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 "ستیچپ و کمون یروهاین یهمکار یشوار"ه یاعالم

و افشاء  کار یزدهم ژوئن دربرابراجالس سازمان جهانیس یبا شرکت در تجمع اعتراض
 یاسالم یم جمهوریرژ یضدکارگر یاست هایس

 !میران با همه قوا دفاع کنیا یاز جنبش کارگر

627-https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/06/11/gile/  

 و صد :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه ،یکارگر راه یکارگر وبالگ در مندرج هیاطالع هیبرپا
 را خود کار نطرفیا به(  ژوئن ۱)خرداد۶۱ فاصله در  (او .ال.آ  )کار یجهان سازمان اجالس نیششم

 . است نموده آغاز ژنو شهر در سازمان نیا عضو کشور ۶۸۱ حضور با

 برگزار کارگران و انیها،کارفرما دولت یندگینما بیترک با ییگرا جانبه سه اصل هیبرپا اجالس نیا

 یجمهور میرژ که است یاتیه جمله از اجالس، نیا در کننده شرکت یها اتیه از .گردد یم
 یها تشکل و کارگران.کندیم اعزام ساالنه اجالس نیا به رانیا کارگران ندهینما عنوان به یاسالم

 یازنهادهائ متشکل که !را؟ رانیا کارگران ندهینما اتیه اصطالح به نیا ران،یا یکارگر  مستقل

 یها انجمن یعال کانون هریمد اتیه"، "کار یاسالم یشوراها یهماهنگ یعال کانون "مانند
 بلکه رانیا کارگران منافع ندهینما نه..."  کارگران ندگانینما یعال مجمع رهیمد اتیه "، "یصنف

 اشان فهیوظ که دانندیم یاسالم یجمهور یاطالعات و یتیامن یها دستگاه به وابسته ینهادها

 .باشدیم یکارگر مستقل یها تشکل سرکوب در مشارکت

 و ها تشکل یآزاد باره در کار، یجهان سازمان یها نامه مقاوله یتمام امروز به تا یاسالم میرژ

 مهیکاربرسرمزد،ب یها طیمح در مرد و زن برابر کودکان،حق کار تیممنوع ،یجمع یقراردادها
 ها آن ساختن یعمل یبرا رانیا یکارگر جنبش وقفه یب تالش و نهاده  پا ریز را  ...رهیغ و حوادث

 و یمدن کنشگران و زنان حقوق فعاالن کارگرومعلم، فعاالن.کندیم سرکوب خشونت با را

 تحمل به محکوم و شکنجه ر،یدستگ "یعموم تیامن و نظم در اخالل "بهانه به مبارزه انیدانشجو
 .شوندیم مدت یطوالن یها زندان

 ٦ با "یعموم تیامن و نظم در اخالل "یواه اتهام به مبارزاتش بخاطر یعبد لیاسماع اکنون هم
 دهم خیتار از ، موضوع نیهم به اعتراض در و برد یم بسر نیاو زندان ۹۱۲ دربند زندان حکم سال

 .بردیبسرم  غذا دراعتصاب همچنان اسفبارش، یجسم تیوضع وجود  با ۳۱بهشتیارد( ۶۲)

 قحقو مدافع فعاالن یبرا را یفرصت زین ژنو،امسال در کار یجهان سازمان انهیسال اجالس ییبرپا
 ما جامعه کار و رنج میعظ یروین آن یصدا پژواک تا آورده فراهم کشور از خارج در رانیا کارگران

 .کنند اعزام یجهان مجامع نوع نیا به را خود یواقع ندگانینما ستندین قادر چگاهیه که باشند

 در کار یجهان سازمان اجالس برابر در رانیا یکارگر جنبش مدافع فعاالن یاعتراض اقدامات از ما

 طرح ،یاسالم یجمهور میرژ یضدکارگر یها استیس افشاء در مختلف یدرکشورها و ژنو
 انیزندان هیکل و یزندان فعاالن همه وشرط دیق یب و یفور یوآزاد رانیا یکارگر جنبش مطالبات

 به را رانیا یکارگر جنبش مطالبات و حقوق طرفدارن همه و کرده یبانیپشت یدتیعق و یاسیس

 .میخوانیم فرا اعتراضات نیا در شرکت
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 باد زنده ، یازاد باد زنده  /یاسالم یجمهور یدار هیسرما میرژ باد سرنگون

 سمیالیسوس

  ستیکمون و چپ یروهاین یهمکار یشورا

 انیرانیا یستیالیسوس چپ اتحاد1- 

 ستیکمون انیفدائ اتحاد سازمان2- 

 کارگر راه سازمان3- 

 (کارگر راه)رانیا یانقالب کارگران سازمان4- 

 هامبورگ- خواهیآزاد و ستیالیسوس نیفعال یشورا5- 

 دانمارک -کپنهاگ شهیاند کانون6-

 گوتنبرگ- رانیا کارگران با یهمبستگ کانون7- 

 دانمارک- رانیا یکارگر جنبش مبارزات از تیحما تهیکم8- 

  فنالند- رانیا کارگران مبارزات از تیحما تهیکم9- 

 آلمان غرب- رانیا یکارگر جنبش با یهمبستگ نهاد10- 

 

 درگوتنبرگ یاعتراض ونیآکس به فراخوان

  !میینما دفاع رانیا کارگران یها خواسته از توان همه با
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 توان همه با :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه کارگر، راه تیسا در مندرج هیاطالع هیابرپ
  .آل.آ )کار یجهان سازمان انهیسال اجالس با یهمزمان در را رانیا کارگران مطالبات و ها خواسته

  .میده پژواک سوئد جامعه یعموم افکار برابر در ، ژنو شهر در ،(او

 :میده یم قرار مخاطب را شما ، میآورد شش شماره یخبر هیالعاط در که آنگونه گرید بار

 گوتنبرگ خواهیآزاد مردم

 به اعتراض و کارگران یها خواسته از دفاع در ران،یا در یکارگر جنبش نیفعال با یهمبستگ در
 در هم ما(  سیسوئ  )ژنو در کار یجهان سازمان اجالس در یاسالم میرژ یقالب ندگانینما حضور

 و کارگران منافع از دفاع در یکارگر فعاالن گرید اعتراض با و میینما یم تجمع گوتنبرگ، تیتور رنی

 .میشو یم همصدا رانیا زحمتکشان

 هیعل که ییها پرونده هیکل .شوند آزاد فورا دیبا یاسیس انیزندان هیکل و یزندان معلمان و کارگران
 .شود لغو شرط و دیق یب و استثنا بدون دیبا شده لیتشک یاعتراض مختلف یها جنبش نیفعال

 که یمیرژ .است آنها سرکوب میرژ ست،ین رانیا در مردم و کارگران ندهینما یاسالم یجمهور
 باتوم با را کار طیمح یناامن به کارگر اعتراض که یمیرژ   زند،یم شالق مبارزاتشان بخاطر را کارگران
 میرژ سران تمام .کارباشد یجهان سازمان ساجال رانیا کارگران ندهینما تواند ینم دهد،یم جواب

 .شوند محاکمه مردم هیعل تیجنا و چپاول جرم به دیبا

 ظهر از بعد  6ساعت ؛ یونی زدهمیس ، شنبه سه  :زمان

  .رساندیم دانیم نیا به را شما 1- 3- 6- 9-  11یها اسپور ؛ تیتور رنی دانیم :مکان

 کارگران یالملل نیب یهمبستگ باد زنده
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 رانیا یاسالم حکومت باد ونسرنگ

 گوتنبرگ در یاسالم یجمهور حضور به اعتراض یهماهنگ ستاد

  0704441555ینور میکر :شتریب اطالعات

 

 :داد خبر لنایا به انیفرهنگ دانشگاه معاون

آخرین وضعیت /هزار استخدامی در آموزش و پرورش ۸جزییات آموزش 
 آموزان کارآموزی، اسکان و اقامت مهارت

 التیتحص و آموزش معاون :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به

 ،یکارآموز تیوضع نیآخر یاستخدام هزار ۸ آموزش اتییجز اعالم با انیفرهنگ دانشگاه یلیتکم
 .کرد حیتشر را آموزانمهارت اقامت و اسکان

 خبرنگار با وگوگفت در انیفرهنگ دانشگاه یلیتکم التیتحص و آموزش معاون پور،یموس هللانعمت

 دوره ما :داشت اظهار پرورش، و آموزش ی  استخدام آزمون شدگانرفتهیپذ آموزش درباره لنا،یا
 تا و آغاز مرداد 15 از یعمل طور به که داشت میخواه شدگانرفتهیپذ یبرا یاکسالهی یکارآموز

 یلیتحص سال آغاز با عمال ما کسالهی دوره چون منتها .داشت خواهد ادامه بعد سال رماهیت انیپا

 از قبل هفته 6 یول شود؛یم آغاز وریشهر کی از عمال شدگان،رفتهیپذ یکارآموز شود،یم همراه
 انجام زین مدرسه با یهماهنگ و مدرسه در افراد عیتوز و برگزار یآمادگ دوره کی ،یکارآموز شروع

 .شد خواهد

 گذرانندیم یآموز مهارت دوره انیفرهنگ دانشگاه در نفر هزار 8
 رماهیت مهین در اصلح آزمون یبرگزار

 دانشگاه در یآموزش مهارت دوره در امسال نفر هزار 8 حدود که مطلب نیا انیب با رپویموس
 آموزانمهارت یبرا هادانشگاه ریسا مشابه ،یلیتحص سال یط :گفت کنند،یم شرکت انیفرهنگ

 همان از افراد معمول یآموزش دوره و شد خواهد یزیربرنامه هاسیپرد و انیفرهنگ دانشگاه در

 ای خردادماه در یعنی دانشگاه، در یآموزش دوره انیپا در .شودیم آغاز یلیتحص ترم ازآغ و مهرماه
 در امسال که یافراد .شد خواهد برگزار رماهیت در (یاحرفه تیصالح یابیارز) اصلح آزمون ریت مهین

 دوره در فقط و کنندینم کار به شروع مدرسه در چکدامیه شدند، قبول یاستخدام آزمون

 .کرد خواهند آغاز معلم عنوان به را کارشان 97 سال مهرماه از واقع در و کنندیم شرکت یکارآموز

 یآموز مهارت دوره و یآموزش کار روش رییتغ

 مدرسه و دانشگاه در آموزان مهارت متناوب حضور

 یآموزش کار روش امسال نکهیا به اشاره با انیفرهنگ دانشگاه یلیتکم التیتحص و آموزش معاون
 افراد که است صورت نیا به :گفت است، متفاوت دیجد یهایورود یبرا یآموزمهارت رهدو و

 اول هفته دو که یاگونه به کرد؛ خواهند یسپر مدرسه و دانشگاه در متناوب طور به را هاهفته

 نیهم به کار و هستند دانشگاه در آن از بعد هفته 3-2 و بود خواهند مدرسه در را یلیتحص سال
 کند؛ تجربه را مدرسه بتواند فرد که یآموزش ستمیس میخواهیم ما .داشت خواهد دامها روال
 .میآور در اجرا به آموزانمهارت یبرا

 مدارس در آموزان مهارت یهفتگ حضور
 آموزان مهارت اسکان و اقامت یبرا پرورش و آموزش با یزنیرا

 پرورش و آموزش با یزنیرا حال در مدرسه در افراد نیا حضور یبرا که مطلب نیا انیب با یو
 مثال طور به .میفرستادیم مدرسه به هفته در روز کی را آموزانمهارت گذشته در :گفت م،یهست
 ییآشنا شد،یم سیتدر روز آن در که ییهادرس با و رفتیم مدرسه به هاشنبه فقط فرد
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 شنبه .شود تجربه فرد یبرا رسهمد ابعاد همه تا میده رییتغ را قاعده نیا که میدار بنا اما داشت،

 .کند تجربه را روزها یتمام دیبا فرد نیبنابر است؛ متفاوت گریکدی با هفته گرید یروزها با

 یادهیعد مشکالت گذشته سال نکهیا به توجه با که سوال نیا به پاسخ در نیهمچن پوریموس
 مشکالت از یریجلوگ یبرا یابرنامه ایآ امسال داشت؛ وجود شدگانرفتهیپذ اسکان و اقامت یبرا

 آماده مشکالت آن از یریشگیپ یبرا یطرح امسال :افزود است؟ شده نظرگرفته در گذشته سال
 م؛یبتوان افراد نیا آمدن از شیپ میدواریام م؛یهست پرورش و آموزش با یزنیرا حال در که میکرد

 .مینیبب آموزانمهارت یبرا را الزم تدارک

 نیا بر مشتمل طرح نیا مفاد :کرد اضافه انیفرهنگ دانشگاه یلیتکم تالیتحص و آموزش معاون
 یرفاه طیشرا بتوان تا میکن استفاده اسکان یبرا پرورش و آموزش امکانات یبرخ از که است

