آن ها می داند

 .ران امکان پذیر خواهد بودگسترش مبارزات جمعی و متشکل آنان و با اتکا به توان و نیروی اراده خود کارگ

  بیانیه مشترک جهار جریان سیاسی در آستانه اجالس جهانی کار

rooz.com/article.jsp?essayId=80462-http://www.akhbar 

 

 
در آستانه ی اجالس جهانی سازمان بین المللی    :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  در سایت اخبار روز،برپایه خبر مندرج 

کار، اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و الئیک ایران؛ شورای موقت سوسیالیست 
آمده است  ین بیانیه متن ا. ه ی مشترکی منتشر کردندبیانی( همجا)های چپ ایران و همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران 

جای بسی تأسف است که سازمان بین المللی کار با آگاهی از عدم رعایت و اجرای آیین نامه هایش توسط مسئوالن : .. 
مه می دولتی ایران، هم چنان به همکاری های خود با هیات نمایندگان برگزیده دستگاه های اطالعاتی و امنیتی رژیم ادا

ما هر گونه همکاری با رژیم ایران را مغایر با مقاوله نامه های جهانی و بی اعتنایی به حقوق کارگران، به ویژه نادیده   .دهد
این سازمان ارزیابی کرده و آن را در جهت پایمال شدن حق ایجاد تشکل های مستقل کارگران  ۳۸و ۸۱گرفتن پیمان نامه های 
جه به این حقایق ادامه سکوت و نیاوردن فشار بر دولت ایران جهت رعایت پیمان نامه های بین المللی در ایران دانسته و با تو

 ... .را قاطعانه مردود و محکوم می نماید

http://vahedsyndica.com/archive/2700
https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy


  :وگو با ایلنا آبادی در گفت آموزان شین ئیس تیم درمان دانشر
 بپردازد را خصوصی بیمارستان در درودزن حادثه آموزان دانش درمان هزینه باید دولت

 

 

رئیس تیم درمان دانش آموزان  ،محمد جواد فاطمی :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
شود؛ دولت هزینه درمانشان در بیمارستان  واکنش به اینکه گفته می آموزان حادثه درودزن و در آبادی درباره درمان دانش شین

اند؛ هر بیمارستان و پزشکی را  آموزان به دلیل اینکه در مدرسه دچار سوختگی شده این دانش: پردازد، گفت خصوصی را نمی
یش در چهاردهم آذرماه سال یازده سال پ.که برای درمان انتخاب کنند، دولت موظف است، هزینه درمان آنها را پرداخت کند

الدین در  آموزان کالس دوم مدرسه شهید رحیمی در روستای درودزن از توابع استان فارس براثر افتادن چراغ عالء دانش ۲۹۸۱
گذرد و کودکان دیروز مدرسه شهید رحیمی  روزهای سخت و پر التهاب می  سال از آن  یازده. شوند کالس دچار سوختگی می

این جراح پالستیک با تاکیدبراینکه دولت ....ی هستند که برای ورود به جامعه با مشکالت فراوانی روبرو هستندامروز جوانان
هایی برای پیشگیری  های چیپس و پفک از رسانه ملی برنامه سازی کند و بجای پخش آگهی باید در زمینه سوختگی فرهنگ
؛ خودش غفلت کرده است اما کسانی که  شده  ی دچار سوختگیانگار اگر فردی براثر سهل  :از سوختگی پخش کنند، گفت

شوند دولت وظیفه دارد هزینه درمان این بیماران را به بهترین  در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی دچار سوختگی می
 .کنند توانند در صورت عدم پرداخت هزینه از سوی دولت شکایت و درخواست غرامت وجه پرداخت کند و این افراد می

 طرح کارورزی

 !وزارت کار، مغایر با  توسعه منابع انسانی است" طرح کاروزی

 حسین اکبری

rooz.com/article.jsp?essayId=80460-http://www.akhbar 

اقدام اخیر وزارت کار    : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  بر پایه نوشته مندرج در سایت اخبار روز به قلم حسین اکبری،
ازدهم در باره آنچه به اشتغالزایی نسبت داده میشود جای حرف و حدیث بسیار دارد این اقدام با  ایجاد سامانه کاروزی دولت ی

از سوی وزارت کار کلید خورده است و قرار است بیکاران فارغ التحصیل دز این سامانه نام نویسی کنند تا زمینه اشتغال آنها 
حد اکثر دستمزدی برابر یک سوم مبلغ حداقل آخرین دستمزد و بدون هیچ مزایایی ، فراهم ماه کارورزی با  9بعد از طی گذران 

موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازده ادامه همان سیاست هایی است که در دولت های نهم و دهم ...   !شود
رح پایلوت آن در دولت یازدهم اجراشد و ادامه را رقم زد که ط" استاد شاگردی نوین"آغاز شد و دستور العمل هایی چون طرح 

