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 :یادداشت 

آنچه در این هفته بیش از دیگر مسائل به چشم می آید روند جاری اجالس سازمان جهانی کار و نشست آلترناتیو با یگانه نماینده : نکته  اولین

ای هب هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، آقای حسن سعیدی به دعوت کلکتیو سندیکاهمستقل که از جان

از داوود رضوی  -رضا شهابی یعنی ن دی ؛ آن دیگرایحسن سعازدر این میان غیر .   ندفرانسوی به همراه چند تن دیگر به فرانسه دعوت گردید

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،  ن نیکو فردوو آقای فرید اتوبوسرانی تهران احدواعضاء هیئت مدیره  سندیکای شرکت 

 .ممنوع الخروج شدند  هر سه

 

 رضا شهابی                       داوود رضوی     ن نیکو فرد         وفرید                    حسن سعیدی                     

 ممنوع الخروج                     ممنوع الخروج               ممنوع الخروج                  مهمان پاریس                       

توسط و طرح مشکالت سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری ، این سلسله دیدار به پرمضمون ترین حرکت مطالبه خواهی کارگران ایران 

ها و شرکت در و شرکت موثر او طی دیداراتوبوسرانی تهران ،  از جانب هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد ی نماینده برگزیدهن سعیدی حس

 . کنگره سولیدر و همینطور شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس به ثمر رسید 

 خرداد به پاریس پرواز کرد۲۲با دعوت سندیکاهای فرانسوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد امروز 

  



از سندیکای کارگران شرکت ( کلکتیو)پیرو دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه  : آمده است  ۶۹خرداد۲۲شنبه ، دو... به نوشته سایت سندیکا 

، آقای حسن سعیدی به عنوان نماینده  (ilo) واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت شرکت دریک صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار

ران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ژنو اعزام گردید، متاسفانه آقایان رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره این سندیکای کارگ

 .سندیکا به دلیل ممنوع الخروجی از شرکت دریک صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار باز ماندند

صبح تهران را به مقصد پاریس ترک ۶خرداد ماه ساعت ۲۲امروز دوشنبه  آقای حسن سعیدی نماینده سندیکا در اجالس سازمان جهانی کار

 .کرد

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

http://vahedsyndica.com/archive/2703 

***** 
 7192ژوئن91دوشنبه/ شب همبستگی با کارگران ایران درپاریس

 :سندیکای فرانسه برگزار می کنند ۵ 

 

 بحث وگفتگو درباره تشکل های مستقل کارگری و وضعیت کارگران درایران

 حسن سعیدی نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه :با شرکت 

 و سولیدرفرانسه (UNSA) ، اونسا(FSU) او.اس.، اف(CGT) ت.ژ.، ث(CFDT)ت.د.اف.ونمایندگان سندیکاهای ث

***** 

فتگو صورت ، چند گژنو درئن وسیزدهم ژ سه شنبه زوشرکت کننده در ربرای معرفی حرکت اعتراضی نهاد های 

   :گرفت که در زیر فهرست می گردد 
کنندگان تظاهرات ژنو در حمایت از  گو با فیلیپ ریو یکی ازهماهنگ و گفت: آمده است  ۶۹خرداد  ۲۲برپایه گفتگوی رادیو زمانه ؛ چهارشنبه  

 کارگران ایران

 لیال محمودی

 شدن حقوق کارگران ایران معترضیم به پایمال: سندیکای کارگری فرانسه ۵

345341https://www.radiozamaneh.com/ 

گذارد و حق  های اساسی این سازمان احترام نمی کند در حالی که به کنوانسیون دولت ایران فعاالنه در کنفراس سازمان جهانی کار شرکت می

 به کنیم تا ما اینجا مقابل مقر سازمان جهانی کار تظاهرات می. شناسد های مستقل کارگری را به رسمیت نمی کارگران ایران برای ایجاد تشکل

ILO المللی مسئول بخش بین« فیلیپ ریو»این را . بگوئیم به این امر معترضیم CFDT  یکی از سندیکاهای کارگری فرانسه و هماهنگ کننده

 .گوید تظاهرات به رادیو زمانه می

 

 ، و فیروزنجاتUNSA ، امیلی ازCFDT فیلیپ ریو از:از راست به چپ



سندیکای بزرگ  ۵« کلکتیو»تظاهرات به فراخوان . ای در حمایت از کارگران ایران بود ژوئن میدان ملل ژنو شاهد تظاهرات ایستاده ۳۱ 

 .برگزار شدفرانسه مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل، 

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

در فراخوان مشترک خود به محرومیت کارگران ایران از حق اعتصاب، حق تظاهرات، و حق ایجاد تشکالت سندیکایی اعتراض «کلکتیو»

 .اند شده« یندگان واقعی و مستقل کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کارحضور نما»کرده و خواستار 

رضا شهابی، داود رضوی، و حسن سعیدی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را به اجالس « کلکتیو»امسال 

او در فرودگاه پاریس با مشکالتی مواجه شد اما . حسن سعیدی روز گذشته به فرانسه سفر کرد .الخروجند شهابی و رضوی ممنوع. دعوت کرد

 .امروز پا به خاک فرانسه گذاشت و عازم ژنو شد

ن به دهیم تا رژیم ایرا هدف ما فشار آوردن به حکومت ایران است و به فشارها ادامه می: گوید های کلکتیو به زمانه می فیلیپ ریو درباره فعالیت

 .خواست کارگران ایران بویژه حق تشکل احترام بگذارد

 :گوش کنید

https://soundcloud.com/radiozamaneh/tjbzzjaoznxd 

***** 
 گزارشی از اکسیون اعتراضی در ژنو 

 گفتگوی امیر جواهری با

 ت. د. اف . فلیپ رئو از سندیکای ث 

http://www.artin.rivido.de/rd/2017/06/gaj14jun.mp3 

. د. اف. ث -7/ ت . ژ.ث -9گری در کنار فعاالن کلکتیو سندیکاههای فرانسوی به نام ها مدافع جنبش کار نهاد 91بدنیال فراخوان اعتراضی 

گ در شهر ژنو صورت گرفت ، گزارش امیر جواهری را از بزرسولیدر برای برپایی اعتراضی  -5/ اونسا  -4/ او . اس . اف -3/ ت 

 ی شنویمو مصاحبه او با فلیپ رئو ، م7192حرکت اعتراضی امروز سیزدهم وینی 

***** 

  گزارش اکسیون بزرگ اعتراضی در شهر ژنو 

 (سازمان جهانى كار) 

 گفتگوی رادیو فرهنگ با

 امیر جواهرى لنگرودى

) گفت و شنود رادیو فرهنگ با امیر جواهرى لنگرودى فعال سیاسى و مدافع حقوق كارگرى در مورد اکسیون بزرگ اعتراضی در شهر ژنو 

ه خود در تظاهرات ژنو و گزارشى از اعتراض به حضور نمایندگان قالبى جمهورى اسالمى در این اجالس امیرجواهرى ك( سازمان جهانى كار

 حضور داشتند گزارشي كامل از آنچه كه در این اجالس اتفاق افتاد ،براى شنوندگان رادیو ارائه دادند

***** 

 گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي بين المللي در مقابل مقر سازمان جهاني كار - ژنو

http://www.radioneda.de/2017/06/12/Zhenev170613.mp3 

در ژنو به فراخوان ( ILO)گزارش رادیو ندا از آكسیون اعتراضي بین المللي در مقابل مقر سازمان جهاني كار 

 .سندیكاهاي كارگري فرانسه در حمایت از كارگران ایران ، در گفتگو با بهروز عارفي
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اتحادیه  -7( او.ال)سازمان سراسری کارگران سوئد  -9 یعنی  ن بار چهار تشکل اتحادیه ای در سوئد،برای اولی

با صدور  ،اتحادیه سراسری فلز سوئد  -4اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت سوئد   -3 سراسری کمونال سوئد

اجالس  یپپادر آستانه بر، « !ندان نیستجای رضا شهابی و دیگر فعالین اتحادیه ای در ز» : اطالعیه ای با عنوان 

با صدور اطالعیه زیر، مدافعه از  در ژنو جهانی کار ، در کنار یگانه نمانیده تشکل مستقل سندیکایی ایران حسن سعیدی

ایت قرارداده و به زندان فرستان فعاالن کارگری و معلمان می در ایران را مورد پشتیبانی و حفعالیت های تشکل سندیکای

 . محکوم نموده است  را

 : اطالعیه اتحادیه های کارگری سوئد در مورد زندانی کردن فعالین کارگری ایران

                          

 : رونوشت به 

 رهبر جمهوری اسالمی ایران، سید علی خامنه ای 

   رئیس جمهور ایران، حسن روحانی 

   جانیرئیس قوه قضائیه ایران، صادق آملی الری 

   وزیر کار، علی ربیعی 

   دادستان کل کشور، محسن اژه ای 

   دبیر حقوق بشر جمهوری اسالمی، محمد جواد الریجانی 

     سفارت جمهوری اسالمی ایران در سوئد 

  وزیر امور خارجه سوئد، مالگوت والستروم 

  گزارشگر ِویژه سازمان ملل ایران 

  سی .یو.تی.حادیه های آزاد کارگری ، آیکنفدراسیون بین المللی ات 

 !جای رضا شهابی و دیگر فعالین اتحادیه ای در زندان نیست

متعاقبا یک گزارش تیره در . بازگشت ایران به مجامع بین المللی متاسفانه با بهبود شرایط فعالیت در اتحادیه های مستقل و آزاد همراه نبوده است

 .ر این تشکل ها برای احقاق حقوق مزدبگیران مبارزه می کنند، ارائه میشودمورد شرایط واقعی انسانهایی که د

 5حکم زندان  7192سال . دستگیر شد 7191رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در ژوئن 

های زندان بطور موقت در مقابل سپردن وثیقه آزاد شده رضا برای معالجه پزشکی صدمات ناشی از شکنجه . ساله او یک سال دیگر تمدید شد

به مقامات امنیتی   رضا به همراه وکیل خویش. اما بدون آنکه معالجات پزشکی رضا پایان یافته باشد او مجددا به زندان احضار شده است. است

 .ادامه دارداین گفتگو هنوز . مراجعه کرده اما آنها امر کرده اند که او باید به زندان بازگردد

الزم به تاکید . به عنوان آخرین مهلت بازگشت به زندان به او ابالغ شده است 7192فوریه  99در حکم ارسالی دادستان دادگاه انقالب تهران 

و به سر است که رژیم ایران در مقابل فشارهای بین المللی اتحادیه های کارگری کشورهای دیگر رسما اعالم کرده که رضا شهابی آزاد بوده 

 .این گزارش دولت ایران کامال غلط است. کار قبلی خویش بازگشته است

الزم به تذکر است که برای ابراهیم مددی و داود رضوی، هر دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران،  نیز حکم 

 .ساله زندان صادر شده است 5بازگشت فوری به زندان برای گذراندن دوره 

 .سال دیگر تمدید گردید 2سال زندان خویش با دریافت حکم  جدید زمان جبس او به مدت  5بهنام ابراهیم زاده نیز پس از گذراندن  

او . دادگاه شهرستان ساوه فراخوانده شده است 4سال زندان به شعبه  5جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز برای گذراندن حکم 

 .تحت تعقیب میباشد اکنون

سال زندان محکوم شده است اما بدلیل شرایط پزشکی و نیاز به انجام دیالیز کلیه ها در  1محمود صالحی دبیر سابق انجمن صنفی خبازان سقر به 

 .بیرون از زندان می باشد نیز اخیرا به دادگاه فراخونده شده است



محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان . سال زندان محکنوم شده است 2اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، به 

سال زندان محکوم  2تا  5سال زندان محکوم شده است و سه عضو دیگر هیئت مدیره این کانون برای فعالیت های اتحادیه ای به  94ایران به 

 . شده اند

 . قضایی ایران به پایه ای ترین مفاد حقوق بشر و سازمان بین المللی کار است اینها نشانه های بارز عدول کامل از احترام  نهادهای

 سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کمونال سوئد؛ اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد و اتحادیه فلز سوئد تعقیب و زندانی کردن فعالین

 . مستقل و آزاد اتحادیه ای را محکوم می کنند

 :ت زیر میباشیمما خواستار نکا

 زندانی  آزادی بی قید و شرط همه فعالین اتحادیه ای 

 همه احالم علیه فعالین اتحادیه ای می بایست لغو گردد. 

  احترام گذاشته و آنها را اجراء نماید( او.ال.آی)ایران می بایست به همه مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار. 

  لین سندیکایی و دگر اندیشان باید پایان داده شودبیرحمانه نسبت به فعابه رفتار. 