 اما است، مواجه تیمحدود با تیجمع نیا رشیپذ یبرا دانشگاه طیشرا .میکن فراهم را یمناسب
 مهمانسرا، مانند مختلف یاستانها در پرورش و آموزش کاناتام یبرخ از که میکرد ینیبشیپ

 .میکن استفاده بالاستفاده یهاساختمان و معلم باشگاه

 

 یکاورز

 انیکارفرما به دولت یانتخابات دیهد ست؟یچ یکارورز طرح

 یماف دیحم
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بهشت یازدهم اردی یروحان حسن :آمده است ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲شنبه ق ، یبه نوشته مجله منجن

 ی حهینخست پس گرفتن ال: کرد وعده از کارگان ذو یکارگر در جمع گروه یهمزمان با روز جهان
 ی رغم همه ذشته به مجلس فرستاده شده و بهاصالح قانون کار که از تابستان سال گ

 یدولت برا یاز سو یبر پس گرفتن آن، اقدام یها مبن یدولت یها کارگران و وعده یها مخالفت

ات آن داد، و یبه رد کل یمجلس را یون اجتماعیسیت کمیاسترداد آن صورت نگرفت و در نها
 .کارگران یت شغلیحفظ امن یگرید

 ی سامانه»از  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ییما همزمان بود با رونماا یروحان ی ن دو وعدهیا

چهار تا  یها دوره یو باالتر برا یالن مقطع کاردانیالتحص که قرار است بر اساس آن فارغ« یکارورز
 .رندیها قرار بگ و کارگاه یاقتصاد یها ار بنگاهیشش ماه در اخت

ت جذب و اشتغال یش قابلیافزا»ن طرح را یا یاز اجرا هدف ییاجرا ی نامه نیوزارت کار در آئ
ورود به بازار کار، فراهم ساختن  یط کار برایق انتقال مهارت و تجربه در محیآموختگان از طر دانش

وکار در  و کسب ینیکارآفر ی زهیجاد انگی، ایآموخته به بنگاه اقتصاد انتقال دانش از دانش ی نهیزم
 .اعالم کرده است« آموختگان دانش یا ت حرفهیخالق و صالحآموختگان و ارتقاء ا دانش

وزارت کار قرار است امسال و پس از  یابیو کار یت شغلیرکل هدایمد ی که به گفته یطرح
ششم توسعه به قانون  ی اجرا و در برنامه یدر چند استان، به صورت سراسر یشیآزما یاجرا
 .ل شودیتبد

اشتغال  یعال یب شوراین بار اصالح و به تصویسوم یبرا ۳۱بهمن  یطرح کارورز ی نامه نیآئ

ارائه و در دولت  یت دولت محمد خاتمین سال فعالیتر در آخر شین طرح پیا. ده استیرس
به اجرا گذاشته شد اما پس از چند سال « ش ارتباط صنعت و دانشگاهیافزا»نژاد با عنوان  یاحمد
 .وقف شدناموفق نام گرفت، مت یل آنچه که اجرایبه دل
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خبر داد و حال پس از  یتر طرح کارورز قیدق ین روزها از اجرایدولت اعتدال اما در همان نخست

آن  یه، اجرایمجر ی از حضور دوباره در قوه« ونیاعتدال»نان یانتخابات و اطم ی جهیمشخص شدن نت
 .در دستور کار قرار گرفته است

 گذاران هیسرما یاعتدال برا ییفرصت طال

که  یش بازگشت، هنگامید به دو سال پین طرح بایا یاصرار دولت به اجرا ییچرا کشف یبرا

ه کرد که فرصت یها توص فرانسه به آن یت تجاریدار با هئیران در دیر کار ایوز یعیرب یعل
ن ییو دستمزد پا« کرده و ارزان لیتحص»کار  یرویبه ن یران را به خاطر دسترسیدر ا یگذار هیسرما

 .از دست ندهند

ن یتام» ین در راستایاصالح قوان یتالش خود را برا ی دولت اعتدال در چهار سال نخست همه
س ییآنگونه که ر. به کار گرفت« یگذار هین مانع سرمایحذف قوان»و « گذاران هیت سرمایامن

ن و مقررات یمورد از قوان ۶۹۱، ۳۱وزارت اقتصاد گفته است تا سال  یگذار هیسازمان سرما

 .ا اصالح شده استیند، حذف  وکار کسب یکه مانع بهبود فضا یگذار هیسرما یبرا ریوپاگ دست

ت یگان، معافین رایهمانند زم ییها گذاران در کنار مشوق هیدن به سرماینان بخشیاطم یدولت برا
و  یت شغلیم امنیساز که به صورت مستق مسئله ی حهی، دو الیالت بانکیو تسه یاتیمال
 .کند، به مجلس ارائه کرده است ید میدشت کارگران را تهیمع

است که  یش مناطقیافزا یکه به معن یو اقتصاد یش مناطق آزاد تجاریافزا ی حهیال یاول
 یکه مجلس شورا یدر صورت. ز نخواهند شدیکارگران شاغل در آن مشمول قانون کار موجود ن

س خواهد یران تاسیگر در ایدآزاد  ی حه موافقت کند، آنگاه حداقل هفت منطقهین الیبا ا یاسالم

ابند و نگران ین نقاط حضور یدر ا یشترینان خاطر بیبا اطم یو خارج یگذاران داخل هیشد تا سرما
 .نباشند« کار یروین ی نهیهز»

متوقف ماند،  یاسالم یدر مجلس شورا یکارگر یها دولت که با فشار تشکل ی حهین الیدوم

کارگران  یت شغلیو امن یکارگر یها دستمزد، تشکل اصالح قانون کار است که به حذف حداقل
دولت پس گرفته  یز از سویتاکنون ن یدولت یها مقام یها حه به رغم وعدهین الیا. انجامد یم

 .نشده است

اصالح قانون کار که ممکن  ی حهیان به موازات الیبه کارفرما یبخش نانیاطم ین حال دولت برایبا ا
کار  یروین»را به اجرا گذاشته که امکان استفاده از  یرگیب نرسد، طرح دیاست به تصو

 یرا به صورت مقطع یرسم یکاریکند و نرخ ب یا میان مهیکارفرما یرا برا« ارزان ی کرده لیتحص

 .دهد یکاهش م

 ۶۸.۳ان سال گذشته یدر پا یالن دانشگاهیالتحص فارغ یکارینرخ ب یرسم یبر اساس آمارها
نرخ . دهند یل مین گروه تشکیرا ا یکاران رسمیت بیرصد از جمعد ۱۱ک به یدرصد بوده و نزد

 .شود یز برآورد میدرصد ن ۱۲تا  ۹۲اما  یآموختگان دانشگاه دانش یواقع یکاریب

ن یا یکاریبهشت امسال نرخ بیران اردیا یاسالم یندگان مجلس شورایاز نما یکیغالمرضا کاتب 
نده را یآ یها ران در سالیا یها از بحران یکیکار هم ر یوز یعیرب یعل. درصد اعالم کرد ۰۲گروه را 

 .به بازار کار دانسته است یل دانشگاهیالتحص ون فارغیلیم ۱ورود حدود 

. گذاران دارد هیده شده، چشم به حضور سرماینام یکاریب یمقابله با آنچه که سونام یدولت برا
ف و یرا تضع« یکارگر یها کلتش»ن هم به دنبال آن است که با اصالح قانون کار یهم یبرا

را کاهش دهد « گذار هیکارفرما وسرما یکار برا یرویاخراج ن ی نهیهز»ل آن را دشوارتر کند و یتشک

 .کنند یگذار هیاقدام به سرما« تینان و امنیگذاران با اطم هیسرما»تا 

که در سه  محور، مدرک یآن است که ضعف نظام آموزش یدر پ ین دولت با طرح کارورزیدر کنار ا
ر انداختن ورود جوانان به بازار کار بوده، را جبران و یگذشته کارکردش تنها به تاخ ی دهه
 .قرار دهد یاقتصاد یها ار بنگاهیرا با دستمزد کمتر در اخت یکردگان دانشگاه لیتحص



 ست؟یچ یطرح کارورز

آموختگان  دانش ی هیمصوب بهمن سال گذشته، کل« یطرح کارورز» ییاجرا ی نامه نیبر اساس آئ
که حداقل  یشان گذشته باشد، به شرط یلیالتحص خ فارغیکار که کمتر از سه سال از تار یایجو
در  یشغل ی و مشاوره یابیق دفاتر کاریسال سن داشته باشند، از طر ۹۰سال و حداکثر ۰۹
ارآموز مشغول چهار تا شش ماهه به عنوان ک ی ک دورهیها قرار خواهند گرفت تا در  ار کارگاهیاخت

 .به کار شوند

ها کار کنند و در  ساعت تحت عنوان آموزش در کارگاه ۶۲۲انه حداقل یند که ماه کارآموزان موظف
ان یکارفرما. برخوردار نخواهند بود ین اجتماعیتام ی مهیدهند از خدمات ب یکه انجام م یکار یازا

پرداخت دستمزد به  یبرا یح، تعهدطر ی نامه نیشده در آئ اعالم یشهرها ر از کالنیز به غین
 .آموزش نخواهند داشت ی کارآموزان در دوره

آن از امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت، کارفرما را از پرداخت  ین طرح، که اجرایدولت در ا

آموزش معاف کرده و متعهد شده است که  ی کارآموزان در دوره ین اجتماعیتام ی مهیدستمزد و ب
و  یتیحما یها و سازمان یبالعوض مردم یها کمک»و « یسنوات ی بع بودجهمنا»از محل 

به  یآموزش ی نهیهز را به عنوان کمک یمبلغ« یردولتیغ یعموم یه و نهادهایریموسسات خ

حوادث  ی مهیک سوم حداقل دستمزد است و کارآموزان را تنها بیکارآموزان پرداخت کند که معادل 
 .کند

که برگزار  یا ییت در آزمون نهایبه موفق یآموزش ی نهیهز نامه پرداخت کمک نین آئیا ۸ ی در ماده

ک سوم یتا سقف معادل  یکارورز یآموزش ی نهیهز کمک»: خواهد شد، مشروط شده است
 یکارورز ی رنده در طول دورهیباشد که به تناسب حضور در واحد پذ یحداقل دستمزد کشور م
، توسط دستگاه ناظر به کارورزان مقطع یا و حرفه ینت در آزمون فیمحاسبه و پس از موفق

 «.شود یو باالتر پرداخت م یکارشناس

 یریکارگ به یبرا یبعد یان را بابت تعهدهایال کارفرمایز دولت خینامه ن نین آئیا ۶۲ ی در ماده
 یچگونه حقیاست و ه یآموزش عمل ی ک دورهی یطرح کارورز»: راحت کرده است« کارورزان»
ت یو شمول یا دائمیکارورز جهت استخدام موقت  ی رندهیواحد پذ یبرا یرورز و تعهدکا یبرا

 «.کند یجاد نمیا ین اجتماعین کار و تامیقوان

ان در یکارفرما یژه هم برایاز ویک امتی ۳ ی ن طرح در مادهیا یوزارت کار به عنوان نهاد ناظر و مجر
و  یو جذب کارورزان مقطع کارشناس یریرگرنده در صورت به کایپذ یواحدها»: نظر گرفته است

 «.شوند یمند م سهم کارفرما به مدت دو سال بهره ی مهیت حق بیمعاف یایباالتر از مزا

و « روز کارورز ۱ش از یبت بیغ»شده است که در صورت  ینیب شینامه هم پ نیآئ ۶۰ ی در ماده
ک ی یفسخ و کارآموز برا یرآموزکا ی قرارداد دوره« توسط کارآموز یت مقررات انضباطیعدم رعا»

ز یکننده به تخلف کارآموز ن یدگینهاد رس. مشابه محروم شود یها دوره از حق شرکت در دوره
 .شده است یمعرف -وزارت کار –کارفرما و نهاد ناظر  ی ندهیمتشکل از نما

 ییرونما یجمهور استیر ی ن دورهیغات انتخابات دوازدهمیتبل یدر روزها یطرح کارورز ی سامانه
– ۰۰کامل اصل  یت اجرایکه مامور یس دولتییدر مقام ر یکه حسن روحان ییشد، همان روزها

ورت یرا بر عهده دارد، پس از جان باختن کارگران در معدن  –ابعاد ی در همه یساز یخصوص
 .ببرد یغاتیش تبلین نماین بهره را از ایشتریاش ب یغاتیآزادشهر به آنجا رفت تا ستاد تبل