همان یورش سازمان یافته ایست که طی سال ها از سوی همه دولت ها به قانون کار شد و در دولت یازدهم هم با الیحه 
پس ضد کارگری تدوین شده در دولت احمدی نژاد به مجلس راه یافت و دولت یازدهم نیز تا روزهای منتهی به انتخابات از باز

طراحان سیاست کارورزی با تغییر واژه کارآموز به کارورز عمال میخواهند قانون کار را دور زده و از ... .گیری آن خودداری کرد
 ...!تعهداتی که قانون در فصل پنجم به عهده دولت و سازمان های فنی و حرفه ای گذاشته است شانه خالی کنند

 طرح کارورزی

 تضییع حقوق کارگران با اجرای طرح کارورزی/  ان استان تهران اعالم کرد؛مجمع نمایندگان کارگر رئیس

http://www.mehrnews.com/news/3999780 

 

 

 

 

 

عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان محمدرضا تاجیک  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
متاسفانه اصل سه جانبه گرایی مدت زمانی است که از سوی وزارت کار به دست فراموشی سپرده : کارگران ایران گفت

حها را مهندسی و بیکاران و ارائه اطالعات جهت اشتغال زایی، انواع طر  دولت برای پایین آوردن درصد: گفتوی  .شده است
وزارت کار پس از منسوخ : افزوداو  .کند و متاسفانه این بار با ارزان کردن نیروی کار قصد دارد چرخ تولید را به گردش درآورد مطرح می

ای با کمی تغییرات، طرح کارورزی را مطرح کرد و با توجه به  شدن طرح استاد شاگردی و شکست در آن طرح به طور هوشمندانه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/497552-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF


های  توان با نگاهی به گذشته و ارائه این گونه طرحها سوء استفاده ه هنوز ابعاد دقیق این طرح مشخص نشده است ولی میاینک

شماری از بیکاران را  جوانان فارغ التحصیل تعداد بی: تاجیک ادامه داد .احتمالی و ضایع شدن حقوق کارگران را پیش بینی کرد
عنوان   ح کارفرمایان بجای جذب کارگر و رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی از این جوانان بهدهند که با ارائه این طر تشکیل می

 ....کنند که مشمول قوانین مربوطه نباشند کارورز استفاده می

 سکونتگاه غیررسمی در محدوده شهر چابهار ۱۰شناسایی /  مشاور سازمان ملی زمین و مسکن تشریح کرد؛

om/news/3999710http://www.mehrnews.c 

 

 

 

 

 

مشاور سازمان ملی زمین و مسکن از ،حامد صالحی  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
  در طرحوی  .های مذکور خبر داد ریزی برای ساماندهی سکونتگاه سکونتگاه غیررسمی در شهر چابهار و برنامه ۲۱شناسایی 

اگر در گذشته در : توسعه چابهار درباره وضعیت حاشیه نشینی این منطقه و راه های برطرف کردن مشکالت این منطقه اظهار کرد
شد و اگر برنامه ریزی  می های هادی روستایی درست اقدام ها و طرح ای و اجرای آن های ناحیه تدوین طرح جامع شهری، طرح

مناسبی برای استقرار جمعیت، در قالب طرح های ساماندهی و آماده سازی اراضی تحت تصرف و سکونت مردم صورت می 
شده و مورد حمایت قرار می گرفتند و صرفا با طراحی نظامات کالبدی، بدون   ها صاحب زمین نشینان و بی بضاعت گرفت و حاشیه

... .، به رفع تصرفات و پراکندن مردم و متصرفان از اراضی شهری اکتفا نمی شد، شاهد وضعیت کنونی نبودیمتوجه به بعد جمعیت
های غیررسمی چابهار در قالب ساماندهی از این  به گفته صالحی برنامه سازمان ملی زمین و مسکن این است که سکونتگاه

عنوان یک منطقه مسکونی و یک سکونتگاه رسمی، مأمن زندگی و  شهری دریافت کنند و بتوانند به وضعیت دربیایند و خدمات
 .معیشت شایسته برای جمعیت ساکن باشند

 قاچاق کاال

 های دندانپزشکی قاچاق در گمرک بوشهر کشف یونیت

http://www.mehrnews.com/news/3999777 

 

 

 

 

 

 

 

ماموران گمرک بوشهر موفق به کشف یک محموله کاالی  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ 
ماموران گمرک بوشهر در بازرسی و ارزیابی از یک فقره اظهار نامه که تحت عنوان .های دندانپزشکی شدند قاچاق شامل یونیت

پالت هر پالت حاوی یک  ۹۸۸ود، متوجه شدند کاالی درون کانتینر بجز یک ردیف در جلوی کانتینر شامل کمپرسور اظهار گردیده ب
براین .دستگاه یونیت دندانپزشکی است که در داخل پالت ها جاسازی شده و در اظهارنامه تنظیمی ذکری از آن نگردیده است