 

                                                                         
                                             

 ونال سوئدتوبیاس باودین؛ دبیر اتحادیه سراسری کم (او.ال)کارل پتر، دبیر سازمان سراسری کارگران سوئد 

     

 الرش لیندگرن، دبیر اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت سوئد                  آندرش فربه، دبیر اتحادیه سراسری فلز سوئد  

 ایران -ترجمه از پالتفرم اتحادیه های کارگری سوئد  

عضو  393111و و اتحادیه فلز سوئد عض 29111عضو، اتحادیه ترانسپورت  511111عضو، اتحادیه کمونال  9422492او .ال -

 .می باشند

از اعضاء فعال نهاد های " فرانسه  -شبکه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران " مجموعه تحرکات این هفته در گرازش تنظیمی رفقای 

تگی با کارگران ایران منتشر شده یک هفته با سندیکاهای فرانسه در همبس» : خارج کشور ، با عنوان   -همبستگی با جنبش کارگری ایران 

 است 

در ژنو، سندیکاهای فرانسوی کلکتیو « سازمان جهانی کار»به مناسبت برگزاری اجالس سالیانه » : دربخشی از این گزارش آمده است 

مستقل واقعی و و سندیکای  ت کارگریکارگران ایران و به ویژه مسئله حق ایجاد تشکال بتدائیحقوق ا، در راستای احقاق سندیکائی برای ایران

این کلکتیو از سندیکاهای مهم  .و با موفقیت به اجرا در آورد برنامه ریزی کردچندین کارزار را  اجالسامسال در رابطه با این  ،در ایران

 .تشکیل شده است( همبستگی)و سولیدر  ،، اونسا(سندیکای فرهنگیان)او .اس.، اِف.ت.ژ .ث، .ت.د .اف .فرانسه س

    

 یسازمان جهانهای واقعی کارگران ایران به اجالس  گاناعزام ماموران دولتی به جای نمایند به دفعات بهکلکتیو سندیکائی فرانسه که در گذشته 

. ددعوت کن جهان کار از سندیکاهای ایران برای مذاکره با مقامات سازمان ه واقعینمایندچند که  دریگمی ، امسال تصمیم بود کار اعتراض کرده



سندیکای شرکت  ایعضتن از ابه دنبال تالش های ناموفق چندماهه این کلکتیو برای دعوت از نمایندگان صنف های مختلف، سرانجام از سه 

 رضا شهابی و آقایان متاسفانه .به عمل آورد می شوددعوت رسماً واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای مالقات با مسئوالن سازمان جهانی کار 

به عنوان نماینده سندیکای موفق می شود آقای حسن سعیدی  فقطبودن نتوانستند از ایران خارج شوند و « ممنوع الخروج»به دلیل  د رضویداوو

 دوشمی ویزای ایشان با کارشکنی یکی از کارمندان ایرانی سفارت مواجه  اخذ در تهران مسئله الزم به یاد آوری است .دسفر کنواحد به فرانسه 

 .دمی ده، شخص کنسول فرانسه در تهران دستور صدور ویزا را .ت .د .اف .و ث .ت .ژ .ثدخالت مستقیم سندیکای  با که

د ولی متاسفانه در این جا نیز با برخورد نادرست یک پلیس وشمی ژوئن حسن سعیدی به فرودگاه شارل دوگل پاریس وارد  97روز دوشنبه 

، و به دستور .ت .د .اف .ثبا دخالت کلکتیو و به ویژه سندیکای . گذراندمی را در محدوده فرودگاه د و اجبارا یک شب وشمی فرانسوی مواجه 

 « ....دوشمی ژوئن ایشان از فرودگاه مرخص و همان روز عازم ژنو  93دفتر رئیس جمهوری فرانسه، صبح سه شنبه 

 وبالگ کارگری راه کارگر: برگرفته از 

629-ess.com/2017/06/23/gilehttps://rahekargarnews.wordpr/ 

ته ای که در طی هفته قابلیت توجه را با خود داشت ؛ مسئله واکاوری فاجعه معدن یورت آذر شهر در استان کن دومین

گلستان بوده که گزارشات قابل توجه ای بعد از سپری شدن چهل روز از آن فاجعه غیر قابل گذشت ، در سطخ روزنامه 

 : زتاب یافت از جمله ها و خبرگزاری ها با

 بود مکانیزه تهویه سیستم فاقد معدن /شد منتشر یورت زمستان معدن درباره صنایع کمیسیون گزارش متن

 گویند رگران زنده معدن یورت میکا/  معدنچی را گرفت ٠۱روز پس از حادثه در معدنی که جان  ٠٤

 

http://www.sharghdaily.ir/News/133525 

 

 دهد روز بعد از حادثه معدن زمستان یورت از شرایط ناایمن دیگر معادن زغال سنگ آزادشهر گزارش می ٠٤« شهروند»

 بی هوا، بی داربست، بی ایمنی  

  

                                http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/103039 

 

 گویند از آنچه در این مدت بر آنها گذشته می« شهروند»وگو با  روز پس از حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر، خانواده قربانیان در گفت ٠٤  

 روزه                                        ٠٤تاب 

obile/Main/103040newspaper.ir/News:NoM-http://shahrvand    

 از جانب خبرگزاری ایلنا   نداریم را هایمان ماشین کردن روشن برای موردنیاز بنزین پول/شده فراموش یورت زمستان معدن های راننده مطالبات

  مریم یعقوبی/  گیرند کارگران ماهها حقوق نمی/هیچ نظارتی بر معادن نداریم

http://www.mehrnews.com/news/4002404 

نکته قابل توجه طی هفته ، اعتراض سراسری و یکپارچه دانشجویان دوره دکتر بوده که درسطح تهران ، دانشگاه فردوسی و  سومین

 :  از جمله . اه بوعلی که بازتاب خوبی رد سطح رسانه ها و خاصه شبکه مجازی با عکس و ضمایم خبری از خود بجا گذاشته است دانشگ

 دانشجویان دکتری مقابل وزارت علوم تجمع کردند

http://www.mehrnews.com/news/4004609 

 توضیحات دانشگاه+ دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی به نحوه دریافت حقوق  اعتراض

http://www.isna.ir/news/96032414104 

 اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی به امور صنفی و شغلی

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=118574 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/499144-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%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-9/500023-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 دکتری دانشجویان به حقوق و وام پرداخت عدم به اعتراض

 

الن کارگری و از اهفته ؛ بازپرداخته شدن نظرات انتقادی تشکل ها ، اشخاص و فعگزارشات نقد و نظر طی محور  چهارمین

در این رابطه رئیس دانا طی . بوده است  طرح کارورزیز رئیس دانا در قبال جمله کارشناس مسائل اقتصادی دکتر فریبر

راین گفتگو با صراحت ایلنا برداشته و د -ی کار ایران سانسور اعمال شده خبرگزاری دولت ازگفتگویی که با رادیو ندا داشته ، پرده 

ش های عمیق بحث من را خسر من را کاله گذاشت و تنها ده درصد بحث من را پخش کرد و ب زآن خبرگزاری با: یاد آور گردید 

 ... نمود  سانسور

 گفتگوي راديو ندا با دكتر فريبرز رئيس دانا پيرامون '' طرح كارورزي'' دولت

 
دولت با بیان اینكه این نوع طرح ها نوعي '' طرح كارورزي'' دكتر فریبرز رئیس دانا در گفتگو با رادیو ندا پیرامون 

توسعه اقتصادي از طریق محروم سازي، از طریق '' : بهره كشي سرمایه دارانه از طبقه كارگر است، گفت  جدید از

راه '' : وي با تاكید بر تشكل یابي مستقل طبقه كارگر افزود'' ! فقیر سازي امكان ناپذیر است؛ تاكنون شكست خورده است

 ''!سومي هم وجود دارد

 : لینک زیر گوش نمود  در می توان این گفتگو را

http://www.radioneda.de/2017/06/16/Raisdana170615.mp3 

جمعی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران، تعدادی از سپرده  هفتهطی ونه یاد کرد که فراتر از نکات مطروحه باید اینگ

 ۲٤٤، حدود «مجتمع نیشکر هفت تپه»گذاران موسسه مالی و اعتباری آرمان، شماری از کارگران شاغل و بازنشسته بخش صنعت 

گذاران  فر از کارگران کارخانه پارس قو، تعدادی از سپردهن ۳۵٤نفر از کارگران پیمانی خدماتی منطقه دو شهرداری اهواز، حدود 

. در شیراز و برخی شهرهای استان فارس مانند جهرم در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند  موسسه ثامن

همچنین کارگران معدن کوشک بافق در اعتراض به مرگ و سئله قاچاق کاال و مو وصول حق آبه مشکل کم آبی و بی آبی 

 دند که قبل از هرچیز، سطح ایمنی معدن به حد استاندارد برسدهمکارشان، دست از کار کشیدند و خواستار این ش

 گزارشی تکان دهنده درباره حادثه جان باختن کارگرجوان معدن کوشک بافق

http://javanehha.com/2017/06/15 

  

خرداد جمعی از 74روزصبح : آمده است  ۶۹خرداد  ۲۲تحلیلی جوانه ها،چهارشنبه  / وب سایت خبری  به نوشته خبر مندرج در

 :کارگران معترض معدن کوشک بافق علت  حادثه وحشتناک جان باختن یک کارگرجوان رادر روزگذشته روایت کردند

 ضور در صحنه حادثهبی مقداری جان کارگر درمعدن کوشک بافق و ترس رییس اداره کار شهرستان از ح

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500388-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://radio-neda.blogspot.se/2017/06/blog-post_15.html


یکی از کارگران استخراج معدن کوشک که طبق گفته های رییس مرکز ( خرداد73)به گزارش خبری فوق،عصر روزگذشته

 .جان خود را بر اثر اصابت سنگ از دست داد ،ساله بود ۲۹فوریت های پزشکی شهرستان بافق جوانی 

 .چگونگی این برخورد موضوعی بسیار بسیار مهم استاصابت سنگ برای خوانندگان شاید مفهومی آشنا باشد اما 

 .خرداد جمعی از کارگران معترض معدن کوشک بافق علت این حادثه وحشتناک را روایت کردند74صبح امروز

 ۱٤محدوده کاری استخراج محوطه بزرگی است که : یکی از کارگران معدن کوشک بافق که تمایلی به افشای نامش نداشت گفت

دیروز عصر پس از آتشباری کارگر کشته شده چندین بار خطاب به سرپرست و : وی افزود.ر کارگر خالی می باشدمتر باالی س

ساعت از عملیات آتشباری نگذشته و من پایین زیرزمین نمی روم و امکان اینکه پوسته ها  ۲۲سرشیفت کاری خود می گوید هنوز 

 .ت ایمن نیستواریز کند وجود دارد این مکان هنوز تا به این ساع

کارگران زیرزمین به بهانه اینکه قرارداد شما امضا نمی شود تهدید می شوند قرارداد هر سه ماه تنظیم و :کارگر معترض بیان کرد

در حین کار پوسته از باالی : وی ادامه داد.امضا می شود کارگر نیز به دلیل ترس از اخراج وارد محوطه کاری خود می گردد

د آن مکان آنقدر تاریک است که فقط چراغی که باالی کاله کارگران قرار دارد روشنایی را تامین می کند از سرش واریز می کن

صدای وحشتناک برخورد سنگ با کارگر همکاران متوجه وقوع حادثه می شوند و زمانی که باالی سر او می رسند که وی از 

 .نصف بدن متالشی شده است

چند تن از : کیلوگرم وزن داشته است تصریح کرد ۲٤٤تا  ۳٤٤فرود آمده بر روی همکارمان بین این کارگر با بیان اینکه سنگ 

کارگران پس از حادثه با رییس اداره کار شهرستان تماسی می گیرند و از وی درخواست می کنند تا حادثه را از نزدیک مشاهده 

ر است در ابتدا می گوید فردا می آیم به اجبار کارگران و رییس اداره کار که متولی دفاع از حق و حقوق کارگ: وی گفت .کند

درخواست های مکرر به معدن می آید از وی می خواهند تا محل کار فرد کشته شده را بررسی کند او می گوید پله ها امنیت ندارد 

 .من هرگز پایین زیرزمین نمی روم

باالخره چند پله ای پایین می رود و بعد در جمع کارگران : د کارگر در حالی که از ناراحتی بغض در گلو داشت خاطر نشان کر

چند وقتی است که کارگران این معدن برای اضافه شدن ساعت کاری به او مراجعه می کنند . مورد اعتراض شدید قرار می گیرد

 .داما گاهی اوقات می آید ساعتی در رستوران می ماند و معلوم نیست که چه تصمیمی می گیرند و می رو

این مطلب را هم اضافه کنید یکی از مسئولین که چندین سال است بازنشسته شده و در معدن هنوز کار می کند پس : او اظهار داشت

 ۶۲در اردیبهشت سال : وی ادامه داد .از حادثه دیروز در جمعی می گوید کارگر را مقصر کنید و نذارید خطا بر گردن معدن بیفتد

ماه کارگر را مقصر کردند و مبلغی ناچیز از طرف معدن به خانواده آنان  ۹کارگر معدن افتاد بعد از  نیز همین اتفاق برای دو

 .پرداخت شد

سال از عمرش را در این زیرزمین سپری کرد و کامال به رعایت  ۲گنجی همکار ما کارگری بود که : کارگر معترض متذکر شد

کارگر این معدن ترس از : وی همچنین در پایان یادآور شد .را مقصر دانستنکات ایمنی اشرافیت کامل داشت پس نمی توان او 

 .اخراج شدن دارد و مجبور است صم و بکم باشد

***** 

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

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

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

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

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

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

 . ند مربوط گردیدمی توای اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم 

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

 :روزشمار کارگری هفته 
 خودکفایی در حد شعار ماند/وزیر ۴سال قربانی انفعال  ۸۲« برنج»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1430070 



 

 ۸۲دهد طی  آمارهای رسمی نشان می: آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
یط بررسی شرا .اند سال گذشته، کم و بیش هیچیک از چهار وزیر حوزه کشاورزی در مورد خودکفایی برنج موفق نبوده

دهد برای  آمارها نشان می. در حال پیگیری است خبرگزاری تسنیم در« مزرعه پدری»خودکفایی در غذا، ذیل پرونده ویژه 
کفایی حتی ضریب خود. اساسی کشور طی سه دهه گذشته حرکت جدی انجام نشده است  خودکفایی بسیاری از اقالم

در  (را ببینید (+) اینجا. )درصد ثابت مانده است 75، تغییری نکرده و روی عدد 4931سال منتهی به  8اقالم اساسی طی 
نسبت به خودکفایی گندم به نقد کشیده ( کالنتری، حجتی، اسکندری، خلیلیان)گزارش قبل، اهتمام چهار وزیر بعد از جنگ، 

 .در این بخش به بررسی عملکرد چهار وزیر درمورد یکی دیگر از اقالم اساسی کشور، یعنی برنج پرداخته شده است. شد

 

تاکنون تقریباً  4938دهد تولید این محصول از سال  عنوان یکی دیگر از اقالم اساسی کشور نشان می آمارها درخصوص برنج، به
سال گذشته، کم و بیش هیچیک از چهار وزیر حوزه کشاورزی در مورد خودکفایی برنج  88به 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 .ی وجود دارداین آمارها نیاز به بررسی سال به سال سایتهای جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکز

 .دارد که توضیحات احتمالی این چهار وزیر را در این خصوص منتشر نماید

 کارورزی

 قانون کار است ۵مغایر فصل " کارورزی"طرح 

74https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/14308 

 

 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار  حسین حبیبی، :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱ جمعه ،خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
ما عدم مهارت در حال حاضر مشکل بیکاری فارغ التحصیالن :قانون کار دانست و گفت۵تهران 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 . های قبلی اشتغالزایی از جمله طرح استاد شاگردی است

هستند تعداد .در حال حاضر مشکل بیکاری فارغ التحصیالن ما عدم مهارت نیست:افزودوی  .یی استسایر طرح های اشتغالزا
وی بیان  .زیادی از فارغ التحصیالنی که مهارت الزم را دارند اما گالیه از نبودن پتاسیل الزم برای فعالیت و کسب درآمد دارند

یعنی پس از آنکه بستر الزم را فراهم . ب در بازار کار استاولین گام در جهت حل مشکل اشتغال ایجاد بستر مناس: کرد
اما در حال حاضر اجرای طرح کارورزی قبل از فراهم کردن بستر . کردیم آنگاه شرط داشتن مهارت را برای متقاضیان مطرح کنیم

نفر، نوسازی صنایع و  41کمتر 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 

 7حبیبی با بیان اینکه طرح کارورزی فعلی مغایر با فصل .. .حاضر بعد از گذشت سال ها همچنان مشکل اشتغال باقی است
. برای کارآموز تعریف شده است7در فصل . قانون کار از کار می اندازد 7ز دیدگاه ما طرح کارورزی فصل ا: قانون کار است گفت

اما در بحث کارورزی چنین تعریفی وجود ندارد و هیچ تضمینی برای ادامه همکاری نیروی کار بعد از پایان دوره آموزشی اش 
 .وجود ندارد
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 ورزی از اول تیرکاالی کشا ۲۶۸دستور جدید برای حذف قاچاق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/19/1430339 

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسه  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱ جمعه ،خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
علی اکبر بطوری که از جانب  .پایش قاچاق محصوالت کشاورزی ابالغ شدسوی رئیس ستاد  کاالهای کشاورزی در نامه ای از

توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس ستاد پایش قاچاق محصوالت کشاورزی در   معاون ،مهرفرد
چنین رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و نامه ای خطاب به مدیران و روسای سازمان های تابعه و استانی این وزرات و هم

در .کشاورزی کشور، دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسه کاال برای گروه کاالیی کشاورزی را ابالغ کرد
کر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،دستورالعمل فوق الذ 49با عنایت به تکالیف اجرایی ماده :بخشی از این نامه آمده است

رئیس ستاد پایش قاچاق محصوالت کشاورزی در این نامه با اشاره  .خصوص کاالهای کشاورزی برای اقدام الزم ابالغ می شود
و  4933از تاریخ اول تیرماه  (فهرست پیوست دستورالعمل)قلم کاالی کشاورزی  438به این که اجرای این دستورالعمل برای 

 8مطابق ماده :ن ماه سال جاری برای کاالهای تولیدی الزامی است،تاکید می کندبرای کاالهای وارداتی از اول آبا
دستورالعمل،دستگاه های مجوزدهنده مکلفند در زمان صدور مجوزهای واردات،صادرات،تولید و ترانزیت براساس شناسه کاال 

 ....اقدام نمایند

 :عضو انجمن صنایع و معادن گچ

 ایم صادراتی را از دست داده  مزیت/سال عقب است ۵۵تکنولوژی صنعت گچ 

http://www.isna.ir/news/96031910238 

 
مدیره انجمن صنایع و عضو هیات   ،ابوالفضل اقبالیون :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  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.  تجهیزات صنایع گچ تاکید کرد

های اروپایی محاسبه و رعایت  ها را با شاخص ارد که حقوق دولتی، استانداردهای آب، برق، محیط زیست و دیگر هزینهتوقع د
 .درصد مالیات جاری و مواردی از این قبیل را دریافت کند ۸۵کند و از طرف دیگر نیز مالیات بر ارزش افزوده، 

باید زمانی که کشور دچار رکود است و در وضعیت بحران، جنگ یا تمام اینها در حالی است که یک تولیدکننده : وی افزود
کنیم اما در برابر این حجم از نامالیمات تحمل تولیدکننده  گیرد باید شرایط را تحمل کند که ما هم تحمل می تحریم قرار می

نکه شاهد این بودیم که در فعالیت تولیدی وجود نداشته باشد؛ کما ای  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: مواجه است، ادامه داد
شود، در حالی که درآمدی برای واحدهای تولیدی  های تولید افزوده می درصد به هزینه ۸۲ج سال است هر سال است که پن

 ....در کار نیست

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 حمالت تروریستی علیه مردم بی دفاع را محکوم می کنیم

http://vahedsyndica.com/archive/2700 

در ادامه حمالت تروریستی در سراسر   :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  ،... به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد 
را گرفت و جهان متاسفانه چهارشنبه هفدهم خرداد، دو حمله ی تروریستی در تهران جان هفده تن از شهروندان بی گناه  

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 . مردم بی دفاع در تهران و سراسر جهان را شدیدا محکوم می کند

و مخالفت خود را با خشونت، جنگ افروزی و کشتارعلیه مردم بی گناه تحت هر عنوان و .دابراز همدردی و همبستگی  دار
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ .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 ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  ،....به نوشته مندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی 
امه ریزی شده در دو نقطه از تهران توسط دو ، همزمان شاهد دو حمله مسلحانه سازمان یافته و برن33خرداد  45چهارشنبه 
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نفر مجروح بر جای  11کشته و بیش از  45بر 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 . ن مجلس مراجعه کرده بودندنمایندگا

قابل توجه اینکه هنوز عملیات تروریستی به پایان . نفر بوده است، تماماً کشته شده اند 3نیز که تعداد آن ها در هر دو عملیات 
،  "اعماق"سد و مرتجع داعش با ارسال ویدئو ـ کلیپی کوتاه، از شبکه خبررسانی نرسیده بود که جریان تا مغز استخوان فا

عملیاتی که منجر به کشته و زخمی شدن عده ای از مردم بی گناه، از باغبان گرفته تا . مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت
" و خانم " حسین بنی اردالن "، "جاللی حسین " عابرین پیاده و همچنین سه نفر از معلمان و فرهنگیان کشور به نام های 

فرهنگیانی که برای پیگیری مطالبات خود و همکاران شان از استان خراسان شمالی و شهرستان نور . گردید" هانیه اکبریانی 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن تسلیت به بستگان و بازماندگان ...  .به تهران آمده بودند

ردمی که به ناحق جان خود را در این حادثه تروریستی و جنایتکارانه از دست داده اند؛ هرگونه عملیات جنگ طلبانه و از م
جمله عملیات تروریستی تهران را به شدت محکوم نموده؛ و آن را در راستای خدمت به اربابان سرمایه و دولت های ساخته و 

نماید که راه کسب حقوق پایمال شده کارگران و اقشار مختلف مردم، تنها از طریق و تاکید می . پرداخته ی آن ها می داند
 .گسترش مبارزات جمعی و متشکل آنان و با اتکا به توان و نیروی اراده خود کارگران امکان پذیر خواهد بود

  بیانیه مشترک جهار جریان سیاسی در آستانه اجالس جهانی کار

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

 

 
در آستانه ی اجالس جهانی سازمان بین المللی    :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  برپایه خبر مندرج در سایت اخبار روز،

خلق ایران، شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و الئیک ایران؛ شورای موقت سوسیالیست  کار، اتحاد فدائیان
آمده است  ین بیانیه متن ا. بیانیه ی مشترکی منتشر کردند( همجا)های چپ ایران و همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران 

م رعایت و اجرای آیین نامه هایش توسط مسئوالن جای بسی تأسف است که سازمان بین المللی کار با آگاهی از عد: .. 
دولتی ایران، هم چنان به همکاری های خود با هیات نمایندگان برگزیده دستگاه های اطالعاتی و امنیتی رژیم ادامه می 

ویژه نادیده  ما هر گونه همکاری با رژیم ایران را مغایر با مقاوله نامه های جهانی و بی اعتنایی به حقوق کارگران، به  .دهد

این سازمان ارزیابی کرده و آن را در جهت پایمال شدن حق ایجاد تشکل های مستقل کارگران  ۱۲و ۲۸گرفتن پیمان نامه های 
در ایران دانسته و با توجه به این حقایق ادامه سکوت و نیاوردن فشار بر دولت ایران جهت رعایت پیمان نامه های بین المللی 

 ... .محکوم می نماید را قاطعانه مردود و

  :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

 

 

م درمان دانش آموزان رئیس تی ،محمد جواد فاطمی :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
شود؛ دولت هزینه درمانشان در بیمارستان  آموزان حادثه درودزن و در واکنش به اینکه گفته می 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
یازده سال پیش در چهاردهم آذرماه سال .ن انتخاب کنند، دولت موظف است، هزینه درمان آنها را پرداخت کندکه برای درما

الدین در  آموزان کالس دوم مدرسه شهید رحیمی در روستای درودزن از توابع استان فارس براثر افتادن چراغ عالء دانش ۹۹۲۵
گذرد و کودکان دیروز مدرسه شهید رحیمی  های سخت و پر التهاب میروز  سال از آن  یازده. شوند کالس دچار سوختگی می

این جراح پالستیک با تاکیدبراینکه دولت ....امروز جوانانی هستند که برای ورود به جامعه با مشکالت فراوانی روبرو هستند
هایی برای پیشگیری  امههای چیپس و پفک از رسانه ملی برن سازی کند و بجای پخش آگهی باید در زمینه سوختگی فرهنگ
؛ خودش غفلت کرده است اما کسانی که  شده  انگاری دچار سوختگی 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
 .توانند در صورت عدم پرداخت هزینه از سوی دولت شکایت و درخواست غرامت کنند راد میوجه پرداخت کند و این اف

 طرح کارورزی

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


 !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 ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  حسین اکبری، بر پایه نوشته مندرج در سایت اخبار روز به قلم
دولت یازدهم در باره آنچه به اشتغالزایی نسبت داده میشود جای حرف و حدیث بسیار دارد این اقدام با  ایجاد سامانه کاروزی 

نه نام نویسی کنند تا زمینه اشتغال آنها از سوی وزارت کار کلید خورده است و قرار است بیکاران فارغ التحصیل دز این ساما
ماه کارورزی با حد اکثر دستمزدی برابر یک سوم مبلغ حداقل آخرین دستمزد و بدون هیچ مزایایی ، فراهم  3بعد از طی گذران 

هم موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازده ادامه همان سیاست هایی است که در دولت های نهم و د...   !شود
را رقم زد که طرح پایلوت آن در دولت یازدهم اجراشد و ادامه " 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 
اد به مجلس راه یافت و دولت یازدهم نیز تا روزهای منتهی به انتخابات از بازپس ضد کارگری تدوین شده در دولت احمدی نژ

طراحان سیاست کارورزی با تغییر واژه کارآموز به کارورز عمال میخواهند قانون کار را دور زده و از ... .گیری آن خودداری کرد
 ...!ه ای گذاشته است شانه خالی کنندتعهداتی که قانون در فصل پنجم به عهده دولت و سازمان های فنی و حرف

 طرح کارورزی

 تضییع حقوق کارگران با اجرای طرح کارورزی/  مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اعالم کرد؛ رئیس

http://www.mehrnews.com/news/3999780 

 

 

 

 

 

عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان محمدرضا تاجیک  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  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

بیکاران و ارائه اطالعات جهت اشتغال زایی، انواع طرحها را مهندسی و   برای پایین آوردن درصددولت : 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  ر هوشمندانهشدن طرح استاد شاگردی و شکست در آن طرح به طو
های  توان با نگاهی به گذشته و ارائه این گونه طرحها سوء استفاده اینکه هنوز ابعاد دقیق این طرح مشخص نشده است ولی می

شماری از بیکاران را  رغ التحصیل تعداد بیجوانان فا: تاجیک ادامه داد .احتمالی و ضایع شدن حقوق کارگران را پیش بینی کرد
عنوان   دهند که با ارائه این طرح کارفرمایان بجای جذب کارگر و رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی از این جوانان به تشکیل می

 ....کنند که مشمول قوانین مربوطه نباشند کارورز استفاده می

 سکونتگاه غیررسمی در محدوده شهر چابهار ۲۸شناسایی /  مشاور سازمان ملی زمین و مسکن تشریح کرد؛

http://www.mehrnews.com/news/3999710 

 

 

 

 

 

ن ملی زمین و مسکن از مشاور سازما،حامد صالحی  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
  در طرحوی  .های مذکور خبر داد ریزی برای ساماندهی سکونتگاه سکونتگاه غیررسمی در شهر چابهار و برنامه ۹۸شناسایی 

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  های هادی روستایی درست اقدام می ها و طرح ای و اجرای آن های ناحیه ع شهری، طرحتدوین طرح جام

مناسبی برای استقرار جمعیت، در قالب طرح های ساماندهی و آماده سازی اراضی تحت تصرف و سکونت مردم صورت می 
ایت قرار می گرفتند و صرفا با طراحی نظامات کالبدی، بدون شده و مورد حم  ها صاحب زمین نشینان و بی بضاعت گرفت و حاشیه

... .توجه به بعد جمعیت، به رفع تصرفات و پراکندن مردم و متصرفان از اراضی شهری اکتفا نمی شد، شاهد وضعیت کنونی نبودیم
الب ساماندهی از این های غیررسمی چابهار در ق به گفته صالحی برنامه سازمان ملی زمین و مسکن این است که سکونتگاه