 یده و دولت برایکن کارش به انتها رس جمع ین رایانتخابات مشخص شده و ماش ی جهیل اما نتحا
 ینه تنها اقدام. ان کرده استیت خود را نمایواقع« شش درصد یرشد اقتصاد»به  یابی دست

را به موازات آن به اجرا گذاشته  یاصالح قانون کار انجام نداده، بلکه طرح ی حهیپس گرفتن ال یبرا
 .ب اصالح قانون کار را جبران کندیدر تصو یاحتمال یا ناکامت



ر انداختن ورود یاش به تاخ ران نقشیا« یپول»و « محور  مدرک» ینظام دانشگاه ۳۲ ی اگر تا دهه

ل یالتحص ون فارغیلیم ۶.۸حداقل  یرسم یت آمارهایجوانان به بازار کار بود، حال به روا
ت افزوده خواهد ین جمعیگر به ایون نفر دیلیم ۱ز ینده نیآ یاه سال یند و ط کار یایجو یدانشگاه

 .ون نفر برسدیلیک هفت میآموخته به نزد کاران دانشیت بیشد تا جمع

 یرسم یکاریکند؛ نخست پنهان کردن نرخ ب یهمزمان دو هدف را دنبال م یدولت با طرح کارورز
 ین اجتماعیتام ی مهیکه با اشتغال ناقص و ارزان و بدون پوشش ب یبه صورت مقطع

 یبرا« کرده لیکار ارزان تحص یروین»ن یتر از آن تام و مهم. آموختگان محقق خواهد شد دانش

 .انیکارفرما

 

 :یمحمود مهرمحمد
 ندآموزان مشمول پرداخت حقوق نیست مهارت

 دانشگاه سرپرست :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 یلیتحص یها نهیهز نیتام است، مطرح آموزان مهارت درباره آنچه نکهیا بر دیتاک با انیفرهنگ
 به مربوط حقوق پرداخت قانون، طبق :گفت است، یبانک التیتسه و پرورش و آموزش توسط

 حقوق پرداخت مشمول افراد نیا و رندیگ یم قرار خدمت متعهدان قانون لیذ که است یکسان
 .شوند ینم

 آزمون شدگان رفتهیپذ درباره پرسشگر یونیزیتلو برنامه در یمهرمحمد محمود لنا،یا گزارش به
 قانون، موجب به :گفت کساله،ی یآموزش یهادوره در آنها حضور زمان و ۳۱ سال یاستخدام

 نیا در یقبول به مشروط و یاحرفه تیصالح کساله،ی دوره یط از پس شده رفتهیپذ افراد جذب

 .است دوره

 اعالم زمان به م،یباش شدگان رفتهیپذ درخدمت بموقع مینتوانست نکهیا علت نکهیا به اشاره با یو

 اشدب قرار اگر که میشد مواجه تیواقع نیا با واقع در :افزود گرد، یبرم هاتیصالح یبررس و جینتا
 در بود خواهد ابتر و ناقص دوره بروند، ها کالس به ۳۱ مهر از و نندیبب یآموزش دوره افراد نیا

 .نندیبب کسالهی دوره دیبا قانون طبق نهایا که یحال

 نهیهز نیتام است، مطرح آموزان مهارت درباره آنچه نکهیا بر دیتاک با انیفرهنگ دانشگاه سرپرست
 حقوق پرداخت قانون، طبق :گفت است، یبانک التیتسه و رورشپ و آموزش توسط یلیتحص یها

 پرداخت مشمول افراد نیا و رندیگ یم قرار خدمت متعهدان قانون لیذ که است یکسان به مربوط

 .شوند ینم حقوق

 شنهادیپ پرورش و آموزش در یدبستان شیپ یروین هزار۹۲ استخدام درباره نیهمچن یمهرمحمد

 آنکه از قبل افراد کند،یم جابیا که ینیقوان از را کشور پرورش و شآموز دیده اجازه که کرد
 .بماند دور م،یکن جذب شود احراز شان یا حرفه تیصالح

 شرط شیپ دیبا یا حرفه تیصالح آزمون نکهیا بر دیتاک با نیهمچن انیفرهنگ دانشگاه سرپرست
یم درخواست یاسالم یاشور مجلس از :کرد خاطرنشان رد،یبگ قرار پرورش و آموزش به ورود
 کالس در دینده اجازه .میکن برگزار تیصالح آزمون هم یریدب متعهدان یبرا یحت کند مصوب میکن

 .ندارند را الزم تیصالح که میکن باز یکسان یرو به را ها

 کنندیم کار حقوق بدون که یکارگران

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/20/1432006/ 

 در: است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به م،یتسن یخبرگزار گزارش به
 بدون و تومان هزار ۶۱۲ تا ۶۲۲ ماهانه حقوق با حالت نیبهتر در که هستند یکارگران تهران

http://www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/498580-مهارت-آموزان-مشمول-پرداخت-حقوق-نیستند
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/20/1432006/


 انعام دشانیام تنها و کنند یم کار حقوق بدون موارد یبرخ در و هستند کار مشغول مهیب داشتن

 .است

 بار کی حداقل ماه در خودروها اکثر گفت توان یم که هستند ییها مکان جمله از ها کارواش
 . شود یم محسوب شهر سطح مشاغل نیپردرآمدتر از یکی مکان نیا.افتد یم آنجا به گذرشان

 .ندارد یخاص حرفه و تخصص به یازین آن کارگران اما

 با تا است یکاف کاربلد کارگر چند و شستشو دستگاه چند تنها کارواش کی یانداز راه یبرا
 کی یرونیب و یداخل یشستشو نهیهز مثال طور به .کنند کسب را درآمد نیبهتر نهیهز حداقل
 خودروها مدل با متناسب و شودیم شروع تومان هزار 10 از حداقل کارواش در یمعمول روخود

 .رسدیم زین تومان هزار 100 تا و کندیم رییتغ زین آن یشستشو تعرفه

 به خودرو 30 حدود روز طول در اگر که دیرس جهینت نیا به توان یم یسرانگشت محاسبه کی با
 که داشت خواهد تومان هزار پانصد و ونیلیم کی معادل وزانهر درآمد کنند مراجعه کارواش کی

 کی حقوق سال چند معادل رقم نیا که رسد یم تومان ونیلیم 50 به ماه در درآمد نیا مجموع
 .است یمعمول کارگر

 کی در بخواهد اگر که یحال در ستین یخاص تخصص ازمندین کارواش در تیفعال یبرا کارگر کی
 .باشد داشته خدمت انیپا کارت ، مدرک حداقل دیبا باشد کار مشغول گرید شغل

 ازمندین کارواش یانداز راه :دیگو یم کارواش کارگران کارکرد نحوه درباره کارواش مسئوالن از یکی
 35 حداقل افراد کار نیا .میکن کسر را ندهیشو مواد یها نهیهز اگر .است یونیلیم 10 هیسرما

 .دارد سود فرد هر یبرا ونیلیم

 که یکارگران دارند، گفتن یبرا یجالب یها حرف میبرو کارگران سراغ به اگر مسئوالن کنار در اما
 حقوق از که یکارگران هستند البته .است انعام از آنها درآمد تمام و ندارند یثابت یایمزا و حقوق

 از انعام افتیرد راه از درآمدشان و ندارند حقوق کارواش کارگران از یبرخ اما .برخوردارند زیناچ

 بسته ما درآمد مبلغ ندیگویم میپرسیم را درآمدشان زانیم که یزمان .شود یم نیتأم انیمشتر
 100 یروز تا میباش داشته یبیج به دست و خوب یمشتر اگر که دارد یکار روز و شانس به

 اگر نیب نیا در یول میاوریم در را تومان هزار 50 یروز حداقل طیشرا نیبدتر در و تومان هزار

  .میکن پرداخت را اشنهیهز خودمان دیبا میکن وارد یکس خودرو به هم یخسارت

 تا دوخته هایمشتر دست به چشم شهیهم» خودش قول به که کارواش کارگر کی م،یابراه
 پس .کنم مهاجرت تهران به خودمان شهر از یکاریب فرط از شدم مجبور» :دیگویم ،«ردیبگ یانعام

 در تیفعال مشغول بودم کرده دایپ تهران در که یدوستان از یکی قیطر از ماندن ارکیب یمدت از
 تومان هزار 150 تا 100 نیب ماهانه ما یاصل حقوق که است نیا ما یاصل مشکل .شدم کارواش
 «.شود جبران مردم یهاانعام قیطر از دیبا مانیزندگ یجار یهانهیهز یباق و است

 که دانندینم واقع در و کنندیم پرداخت انعام اکراه با مردم از یادیز تعداد» :دهدیم ادامه یو
 «.است وابسته اندک یهاانعام نیهم به ما ماندن گرسنه ای ریس

یم میتسن خبرنگار به و شودیم بحث وارد هم کارگرها از گرید یکی م،یابراه با صحبت هنگام در
 و خودمان خاطر و مینبود انعام دنبال شکل نیا به وقتچیه میگرفتیم یکاف حقوق اگر» :دیگو

 «.میکردینم ناراحت را هایمشتر

 اتفاق هاکارواش همه در کم پرداخت نیا ایآ کهنیا بر یمبن سوالم به پاسخ در ادامه، در کارگر نیا
 و کردم کار هم گرید یجا سه در من .است طورنیهم جا همه با  یتقر» :دیگویم ر،یخ ای افتدیم

 یهانهیهز ندیگویم هاکارواش صاحبان .کردمیم جبران هاانعام قیطر از را حقوق یباق دیبا
 را کامل یایمزا و حقوق کارگران تمام به شودینم گرید که باالست قدرآن کارواش کی یجار

  «.کرد پرداخت



 ئولمس از کارواش کارگران :دیگو یم و دارد هیگال شغل نیا از که است یگرید کارگر یعل

یم افتیدر هایمشتر از که است یانعام کارگرها حقوق و کندینم افتیدر یحقوق چیه کارواش
یم کارگران به یانعام کی انیمشتر جیرا طور به یول ستین یاجبار هم انعام پرداخت و کنند
 .دهند

 در یبیآس و مشکل دچار اگر و ستندین مهیب هاکارواش در کارگران :کند یم انیب کارگر نیا
 بر را یتیمسوول چیه کارواش مسئول و است کارگر خود عهده بر درمان نهیهز بشوند کارواش
 آمد در بگذارند سر پشت را یخوب روز کارواش کارگران اگر .کندینم قبول و نگرفته خود عهده

 انتوم هزار 50 یروز طیشرا نیبدتر در و شودیم هزارتومان 150 تا 100 بر بالغ یمبلغ شانروزانه
 .کنندیم درآمد کسب

 یروزها نیهمچن و کارواش آمد و رفت پر یروزها مورد در کارواش در مشغول کارگران از گرید یکی
 مردم و دارد یخوب رونق تابستان اواخر تا دیع شب از کارواش بازار :گفت شغل نیا کور و سوت

 برف بارش علت به ستانزم فصل در اما کنندیم مراجعه ادیز کارواش به خودرو وشوشست یبرا
 بازار لیدل نیهم به .اورندیب کارواش به را خود یخودروها که ندارد یادیز رغبت و لیم مردم باران و

 .میندار یخوب

 
  ینینش هیحاش

 :کرد مطرح بهداشت ریوز

 حاشیه تهران فقیرترین منطقه کشور از نظر امکانات بهداشتی و درمانی

 بود کشور منطقه نیتر ریفق یدرمان و یبهداشت امکانات نظر از تهران هیحاش :گفت بهداشت ریوز
 جیتدر به د،یجد یمارستانیب یها تخت ساخت با و تهران یپزشک علوم دانشگاه سه تالش با که

 .شودیم خارج تیمحروم از

 مارستانیب دیجد یهابخش افتتاح نییآ در روزید عصر یهاشم حسن دیس لنا،یا  یخبر گزارش به
 دولت یابتدا یهاچالش از یکی :داشت اظهار مطلب نیا انیب ضمن تهران، (س)فاطمه حضرت

 یپزشک علوم نشگاهدا با رانیا یپزشک علوم دانشگاه که بود یاخودساخته یهایگرفتار ازدهم،ی
 .شد گذاشته ما عهده بر دانشگاه دو نیا انتزاع و بود شده ادغام تهران

 اما باشد داشته ادامه دانشگاه دو نیا ادغام که داشتند اصرار افراد یبرخ :گفت بهداشت ریوز

 یشورا در زین یروحان دکتر و شوند جدا گریهمد از دانشگاه دو که کرد یم حکم ریتدب و عقل
 .کرد موضوع نیا از یادیز یها تیحما ،یفرهنگ انقالب یعال

 حال در بود، دهید که ییها بیآس رغمیعل رانیا یپزشک علوم دانشگاه :کرد اضافه یهاشم
 یها بخش در دانشگاه نیا در همکارانمان از دیبا و گرفته قرار شرفتیپ و یترق ریمس در حاضر