ت عنوان کشف کاالی قاچاق صورتجلسه و پرونده جهت تکمیل اساس مراتب توسط پرسنل گمرک در حضور نماینده صاحب کاال تح
ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یک میلیارد و چهارصد میلیون  .و ارسال به مراجع قضایی به واحد حقوقی گمرک بوشهر ارجاع شد

 .ریال تعیین گردیده است

 تکاپو برای اشتغال

http://www.mehrnews.com/news/3997593 

یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت خصوصی سازی و : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ 
ان یکی از سیاستهای سالمت اداری اتاق ایران طی یادداشتی با تحلیل مختصات بازار کار کشور، به تشریح طرح تکاپو بعنو

 .که از نظرتان می گذرد.اشتغالزایی دولت یازدهم ، پرداخته است



ترین موضوعات اقتصادی، همواره در سیاست گذاری دولتهای مختلف اهمیت ویژه ای داشته  اشتغال به عنوان یکی از پیچیده

لیت دارند، خود اشتغال نیز به عنوان یک متغیر های شغلی مدخ عالوه بر این که متغیرهای زیادی در بحث اشتغال و فرصت. است
سال گذشته به ویژه رشد شدید  ۴۳دو برابر شدن جمعیت کشور در ... . مهم در بسیاری از موضوعات زندگی هر فرد مؤثر است

الی  ۱۱ این جمعیت بزرگ که محدوده. ، ناخواسته زمینه بسیاری از مشکالت اقتصاد ایران را فراهم ساخت۲۹۱۳جمعیت در دهه 
ریزی جهت ارتقای و بدون برنامه ۸۳های نادرست آموزشی در دهه دهند، به دنبال سیاستهای امروز را تشکیل میساله ۹۴

 .عالی و سپس تحصیالت تکمیلی سوق داده شدند مهارت مورد نیاز بازار کار، به شدت به سمت آموزش

 

 مرکز آمار: منبع

تنها برنامه دولت در آن زمان، اعطای بی حد . در نتیجه جمعیت قابل توجهی از جوانان فارغ التحصیل به تدریج وارد بازار کار شدند
های زودبازده بود تا عنوان حمایت از بنگاه حصر منابع بانکی بصورت دستوری، در قالب تسهیالت با نرخ کمتر از بهره بانکی تحت

های  ها با شدت بخشیدن به تورم، پدیده سرمایه نهایتاً این پول. ازین طریق طرف تقاضای نیروی کار را برای جذب افراد تحریک کند
-یج طرح تکاپو، برخی از استاندر حال حاضر بر اساس نتا... .شد ای را در کشور منجر می سرگردان را آفریدند که هر روز بحران تازه

بحث گردشگری و فناوری . اند ها همچون خراسان رضوی و تهران توفیقاتی در حوزه پوشاک و مشاغل وابسته بدست آورده
ای از  های توسعه در مجموع باید عنوان کرد که پروژه. شوند هایی همچون فارس و کرمان به خوبی دنبال میاطالعات نیز در استان

وکارهای منتخب را مرتفع   طرح تکاپو به دنبال آنند که با اصالح رویه غلط جاافتاده، بتوان موانع موجود بر سر راه فعاالن کسب جنس
ای که در نهایت به توسعه منجر شود،  اما طی شدن چنین پروسه. ها قرار داد های جدید داخلی و جهانی را در مقابل آن و فرصت

توان انتظار توسعه و  رسد با تداوم این راه میلذا به نظر می. شود ر قالب یک برنامه میان مدت طبقه بندی میقطعاً زمانبر بوده و د
 .های صحیح دولت داشتگذاری پیامدهای مطلوب ناشی از آن را با سیاست

 قاچاق کاال

 مسعود بربر/  میلیارد ریال پودر بدن سازی قاچاق ۰کشف 

ews/3999497http://www.mehrnews.com/n 

فرمانده انتظامی شهرستان اسالمشهر از کشف سه : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ 
ماموران مبارزه با کاالی قاچاق پلیس آگاهی این : فتسرهنگ ابراهیم حسن آبادی گ.میلیاردی پودر بدن سازی قاچاق خبر داد

شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و با بکارگیری منابع و مخبرین موفق به شناسایی یک واحد صنفی توزیع 
کاالی قاچاق با ماموران مبارزه با : سرهنگ حسن آبادی تصریح کرد....کننده پودر بدن سازی قاچاق در سطح شهرستان شدند

عدد  ۱۳۳هزار و  ۱هماهنگی مقام قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد انبار شده و در بازرسی از آن موفق به کشف 
 .میلیارد ریال شدند ۹قوطی پودر بدن سازی خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 