شهری دریافت کنند و بتوانند به عنوان یک منطقه مسکونی و یک سکونتگاه رسمی، مأمن زندگی و  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 ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ 
سی و ارزیابی از یک فقره اظهار نامه که تحت عنوان ماموران گمرک بوشهر در بازر.های دندانپزشکی شدند قاچاق شامل یونیت

پالت هر پالت حاوی یک  ۹۲۲کمپرسور اظهار گردیده بود، متوجه شدند کاالی درون کانتینر بجز یک ردیف در جلوی کانتینر شامل 
براین .دیده استدستگاه یونیت دندانپزشکی است که در داخل پالت ها جاسازی شده و در اظهارنامه تنظیمی ذکری از آن نگر

اساس مراتب توسط پرسنل گمرک در حضور نماینده صاحب کاال تحت عنوان کشف کاالی قاچاق صورتجلسه و پرونده جهت تکمیل 
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

 اپو برای اشتغالتک

http://www.mehrnews.com/news/3997593 

یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت خصوصی سازی و : آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ 
ان طی یادداشتی با تحلیل مختصات بازار کار کشور، به تشریح طرح تکاپو بعنوان یکی از سیاستهای سالمت اداری اتاق ایر

 .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

های شغلی مدخلیت دارند، خود اشتغال نیز به عنوان یک متغیر  عالوه بر این که متغیرهای زیادی در بحث اشتغال و فرصت. است
سال گذشته به ویژه رشد شدید  ۰۲دو برابر شدن جمعیت کشور در ... . مهم در بسیاری از موضوعات زندگی هر فرد مؤثر است

الی  ۸۵این جمعیت بزرگ که محدوده . بسیاری از مشکالت اقتصاد ایران را فراهم ساخت ، ناخواسته زمینه۹۹۱۲جمعیت در دهه 
ریزی جهت ارتقای و بدون برنامه ۲۲های نادرست آموزشی در دهه دهند، به دنبال سیاستهای امروز را تشکیل میساله ۹۰

 .میلی سوق داده شدندعالی و سپس تحصیالت تک 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 نابع بانکی بصورت دستوری، در قالب تسهیالت با نرخ کمتر از بهره بانکی تحت عنوان حمایت از بنگاهحصر م

های  ها با شدت بخشیدن به تورم، پدیده سرمایه نهایتاً این پول. ازین طریق طرف تقاضای نیروی کار را برای جذب افراد تحریک کند
-در حال حاضر بر اساس نتایج طرح تکاپو، برخی از استان... .شد ای را در کشور منجر می روز بحران تازه سرگردان را آفریدند که هر

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 دنبال میهایی همچون فارس و کرمان به خوبی اطالعات نیز در استان



وکارهای منتخب را مرتفع   جنس طرح تکاپو به دنبال آنند که با اصالح رویه غلط جاافتاده، بتوان موانع موجود بر سر راه فعاالن کسب

ای که در نهایت به توسعه منجر شود،  ن چنین پروسهاما طی شد. 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 قطعاً زمانبر بوده و در قالب یک برنامه میان مدت طبقه بندی می

 .های صحیح دولت داشتگذاری پیامدهای مطلوب ناشی از آن را با سیاست

 قاچاق کاال

 مسعود بربر/  یلیارد ریال پودر بدن سازی قاچاقم ۳کشف 

http://www.mehrnews.com/news/3999497 

کشف سه  فرمانده انتظامی شهرستان اسالمشهر از: آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ 
ماموران مبارزه با کاالی قاچاق پلیس آگاهی این : سرهنگ ابراهیم حسن آبادی گفت.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 
ماموران مبارزه با کاالی قاچاق با : سرهنگ حسن آبادی تصریح کرد....ق در سطح شهرستان شدندکننده پودر بدن سازی قاچا

عدد  ۸۲۲هزار و  ۸هماهنگی مقام قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد انبار شده و در بازرسی از آن موفق به کشف 
 .ال شدندمیلیارد ری ۹قوطی پودر بدن سازی خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 

 زند کند نانوایی می هرکسی از مادرش قهر می :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 ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
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 ۲۰هزار واحد به  ۸۸ها از  لت، تعداد نانواییکه بر اساس بخشنامه سال گذشته دو
: وی افزود.رسد به فروش می 399افزایش قیمت نانی در بازار مصرف نداریم و این محصول کماکان به قیمت سال  هیچگونه

رئیس .ی نیز در این زمینه به دست ما نرسیده استکنند و شکایت 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  ن امر بیشوند که ای های زیادی تبدیل به نانوایی می مغازه و خانه.کند کند نانوایی ایجاد می که از مادرش قهر می

هزار واحد  81هزار واحد به  58ها از  دولت، تعداد نانوایی  37مهر ماه  3بر اساس بخشنامه : وی تصریح کرد.ایجاد کرده است
شده سنتی پز بوده و  های اضافه نانوایی غالب: زراعتکار گفت.های کشور اضافه شد هزار واحد به نانوایی 48رسید و حدود 

 .شود درصد نان کشور از طریق واحد های سنتی پز تامین می 37بیشتر 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 ۹۹۱۱ خرداد ۹۱جمعه  به گزارش خبرگزاری تسنیم،
بازرسی و ارزیابی از یک فقره اظهارنامه گمرکی که به بطوری که  .قاچاق به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال شدند

هر ( پالت 98شامل )ی درون کانتینر به جز یک ردیف در جلوی کانتینر عنوان کمپرسور اظهار شده بود، مشخص کرد که کاال
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

 فراخوان به آکسیون اعتراضی درگوتنبرگ

 !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 

 .ار عمومی جامعه سوئد پژواک دهیم ، در شهر ژنو ، در برابر افک(او. آل .آ) سازمان جهانی کار



 مردم آزادیخواه گوتنبرگ

 
رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان . جمهوری اسالمی نماینده کارگران و مردم در ایران نیست، رژیم سرکوب آنها است

ماینده کارگران ایران اجالس شالق میزند، رِژیمی که اعتراض کارگر به ناامنی محیط کار را با باتوم جواب میدهد، نمی تواند ن
 .تمام سران رژیم باید به جرم چپاول و جنایت علیه مردم محاکمه شوند. سازمان جهانی کارباشد

شما را به  44 -3 -3 -9 -4میدان یرن توریت ؛ اسپور های : مکان - بعد از ظهر 3سه شنبه ، سیزدهم یونی ؛ ساعت : زمان 
 . این میدان میرساند

 ه حضور جمهوری اسالمی در گوتنبرگاعتراض ب ستاد هماهنگی

 "شواری همکاری نیروهای چپ و کمونیست"اعالمیه 

 !از جنبش کارگری ایران با همه قوا دفاع کنیم
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 سازمان اجالس ششمین و صد :است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه کارگری، راه کارگری وبالگ در مندرج اطالعیه برپایه
 ژنو شهر در سازمان این عضو کشور ۹۲۸ حضور با را خود کار اینطرف به(  ژوئن ۵)خرداد۹۵ فاصله در  (او .ال.آ  )کار جهانی

 . ...است نموده آغاز

 از خارج در ایران کارگران حقوق مدافع فعاالن برای را فرصتی نیز ژنو،امسال در کار جهانی سازمان انهسالی اجالس برپایی
 را خود واقعی نمایندگان نیستند قادر هیچگاه که باشند ما جامعه کار و رنج عظیم نیروی آن صدای پژواک تا آورده فراهم کشور

 سازمان اجالس برابر در ایران کارگری جنبش مدافع فعاالن اعتراضی اتاقدام از ما. کنند اعزام جهانی مجامع نوع این به
 جنبش مطالبات طرح اسالمی، جمهوری رژیم ضدکارگری های سیاست افشاء در مختلف درکشورهای و ژنو در کار جهانی
 همه و کرده بانیپشتی عقیدتی و سیاسی زندانیان کلیه و زندانی فعاالن همه وشرط قید بی و فوری وآزادی ایران کارگری

 .میخوانیم فرا اعتراضات این در شرکت به را ایران کارگری جنبش مطالبات و حقوق طرفدارن

3- کمونیست فدائیان اتحاد سازمان2- ایرانیان سوسیالیستی چپ اتحاد-4 :کمونیست و چپ نیروهای همکاری شورای
 (کارگر راه)ایران انقالبی کارگران سازمان4- کارگر راه سازمان

 دانمارک -کپنهاگ اندیشه کانون6-هامبورگ- آزادیخواه و سوسیالیست فعالین شورای5- 

 از حمایت کمیته9- دانمارک- ایران کارگری جنبش مبارزات از حمایت کمیته8- گوتنبرگ- ایران کارگران با همبستگی کانون7- 
 آلمان غرب- ایران کارگری جنبش با همبستگی نهاد10- فنالند- ایران کارگران مبارزات

 کاورزی 

 کارفرمایان به دولت انتخاباتی هدید چیست؟ کارورزی طرح

 مافی حمید

content/uploads/2017/06/falakhan74.pdf-http://manjanigh.de/wp 

حسن روحانی یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲به نوشته مجله منجنیق ، شنبه 
ی اصالح قانون کار که از تابستان سال گذشته به مجلس  نخست پس گرفتن الیحه: در جمع گروهی از کارگان ذو وعده کرد

ن آن، اقدامی از سوی دولت ها مبنی بر پس گرفت های دولتی های کارگران و وعده ی مخالفت رغم همه فرستاده شده و به
برای استرداد آن صورت نگرفت و در نهایت کمیسیون اجتماعی مجلس رای به رد کلیات آن داد، و دیگری حفظ امنیت شغلی 

اش به تاخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار  ایران نقش« پولی»و « محور  مدرک»نظام دانشگاهی  ۱۲ی  اگر تا دهه ....کارگران
 ۵های آینده نیز  ند و طی سال التحصیل دانشگاهی جویای کار میلیون فارغ ۹.۲ال به روایت آمارهای رسمی حداقل بود، ح

 .آموخته به نزدیک هفت میلیون نفر برسد میلیون نفر دیگر به این جمعیت افزوده خواهد شد تا جمعیت بیکاران دانش

نخست پنهان کردن نرخ بیکاری رسمی به صورت مقطعی که با  کند؛ دولت با طرح کارورزی همزمان دو هدف را دنبال می
نیروی »تر از آن تامین  و مهم. آموختگان محقق خواهد شد ی تامین اجتماعی دانش اشتغال ناقص و ارزان و بدون پوشش بیمه

 .برای کارفرمایان« کرده کار ارزان تحصیل

 کنندمی کار حقوق بدون که کارگرانی

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

 هستند کارگرانی تهران در: است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به تسنیم، خبرگزاری گزارش به
 بدون موارد برخی در و هستند کار مشغول بیمه داشتن بدون و تومان هزار ۹۵۲ تا ۹۲۲ ماهانه حقوق با حالت بهترین در که

 کارواش در آسیبی و مشکل دچار اگر و نیستند بیمه هاکارواش در کارگران ....است انعام امیدشان تنها و کنند می کار حقوق
 اگر .کندنمی قبول و نگرفته خود عهده بر را مسوولیتی هیچ کارواش مسئول و است کارگر خود عهده بر درمان نههزی بشوند

 بدترین در و شودمی هزارتومان 150 تا 100 بر بالغ مبلغی شانروزانه آمد در بگذارند سر پشت را خوبی روز کارواش کارگران
 .دکننمی درآمد کسب تومان هزار 50 روزی شرایط

  نشینی حاشیه
 :کرد مطرح بهداشت وزیر

 حاشیه تهران فقیرترین منطقه کشور از نظر امکانات بهداشتی و درمانی
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 دانشگاه سه تالش با که بود کشور منطقه ترین فقیر درمانی و بهداشتی کاناتام نظر از تهران حاشیه :گفت بهداشت وزیر
 .شودمی خارج محرومیت از تدریج به جدید، بیمارستانی های تخت ساخت با و تهران پزشکی علوم

 ان،تهر (س)فاطمه حضرت بیمارستان جدید هایبخش افتتاح آیین در دیروز عصر هاشمی حسن سید ایلنا،  خبری گزارش به
 دانشگاه که بود ایخودساخته هایگرفتاری یازدهم، دولت ابتدای هایچالش از یکی :داشت اظهار مطلب این بیان ضمن
 .شد گذاشته ما عهده بر دانشگاه دو این انتزاع و بود شده ادغام تهران پزشکی علوم دانشگاه با ایران پزشکی علوم

 که کرد می حکم تدبیر و عقل اما باشد داشته ادامه دانشگاه دو این ادغام هک داشتند اصرار افراد برخی :گفت بهداشت وزیر
 .کرد موضوع این از زیادی های حمایت فرهنگی، انقالب عالی شورای در نیز روحانی دکتر و شوند جدا همدیگر از دانشگاه دو

 تپه نیشکرهفت مجتمع گان بازنشسته مجدد اعتراض

 امروز صبح دریافتی، خبر اساس بر: است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ، ...تلگرامی نالکا در...کمیته هماهنگی  نوشته به
 و مراجعه شرکت مدیریت به مجددن تپه هفت نیشکر شرکت اسفندماه بازنشسته 340 از نفر100 حدود خرداد، 20 شنبه

 با کارگران اعتراض این .کردند ادانتق اجتماعی تامین سازمان به کارفرما درصد 4 سهم پرداخت در شرکت تاخیر از شدیدن
 .خواهدشد پرداخت مذکور مبلغ آینده روز چند ظرف که کرد اعالم او و گردید مواجه شرکت اداری امور رئیس های صحبت
 .دادند پایان خود اعتراض به مشروط بصورت نیز تپه هفت نیشکر بازنشسته کارگران

 :کرد اعالم کرج زیست محیط اداره رییس

 شود شهر با فاضالب آبیاری می مزارع محمد

 :گفت کرج زیست محیط اداره رییس، لشکری حمیدرضا :است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به
 بر عالوه فاضالب شدن جاری.است محمدشهر ساکنان مشکالت ترینمهم از یکی هاخیابان و معابر در فاضالب شدن جاری
 کرج .اندازدمی خطر به را شهروندان سالمت و دارد مشکل نیز محیطیزیست لحاظ از دهد،می شهر به زشتی چهره اینکه
 بروز باعث اتفاق این چون کنند؛ جلوگیری فاضالب با مزارع آبیاری روند ادامه از بیشتری جدیت با باید مربوط مسئوالن:کرد ابراز