 .کنم تشکر مختلف،

 مورد در محب مجموعه و رانیا یپزشک علوم دانشگاه نیب ختالفا به اشاره با بهداشت ریوز
 قوه و دولت مجلس، یسو از :کرد خاطرنشان گذشته، یسالها در (س)فاطمه حضرت مارستانیب

 یاعده و شدیم هیارا یمتناقض کامال یشنهادهایپ مارستان،یب نیا سر بر اختالف مورد در هییقضا

 به زین گرید یاعده و باشد نداشته وجود (س)فاطمه حضرت مارستانیب که بودند نیا دنبال به
 .شد حل هم اختالف نیا خوشبختانه و بودند محب مجموعه بیتخر دنبال

 محب و (س)فاطمه حضرت مارستانیب که رفتندیپذ محب مجموعه انیمتول :شد ادآوری یهاشم
 کنند واگذار بهداشت زارتو به شده، اخذ وام پرداخت جز به یوجه گونه چیه افتیدر بدون را کوثر
 شد منتقل بهداشت وزارت به مارستانهایب نیا تینها در و
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 که شد مقرر و میکرد واگذار بهداشت وزارت یارز یامنا اتیه به را مارستانهایب نیا :افزود یو

 یتختخواب 800 پروژه و کینیکل یمهد کاشان، در یگرید مارستانیب مارستان،یب دو نیا بر عالوه
 .شود یپزشک علوم دانشگاه لیتحو تاینها و کند اداره را (ره)ینیخم امام انمارستیب

 انبار، استقرار شامل مارستانیب نیا توسعه یها پروژه یاجرا یبرا :گفت ادامه در بهداشت ریوز

 حداقل قات،یتحق و یبستر اتاق شامل دیجد یها بخش ساخت و موتورخانه نگ،یپارک سات،یتاس
 زین را گرید یبخش و بهداشت وزارت را آن از یبخش که است ازین اعتبار نتوما اردیلیم 20 به

 .کرد خواهد نیتام رانیا یپزشک علوم دانشگاه

 شود یم نیتام ثابت یا هیسرما ماه، هر ها پروژه یاجرا یبرا صورت نیا در :کرد حیتصر یهاشم
 در و ابدی توسعه (س)مهفاط حضرت مارستانیب تا شود یم جادیا مارستانیب یبرا یا پشتوانه و

 .شود تیتقو زین است مارستانیب نیا یاصل یازهاین از یکی که یتوانبخش بخش آن، کنار

 شوندیم یبررس مارستانیب یکمبودها

 و کرد دیتاک مارستانیب نیا یکمبودها نیتام بر خود سخنان از یگرید بخش در بهداشت ریوز
 آن یکمبودها و شود یم اعزام مارستانیب نیا به بهداشت وزارت درمان معاونت از یاتیه :افزود
 .شود یم نیتام و یبررس موارد ریسا و عمل اتاق در ازین مورد زاتیتجه ،یبردار ریتصو ژهیو به

 با بهداشت وزارت کمک با زین مارستانیب نیا نگیهتل یارتقا طرح اقدامات یهاشم دکتر گفته به
 .شد خواهد یریگیپ یشتریب سرعت

 یاستخدام فیرد کی یحت صیتخص عدم و یپرستار یروین هزار 28 یبازنشستگ

 نیا در :گفت از،ین مورد یانسان یروین حوزه در بهداشت وزارت مشکالت خصوص در بهداشت ریوز

 یاستخدام فیرد کی یحت و شدند بازنشسته یپرستار یروین هزار 28 حدود حداقل سال چهار
 یروین کی هر یازا به حساس، مشاغل در قانون اساس بر که یحال در ندادند اختصاص ما به هم

 .شود نیگزیجا نفر کی دیبا بازنشسته

 به مراجعه شیافزا شاهد و گرفتند قرار مهیب پوشش تحت نفر ونیلیم 11 دولت نیا در :گفت یو
 تخت اشغال بیضر مارستانهایب از یبرخ در یحت میبود یمارستانیب یها اورژانس و مارستانهایب

 و شدند عیتوز کشور در متخصص و پزشک هزار 12 آن، بر عالوه و دهیرس درصد 80 حدود هب 25 از
 .افتین شیافزا ما، یانسان یروین اما شد جادیا دیجد یمارستانیب تخت هزار 21 از شیب

 وزارت به نفر هزار 17 حدود یریبکارگ مجوز درمان و بهداشت حوزه در :شد ادآوری یهاشم 

 باشد داشته یانسان یروین 2.4 حداقل دیبا یمارستانیب تخت هر که یحال در شد داده بهداشت
 .میداشت ازین تعداد نیا برابر سه حدود به که

 حیتصر بهداشت، وزارت در یداد قرار یانسان یروین یادیز تعداد وجود به اشاره با بهداشت ریوز
 ای کند یم یکوتاه نهاآ استخدام در بهداشت وزارت که کنند یم تصور یقرارداد پرسنل :کرد

 نفع به شوند، تیوضع لیتبد که یقرارداد پرسنل تعداد هر کهیحال در دهد یم خرج به خست

 آنها حقوق خزانه، از دولت صورت، نیا در رایز است بهداشت وزارت و یپزشک علوم یها دانشگاه
 را آنها حقوق ،خود یدرآمدها محل از که ستین مجبور گرید بهداشت وزارت و کند یم پرداخت را

 نهیهز یآموزش و یدرمان و یبهداشت یفضاها توسعه یبرا را منابع نیا تواند یم و کند پرداخت

 .کند

 ساالنه که دارند وجود بهداشت وزارت در یقرارداد پرسنل نفر هزار 110 حدود :گفت یهاشم

 در اگر .شود یم پرداخت آنها به ،یاختصاص یدرآمدها محل از تومان اردیلیم هزار 4 تا 3 حدود
 .میهمراه آنها با هم ما هستند یشاک یانسان یروهاین پرسنل، حوزه



 بهداشت وزارت در یانسان یروین مشکالت دوازدهم دولت در که کرد یدواریام ابراز بهداشت ریوز

 .ابدی کاهش

 زا اشکال واقع در که رندیگ یم سالمت تحول طرح به که یاشکاالت از یکی :کرد اضافه یهاشم 
 طرح نیا یاجرا انیجر در که است ییشرکا طرف از مشکل بلکه ستین سالمت تحول طرح

 پرسنل انتقادات و یناراحت موجب که است یانسان یروین حوزه ، آن و نکردند را الزم یها تیحما
 .شد بخش نیا در مردم یتمندیرضا شیافزا عدم و

 هارشته از یبرخ تعهد و لیتحص دوره طول کاهش ضرورت

 هر مارستانیب نیا در :افزود و کرد اشاره یروزآبادیف مارستانیب از خود ریاخ دیبازد به بهداشت ریزو

 قابل رکردید با زین ها کارانه گر،ید یسو از و است یمارستانیب تخت 14 تا 13 مسئول پرستار
 .اند نکرده عمل خود یقانون فهیوظ به نهیزم نیا در ها مهیب و شود یم پرداخت ،یتوجه

 علوم دانشگاه به را یپرستار یانسان یروین یریبکارگ مجوز میتوان یم :کرد خاطرنشان یهاشم

 یپرستار یروین تیترب به یاختصاص یدرآمدها محل از مارستانهایب خود تا میبده رانیا یپزشک
 .دهند کاهش را خود مشکالت و بپردازند

 شیافزا را او یافتیدر میتوان یم یپرستار یروین مشکل جبران یبرا :شد ادآوری بهداشت ریوز
 حقوق، یافتیدر اما موافقم راهکار دو هر با من که میکن شتریب را یپرستار یروین تیترب ای میده
 .است دولت نیقوان تابع

 یها رشته از یبرخ تعهد دوره طول کاهش خصوص در خود سخنان یانیپا بخش در بهداشت ریوز
 گفتم یپزشک یتخصص یشورا رخانهیدب به ابتدا همان از :گفت ک،یپالست یجراح مانند یپزشک

 یطوالن دینبا تعهد یها دوره و ابدی کاهش ها رشته از یبرخ تعهد و لیتحص دوره طول دیبا که
 کاهش قلب و اطفال یجراح مانند ها رشته از یبرخ یها دوره طول حاضر حال در البته و شود

 .افتی

 تپه کرهفتشین مجتمع گان بازنشسته مجدد اعتراض

 خبر اساس بر: است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه ،  ...یهماهنگ تهیکم یتلگرام کانال نوشته به
 شکرین شرکت اسفندماه بازنشسته 340 از نفر100 حدود خرداد، 20 شنبه امروز صبح ،یافتیدر

 درصد 4 سهم پرداخت در شرکت ریتاخ از دنیشد و مراجعه شرکت تیریمد به مجددن تپه هفت
 امور سیرئ یها صحبت با کارگران اعتراض نیا .کردند انتقاد یاجتماع نیتام سازمان به کارفرما

  .خواهدشد پرداخت مذکور مبلغ ندهیآ روز چند ظرف که کرد اعالم او و دیگرد مواجه شرکت یادار

 .دادند انیپا خود اعتراض به مشروط بصورت زین تپه هفت شکرین بازنشسته کارگران

 ۶۹۳۱ خرداد ۰۲ - یکارگر یها تشکل جادیا به کمک یبرا یاهنگهم تهیکم

 :کرد اعالم کرج ستیز طیمح اداره سییر

 شود شهر با فاضالب آبیاری می مزارع محمد

 ستیز طیمح اداره سییر :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ نبهش لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 .است یجد محمدشهر یهاابانیخ و معابر در یجار فاضالب مشکل :گفت کرج

 یکی هاابانیخ و معابر در فاضالب شدن یجار :کرد اظهار یلشکر درضایحم لنا،یا یخبر گزارش به
 یزشت چهره نکهیا بر عالوه بفاضال شدن یجار.است محمدشهر ساکنان مشکالت نیترمهم از

یم خطر به را شهروندان سالمت و دارد مشکل زین یطیمحستیز لحاظ از دهد،یم شهر به
 .اندازد
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 فاضالب ستمیس کردن استاندارد یبرا یاساس اقدامات الزم یهایریگیپ با دیبا :افزود یلشکر

 نیا در یمسکون یاحدهاو تعداد شیافزا و تیجمع رشد به توجه با.داد صورت محمدشهر یشهر
 یسامانده و یبهساز یهاطرح یاجرا چون کرد؛ اقدام نهیزم نیا در ترعیسر هرچه دیبا شهر
 .شد خواهد دشوارتر ندهیآ یهاسال در فاضالب ستمیس

 یبرخ یاریآب :افزود و کرد اشاره محمدشهر مشکل گرید به خود یهاصحبت از یگرید بخش اودر
 آلوده مواد نفوذ باعث فاضالب، با مزارع یاریآب .است شهر نیا مشکالت گرید از فاضالب با مزارع

 شمار به کنندگانمصرف سالمت یبرا یدیتهد امر نیا که شودیم یکشاورزمحصوالت به فاضالب

 .دیآیم

 یاریآب روند ادامه از یشتریب تیجد با دیبا مربوط مسئوالن:کرد ابراز کرج ستیز طیمح اداره سییر

یب موضوع و شودیم افراد در یماریب بروز باعث اتفاق نیا چون کنند؛ یریجلوگ فاضالب اب مزارع
 .ستین یتیاهم

 !سال27از کارپس قانون 7 ماده کی تبصره یاجرا وعده

 رفاه و کار تعاون، ریوز معاون: است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه مهر، یدولت یخبرگزار نوشته به
 در مستمر ریغ تیماه با یکارها یبرا «موقت مدت حداکثر» نییتع نامه نییآ هیته از یاجتماع

 .خبرداد کار قانون ۱ ماده کی تبصره یاجرا یراستا

 سال ۰۱ حدود یط که کار قانون ۱ ماده کی تبصره یاجرا از مهر، با گفتگو در انیریمش احمد
 نیتام یراستا در هاهبرنام نیا از یکی :گفت و خبرداد مانده، معطل کار قانون بیتصو از گذشته

 .بود خواهد نهیزم نیا در مثبت اقدام کی که است تبصره نیا یاجرا ،یروین یشغل تیامن

 :گفت ریخ ای شد داده بازگشت دولت به کار قانون اصالح حهیال ایآ که سوال نیا به پاسخ در یو
 وجود دینبا آن یبررس ادامه بابت از ینگران و است شده متوقف حهیال نیا یبررس دیترد بدون