 زند کند نانوایی می قهر می هرکسی از مادرش :رئیس اتحادیه نانوایان تهران در گفتگو با تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1431314 

 

 



رئیس اتحادیه نانوایان تهران با انتقاد از  ،قاسم زراعتکار  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  م؛به گزارش خبرگزاری تسنی

کند نانوایی ایجاد می کند به طوری  هرکسی از مادرش قهر می: نظمی در این ارتباط گفت ها و ایجاد بی افزایش تعداد نانوایی
: اظهار کرد وی.هزار واحد رسیده است ۸۴هزار واحد به  ۱۱ز ها ا که بر اساس بخشنامه سال گذشته دولت، تعداد نانوایی

: وی افزود.رسد به فروش می 966افزایش قیمت نانی در بازار مصرف نداریم و این محصول کماکان به قیمت سال  هیچگونه
رئیس .دست ما نرسیده استکنند و شکایتی نیز در این زمینه به  دار را تأمین می همکاران ما تا بعد از افطار هم نیاز مردم روزه

های در کشور زیاد است هرکسی  بر اساس بخشنامه جدید دولت باوجود اینکه تعداد نانوایی: اتحادیه نانوایان تهران ادامه داد
نظمی زیادی  شوند که این امر بی های زیادی تبدیل به نانوایی می مغازه و خانه.کند کند نانوایی ایجاد می که از مادرش قهر می

هزار واحد  36هزار واحد به  06ها از  دولت، تعداد نانوایی  91مهر ماه  4بر اساس بخشنامه : وی تصریح کرد.جاد کرده استای
شده سنتی پز بوده و  های اضافه نانوایی غالب: زراعتکار گفت.های کشور اضافه شد هزار واحد به نانوایی 16رسید و حدود 

 .شود واحد های سنتی پز تامین میدرصد نان کشور از طریق  91بیشتر از 

 قاچاق کاال

 کشف یک محموله قاچاق در گمرک بوشهر

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1431556 

 

ماموران گمرک بوشهر موفق به کشف یک محموله کاالی : آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۲۳جمعه  رش خبرگزاری تسنیم،به گزا
بازرسی و ارزیابی از یک فقره اظهارنامه گمرکی که به بطوری که  .قاچاق به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال شدند

هر ( پالت 63شامل )ن کانتینر به جز یک ردیف در جلوی کانتینر عنوان کمپرسور اظهار شده بود، مشخص کرد که کاالی درو
پالت حاوی یک دستگاه یونیت دندانپزشکی بوده که در داخل پالت ها جاسازی شده و در اظهارنامه تنظیمی ذکری از آن 

 .ارزش کاالی قاچاق مکشوفه نیز یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال تعیین شده است....نشده بود

 به آکسیون اعتراضی درگوتنبرگ فراخوان

 !با همه توان از خواسته های کارگران ایران دفاع نماییم 
 

با همه توان خواسته ها و مطالبات کارگران ایران را در همزمانی با اجالس سالیانه : برپایه اطالعیه دریافتی آمده است 
 .، در شهر ژنو ، در برابر افکار عمومی جامعه سوئد پژواک دهیم (او. آل .آ) سازمان جهانی کار

 :بار دیگر آنگونه که در اطالعیه خبری شماره شش آوردیم ، شما را مخاطب قرار می دهیم

 مردم آزادیخواه گوتنبرگ

حضور نمایندگان قالبی رژیم  اعتراض به، در دفاع از خواسته های کارگران و در همبستگی با فعالین جنبش کارگری در ایران
 دیگر با اعتراضو  تجمع می نماییم ،گوتنبرگدر یرن توریت ما هم   (سوئیس) اسالمی در اجالس سازمان جهانی کار در ژنو 

 .همصدا می شویمفعاالن کارگری در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران 
 

کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جنبش های مختلف . باید فورا آزاد شوندکارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی 
  .اعتراضی تشکیل شده باید بدون استثنا و بی قید و شرط لغو شود

 
رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان . ایران نیست، رژیم سرکوب آنها است در جمهوری اسالمی نماینده کارگران و مردم

اجالس  نمی تواند نماینده کارگران ایرانی که اعتراض کارگر به ناامنی محیط کار را با باتوم جواب میدهد، رِژیم ،شالق میزند
 .شوندمحاکمه  تمام سران رژیم باید به جرم چپاول و جنایت علیه مردم .باشدسازمان جهانی کار

 بعد از ظهر 4سه شنبه ، سیزدهم یونی ؛ ساعت : زمان 

 . شما را به این میدان میرساند 11 -9 -4 -6 -1؛ اسپور های میدان یرن توریت : مکان

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران 

 سرنگون باد حکومت اسالمی ایران

 اعتراض به حضور جمهوری اسالمی در گوتنبرگ ستاد هماهنگی
 

 8086661111کریم نوری : اطالعات بیشتر
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