 .نیست اهمیتیبی موضوع و شودمی افراد در بیماری

 باقیمانده است« طزره»دو ماه از طلب مزدی کارگران معدن زغال سنگ 

 پرداخت در ماهه۸ تعویق از سمنان در کارگری منابع :ستا آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به
 و رسمی صورتبه که طزره کارگران برخی.دهندمی خبر طزره سنگ زغال معدن کارگران از نفر هزار از بیش مزایای و حقوق

 منابع نبود و ینگینقد کمبود آنها مزد نشدن پرداخت عامل ترینمهم اینکه بیان با کارند مشغول معدنی واحد این در قراردادی
 اما است، داشته بهبود به رو روندی معدن مالی و استخراج وضعیت قبل ماه سه حدود از آنکه وجود با :گفتند است، مالی

 ....است باقیمانده همچنان ما معیشتی مشکالت

 با که رسیدمی ماه پنج به معدنی واحد این کارگران معوقه مطالبات این از پیش شرقی؛ البرز معدن کارگران اظهارات طبق
 بطوری شد پرداخت حسابسان به کارگران معوقه مطالبات از بخشی ماه هر افتاد اتفاق پیش ماه چند از که مدیریتی تغییرات

 طلبکارند کارفرما از را ماه اردیبهشت و فروردین دستمزد اکنون هم که

 

 برابر گرانتر شد ٦تعرفه پروتز سمعک 

 سازمان شدگانبیمه فنی امور مدیرکل، آتشی منصور :است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به
 فعلی ریال میلیون ۸ بلغم از سمعک پروتز تعرفه اجتماعی، تامین سازمان مدیره هیات تصویب براساس :گفت اجتماعی تامین

 تامین بگیرانمستمری و اصلی شدگانبیمه تمامی :افزود آتشی منصور.یابدمی افزایش ریال هزار ٠۲۲ و میلیون ۹۸ رقم به
 شدگانیبیمه :گفت آتشی...شوندمی تعرفه افزایش این شامل شرایط احراز صورتدر آنان تکفل تحت تبعی افراد و اجتماعی

 مشمول باشند، داشته درمان قابل شنوائیکم مربوطه، تخصصی داروهای مصرف و تجویز یا و جراحی مالاع انجام با که
 .نیستند سمعک پروتز دریافت

 کارورزی 

 پذیرند اندازه آسیب بیکاران و کارگران به یک/اکره بر سر طرح کارورزی ادامه داردمذ

 عالی کانون مدیره هیات اعضای از ،خدایی علی است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به
 اشتغالزایی برای دولت در هک هاییبرنامه از کارگری صنفی هایتشکل کلی صورتبه :گفت کشور کار اسالمی شوراهای

 چنین وجود از آخر لحظات در جامعه آحاد سایر مانند نیز کارگری صنفی نهادهای معموال و ندارند خبری شده؛ دیده تدارک
 آزمایشی صورت به دانشگاهی مراکز التحصیالنفارغ کارورزی طرح که هاستماه :داد ادامه وی .شوندمی مطلع هاییبرنامه

 دولت تا شده تبدیل ایدستمایه به آن نتایج ظاهرا و درآمده اجرا به کشور هایاستان از برخی در مستقر صنعتی واحدهای در
 نهادهای :گفت وی....کند اقدام توسعه ششم برنامه قانون ۸۹ ماده در شده مقرر تکلیف اجرای برای بخواهد آن مدد به

 به طرح این مفاد عمل در که هستند نگران زیرا هستند کارورزی رحط اجرای مراحل تمامی بر نظارت خواهان کارگری صنفی
   .شود تبدیل کار نیروی از سوءاستفاده برای ابزاری

 اعالن طبق :گفت آنهاست، منافع اختالف از بیش مراتب به شاغل کارگران با بیکاران ارتش منافع اشتراک دارد عقیده خدایی
 اگر جمعیت این دهند،می تشکیل دانشگاهی التحصیالنفارغ را کشور کار بازار به ورود متقاضیان درصد 75 حداقل رسمی

 کنممی تصور :افزود وی .نداشتند معاش دغدغه قطعا داشتند، معتبری رابط و آشنا سرمایه صاحبان و مسئوالن میان در مانند
 داده فرصت این احتمالی کنندگانتفادهسوءاس به تا است کافی بیکار و شاغل کارگران میان اتحاد ایجاد برای دلیل همین
 .دهند قرار کشیبهره مورد کارورز نام به را نسلی ابد تا و کرده را استفاده نهایت کارورزی طرح از بتوانند که نشود

 کارورزی

 طرح اجرای شرط/کار وزارت مسئوالن با کارورزی طرح ابهامات بررسی
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 کار انونق اصالح الیحه قوت و ضعف نقاط بررسی میزگرد 

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

عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه  ،علی خدایی :آمده است  33به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ؛ شنبه بیستم 
، از جلسه روز یکشنبه با مسئوالن این وزارتخانه برای بررسی اجرای طرح کارورزی فقط در یک دوره موقت قابل پذیرش است

درصد از  ۸۵خدایی با اشاره به اینکه بنا بر اعالم وزیر کار و مسئوالن این وزارتخانه، ساالنه  .ایرادات این طرح خبرداد
، بخش عمده ای از فارغ بنابراین مخاطبان طرح کارورزی: های بازار کار از فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند گفت ورودی

اگر وزارت کار، نحوه نظارت بر اجرای طرح کارورزی را صرفا به : خدایی ادامه داد....التحصیالن دانشگاهی بیکاری است
های مختلف از جمله نظارت بر  ها وزارت کار در بخش ها محدود کند، برای ما قابل قبول نیست؛ چراکه تجربه بازرسی بازرسی

بنابراین در این : گفتوی ....نفر از پرداخت حق بیمه کارگران، موفقیت آمیز نبوده است ۵های زیر  ان کارگاهمعافیت کارفرمای
از . باید در یک دوره موقت اجرا شود  کنیم اما این طرح های مکمل مانند طرح کارورزی حمایت می برهه حساس، از اجرای طرح

وی درباره .برای ارتقای سطح مهارتی دانشجویان اصالح و تقویت کندهای نظام آموزش عالی را  طرفی دولت باید سیاست
در ادامه دو جلسه گذشته و بررسی ابهامات و : جلسه روز یکشنبه با مسئوالن وزارت کار در خصوص طرح کارورزی گفت

 .ت آن قرار بگیریمایرادات این طرح، در جلسه پیش رو قرار است بسته جامع اشتغال فراگیر تشریح شود تا در جریان جزئیا

 سال اعتراض کاله زردها ۳امضای وزیر؛ پایانی بر 

 فشار هایپست اپراتورهای دائم کارگر طرح سرانجام :است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به
 پس که کشور سراسر برق هایپست اپراتوهای و کارکنان برای بود خوشی خبر این .رسید امضا به نیرو وزیر توسط برق قوی

پست اپراتورهای شورای اعضای گفته به .هستند آن به دستیابی حال در خود مطالبات بر پافشاری و اعتراض سال چندین از
 اعم برق قالانت و توزیع فوق هایپست در شاغل کارکنان کلیه است رسیده نیرو وزیر امضای به که سند این قوی، فشار های

 ....شودمی شامل را پست مسئول و مراقب نگهبان، اپراتورها، از

 ها درخواست چندباره از شهرداری/فروشند دارانی که مرگ می دکه

http://www.isna.ir/news/96031910394 

 

حدود هفت سال است که از اولین مصوبه ممنوعیت :  است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ،یسناا دولتی خبرگزاری گزارش به
ها اجرایی  داران و همچنین شهرداری گذرد، اما این مصوبه هنوز توسط صنف دکه های روزنامه فروشی می فروش سیگار در دکه

، ضمن انتقاد از وگو با ایسنا رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت –یت دکتر خسرو صادق ن.است نشده 
این موضوع درخواست : گوید های مطبوعاتی، می همراهی نکردن شهرداری در زمینه جلوگیری از فروش دخانیات توسط دکه

طی . اند، قابل توجه نیست کاهش دادهدارانی که تاکنون فروش دخانیات را  جدی ما از شهرداری است؛ چرا که آمار دکه
هزار  ۱۲ساالنه : گوید وی می ....این کار را پیگیری کنیم  کنیم ایم آنها گفتند که ما تالش می مکاتباتی که با شهرداری داشته

د تومان از هزار میلیار ۹۲همچنین ساالنه . میرند اما عزم جدی برای جلوگیری از آن وجود ندارد نفر در اثر مصرف دخانیات می
 .شود های ناشی از آن می هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان بیماری ۹۲تا  ۸۲پول مردم صرف دخانیات و 

 درپی مطرح شدن احتمال تغییر مالک کارخانه اتفاق افتاد؛
 نگرانی کارگران ماشین سازی تبریز از تبعات خصوصی سازی

 گروه مدیریت و مالکیت واگذاری احتمال گرفتن قوت با :است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ایلنا، دولتی خبرگزاری گزارش به
 احساس خود، شغلی ندهآی بابت از صنعتی گروه این در شاغل کارگر هزار به نزدیک خصوصی، بخش به تبریز سازی ماشین
 .کردند نگرانی

 واحد دو از متشکل تبریز سازی ماشین گروه است، شده گردآوری صنعتی واحد این کارگران از نقل به که اطالعات این برپایه
 سال ماه اسفند از قبل تا کارگر هزار به نزدیک داشتن با که است سازی ماشین گری ریخته وصنایع سازی ماشین صنعتی

 مطابق آن مالکیت و مدیریت نهایت در و بوده خود معمول فعالیت مشغول نوسازی گسترش سازمان مسئولیت تتح  94
 ....شدند واگذار فوالد بازنشستگی صندوق به اساسی قانون ۰۰ اصل هایسیاست

 خود روزانه یتفعال به مشکلی هیچ بدون تاکنون جاری سال شروع از که است درست :گویندمی صنعتی واحد این کارگران
 است ممکن مالک شدن جابجا با که است مسئله این برسر صحبت اما کنیممی دریافت را خود مزدی مطابالت و مشغولیم
 .شود کشیده چالش به است، صنعتی گروه این فعالیت ارتزاقشان محل تنها که کارگری خانواده هزاران سرنوشت

 ستگزارش مجلس از حادثه معدن یورت تایید شده نی

http://www.isna.ir/news/96032010751 

http://www.mehrnews.com/news/3999797
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/498519-امضای-وزیر-پایانی-بر-سال-اعتراض-کلاه-زردها
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/498565-نگرانی-کارگران-ماشین-سازی-تبریز-از-تبعات-خصوصی-سازی
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/498565-نگرانی-کارگران-ماشین-سازی-تبریز-از-تبعات-خصوصی-سازی


 

بعد از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن از :  است آمده ۹۹۱۱ خرداد  ۸۲ شنبه ،یسناا دولتی خبرگزاری گزارش به
یاب هنوز آماده نشده و گزارش  زمستان یورت رییس سازمان نظام مهندسی معدن، عنوان کرد که گزارش کمیته حقیقت حادثه

روز از وقوع انفجار و فاجعه انسانی  ۹۲گزارش در حالی که  این .مجلس از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شده نیست
کمیته  .در مجلس قرائت شد ...خردادماه  ۹۸گذرد روز چهارشنبه  می در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان

متشکل از دو استاد دانشگاه،  ،یابی در روزهای ابتدایی وقوع حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان حقیقت
این حادثه بپردازد و در  چهار بازنشسته حوزه معدن و دو نفر از مسوولین قدیمی معادن تشکیل شد تا به بررسی علت وقوع

رییس  -نادعلی اسماعیلی دهج ....نهایت طی گزارشی آنچه در این معدن رخ داده را به اطالع مردم و مسوولین برسانند
گزارشی که از سوی مجلس شورای اسالمی قرائت شده است : در این باره گفته است –سازمان نظام مهندسی معدن 

معدن زغال سنگ زمستان یورت  ....یاب این حادثه نیست تجارت و همچنین کمیته حقیقت مورد تایید وزارت صنعت، معدن و
ماه در اثر اشتباهی فردی در روشن کردن لوکوموتیو حمل مواد معدنی و انفجار گاز  های اردیبهشت آزادشهر گلستان نیمه

 .ز کارگران این معدن شدنفر ا ۰۹به همین دلیل نیز دچار ریزش و مرگ  انباشته شده در آن محیط شد که 

 قیمت نفت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت

http://www.isna.ir/news/96032010904 

 

در شرایطی که عرضه فزاینده از سوی تولیدکنندگانی :  است آمده ۱۹۹۱ خرداد  ۸۲ شنبه ،یسناا دولتی خبرگزاری گزارش به
دهد اوپک برای حذف مازاد عرضه از بازار جهانی همچنان راه دشواری را در پیش دارد،  شامل آمریکا، نیجریه و لیبی نشان می

دالر در  ۵۲ر نیویورک پایین بهای معامالت نفت روز جمعه دبرپایه همین گزارش  .نفت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت
آمار رسمی که روز  .هر بشکه ایستاد که سطح مشابه پیش از انعقاد توافق کاهش تولید اوپک در نوامبر سال گذشته بود

ترین  های نفتی این کشور هفته گذشته، بزرگ چهارشنبه از سوی آمریکا منتشر شد، نشان داد که ذخایر نفت و فرآورده
شود  پیش بینی می. به این طرف داشته و بازار را که منتظر کاهش بیشتر این ذخایر بود، غافلگیر کرد ۸۲۲۲افزایش را از سال 

در این بین آماری که روز جمعه از ....میلیون بشکه در روز صعود کند ۹۲به رکورد باالی  ۸۲۹۲تولید نفت آمریکا نیز در سال 
حلقه رسیده  ۸۰۹های حفاری نفت آمریکا با هشت حلقه افزایش، به  شمار دکل: سوی گروه بیکر هیوز منتشر شد نشان داد