 .است انجام حال در آن بازگشت ندیفرا نکهیا ضمن .باشد داشته

 تا شد مقرر ۶۹۱۳ ماه آبان مصوب کار قانون ۱ ماده کی تبصره اساس بر منبع، نیهم گزارش به بنا
 امور و کار وزارت توسط دارد مستمر ریغ جنبه آنها عتیطب که ییکارها یبرا موقت مدت حداکثر
 گذشته سال ۰۱حدود یط تنها نه که شود یینها رانیوز أتیه بیتصو از پس و هیته یاجتماع

 .بود شده حذف تبصره نیا کار قانون اصالح حهیال در بلکه نشد ییاجرا مهم تبصره نیا

 :کار یاسالم یشوراها یعال کانون رهیمد اتیه عضو
 پذیرند اندازه آسیب بیکاران و کارگران به یک/مذاکره بر سر طرح کارورزی ادامه دارد

 از یکارگر یصنف فعال کی :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 کار تعاون، وزارت اشتغال یگذاراستیس رکلیمد با یکارگر گروه ندگانینما مشترک جلسات ادامه

 .داد خبر یکارورز طرح مورد در یاجتماع رفاه و

 کار یاسالم یشوراها یعال کانون رهیمد اتیه یاعضا از «ییخدا یعل» لنا،یا خبرنگار گزارش به
 یبرا دولت در که ییهابرنامه از یکارگر یصنف یهاتشکل یکل صورتبه :گفت کشور

 آحاد ریسا مانند زین یکارگر یصنف ینهادها معموال و ندارند یخبر شده؛ دهید تدارک ییاشتغالزا
 .شوندیم مطلع ییهابرنامه نیچن وجود از آخر لحظات در جامعه

 در یشیآزما صورت به یدانشگاه مراکز النیالتحصفارغ یکارورز طرح که هاستماه :داد ادامه یو

 به آن جینتا ظاهرا و درآمده اجرا به کشور یهااستان از یبرخ در تقرمس یصنعت یواحدها
 ۱۶ ماده در شده مقرر فیتکل یاجرا یبرا بخواهد آن مدد به دولت تا شده لیتبد یاهیدستما
 .کند اقدام توسعه ششم برنامه قانون
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 گروه با ار یخوب یتعامل هیرو طرح نیا خصوص در کار وزارت مسئوالن که است درست :افزود یو

 مرتبط مسائل مورد در یسازمیتصم روند مییبگو که است یانصافیب اما اندگرفته شیپ در یکارگر
 .است یدولت و ییکارفرما ،یکارگر یاجتماع یشرکا جانبهسه یگفتگوها تابع رانیا کار بازار با

 یاجرا همان از ستیبایم یکارگر گروه بود، نیا از ریغ اگر :گفت کار یعال یشورا یکارگر عضو

 یاجرا تا مانده هفته چند فاصله در نکهیا نه گرفتیم قرار انیجر در یکارورز یشیآزما طرح
 تازه یکارگر مختلف یهاگروه اعتراض اعالم از بعد و شود مطلع مطبوعات قیطر از طرح یرسم
 .شود دعوت مذاکره یبرا

 اتیجزئ از یکاروز طرح یاجرا از قبل دیبا که میکرد اعالم چهارشنبه روز جلسه در :داد ادامه یو
 یدانشگاه النیالتحصفارغ سرنوشت از ژهیو به و نظر مورد یهااستان در طرح نیا لوتیپا یاجرا

 .میشو مطلع شوند،یم کار طیمح وارد کارورز عنوان به که

 و نیمع یزمان مدت یبرا یکارورز طرح دیبا که میمعتقد یکارگر گروه عنوان به :داد ادامه ییخدا

مهارت نیتریکاربرد از اطالع بدون اکنون هم که یدانشگاه النیالتحصفارغ مورد در تنها و محدود
 .شود ییاجرا اند،شده کار بازار وارد یشغل یعموم و یتخصص یها

 فاقد و واردتازه کارگران یبرا یکارآموز طیشرا ،یکنون کار قانون از پنجم فصل در نکهیا یادآوریبا یو

 از را یآموز مهارت یهابرنامه یاجرا دیبا دولت :افزود است،شده ینیب شیپ کار بازار به ارتمه
 سطح نیکمتر به روکارین از سوءاستفاده امکان تا کند منتقل آموزش و لیتحص طیمح به کار طیمح
 .برسد خود

 مراحل یتمام بر نظارت خواهان یکارگر یصنف ینهادها :گفت کار یعال یشورا یکارگر عضو
 یبرا یابزار به طرح نیا مفاد عمل در که هستند نگران رایز هستند یکارورز طرح یاجرا

   .شود لیتبد کار یروین از سوءاستفاده

 کند القا جامعه به دارد تالش که یاافتهی رواج تازه گفتمان برخالف :افزود یکارگر یصنف فعال نیا

 قرار هم مقابل در را آنها منافع تضاد و شده میتقس کارگران و کارانیب دسته دو به کار یروین که
 نامناسب طیشرا تحت که شده لیتشک یشاغالن و کارانیب از رانیا یکارگر جامعه است،داده

 .است شکننده و متزلزل اندازهکی به آنها معاش تیامن یاقتصاد

 یکارگر چیه که سالهاست اکنون کار موقت یقراردادها مدد به :افزود خود مقصود هیتوج در یو
 ندگانینما و شاغل کارگران انیم مرز شود، متصور ساله ۹۲ یشغل ندهیآ خود یبرا تواندینم

 حالت نیبهتر در کار یقراردادها است، شکننده و کیبار مو تار کی اندازه به کارانیب با آنها یصنف
 و توقع کاریب و لشاغ کارگران یتمام یطیشرا نیچن در نیبنابرا شوندیم دیتمد سال کی یبرا

 .دارند خود یصنف ندگانینما از یمشترک انتظار

 اختالف از شیب مراتب به شاغل کارگران با کارانیب ارتش منافع اشتراک دارد دهیعق که ییخدا
 را کشور کار بازار به ورود انیمتقاض درصد 75 حداقل یرسم اعالن طبق :گفت آنهاست، منافع
 صاحبان و مسئوالن انیم در مانند اگر تیجمع نیا دهند،یم لیتشک یدانشگاه النیالتحصفارغ

 .نداشتند معاش دغدغه قطعا داشتند، یمعتبر رابط و آشنا هیسرما

 به تا است یکاف کاریب و شاغل کارگران انیم اتحاد جادیا یبرا لیدل نیهم کنمیم تصور :افزود یو

 را استفاده تینها یکارورز طرح از وانندبت که نشود داده فرصت نیا یاحتمال کنندگانسوءاستفاده
 .دهند قرار یکشبهره مورد کارورز نام به را ینسل ابد تا و کرده

 ؛یجهان عرضه مازاد مورد در ها ینگران تداوم با

 شد ارزان درصد ۴ نفت
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ها  یتداوم نگران: آمده است  ۳۱ستم یترز، شنبه بیمهر به نقل زا رو یدولت یوشته خبرگزاربه ن
 یدرصد ۰مت نفت در هفته گذشته افت حدودا ینفت موجب شد تا ق یدر مورد مازاد عرضه جهان

 .سنت در هر بشکه برسد ۶۱دالر و  ۰۸ان معامالت به یرا تجربه کند و در پا

ش یروز افزایمت نفت دیه، قیجریدر ن یاز توقف انتقال نفت از خط لوله امهر ، پس  یبه گزارش خبر
مت نفت درهفته ینفت موجب شد تا ق یها در مورد مازاد عرضه جهان یداشت، اما تداوم نگران

 .را تجربه کند یدرصد ۰گذشته افت حدودا 

ش به یسنت افزا ۰۳روز با یان معامالت دیمت هر بشکه نفت برنت در پاین گزارش، قیبر اساس ا

ش یسنت افزا ۶۳ یان معامالت هفتگیز در پایکا نیمت نفت خام آمریق. دیسنت رس ۶۱دالر و  ۰۸
ر یذخا یر حجم باالیتحت تاث یمت هر دو شاخص نفتیق. دیسنت رس ۸۹دالر و  ۰۱داشت و به 

 .را تجربه کرد یدرصد ۰حدودا  ی، کاهش هفتگیکا و مازاد قابل توجه عرضه جهانینفت آمر

ت یک تثبیش از یب یزین چیکنم ا یمن فکر نم»: ن باره گفتیلگر بازار نفت در اینا، تحلین مک کیگ
 «.ن تر خواهد بردییمت ها را پاید باز هم قیش در تولیافزا... مت باشدیق یموقت

جاد کرده و موجب نشت نفت از یا یجر سوراخیناشناس در خط لوله ترانس ن یپس از آنکه فرد
ن خط لوله اعالم یه در مورد ارسال نفت توسط ایجرین« شل دولوپمنت»ه شد، شرکت ن خط لولیا

 .حالت فورس ماژور کرد

ان یشورش یت هایشود، اما فعال یقا محسوب مین صادر کننده نفت در آفریه معموال بزرگتریجرین
 .تن مختلف شده اسیادین کشور در میموجب کاهش و قطع صادرات نفت ا یت دولتیریو سوء مد

د نفت در یان تولیجر»دهد که  ین نشت نفت نشان میلگر کومرز بانک گفت، ایچ، تحلیکارستن فر
 «.با ثبات دارد یه فاصله چندانیجرین

د را ینفت توافق کردند که طرح کاهش تول یدید کنندگان کلیگر تولی، اوپک و دیالدیماه گذشته م
 .دد کننیتمد ۰۲۶۸ان مارس یتا پا یعنیگر یماه د ۳تا 

 یشراره ا یهزار بشکه ا ۰۱۲ یدان نفتی، اعالم کرده، میبینفت ل ین حال، شرکت ملیدر هم

 .باز خواهد گشت ینده به حالت عادیروز آ ۹ ید در آن در طیشده و تول ییکشور بازگشا

 ه استباقیماند« طزره»دو ماه از طلب مزدی کارگران معدن زغال سنگ 

 از سمنان در یکارگر منابع :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 خبر طزره سنگ زغال معدن کارگران از نفر هزار از شیب یایمزا و حقوق پرداخت در ماهه۰ قیتعو
 .دهندیم

 یمعدن واحد نیا در یدقراردا و یرسم صورتبه که طزره کارگران یبرخ لنا،یا خبرنگار گزارش به
 منابع نبود و ینگینقد کمبود آنها مزد نشدن پرداخت عامل نیترمهم نکهیا انیب با کارند مشغول

 رو یروند معدن یمال و استخراج تیوضع قبل ماه سه حدود از آنکه وجود با :گفتند است، یمال

 .است ماندهیباق همچنان ما یشتیمع مشکالت اما است، داشته بهبود به

 پرداخت  دستمزد کارگران همه به ماه هر ستیمدع کارفرما نکهیا انیب با کارگران از گروه نیا

 عمل در اما کنندیم افتیدر را خود مزد ماهانه صورت به کارگران اگرچه :افزودند ادامه در کند،یم
 .دارد وجود ریتاخ ماه دو آنها دستمزد پرداخت ندیفرآ در
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 نیآخر است، شده واقع شاهرود شهرستان در که طزره سنگ لزغا معدن کارگران گفته به

 را آن کارفرما که است ماه اسفند دستمزد به مربوط اندکرده افتیدر واحد نیا کارگران که یحقوق
 .است کرده زیوار کارگران حساب به (ماه خرداد ازدهمی) گذشته هفته پنجشنبه

 به یمعدن واحد نیا کارگران معوقه مطالبات نیا از شیپ ؛یشرق البرز معدن کارگران اظهارات طبق

 از یبخش ماه هر افتاد اتفاق شیپ ماه چند از که یتیریمد راتییتغ با که دیرسیم ماه پنج
 و نیفرورد دستمزد اکنون هم که یبطور شد پرداخت حسابسان به کارگران معوقه مطالبات

 طلبکارند کارفرما از را ماه بهشتیارد

 

 شد؛ عنوان مهر با گوگفت در اسحاق آل

 دانندینم مولد را یبازرگان یبرخ / است یضرور صنعت وزارت کیتفک

  یعقوبی میمر
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دولت  یر بازرگانیوز: آمده است  ۳۱ستم خرداد یمهر؛ شنبه ب یدولت یبه نوشته خبرگزار
و  یبوده و از الزامات رشد اقتصاد یم درستیاز صنعت تصم یک بازرگانیتفک: گفت یسازندگ

 .شرفت کشور استیپ

م دولت یدر گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصم یدولت سازندگ یر بازرگانیآل اسحاق، وز ییحی 
رست در حوزه مات دیک از تصمین تفکیا: ک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفتیتفک یبرا

 .است یکشور الزام یش درآمدهایو افزا یرشد اقتصاد یبوده و برا یبازرگان

 
 .هم هست یک سه وزارتخانه نه تنها الزم بلکه ضروریتفک: د کردیتاک یو
 

: ان کردیر گذار است بیدر تمام حوزه ها در اقتصاد تاث ینکه مسئله بازرگانیآل اسحاق با اشاره به ا
ن بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل یا. دارد یگاه جدید جایرابطه با تول کشور در یبازرگان
 یاز سو. ز موثر استیشت مردم نیداشته و در مع یار پررنگینقش بس ین المللیو ب یا منطقه

ت واردات و صادرات و یریع و نظام مدیاست که در ارتباط با نظام توز یموضوع یگر بازرگانید
 .ار مهم استیکشور بس یصادن تعادل نظام اقتیهمچن

 

گاه یجا یع با وزارت بازرگانیپس از ادغام وزارت صنا: افزود یندگان اتاق بازرگانیئت نمایعضو ه
در . د افول کردیتول یانیو حلقه پا یارزآور یاز ارکان اصل یکیران  به عنوان یا یخارج یبازرگان

از  یده و بازارهایر را بهبود بخشکشو یتوانست روابط اقتصاد ین بخش نه تنها میکه ا یحال
 .ز بودین یاسیروابط س یبرا ینیدست رفته را بازگرداند بلکه تضم

 

ن سالها یا ید طیآنچه بخش تول: د گفتیدر امر تول یگاه بازرگانیبا اشاره به جا ین فعال اقتصادیا
ن وزارتخانه  در یاخال . جه انبار شدن محصوالت بودیو در نت یبا آن مواجه بود، کاهش روابط تجار

مختلف کشور کامال مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در  یبازارها

ات ییفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزینقش خود را درست ا ینه تجارت و بازرگانیزم
 .و صادرات و ورادات دخالت کند یگذار مت یو فروش و ق یابیبازار
 

باعث  یوزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگان ینگاه اشتباه مسئوالن فعل: د کردیتاک یو
ران را با یا یت صنعت و تجارت خارجیو نادرست شده و در نها یراصولیغ یها یگذار استیس
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ندارند و  یبه مولد بودن بخش بازرگان ین افراد اعتقادیمواجه کرده است چون ا یجد یچالش ها

 .شان خارج کرده اندیت هایاز اولو ل آن راین دلیبه هم
 

ف یکند و تضع یفا میرا ا ید نقش اصلیره تولیدر تمام زنج یمبحث بازرگان: آل اسحاق اظهار کرد

و  ییفروش محصول نها یبرا یابیه تا ثبت سفارش و بازاریه مواد اولین مبحث از سفارش و تهیا
 .استجاد کرده یا یده ایمشکالت عد... مه و یحمل و نقل و ب

 

م بازار به عهده یآنها و تنظ یره سازیو ذخ یاساس ینظام واردات کاالها: در ادامه گفت یو
ران یم ایتحر ین تمرکز برایشترین بس که بین بخش از اقتصاد همیت ایدر اهم. است یبازرگان

فروش  یاز و هم برایمورد ن ید کاالهایخر یهمبرا. ران بودیا یبازرگان یرهایقفل کردن مس

 .ما بود یتجار یرهاین اقدام بستن مسیکشور اول یدیصوالت تولمح
 
ل یتنها صفت تبد. آوردند یرا کار مولد به حساب نم یکار بازرگان یمتاسفانه برخ: ح کردیتصر یو

د یتول یدر اغلب قسمت ها یکه بدون بازرگان یدانند در حال یمواد به محصول را مولد صنعت م
 .ه خواهد ماندیبدون مواد اول

 

 برابر گرانتر شد ٦تعرفه پروتز سمعک 

مهیب یفن امور رکلیمد :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 ،یاجتماع نیتام سازمان رهیمد اتیه بیتصو براساس :گفت یاجتماع نیتام سازمان شدگان

یم شیافزا الیر هزار ٦۲۲ و ونیلیم ۶۰ رقم به یفعل الیر ونیلیم ۰ مبلغ از سمعک پروتز تعرفه
 .ابدی

 بیتصو براساس :گفت یاجتماع نیتام سازمان شدگان مهیب یفن امور رکلیمد لنا،یا گزارش به
 ۶۰ رقم به یفعل الیر ونیلیم ۰ مبلغ از سمعک پروتز تعرفه ،یاجتماع نیتام سازمان رهیمد اتیه
 .ابدییم شیافزا الیر هزار ٦۲۲ و ونیلیم

 یتبع افراد و یاجتماع نیتام رانیبگیمستمر و یاصل شدگانمهیب یتمام :افزود یآتش منصور
 .شوندیم تعرفه شیافزا نیا شامل طیشرا احراز صورتدر آنان تکفل تحت

 ۶۰) شده نییتع متیق از فاکتور براساس شده یاردیخر سمعک متیق چنانچه :داد ادامه یو
 .شد خواهد پرداخت فاکتور در مندرج مبلغ باشد، کمتر (الیر هزار ٦۲۲ و ونیلیم

 یتخصص یداروها مصرف و زیتجو ای و یجراح اعمال انجام با که یشدگانمهیب :گفت یآتش
 .ستندین سمعک پروتز افتیدر مشمول باشند، داشته درمان قابل یشنوائکم مربوطه،

 یکارورز

 :شد اعالم مهر با گفتگو در

 طرح یاجرا شرط/کار وزارت مسئوالن با یکارورز طرح ابهامات یبررس

 کار قانون اصالح حهیال قوت و ضعف نقاط یبررس زگردیم 

http://www.mehrnews.com/news/3999797 

کار،  یعال یشورا یعضو کارگر: آمده است  ۳۱ستم یمهر ؛ شنبه ب یدولت یخبرگزاربه نوشته 

کشنبه یرش است، از جلسه روز یک دوره موقت قابل پذیفقط در  یطرح کارورز ینکه اجرایان ایبا ب
 .ن طرح خبردادیرادات ایا یبررس ین وزارتخانه برایبا مسئوالن ا

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/498287-تعرفه-پروتز-سمعک-برابر-گرانتر-شد
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 یشوار یر خود به عنوان عضو کارگریا اشاره به جلسه اخدر گفتگو با خبرنگار مهر، ب ییخدا یعل

طرح  یدر حوزه اشتغال که با هدف بررس یکار با مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یعال
الن یژه اشتغال فارغ التحصیو یکارورز»در خصوص طرح  یادیمباحث ز: برگزار شد، گفت یکارورز

ن وزارتخانه یاست که تاکنون، دو جلسه در ا یدر حال نین جلسه مطرح شد؛ ایدر ا« یدانشگاه

رکل توسعه یصورت گرفته که در جلسه نخست در حضور مد یطرح کارورز یدر خصوص بررس
م و ین طرح را اعالم کردیا یبا اجرا یجامعه کارگر یها یها و نگران یتیاز نارضا یکسریاشتغال، 
ر برگزار شد، یوز ینیتوسعه اشتغال و کارآفرر با معاون ین جلسه که روز چهارشنبه اخیدر دوم

 .ن طرح اعالم شدیا یرادات اجرایها، نقاط ضعف و ا یاز نگران یگریبخش د

با مسئوالن وزارت تعاون، کار و  یگریل جلسه دین از تشکیکار، همچن یعال یشورا یعضو کارگر

: خبرداد و گفت( دادخر ۰۶کشنبه یفردا )کشنبهیدر روز  یدر خصوص طرح کارورز یرفاه اجتماع
کار اجرا شود، منافذ یالن بیقرار است با هدف اشتغال فارغ التحص یکه تحت عنوان کارورز یطرح

 .ر باشدیب پذیدارد که ممکن است آس یادیز

درصد از  ۱۱ن وزارتخانه، ساالنه یر کار و مسئوالن اینکه بنا بر اعالم وزیبا اشاره به ا ییخدا
، ین مخاطبان طرح کارورزیبنابرا: هستند گفت یالن دانشگاهیفارغ التحصبازار کار از  یها یورود

 .است یکاریب یالن دانشگاهیاز فارغ التحص یبخش عمده ا

استثمار  ید جلوینکه باید بر ایکار کشور با تاک یاسالم یشوراها یسه کانون عالیأت رئیعضو ه
 یاز اجرا یرفع دغدغه جامعه کارگر یدر راستا: م گفتیریبگ یطرح کارورز یکار را با اجرا یروین

 .میا را به مسئوالن وزارت کار ارائه داده یشنهاداتیپ یطرح کارورز

 ینحوه نظارت بر اجرا: اشتغال دانش آموختگان گفت یطرح کارورز یبا اشاره به ابهامات اجرا یو

وشت از ابهامات طرح هستند تا مبادا به سرن یآن بخش ین مدت زمان اجرایطرح و همچن
 .مشابه در گذشته منجر شوند یها طرح

ها محدود  یرا صرفا به بازرس یطرح کارورز یاگر وزارت کار، نحوه نظارت بر اجرا: ادامه داد ییخدا

مختلف از جمله  یها ها وزارت کار در بخش یست؛ چراکه تجربه بازرسیما قابل قبول ن یکند، برا
ز نبوده یت آمیمه کارگران، موفقینفر از پرداخت حق ب ۱ ریز یها ان کارگاهیت کارفرماینظارت بر معاف

 .است

و در  ید در نظام آموزشیکار با یرویم اساسا نیما معتقد: کار گفت یعال یشورا یعضو کارگر
الن ما با یالزم را کسب کند و اگر امروز فارغ التحص یمهارت ها یکارورز یدرس یقالب واحدها

ن مشکل در بازار کار رفع شود بلکه نظام آموزش یشه اید ریمواجه هستند، نبا یمشکالت مهارت
 .نه پاسخگو باشدین زمید در ایبا یعال

اند که  رفتهیده بودند و پذینه با ما هم عقین زمیالبته مسئوالن وزارت کار در ا: گفت ییخدا
 .مرتفع شود ید در نظام آموزش عالیدانش آموختگان با یمشکالت مهارت

 یمیل عظیبا خ یآموزش عال یها یل کوتاهینکه امروز به دلید بر ایبا تاک یرکارگ ین فعال صنفیا

 ین برهه حساس، از اجراین در ایبنابرا: م گفتیمواجه هست یل دانشگاهیکاران فارغ التحصیاز ب
. ک دوره موقت اجرا شودید در یبا  ن طرحیم اما ایکن یت میحما یمکمل مانند طرح کارورز یها طرح

ان یدانشجو یسطح مهارت یارتقا یرا برا ینظام آموزش عال یها استید سیت بادول یاز طرف

 .ت کندیاصالح و تقو

در ادامه دو : گفت یکشنبه با مسئوالن وزارت کار در خصوص طرح کارورزیدرباره جلسه روز  یو

ش رو قرار است بسته جامع ین طرح، در جلسه پیرادات ایابهامات و ا یجلسه گذشته و بررس
 .میریات آن قرار بگیان جزئیح شود تا در جریر تشریال فراگاشتغ



 سال اعتراض کاله زردها ۳امضای وزیر؛ پایانی بر 

 یاپراتورها دائم کارگر طرح :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 .دیرس اامض به روین ریوز توسط برق یقو فشار یهاپست

 ریوز توسط برق یقو فشار یهاپست یاپراتورها دائم کارگر طرح سرانجام لنا،یا خبرنگار گزارش به

 کشور سراسر برق یهاپست یاپراتوها و کارکنان یبرا بود یخوش خبر نیا .دیرس امضا به روین
 .ندهست آن به یابیدست حال در خود مطالبات بر یپافشار و اعتراض سال نیچند از پس که

 .است کرده مصوبه نیا یاجرا به ملزم را ریتوان ماهه سه یفرصت در روین ریوز معلوم، قرار از

 دهیرس روین ریوز یامضا به که سند نیا ،یقو فشار یهاپست یاپراتورها یشورا یاعضا گفته به
 و مراقب نگهبان، اپراتورها، از اعم برق انتقال و عیتوز فوق یهاپست در شاغل کارکنان هیکل است

 .شودیم شامل را پست مسئول

 به گذشته سال دو در و شد شروع شیپ سال سه از رانیا برق یاپراتورها اعتراضات است یگفتن

 .داشت ادامه مستمرا و شد ختم زین ... و مجلس و روین وزارت مقابل در یصنف تحصن نیچند
 .کردیم یریگیپ آنرا برق یوق فشار یهاپست یاپراتور یشورا که بود یطرح دائم یکارگر طرح

 خواهد یمحسوس رییتغ برق یهاپست یاپراتورها کارکنان یکار طیشرا بخشنامه نیا یامضا با 

 یابیارزش و یبند طبقه طرح ضوابط اساس بر است قرار زین کارکنان نیا یایمزا و دستمزد .کرد
 .شود اعمال یدولت یهاشرکت مشاغل