 .و بیست و یکمین افزایش هفتگی متوالی است ۸۲۹۵که باالترین سطح از آوریل 

 میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی ۲۵۵۵انعقاد 

http://www.isna.ir/news/96032011077 

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای ، حمیدرضا جانباز :  است آمده ۹۹۱۱ ادخرد  ۸۲ شنبه ،یسناا دولتی خبرگزاری گزارش به
طرح قرارداد با بخش خصوصی بستیم که در حال  ٧۸میلیارد تومان در قالب  ۹۲۲۲در ابتدای دولت یازدهم حدود : کشور گفت

شهر  ۸۸۲انباز با بیان اینکه تنها در ج ...گذاری آماده انعقاد به ارزش دو هزار میلیارد تومان داریم قرارداد سرمایه ۸٠حاضر هم 
درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش فاضالب هستند و بر اساس  ۰۵: کشور سیستم فاضالب اجرایی شده است، تاکید کرد

های متعددی را در نظر  درصد شاخص فاضالب کشور ارتقا پیدا کند که برای این مسئله برنامه ۸۵برنامه ششم توسعه باید 
 ۹۲۲۲قرارداد به ارزش  ۰۸، ۱۸و شش ماه سال  ۱۹گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور تا پایان سال  به..ایم گرفته

عالوه بر . میلیارد تومان منعقد شد ۱۹۲۲قرارداد به ارزش  ۱۱میلیارد تومان منعقد شد اما این در حالی است در دولت یازدهم 
 .رد تومان با بخش خصوصی آماده انعقاد استمیلیا ۸۲۲۲قرارداد نیز با اعتبار بیش از  ۸۹این 

 نه است، نامه شرم تهران شهرداری مالی گزارش:شهر مطرح کرد حافظی در جلسه شورای

 مستندات و مدارک اطالعات، ارائه در شهرداری های مجموعه همکاری عدم /کارنامه

رئیس کمیسیون سالمت، محیط ،رحمت اله حافظی  :است آمده ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیک ایلنا، دولتی رگزاریخب گزارشبه 
 34های مالی شهرداری تهران در سال  گزارش حسابرسی تلفیقی صورت: زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499333-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499333-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499333-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA


و  38خرداد سال  3، در تاریخ 34تلفیقی سال های مالی  قرارداد حسابرس برای تهیه صورت: گفتوی  .ابهامات زیادی دارد

اسفند  48همچنین این گزارش در نهایت در . های مالی توسط شهرداری منعقد شده که جای تامل دارد قبل از تهیه صورت
شود  به شورا ارسال می 33ماه سال  فرودین 85شود اما بیش از دو سال یعنی  توسط حسابرس تهیه و تدوین می 39سال 
از مهمترین موارد که حسابرس در : گفتحافظی ...  د مشخص شود دلیل تاخیر در ارسال به شورا چه بوده است؟که بای

های اجرایی شهرداری در ارائه اطالعات، مدارک و مستندات  اغلب بندها مورد اشاره قرار داده عدم همکاری الزم مجموعه
شود و اگر این روش  که در اکثر بندهای اصلی و فرعی دیده میهای تلفیقی است  مورد نیاز حسابرس در روند بررسی صورت

وی با بیان اینکه گزارش  ....ناپذیری وارد خواهد شد ادامه داشته باشد به جایگاه و شان نظارتی شورا خسارت و آسیب جبران
، 5، 9، 8ونده درآمد در مناطق پر 891: نامه است، نه کارنامه و از فاجعه گذشته و این رفتار پسندیده نیست، افزود موجود شرم

 137میلیارد تومان به حسابرس ارائه نشده، همچنین  38به مبلغ  44میلیارد تومان و قرارداد منطقه  898به مبلغ  43و  44
میلیارد تومان در شهر آفتاب به  331وجود دارد و اسناد هزینه  88و  48، 8، 4میلیارد تومان مغایرت در درآمدهای مناطق 

 ....ارائه نشده، الزم است شهرداری به این موارد پاسخگو باشد موسسه

 کارورزی 

 تکرار داستان قراردادهای موقت با طرح کارورزی/  مقام مسئول کارگری هشدار داد

http://www.isna.ir/news/96032111325 

 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و  ،فتح اله بیات :است آمده ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیک ،ایسنا دولتی خبرگزاری گزارش به
پیشنهاد او این .های اجرایی طرح کارورزی دیده نشود از نیروی کار سوء استفاده خواهد شد اگر ضمانت ؛معتقد است پیمانی

ها با نظارت دقیق وزارت کار به اجرا درآید سپس در کل کشور اجرایی  کارورزی در بعضی استانها و کارخانهاست که طرح 
های اجرایی آن  این طرح ظاهرا قرار است از تیرماه به اجرا در آید ولی در این فاصله زمانی حتما باید ضمانت: گفتوی  .شود

آنچه مسلم است باید دو روی سکه را ببینیم : وی افزود .اجرا کنیم پیش بینی شود تا یک طرح پخته و کارشناسی شده را
چون این طرح شاید از نظر به کارگیری نیروی جوان و فارغ التحصیل طرح خوب و موثری باشد ولی از آن طرف نباید موجب به 

از نیروی کار باز شود و جامعه کارگری نگران است مبادا فضای سوء استفاده :گفتبیات  .خطر افتادن اشتغال موجود شود
هایش انجام نشده بهتر  قانون کار و تبصره ۸به همین دلیل معتقدم تا اصالح ماده . داستان قراردادهای موقت کار تکرار شود

 ....است به این طرح ورود نکنیم

 شوند تر می روستاهای یزد هر روز تشنه

http://www.isna.ir/news/96032111423 

 

: مدیرعامل آبفار یزد اعالم کرد ،محمد فاتحی :است آمده ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیک ،ایسنا دولتی خبرگزاری گزارش به

افت شدید : وی افزود.الشعاع قرار داده استساله در استان یزد بیش از هر چیز روستاهای استان را تحت  48خشکسالی 
 . منابع آبی، شوری آب و از بین رفتن و خالی از سکنه شدن برخی از روستاها از عوارض این خشکسالی چندین ساله است

دهنه  47رشته قنات،  15حلقه چاه،  999آب شرب مورد نیاز روستاهای استان از طریق : این مسئول همچنین تصریح کرد
منبع آبی در آستانه خشکیدن  418منبع آبی خشک و  55شود که از این تعداد  تاسیسات همجوار تامین می 44 چشمه و

تانکر ثابت خواند و  118تانکر سیار و  43رسانی سیار توسط  مدت در این باره را نیز آب وی یکی از راهکارهای کوتاه. هستند
فاتحی از دیگر راهکارهای کوتاه مدت  .یابد ر برای فصل تابستان افزایش میالبته در این روش، تعداد آبرسانی سیا: اذعان کرد

های موجود، خرید آب از منابع مجاور و کشاورزی، بازسازی  شکنی و بازسازی چاه برای رفع این مشکل را حفر چاه جدید، کف

 ....های تله متری، ذکر کرد های توزیع و خطوط انتقال و ایجاد سامانه شبکه



                                                                                                                          کارورزی

 مهارت/07 دهه خورده شکست نسخه تکرار کارورزی طرح :ک فعال صنفی کارگری مطرح کردی  

 شود متمرکز دانشگاه در باید آموزی

گوید در  صنفی کارگری میفعال ، علیرضا حیدری  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
ای با وجود گذارندان چندین ساعت دوره  شرایطی که همین حاال دانشجویان آموزش عالی و کارورزان سازمان فنی و حرفه

های مبهمی همچون طرح کارورزی بازار کار را رونق  توان با ارائه طرح آموزش عملی قادر به یافتن کار نیستند، قطعا نمی
التحصیالن مراکز دانشگاهی عرضه و تقاضا در بازار کم برهم  در شرایط کنونی به واسطه افزایش فارغ: اظهار داشت .بخشید

این فعال صنفی کارگری با  .نتیجه این وضعیت تمایل کارفرمایان برای جذب هر چه ارزان تر نیروی کار است: ریخته است، افزود
زمانی که قرار : کند، تصریح کرد آسانی برای کارفرمایان فراهم می تاکید بر اینکه طرح کارورزی دولت چنین شرایطی را به

آنهم بدون   سال 8مدت  برای( هزار تومان 911)است در فاز اول این طرح چند صد هزار کارورز با یک سوم حداقل دستمزد 
ف از این طرح شود که آیا هد هیچ تضمینی در خصوص جذب دائمی مشغول به کار شوند، این پرسش در ذهن ایجاد می

این فعال صنفی کارگر با بیان اینکه در کمال تاسف شاهد برهم ریختن دوباره بازار کار ... فراهم سازی نیروی کار ارزان نیست؟
وزارت را ه و  51در دهه : های کارورزی هستیم، تصریح کرد های ناموفق طرح و هزینه کردن از جیب دولت برای تکرار تجربه

های زیر نظر خود اجرا شده بود به شورای عالی اشتغال آورد که همان زمان  رورزی که در دستگاهشهرسازی یک طرح کا
حیدری طرح کارورزی ارائه شده را مشابه همان طرح شکست خورده کارورزی وزارت راه .شکست این طرح قابل پیشبینی بود

م طرح این چنینی ازائه شده بود که قرار بود به ازای عالوه بر این در دولت نهم و ده: دانست و افزود 51و شهرسازی در دهه 

هر کارگری جذب شده از صندوق بیمه بیکاری بخشی از دستمزد وی توسط کارفرمایان پرداخت شود که این طرح نیز 
مشخص نیست تا چه زمانی قرار است : این فعال صنفی کارگری افزود.شکست خورد و به علت نقایص آن عقیم ماند

های شکست خورده مانور بدهند و یک بار هم که شده نخواهند زیر ساخت های ایجاد اشتغال را از  ر روی تجربههای ب دولت
 .طریق ابزارهای موجود متحول کنند

 دالری واقع بینانه خواهد بود؟ ۵۵آیا نفت 

http://www.isna.ir/news/96032111908 

 

های نفت هفته گذشته به سطحی سقوط  قیمت: است آمده ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیک ،ایسنا دولتی خبرگزاری گزارش به
از زمانی که ها  قیمت .کردند که از زمان اعالم توافق اولیه اوپک برای کاهش تولید در نوامبر سال گذشته، مشاهده نشده بود

ای، قیمت  ماه دیگر تمدید کرد، به طور مستمر رو به کاهش بودند و کاهش دو هفته ۱اوپک توافق کاهش تولید را به مدت 
عوامل اصلی برای این کاهش قیمت، مشابه عواملی  .دالر رسانده است ۰۲تگزاس اینترمدیت را به میانه محدوده  نفت وست

سطح ذخایر نفت خام باال . رشد تولید نفت شیل آمریکا همچنان ادامه دارد. ود داشتندهستند که پیش از توافق اوپک وج
ماکسیم در این رابطه .. .مانده است و بازارها نگران هستند که کاهش تولید اوپک برای حذف مازاد عرضه کافی نباشد

ما در واقع آماده : ه تلویزیون بلومبرگ گفتالمللی سن پترزبورگ ب اورشکین، وزیر اقتصاد روسیه در حاشیه مجمع اقتصادی بین
های  دشوار است که اظهارات مذکور تهدیدی برای قیمت .دالری یا کمتر سر کنیم ۰۲هستیم برای همیشه با قیمت نفت 

مدت به جای  بندی شوند، نتیجه نهایی ممکن است این باشد که نفت در کوتاه اگر همه این عوامل جمع. نفت شمرده نشود
دالر حبس خواهد  ۰۲رود، نزدیک شود، در میانه محدوده  دالر که پیش از این انتظار می ۱۲دالر و  ۵۲بخواهد به باالی اینکه 

 .ماند

 کودکان کار را در ماه مهربانی فراموش نکنیم

http://www.mehrnews.com/news/4001967 

 

 

 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498623-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498623-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF


انجمن حمایت از کودکان اقدام به برگزاری کمپین  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹، یکشنبهمهربه گزارش خبرگزاری دولتی 

ایت از از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان، انجمن حم ....مشترکی کرده تا هزینه ای برای آموزش و تحصیل کودکان کار فراهم کند
در غالب همکاری با یکی از شرکتهایی که در زمینه خدمات شهری آنالین فعال است، اقدام به برگزاری کمپین مشترکی  کودکان 

این کمپین خیرخواهانه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد .کرده اند تا هزینه ای برای آموزش و تحصیل کودکان کار فراهم کنند
 .داشت

 موعد از پیش بازنشستگی برای تبریز سازی بلبرینگ کارگر ۳۵ معطلی

 

نفر از کارگران کارخانه  ۹۵بازنشستگی پیش از موعد حدود :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکخبرگزاری دولتی ایلنا، به 
طبق اظهارات کارگران بلبرینگ .. .درصد حق بیمه توسط کارفرما به تاخیر افتاده است۰زی تبریز به دلیل عدم واریز بلبرینگ سا

 .کند سازی تبریز کارفرمای این واحد صنعتی به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خوداری می
شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان  کارگر ۹۱۲حدود حقوقوضعیت به وجود آمده درحالی است پرداخت 

گویند از زمان خصوصی سازی  همچنین می  کارگران این واحد سازنده بلبرینگ... .شرقی سه ونیم ماه به تاخیر افتاده است
ا مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای همین تعویق سه تا چهار ماهه در پرداخت مطالبات آنها به روال محل کارشان ب

 .عادی تبدیل شده است

 است خورده گره ILO بنیادین های نامه مقاوله اجرای با کارگران صنفی  آزادی

کارگری های صنفی  کانون انجمن ناصر چمنی ، رئیس: آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
کارگران فارغ از آنچه که در تریبون های سیاسی کشور قبل و پس از انتخابات ریلست  :گوید می استان آذربایجان شرقی

شود مگر با عمل به مقاوله نامه بنیادین سازمان  پیگیر حقوق صنفی خود هستند و این محقق نمی ،جمهوری مطرح است
شود  صد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار در شرایطی برگزار می:ر داشتاظهاوی  .ایم جهانی کار که به آنها پیوسته

 ۹۰۰  و عمل به مقاوله نامه ۱۲و  ۲۸های گذشته بازهم خواهان پیوستن ایران به مقاوله نامه  که جامعه کارگری همانند دوره
همواره تاکید دارند که پیوستن ایران  فعاالن صنفی کارگری ... .سازمان جهانی کار هستند که ایران اخیرا به آن پیوسته است

ایست که عقب نشینی از آن به زیان منافع جمعی کارگران است چرا  سازمان جهانی کار خواسته ۱۲و  ۲۸های  به مقاوله نامه
 ...اند که حیات آزادی های صنفی به آنها گره خورده

 :گزارش  است کابوس از پر که فرصتی «بُردن کول» کرده؛ گزارش ایلنا از پدیده کولبران تحصیل

 نسرین هزاره مقدم

 

کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور : آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکایلنا،گزارش خبرگزاری دولتی به 
کند؛ این تصاویر یک پدیده  بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می

که این روزها   از این تصاویر  یک نمونه ... است هکرد ای به نام کولبران تحصیل گذارند، پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می
شده است و در  ۹۸صاحب رتبه   ۱۵به نام باقر که در کنکور دکترای سال    چرخد، مربوط به جوانی است دست به دست می

تحصیل این .ریزی شهری هم دارد لیسانسه ریاضی محض است و فوق لیسانس برنامه  کند؛ باقر، ارتفاعات مریوان کولبری می
برای : است ای با یک رسانه محلی گفته کرده در مصاحبه های بار بر دوش کم نیستند؛ یکی دیگر از این کولبران تحصیل کرده

ها و موسسات برای گرفتن تسهیالت مراجعه کردم، سراغ نماینده مجلس و وزیر و  پیدا کردن شغل به هر دری زدم؛ به بانک
کنم تا نان دربیاورم،  کنم؛ کولبری می یک سال است که کولبری می: گوید او می. دم نشدوکیل هم رفتم، اما هیچ حاصلی عای

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498958-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494781-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494781-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498700-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/499003-%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


در این  ...گوید پیدا کردن یک لقمه نان برای کولبر مستاصل و از همه جا رانده کابوس است کنم تا دوام بیاورم؛ می کولبری می

التحصیالن  کوهها پناه می برند، اسباب نگرانی است؛ از فارغ طیف مختلطی از نیروهای کار پیر و جوان که به ناچار به اینمیان 
فعاالن .ها و نهادهای دولتی دانشگاهی گرفته تا کارگران متخصص کارخانه های تعطیل شده فوالد و البته بازنشستگان ارگان

ار نباشد، کارگری مناطق کردنشین اعتقاد دارند که کولبری محصول فقدان فرصت های شغلی شایسته است؛ وقتی ک
کولبری نتیجه طبیعی . آورند طبیعی است که کارگر و مهندس و معلم به تنها امکان در دسترس، به همین کولبری روی می

  ...  .کمبودها در فضای فعلی کسب و کار است

  کارگران نشده پرداخت های حقوق ماه ۵ با «سویچ ایران» کارگران شغلی امنیت کاهش

شان  از کاهش امنیت شغلی«ایران سویچ »در کارخانه :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
کارخانه ایران سویچ که در  ؛کارگران این واحد تولیدی می گویند .دهند به سبب کاهش تولید به حداقل ظرفیت ممکن خبر می

کارگر داشت که این تعداد به مرور تا پایان اردیبهشت ماه  ۹۸۲حدود  ۱۲کیلومتر یازده جاده مخصوص واقع شده پیش از سال 
با ادامه روند فعلی این واحد تولیدی در   گویند کارگران ایران سوئیچ می....یافته است نفر تقلیل ۵۵به حدود ( ۱۱) سال جاری 

ماه به تاخیر افتاده وبیمه تامین اجتماعی آنها در  ۵حدود   آستانه تعطیلی است به همین دلیل حقوق کارگران این کارخانه
شود در صورت عدم پی گیری مشکالت کارخانه  پیش بینی می: یکی از کارگران گفت....است یکسال گذشته پرداخت نشده

 .به زودی شاهد تعطیلی کامل کارخانه ایران سویچ باشیم

 اولتیماتم کارگران نیشکر هفت تپه به کارفرما

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6189 

روز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت  4پس از  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹یکشنبه، ...اتحادیه آزاد  به نوشته مندرج دز سایت
نیشکر هفته تپه، که با مشارکت بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته و نی بر این شرکت و با همراهی خانواده هایشان در 

طی این ... .خردادماه پایان یافت 17محل شرکت صورت گرفت، پس از مذاکره و توافق با رئیس امور اداری  ، در روز چهارشنبه 
اما بازنشستگان این شرکت اولتیماتوم دادند که . رش، این اعتراض باعث پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران گردید گزا

خرداد  25درصد سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی تا پایان روز  4چنانچه  طبق توافق،  وعده صاحبان شرکت در پرداخت 
به تجمع و اعتراض خود " مدید دفترچه های درمان آنان مرتفع نگردد، مجددامحقق نشود ومشکالت مرتبط با بازنشستگی و ت

میلیارد تومان به بخش خصوصی  6الزم به ذکر است درحالیکه این شرکت که با رانت و رابطه  تنها بمبلغ .ادامه خواهند داد 
 . میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است 200واگذارشده، مبلغ 

 زیکارور

 است نداشته دخالتی ها تشکل امور در کار وزارت /است یافته افزایش کارگران زنی چانه قدرت

عضو هیات مدیره مجمع عالی ، ین زاده بیت الـله حس :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
اینکه گفته شود وزارت کار در بحث اعزام نمایندگان کارگران به سازمان جهانی کار دخالت  :گوید نمایندگان کارگری کشور می

وزارت کار مسئول تنظیم روابط : افزوداو  .کرده است درست نیست و بهتر است که در این خصوص سنجیده تر صحبت شود
با اشاره به طرح کارورزی دولت  وی .و هیچگاه از این وظیفه خود عدول نکرده است  های کارگری و کارفرمایی است تشکل

از این رو اجرای   های چند میلیاردی نیاز داریم برای خلق یک شغل به صرف هزینه: گفت های پیش روی آن  دوازدهم و چالش
است که باید در خصوص آن از ابتدا به صورت شفاف بین شرکای هایی مواجه  هر طرحی در زمینه خلق شغل با چالش

تواند به  در این خصوص باید به این موضوع اشاره کرد که طرح کارورزی می: حسین زاده افزود.اجتماعی تفاهم حاصل شود
های  تخلف های بیشتری بر روی آن صورت گیرد تا جلوی اهدافی که برای آن تعریف شده است دست یابد اما باید نظارت

 ....احتمالی که از سوی کارفرمایان رخ دهد، گرفته شود

 :مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعزیرات/  قاچاق کاال 

 مهدیه محمدی:گزارش /وضعیت خودروهای لوکس قاچاق 

http://www.mehrnews.com/news/4001400 

 

 

 

 

مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ،عبدالمجید اجتهادی :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹، یکشنبهمهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
نفع دولت ضبط باید این خودروها به : سازمان تعزیرات از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت

تعزیرات در این خصوص حکم قطعی صادر کرده و طبق قانون : گفتوی  .شود و دولت هم مجاز به فروش و یا واگذاری آن نیست
حکم تعزیرات در خصوص این خودروها، ضبط کاالها به : توضیح داداو  .االجراست و به هر حال باید اجرا شود هم، حکم تعزیرات الزم

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/498997-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/499009-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


تواند این خودروها را در بازار بفروشد و شرایط خاصی دارد که در تدارک برای صادراتشان  نامه دولت نمی ق آییننفع دولت است و طب

محصوالت  ۱۵در سال : مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعزیرات دربارٔه اینکه کدام کاالها درصدر قاچاق قرار دارند، گفت...  .هستند
 .لی کاالهای موضوع سالمت و همچنین پوشاک بیشترین میزان قاچاق را داشتآرایشی و بهداشتی و به طور ک

 خوزستان استانداری مقابل ایران فوالد صنعتی ملی گروه کارگران تجمع

                                                                                                
کارگران کارخانه ملی صنعتی فوالد از  نفر۹۵۲زدیک بهن :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکایلنا، گزارش خبرگزاری دولتی به 

های صنفی  بار دیگر خواسته و ایران در ادامه اعتراضات صنفی روز های گذشته خود، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند
تاکنون بابت حق سنوات نیز بستان  ۱۲معوقات مزدی، از سال عالوه بر دو ماه   اند کارگران معترض مدعی .خود را مطرح کردند

هزار کارگر یکی از شرکتهای احداث شده توسط گروه  ۰شرکت ملی فوالد ایران با  کارگران راتاطبق اظه .کار هستند
های  کتهزار میلیاردی و مصادره شر ۹گذاری امیرمنصور آریا در استان خوزستان است که پس از ماجرای اختالس  سرمایه

آنچه باعث تاخیر   کارگران این کارخانه مدعی اند .شود متهم اصلی پرونده دچار مشکل شده و با نظارت قوه قضائیه اداره می
 .در تامین منابع مالی کارخانه شده است طوالنی شدن روند پرداخت و دریافت اعتبارات مالی کارخانه از قوه قضائیه است

 ضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزی سنندجگزارشی از تجمع تعدادی از اع

تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹یکشنبهدر کانال تلگرامی ، ... به نوشته کمیته هماهنگی 
نهضت سوادآموزي سنندج در جلوي درب مسجد قبا گرد هم آمدند تا نسبت به ناتمام ماندن پروژه تعاوني مسكن اعتراض 

تعاونی مسکن پس از تجمع در جلوي مسجد قبا به سمت سايت اداري تعاوني مسكن واقع در شهرك انديشه  اعضای. کنند
اما با اين جواب روبرو شدند كه اعضا بروند شكايت كنند و با هزينه خودشان وكیل استخدام كنند و پیگیر كارهاي . حركت کردند
جه شدند که هیئت مدیره می خواهد جواب سر باال بدهد و در جریان این تجمع، اعضای این تعاونی متو !شان باشند

درنهايت تصمیم براين شد كه هم چنان به اعتراض خود ادامه داده و  سه نفر از . مسئولیت هیچ چیز را به عهده نمی گیرد
این گزارش ...  .اشداعضاي شاكي به نیابت از ديگر اعضاء، وكیل گرفته و پیگیركارها شوند كه البته اين اقدام، زمان بر مي ب

کوتاه سرنوشت اعضای تعاونی مسکن ای است که قرار بود با مبلغ چهارده میلیون تومان صاحب خانه شوند، اما اکنون که 

و هنوز هم برای نصب آب،برق، گاز و ساخت پارکینگ از ! یازده سال طول کشیده، قیمت به نود میلیون تومان رسیده است
 !اعضا درخواست پول می کنند

 معناست بی بندی سهمیه /مصیبت از پر تنگنایی «ساختمانی کارگران بیمه»

                                        

رئیس انجمن صنفی کارگران  ،رمحمدیعلی یا:آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،  به  
در حالیکه از  .است علیرغم وعده و وعیدها، هیچ کارگری بیمه نشده  حدود دو سال است که: گوید ساختمانی بروجرد می

برای : وی ادامه داد  .تا کنون هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است، ساماندهی بیمه، یک مطالبه جدی است ۱۰نیمه 

ار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی اعالم شده ولی تا این لحظه، این سهمیه به کارگران اختصاص نیافته و هز ۸۲۲، ۱۱سال 
بندی بیمه هم بی معناست و هم  سهمیه: گفتاو  .در هیچ کجای کشور، کارگری ساختمانی بیمه شده جدید نداریم

بندی به شدت  ان ساختمانی با طرح معیوب سهمیههای صنفی کارگر انجمن. کند غیرقانونیست و حقوق کارگران را ضایع می
در ارتباط با بیمه کارگران : یارمحمدی تصریح کرد.هستند، اما صدای مخالفت ما تا کنون به جایی نرسیده است  مخالف

ه های گاه و بیگا ساختمانی، مصیبت کم نداریم؛ رکود در بخش ساختمان، کارگران متخصص و حرفه ای ساختمان را با بیکاری
 ....است مواجه کرده و همین مساله، بیمه را هم به چالش کشیده

 :اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

کار در   حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی
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. ، سی.ت.ژ.ث)پنج سندیکای کارگری بزرگ در فرانسه  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹یکشنبه، ... به نوشته اتحاد بین المللی

با انتشار فراخوانی از همه تشکالت کارگری بین المللی شرکت کننده در اجالس ( ، اونسا، و سولیدر.یو. اس. ت، اف. دی. اف
ابتدایی ترین حقوق "هانی کار خواسته اند که با شرکت در تظاهرات ایستاده در برابر دفتر این سازمان به نقض سازمان ج

در این فراخوان،  به ویژه بر خواست آزادی کارگران زندانی، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری .  در ایران اعتراض کنند" کارگران
 ....در اجالس سازمان جهانی کار تاکید شده استو حق حضور نمایندگان مستقل کارگران ایران 

ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی کار برای حمایت از  13ما از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گرد همایی در
نه حمایت کارگران ایران که نمونه ای امیدوار کننده از همبستگی بین المللی  کارگران است، به گرمی استقبال و از آن فعاال

 .می کنیم

 شهرداری ساختمان مقابل ریز نی شهرداری کارگران تجمع

                                                                                              
گروهی از کارگران پیمانی شهرداری شهر نی ریز، در :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،  به

ین کارگران که در شهرداری شهر نی ریز از ا.ند اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود ،مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرد
در اعتراض به معوقات مزدی خود در ( خرداد ماه ۸۲)روز گذشته . مشغول کارند  توابع شهرستان نی ریز در استان فارس

همچنین به نقل از کارگران خدماتی شهرداری نی ریز که حدود دوماه  .ند این شهر تجمع کرد  مقابل ساختمان شهرداری
ها، باعث شده است تا از لحاظ معیشتی دچار  ای به پرداخت مطالبات آن توجه شود بی ت مزدی طلب دارند گفته میمطالبا