 :ضعفانمست ادیبن ساختمان توسعه معاون

 شود یم یینها وریشهر تا دیجد یپالسکو ساخت طرح

 پالسکو ساختمان در یسوز آتش 
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اد یمعاون توسعه ساختمان بن: آمده است  ۳۱ستم یمهر ، شنبه ب یدولت یبه نوشته خبرگزار
 .شود یم ییور امسال نهایطرح منتخب پالسکو تا شهر: ن گفتمستضعفا

از آنجا که : گفت ییاد مستضعفان، منوچهر خواجه دلویمهر به نقل از بن یبه گزارش خبرگزار
 یپالسکو نظر خود را ارائه کنند، شورا یعالقمند بودند در طراح یو دانشگاه یجامعه مهندس

ق مسابقه انتخاب شود تا ید که طرح پالسکو از طرگذران یا مصوبه یو شهرساز یمعمار یعال

 .مشارکت مهندسان را در بر داشته باشد

ان یدر پا یند انجام مسابقه در دستور کار قرار گرفت و بر اساس زمان بندیفرآ: اضافه کرد یو

شود پس از آن  یم ییور طرح منتخب، نهایان شهریمسابقه اعالم و تا پا یخرداد، ضوابط برگزار
 .شود یآغاز م ییفت مجوز انجام و کار اجراایدر

ن اساس صورت گرفته که یبر ا یزیبرنامه ر: اد مستضعفان ادامه دادیمعاون توسعه ساختمان بن

ساخت پالسکو  یی، تا دو سال کار اجرایا همان پروانه ساخت از شهرداریافت مجوز یپس از در
 .شود یصادر نم یآن ارائه نشود مجوزرا بر اساس ضوابط تا طرح و مشخصات یشود، ز یانجام م

را  یپالسکو، اجاره محل یدر جهت کمک به استقرار موقت صاحبان سرقفل: گفت ییخواجه دلو
 ینیمدت مع یکرده بودند، برا ییشناسا یعصر و طالقانیول یها ابانیکه خود کسبه در تقاطع خ

 .میتقبل کرد
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ساختمان پالسکو به معاونت توسعه  یسازت بازیبعد از حادثه پالسکو، مسئول: اضافه کرد یو

 ۶۰ن اساس مشاور طرح که از مشاوران منطقه یاد مستضعفان واگذار شد؛ بر ایساختمان بن
 .تهران و مسلط به ضوابط و مقررات است انتخاب شد تا در اسرع وقت کار را انجام دهد یشهردار

در کار ما ندارد؛  یریپالسکو تاث ط ملک مجاوریشرا: اد مستضعفان گفتیمعاون توسعه ساختمان بن

 .آن انجام دهند یمنیرا در جهت ا یگردد که بخواهند اقدامات ین به مالکان آن ملک برمیالبته ا

ن کمبودها ید اید بایجد یداشت که در طراح ییساختمان پالسکو کمبودها: افزود ییخواجه دلو

 ینگ به اندازه کافید، پارکیجد یطراحنگ بود که در ینکه ساختمان فاقد پارکیرفع شود از جمله ا
 ید مدنظر و طراحیجد ین طراحیساختمان در ا یدر نظرگرفته خواهد شد؛ ضمنا همه مقررات مل

ق و مقررات مربوط منطبق خواهد بود ی، حری، انرژیمنیا و کشوراز نظر ایروز دن یآن با استانداردها

 .اضافه خواهد شد ین موارد به عرصه قبلیکه ا

ن از ضوابط یا: تواند انجام شود، ادامه داد ید نمی، تولینکه در درون بافت تجاریان ایببا  یو

ت پالسکو یریمد یکه با شورا یاست و بر اساس جلسات ینظارت یها و دستگاه یشهردار
رد؛ بلکه به امور یتواند صورت گ ینم یدین ساختمان کار تولیها هم اذعان دارند که در ا م آنیداشت
 .خدمات مربوط به عرضه و فروش اختصاص خواهد داشتو  یتجار

 ۶۱وجود داشت، اما بر اساس مبحث  یدر ساختمان پالسکو گاز شهر: گفت ییخواجه دلو
 یکند برا ید مین مبحث تاکیشود و هم یده میساختمان گاز فقط تا موتورخانه کش یمقررات مل
د در تمام طبقات برود بلکه گرما از یش نبای، گاز به عنوان گرمایعموم یبا کاربر یها ساختمان

 .شود ین میتام یشیگرما یها ستمیق سیطر

هم در قبل اتفاق افتاده بر  یدیاست و اگر کار تول یدیو نه تول یپالسکو، تجار یکاربر: افزود یو

 .م کردین ساختمان را احداث خواهیا یتجار یخالف ضوابط بوده است، ما هم بر اساس کاربر

ان است؛ البته بحث مربوط به صاحبان یت عرصه و عیت در پالسکو، مالکیمالک: فتگ ییخواجه دلو

ن کرد ییو قانون تع ییمشخص خواهد کرد و هر چه مرجع قضا ییپالسکو را مراجع قضا یسرقفل
 .اد هم بر اساس آن عمل خواهد کردیبن

ثار یاز ا یم نمادیدکر ینیش بیپ یدر ضوابط طراح: اد مستضعفان افزودیمعاون توسعه ساختمان بن

 .آتش نشانان قهرمان در نظر گرفته شود

 یت آن، اقداماتین امنیتام یمانند پالسکو دارد که برا ییاد، ساختمان هایبن: گفت ییخواجه دلو

ساختمان کشور  یها با مقررات مل ن ساختمانیت ایم تا امنیکن یم یریگیت پیآغاز شده و با جد
 .انطباق داشته باشد

 شهر در شهرستان آذر یرگر جوان براثر برق گرفتگک کایمرگ 

ت یریس مرکز مدیرئ: آمده است  ۳۱ستم خرداد ی،شنبه ب یه خبر مندرج در کانال تلگرامیبرپا
در  یگرفتگ خرداد،برق۰۲عصرامروز: گفت یشرق جانیاستان آذربا یپزشک یها تیحوادث و فور

 .ان دادیکارگر جوان پا یشهرستان آذرشهر به زندگ

ن جوان یعصر امروز با اعالم فوت ا: اظهار داشت یوگو با خبرنگار امروز در گفت ییزبه رجارو
هوش مردجوان مواجه شدند بالفاصله یکر بیبا پ یدن کارشناسان اورژانس وقتیپس از رس:گفت

 .را آغاز کردند یویر یاء قلبیو اح یمارستانیش بیپ یاقدامات درمان

مارستان متاسفانه یو ادامه آن در ب یمارستانیش بیاورژانس پ با وجود تالش: ح کردیتصر ییرجا
 .د شدییساله تا۰۹ن کارگریمرگ ا

 :پس از شهادت مظلومانه همکارشان ینهضت سوادآموزدهندگان  آموزش



 پردازند ها می نهضتی ای باشد که آخرین هزینه« یههان»امیدواریم شهادت 

 نهضت دهندگانآموزش :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 یبرا نهیهز پرداخت و تهران به مکرر یآمدها و رفت است قرار زمان چه تا ندیگویم یسوادآموز

 .باشد داشته ادامه مطالباتمان یریگیپ

 مجلس، یستیترور حادثه در یسوادآموز نهضت دهنده شآموز «یاکبر هیهان» شهادت از پس
 نیا از دیشد تاسف ابراز با و گرفتند تماس لنایا با یلرستان دهندهآموزش نیا همکاران از یتعداد
 .شدند خود مطالبات به رتبهیعال مسئوالن توجه خواستار دردناک، حادثه

 مطالبات یریگیپ یبرا هیهان همراه هب بارها و است یلرستان زین او که ها دهندهآموزش از یکی
 به بارها سال چند نیا در که ستیچ هاهیهان و هیهان گناه :دیگویم است، آمده تهران به یصنف

 شدند مجبور ناخواسته اما دندینرس یا جهینت چیه به کردند؛ آمد و رفت یاسالم یشورا مجلس
 .بپردازند یریناپذ جبران نهیهز نیچن

 حقش احقاق یبرا یکس نگذارند هایدولت و مجلس ندگانینما :گفت ادامه رد دهندهآموزش نیا

یم نهیهز هاینهضت که ستین بار نیاول نیا شود؛ نیسنگ یهانهیهز متحمل باشد مجبور
 مجلس مقابل تجمع قصد به تهران یراه که نهضت دهندهآموزش کی زین گذشته سال پردازند؛
 مرگ میدواریام دیگو یم او  .داد دست از را خود جان یا جاده تصادف در بود، یاسالم یشورا

 .پردازندیم ها دهندهآموزش که باشد یا نهیهز نیآخر هیهان

 :یاجتماع نیتام سازمان یعموم روابط کل ریمد

متقاضیان،اخبار استخدام تامین اجتماعی را از پایگاه اطالع رسانی سازمان پیگیری 
 کنند

 کل ریمد و رعاملیمد مشاور :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به

 یها کانال و ها تیسا از یبرخ استفاده سوء به اشاره با یاجتماع نیتام سازمان یعموم روابط
 به ورود انیمتقاض :گفت نهیزم نیا در موثق ریغ اخبار انتشار و استخدام موضوع از تلگرام یخبر
 سازمان یتلگرام کانال و یرسان اطالع گاهیپا از فقط را سازمان نیا در استخدام اخبار کار، بازار

 .کنند افتیدر و یریگیپ یاجتماع نیتام

 به اشاره با یاجتماع نیتام سازمان یعموم روابط کل ریمد و رعاملیمد شاورم لنا،یا گزارش به
 ریغ اخبار انتشار و استخدام موضوع از تلگرام یخبر یها کانال و ها تیسا از یبرخ استفاده سوء

 از فقط را سازمان نیا در استخدام اخبار کار، بازار به ورود انیمتقاض :گفت نهیزم نیا در موثق
 .کنند افتیدر و یریگیپ یاجتماع نیتام سازمان یتلگرام کانال و یرسان عاطال گاهیپا

 استخدام عنوان با یارتباط یها کانال یبرخ در شده منتشر مطلب :افزود پور یتق رعباسیام
 . ندارد صحت کشور سراسر در یاجتماع نیتام سازمان

 نیتام سازمان یاستخدام نآزمو به مربوط اخبار کنند دقت استخدام انیمتقاض :کرد حیتصر یو
 یبرا .شود یم بازنشر گرید یها رسانه در سپس و منتشر سازمان نیا تیسا در ابتدا یاجتماع

 .کنند مراجعه سازمان یرسان اطالع گاهیپا به اخبار نوع نیا صحت از نانیاطم

 مونآز ماه بهشتیارد کمی و ستیب خیتار در یاجتماع نیتام سازمان نکهیا انیب با پور یتق
 نیا اخبار و نام ثبت یبرا یرسان اطالع :داشت اظهار کرد، برگزار کشور سراسر در یاستخدام

 یبه نشان یو کانال تلگرام  www.tamin.irینشان به سازمان نیا یرسم تیسا در آزمون
taminnews@معتبر منتشر شد یو رسانه ها. 

  یساوه براثر برق گرفتگک کارگر جوان دریجان باختن 
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: ساوه گفت یفرمانده انتظام: آمده است  ۳۱ستم یه گزارش صفحه حوادث، شنبه بیبرپا

 .درساوه جان خود را از دست داد ین کار با چکش برقیح یساله ا ۰۹کارگر (خرداد۶۳)روزگذشته

ل حفر چاه ن کارگر درحایا: افزود یز اسدیس، سرهنگ پرویپل یگاه خبریخرداد پا۰۲به گزارش 
 .شد و جان خود را از دست داد یبود که دچار برق گرفتگ یک منزل مسکونیفاضالب در 

 ر مالک کارخانه اتفاق افتاد؛ییمطرح شدن احتمال تغ یدرپ
 ماشین سازی تبریز از تبعات خصوصی سازینگرانی کارگران 

 احتمال گرفتن قوت با :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به

 کارگر هزار به کینزد ،یخصوص بخش به زیتبر یساز نیماش گروه تیریمد و تیمالک یواگذار
 .کردند یراننگ احساس خود، یشغل ندهیآ بابت از یصنعت گروه نیا در شاغل

 و تیمالک یواگذار احتمال گرفتن قوت با :ندیگویم زیتبر یسازنیماش گروه در لنایا یکارگر  منابع

 گروه نیا در شاغل کارگر هزار به کینزد ،یخصوص بخش به زیتبر یساز نیماش گروه تیریمد
 کردند ینگران احساس خود، یشغل ندهیآ بابت از یصنعت

 نیماش گروه است، شده یگردآور یصنعت واحد نیا کارگران از نقل هب که اطالعات نیا هیبرپا
 که است یساز نیماش یگر ختهیر عیوصنا یساز نیماش یصنعت واحد دو از متشکل زیتبر یساز
 گسترش سازمان تیمسئول تحت  94 سال ماه اسفند از قبل تا کارگر هزار به کینزد داشتن با

 یهااستیس مطابق آن تیمالک و تیریمد تینها در و بوده خود معمول تیفعال مشغول ینوساز
 .شدند واگذار فوالد یبازنشستگ صندوق به یاساس قانون ۰۰ اصل

 به تا  ندیگویم است، یشغل ندهیآ بابت از ینگران آنها دغدغه تنها که یصنعت واحد نیا کارگران
 از زیتبر یساز نیماش گروه یدولت ریغ ریمد و مالک مقام در فوالد یبازنشستگ صندوق امروز
 روزها نیا آمده وجود به مشکالت جهینت در که ییجا تا است کرده یخوددار فیوظا تمام قبول

 یبرا یاتازه دغدغه به مسئله نیهم و شده مطرح مجددا یصنعت واحد نیا مالک رییتغ زمزمه
 .است شده لیتبد یصنعت واحد نیا در شاغل یانسان یروهاین

 تا زیتبر یساز نیماش  یخصوص مالک به رییتغ به میتصم که شودیم گفته گرانکار نیا از نقل به

 به که است یحال در نیا و است بوده همراه یساز یخصوص سازمان موافقت با لحظه نیا به
 مجلس در یشرق جانیآذربا استان هیانتخاب یهاحوزه ندگانینما از یشمار نگران، کارگران از ریغ

 .اندکرده اعالم یواگذار نیا با را خود لفتمخا زین یاسلم یشورا

  با مخالفت در یشرق جانیآذربا استان ندگانینما از نفر شش تعداد  بار نیا در مشخص صورت به
 خود نامه در و کرده مکاتبه جمهور سیرئ شخص با ز،یتبر یساز نیماش گروه تیریمد و مالک رییتغ

  شود واگذار یخصوص بخش به ونظارت یکارشناس بدون دوباره واحد نیا اگر که اندشده متذکر
 .بود خواهد کارگرانشیصنف حقوق و کارخانه انیز به

 تیفعال به یمشکل چیه بدون تاکنون یجار سال شروع از که است درست :ندیگویم کارگران نیا
 است مسئله نیا برسر صحبت اما میکنیم افتیدر را خود یمزد مطابالت و میمشغول خود روزانه
 ارتزاقشان محل تنها که یکارگر خانواده هزاران سرنوشت است ممکن مالک شدن جابجا با که

 .شود دهیکش چالش به است، یصنعت گروه نیا تیفعال

 واگذاری سهام بانک رفاه و شستا به بازنشستگان و کارگران تصویب شد

 
 یاقتصاد یراهبرد یشورا :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به

 رفاه بانک سهام یواگذار شد، برگزار یعیرب یعل استیر به که یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت

 .شد بیتصو کارگران و بازنشستگان به
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 به که یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت یاقتصاد یراهبرد یشورا در لنا،یا یخبر گزارش به

 ،یکشور یبازنشستگ ،یاجتماع نیتأم یهاصندوق یراهبردها شد، برگزار یعیرب یعل استیر
 در ریعشا و کشاورزان ،انیروستائ یاجتماع مهیب صندوق و فوالد کارکنان یبازنشستگ و تیحما
 .شد اعالم یالملل نیب و کامل تیشفاف ،یداربنگاه از خروج یاصل محور سه

 و هابنگاه سهام کردن یمردم گرفت، قرار بیتصو و بحث مورد که یچهارم راهبرد معلوم، قرار از
 و رفاه بانک سهام یواگذار راستا نیهم در .است سهام یاصل صاحبان به قیدق یهایواگذار
استیس در چهارم راهبرد مصداق کارگران و بازنشستگان به شستا شرکت سهام از یبخش

 دولت اتمام تا ماندهیباق کوتاه زمان مدت در ،یواگذار نیا که گرفته قرار وزارتخانه نیا کالن یگذار
 .شد خواهد ییاجرا ازدهمی

 ب کارگر چاه کن را به کشتن دادچکش برقی معیو
 
 در کن چاه کارگر کی :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به

 .داد دست از را خود جان یبرق چکش با یگرفتگ برق اثر بر ساوه شهرستان

 نیا :فتگ خبر نیا دییتا ضمن ساوه شهرستان یانتظام فرمانده لنا،یا یافتیدر اخبار براساس
ساختمان از یکی در (ماه خرداد ۶۳ جمعه) گذشته روز بامداد قهیدق ازدهی ساعت یحوال  حادثه

 حلقه کی یحفار  نیح ساله ۰۹ کارگر آن اثر بر که افتاد اتفاق ساوه درشهرستان  یمسکون یها
 .داد دست از را خود جان یبرق چکش دستگاه کی برق اتصال اثر بر فاضالب چاه

 تالش و شد حادثه دچار یمنیا نکات نکردن تیرعا لیدل به کارگر نیا :افزود «یسدا زیپرو»

 .نشد واقع مؤثر کارگر نیا یایاح یبرا امدادگران

 کرد؛ مطرح آزاد مناطق یکارگر فعال کی
پیاده شدن از قطار نولیبرالیسم؛ مطالبه اصلی کارگران مناطق آزاد از 

 دولت دوازدهم
 

 :دیگویم یآقاجر ناصر :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به
 مناطق کارگران مطالبات محور سم،یبرالینول قطار از شدن ادهیپ و یاساس قانون اصول به بازگشت

 .است دوازدهم دولت از یاقتصاد ژهیو و آزاد

 کارگران مطالبات با ارتباط در لنایا خبرنگار با گفتگو در (آزاد مناطق یکارگر فعال) یآقاجر ناصر
 قرن یابتدا در که رانیا موقت قرارداد کارگران :گفت دوازدهم دولت از یاقتصاد ژهیو و آزاد مناطق

 یاساس قانون شمول از یصنعت – یتجار آزاد مناطق بنام و ندارند یقانون حق چیه کمی و ستیب

 آن و دارند شانیا زا یدیکل سوال کی انتخابات در یروحان یروزیپ از پس اند،شده خارج رانیا کار و
 ای دیبخش یم تداوم را امروز به تا جنگ از پس یهادولت گرید رفته راه شما ایآ :نستیا سوال
 ؟ بود دیخواه نیقوان نیا پاسدار و دیگرد یبرم ۰۱ و  ۰۰ اصل به کشور یاساس نیقوان طبق

 ای اش ادهخانو کنار در را شب بتواند حداقل دیبا کارش ساعات انیپا از پس کار یروین
 هم که  هیعسلو مانند یکار یها اردوگاه در نه کند؛ استراحت  مناسب طیمح کی در

 .یموذ حشرات از پر هم و است آلوده

 یکارها در معضل نیمهمتر :گفت و پرداخت آزاد مناطق کارگران مختص مطالبات به ادامه در یو
 قانون طبق که کارگران کار اعتس است؛ یطوالن کار ساعات آزاد، مناطق در خصوص به یا پروژه
 قاتیوتحق یجهان مطالعه قرن کی از شیب براساس را،یز .باشد روز در ساعت ۸ از شیب دینبا کار
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 وارد کارگر به یجبران قابل ریغ یروح و یجسم صدمات روز در ساعت ۸ از شیب کار زمان یعلم

 کنار در را شب بتواند حداقل دیبا کارش ساعات انیپا از پس کار یروین گرید یسو از .کند یم
 که  هیعسلو مانند یکار یها اردوگاه در نه کند؛ استراحت  مناسب طیمح کی در ای اش خانواده

 .یموذ حشرات از پر هم و است آلوده هم

 یمحور خواسته کی ، یاپروژه کارگران کار ساعات به یبخش نظم که نیا انیب با یکارگر فعال نیا
 یزمان با یکار به که مادر عیصنا در ساخت یها پروژه کار یضرورتها لیدل به :افزود است،
 در را کار ماه کی زمان مدت یا پروژه کار یروین کی دارد ازین روز در ساعت ۶۰ حدود در یطوالن

 مضاعف استثمار از  دولت و مانکارانیپ دیبا یم رو نیا از رساند یم انیپا به دوهفته زمان
 دو و کار هفته دو با و بکشند دست  کشند، یم زحمت دوماه معادل ماه کی در که یکارگران
 .ندینما موافقت آنها، استراحت هفته

 نیا ارتقاء و موجود یاستانداردها براساس کار طیمح در یمنیا اصول تیرعا
 .است یجد مطالبه کی ،یجهان ضوابط به توجه با استانداردها

 در :گفت و دانست گرید مهم مطالبه کی را زدهادستم موقع به پرداخت بحث، ادامه در یآقاجر

 ماه هر انیپا در که گونه همان شود؛ پرداخت استثنا بدون یستیبا کارگران حقوق ماه هر انیپا
 چیه دینبا کارگران دستمزد پرداخت معهذا .کنند یم افتیدر را خود یها تیوضع صورت مانکارانیپ

 را دیتول هیسرما دیبا یم دار هیسرما ظاهر در چون، باشد داشته تیوضع صورت افتیدر با یارتباط

 .است هانهیهز نیا از یکی کارگران دستمزد و دولت بیج از نه کند پرداخت خودش هیسرما از
 .شوند مهیب استثنا بدون دیبا آزاد مناطق کارگران آن، بر عالوه

 اصول تیرعا :گفت و ستدان گرید خواسته کی را یمنیا اصول تیرعا آزاد مناطق یکارگر فعال نیا
 ضوابط به توجه با استانداردها نیا ارتقاء و موجود یاستانداردها براساس کار طیمح در یمنیا

 .است یجد مطالبه کی ،یجهان

 و برشمرد یاقتصاد ژهیو و آزاد مناطق کارگران مطالبات از گرید یکی را تشکل جادیا حق یآقاجر
 کارگران تواندیم یاساس قانون و کار قانون براساس یگرکار یهاهیاتحاد و هاتشکل جادیا :گفت

 یابزار آنها به و دهد نجات یحقوقیب نیا از را آزاد مناطق یها پروژه در شاغل و موقت قرارداد

 .کنند دفاع خود یجمع منافع از بتوانند که بدهد

 در یگذار هیسرما موانع دولت، یاقتصاد ارشد مشاوران نظر خالف بر :گفت بحث ادامه در یآقاجر
 یدار هیسرما یکشورها نیتر شرفتهیپ در نکیا هم ست؛ین کار قانون و یاساس قانون  ران،یا

 شدن یکاربرد حال در رانیا کار قانون از تر ارزش با یا هیما درون با و تریتیحما یکار نیقوان اروپا،
 طیشرا نیا حل راه و است یگرید یجا در رانیا در هایغرب یگذار هیسرما عدم مشکل .هستند

 ؛یدار هیسرما نه یمردم یکردیرو با است سمیبرالینول قطار از تیحاکم آمدن نییپا  هنجار، به نا

 ریز به ژهیو و آزاد مناطق کارگران و ابدی خاتمه قانون شمول از یساز خارج روند که است بهتر لذا
 .بازگردند کار قانون یتیحما چتر

 کشته شدن یک کارگر ابهری در معدن سنگ هرسین کرمانشاه
 
 در یخبر یرسم منابع :است آمده ۶۹۳۱ خرداد  ۰۲ شنبه لنا،یا یدولت یخبرگزار گزارش به

 .دهندیم خبر کرمانشاه نیسهر سنگ معدن در کارگر کی شدن کشته از کرمانشاه، استان

 کرمانشاه نیهرس  سنگ معدن در کارگر کی شدن کشته از کرمانشاه، در یخبر یرسم منابع
 .دهندیم خبر

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498646-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498646-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87


 کرمانشاه استان در نیهرس شهرستان احمر هالل تیجمع سیرئ لنا،یا یافتیدر اخبار گزارش به

 هالل مرکز به ماه خرداد ۶۸ جشنبهپن روز در که یتلفن تماس قیطر از حادثه نیا خبر :کرد اعالم
 .است شده اعالم احمر

 وند اسحاق  یروستا در واقع سنگ معدن کارگران از یکی حادثه نیا در  یلیسه نادر گفته به

 یرو بر یلوگرمیک ۰۲۲ حدودا سنگ سقوط لیدل به معدن در کار نیح نیهرس توابع از  سفال
 .بود داده دست از را خود جان دم در  بدنش

 قهیدق ۹۲ و۳ ساعت حادثه وقوع زمان است شده منتشر مقام نیا از نقل به که یاخبار راساسب

 براساس :است گفته کارگر نیا تیهو حیتشر در یو اما شده اعالم خرداد ۶۸ پنجشنبه روز صبح
 واز  دارد نام «یمحب یعل » یمتوف ،ینیع شاهدان از شده انجام قاتیتحق و هایبررس

 مهاجرت کرمانشاه استان در نیهرس شهرستان به کار یبرا زنجان استان رد ابهر شهرستان

 .است کرده

 

 

 