طبق اظهارات آنان ،جدا از اعتراض روز گذشته، آنها تجمعات متعددی را در مقابل ساختمان شهرداری  .مشکالت زیادی شوند
 .کنون افاقه نکرده است ودفتر امام جمعه این شهر بر گزار کرده اند که تا

 تهویه سیستم فاقد معدن /شد منتشر یورت زمستان معدن درباره صنایع کمیسیون گزارش متن
 بود مکانیزه

         

براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، :آمده است ۹۹۱۱ دادخر ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به      
هواساز موجود در معدن که در دهانه تونل نصب شده بود، همچنین لودر مخصوص تونل،در معدن  ،درباره معدن زمستان یورت

عدن زمستان یورت به متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن از حادثه م .موجود نبوده و پس از حادثه به محل آورده شده است
 مقدمه     :شرح زیر است

، بنا به دستور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی ۹۹/۸/۹۹۱۱در پی حادثه انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر در تاریخ  
یان، پور، مهندس ابراهیمی، دکتر رض فر، دکتر نورقلی آقایان مهندس سبحانی  به کمیسیون صنایع و معادن ، هیاتی مرکب از

و ( دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس)زاده  ، مهندس حاتمی(نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی)نژاد  دکتر تربتی
جهت بازدید از محل و  ۹۰/۸/۹۹۱۱در تاریخ ( های مجلس معاون دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش)مهندس دهقانی 

ای با  در جلسه ۹۰/۸/۹۹۱۱غروب روز پنجشنبه مورخ  ۸ت به معدن در ساعت بررسی علل حادثه اعزام شد و پس از ورود هیا
حضور استاندار گلستان، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ریاست هالل احمر استان، فرمانده نیروی انتظامی 

 .جریان شرح حادثه قرار گرفتند استان ، فرمانده سپاه استان، فرمانده ارتش و دیگر عزیزان فعال در موضوع شرکت کردند و در

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/499190-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/499144-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/499144-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF


رسانی به مصدومان و روند  این هیات پس از جلسه مذکور، برای بازدید از تونل ریزشی به داخل تونل حرکت و در جریان کمک

استماع سخنان و مسائل و مشکالت کارگران حاضر درصحنه توسط نمایندگان محترم و بررسی علل . پیشرفت کار قرار گرفت
 .....دقیقه بامداد به طول انجامید ۹۲گر اقدامات هیات بود که تا ساعت حادثه از دی

 واردات پوشاک توسط اشخاص حقیقی ممنوع شد گمرک ایران ابالغ کرد؛

 محبوبه فکوری

http://www.mehrnews.com/news/4001509 

 

 

 

 

 

گمرک ایران مقررات جدید واردات پوشاک را اعالم کرد  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹، یکشنبهمهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
های مجاز  که بر اساس آن، واردات پوشاک بصورت فردی ممنوع بوده و برای این کار تنها شرکتهای ثبت شده و نمایندگی

هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفاً از طریق دریافت گواهی فعالیت، مطابق شرایط .... .کنندتوانند اقدام  می
کننده پوشاک در ایران مجاز است، در غیر این  های خارجی عرضه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت

 .صورت، برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد

 !ماه مطالبات پرستاران جیرفت11پرداخت عدم

ماهه  ۱۱رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری جیرفت با اشاره به تأخیر :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹یکشنبهبرپایه خبر دریافتی ، 
وی با بیان این  .این معوقات در دانشگاههای سراسر کشور وجود دارد: پرستاران جیرفتی گفت حقوق های معوقهدر پرداخت 

آخرین پرداختی ها در ابتدای سال جاری و مربوط : که البته میزان این تأخیر در بیمارستانهای مختلف متفاوت است، اظهار کرد
کارانه و اضافه کار پرستاران : وی معوقات را شامل کارانه و اضافه کار دانست و گفت .به مردادماه سال گذشته بوده است

وی با اعتقاد به این که تأخیر در پرداخت معوقات سبب کاهش انگیزه کاری  .شده است پرداخت ۹۵تا مردادماه سال . جیرفت
در همه اقشار جامعه اولویت نخست خانواده ها وضعیت معیشت است و اگر پرداخت ها : و افت کیفیت کاری می شود، افزود

 .خانواده ها رخ می دهدبه موقع انجام نشود و نیازهای پایه زندگی برآورده نشود مشکالت فراوانی برای 

بازگشایی آب بعد از عید مشکالت / آبه خود هستند کشاورزان غرب خواستار تخصیص حق

 کشاورزان غرب را حل نکرد

http://isfahan.farsnews.com/news/13960321001205 

 

کشاورزان منطقه غرب  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹یکشنبهبه گزارش خبرگزاری فارس از تجمع کشاورزان غرب اصفهان ، 
کردند روبروی شرکت آب  آبه خود قلمداد می اصفهان، امروز در اعتراض به آنچه عدم تخصیص مناسب آب و محرومیت از حق

اعتراض این کشاورزان شهرستان فالورجان و شهرهای قهدریجان، قلعه سفید، . ای استان اصفهان تجمع کردند قهمنط
های  کفایت آن برای آبیاری مزارع و باغ آباد، جوزان و روستاهای توابع آن به کاهش جریان آب رودخانه از روز گذشته و عدم نجف

بر اساس اطالعات موجود و جدول منابع و مصارف حوضه : تان اصفهان گفتدبیر اجرای صنف کشاورزان اس .این منطقه بود
میلیون  783داران است که در سال زراعی جاری تنها  آبه میلیون مترمکعب از آب رودخانه، برای حق 311رود، مجموعاً  زاینده

 ....ده ، همچنان ادامه دارد این اعتراضات برای دریافت آب برپایه وعده های داده ش... .مترمکعب از آن تخصیص یافت

 نفع ذی و پزشک وزیر به «نه» دارد؛ امهاد همچنان پرستاران کمپین

نام کمپینی « نفع نه به وزیر بهداشت پزشک و ذی»: آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
اند؛ فعاالن صنفی پرستاران، پیش از انتخابات ریاست  اندازی کرده است که فعاالن صنفی پرستاران در فضای مجازی راه

 .اندازی کردند که این کمپین همچنان ادامه دارد ی کمپینی را در فضای مجازی با هدف دنبال کردن مطالبات صنفی راهجمهور

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/499234-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9


اعضای این کمپین .دهد این کمپین تا این لحظه بیش از دو هزار پرستار عضو ان هستند و همچنان به فعالیت ادامه می

هدف ما این  گویند  می.دهیم ت دوازدهم و معرفی آنها به مجلس ادامه میگویند کمپین را تا تعیین وزرای پیشنهادی دول می
است که وزیر بهداشت، غیر پزشک باشد، تا به این وسیله هم از میزان تبعیض در ساختار این وزارتخانه میان پزشکان و 

خواهیم وزیر انتخابی، منافعش  گویند نمی فعاالن کمپین می.غیرپزشکان کاسته شود و هم قوانین برزمین مانده، اجرایی شود
 .نفع نباشد خواهیم جناب وزیر ذی با منافع یک گروه خاص از نیروی کار عرصه بهداشت تطابق داشته باشد، به عبارت دیگر می

بیکاریم،شغل /جمهور دانش آموخته کشاورزی به رئیس ۲۶۸۱گالیه از فضای بازار کار؛نامه 
 خواهیم می

ws/4001120/http://www.mehrnews.com/ne 

 

 

 

 

ای  کشاورزی طی نامهبخش دانش آموخته  ۹۱۸۸تعداد  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹، یکشنبهمهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
مات دولتی از مشکالت به وجود آمده برای فارغ التحصیالن این بخش گالیه خطاب به رئیس جمهوری، مجلس و برخی مقا

:  در بخشی از نامه آمده است  .از مسئوالن مربوطه برای حل این مشکالت، انجام اقداماتی را خواستار شدندو کردند
آموخته و  هزار دانش ۰۲۲از  بردار و بیش میلیون بهره ۵که مستحضر هستید بخش کشاورزی کشور با داشتن بیش از  طوری همان

امضاء کنندگان نامه به هشت مطالبه ... .هایی است که بزرگترین اهرم مهندسی و تولیدی کشور است دانشجو یکی از کالن بخش
 . خود در این نامه اشاره داشته اند که لینک ضمیمه می توان عین نامه را خواند 

 را بستند رهمعترضین  -تجمع اهالی دلوار مقابل بخشداری 

http://sook.ir/fa/news/200470 

   

، با تجمع مقابل (خرداد20)مردم دلوار شنبه شب:آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹یکشنبهبه گزارش پایکاه خبری سوک ، 
معترضین ضمن تجمع مقابل بخشداری دلوار،  .بخشداری این شهر خواستار از سرگیری تخلیه ته لنجی در گمرک دلوار شدند

مدتی است به دلیل حواشی پیش آمده در گمرک چرا که  .درو و موتورسیکلت خیابان مقابل بخشداری را مسدود کردندبا خو
بسیاری از لنج داران و فعالین اقتصادی بخش دلوار که  .دلوار، مسئولین از تخلیه ته لنجی در این بندر جلوگیری می کنند

 .اکنون دچار مشکل شده و خواستار رفع محدودیت های موجود هستند کاالهای خود را در این شهر تخلیه می کردند، هم
 .معترضین با اشاره به تخلیه کاال در تمامی بنادر استان اعتراض خود را نسبت به عدم تخلیه ته لنجی در دلوار اعالم داشتند

 مزدی معوقات برای آذربایجان صنعت توسعه کارگران تجمع

گسترش توسعه »گروهی از کارگران شاغل در کارخانه :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هشنبیکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،  به
دلیل  ؛گویند آنها می .خت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردنددر اعتراض به پردا« صنعت آذربایجان

نفر از کارگران شاغل در این واحد تولیدی، تاخیر در پرداخت مزدی آنها در یکسال ونیم گذشته بوده  ۰۲اعتراض امروز حدود 
مینه تولید کمباین های کشاورزی ، به گفته کارگران معترض، شرکت گسترش توسعه صنعت آذربایجان که در ز... .است

کارگر شاغل داشت که این رقم به مرور با افزایش  ۵۲۲حدود  ۱۲ساندویچ های پانل و انواع کانکس فعالیت دارد پیش از سال 
از یکسال ونیم ،ق اظهارات یکی از کارگران معترض طب.نفر کاهش یافته است ۰۰مشکالت مالی کارخانه تا هم اکنون به حدود 

کارگران داده   به به بهانه مشکالت مالی دستمزد دریافت نکرده اند ودر این بین کارفرما مبالغی را به صورت الحساب به پیش
میلیون تومان از کارفرما طلبکاراند اما  ۲۲تا  ۸۲به گفته وی با وجود آنکه هر یک از کارگران این کارخانه به صورت میانگین . است

تی خود با مشکل جدی مواجه اند ودر این زمینه هیچ مسئولی پیگیر مشکالت مالی ما نبوده برای تامین حداقلهای معیش
 .است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/499248-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


وزارت کار که محقق   دو وعده!/ ها منفی شد تراز مالی کاریابی ها در گفتگو با مهر؛ رئیس کانون کاریابی

 نشد

http://www.mehrnews.com/news/4001005 

     

 

 

 

های کشور با  رئیس کانون کاریابی، بابک هاشمی پور  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹، یکشنبهمهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
زارت کار مبنی های و اشاره به تراز منفی مالی مراکز مشاوره شغلی از سه ماه نخست سال گذشته، خواستار تحقق وعده

ها در سه ماهه اول  تقاضای نیروی کار از طریق کاریابی: گفتوی  .ها شد بر واگذاری امور تصدی گری غیرحاکمیتی به کاریابی
درصد کاهش پیدا کرده و این روند کاهشی مراجعه متقاضی شغل  ۸۲تا  ۱۲امسال نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته بین 

قانون  ۸۹ماده : ها گفت وی درباره علت کاهش مراجعه متقاضیان شغل به کاریابی .سال گذشته آغاز شد ها، از مهرماه به کاریابی
تواند یکی از این موضوع دامنه جذب   التحصیالن دانشگاهی تاکید شده است که این موضوع می برنامه ششم توسعه بر جذب فارغ

 ....ها با تعطیلی مواجه نشوند ت باید در نظر گرفته شود تا کاریابیهایی از طرف دول ضمن اینکه مشوق. کند نیرو را محدود می
ها محقق  گیری غیرحاکمیتی به کاریابی های وزارت کار در خصوص واگذاری امور تصدی در صورتی که وعده: هاشمی پور ادامه داد

 ....ها تعطیل شوند درصد کاریابی ۵۲نشود پیش بینی می کنیم امسال بیش از 

 دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد : پروین محمدیدر گفتگو با  یلیال محمود

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6191 

 

رادیو زمانه با پروین محمدی، فعال کارگری و نایب رئیس هیات مدیره لیلی محمودی از ، ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
های روزمره را هم  اند و کفاف هزینه مزدها پائین. کند داد می حوادث ناشی از کار بی: آمده است « اتحادیه آزاد کارگران ایران»

مش کارگران شاغل را از آنان گرفته، و اعتراض به این وضعیت همان بیکاری بیکاران به جای خود، ترس از بیکاری آرا. دهند نمی
اتحادیه آزاد » پروین محمدی فعال، کارگری و نایب رئیس هیات مدیره. و بلند شدن چماق اتهامات امنیتی و زندان همان

جلوی فعالیت و اعتراضات حقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و  دولت حق ندارد این همه بی»:گوید ، می«کارگران ایران
های  در ماه» : پروین محمدی می گوید « .ها را هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد صنفی و مدنی آن

کارگر  ۰۲ فقط در مورد معدن یورت، طبق آمار رسمی بیش از. ها کارگر را گرفته است اخیر حوادث پی در پی کار جان ده
پس از آن هم چند مورد حوادث کارگری هریک به مرگ چند کارگر . تا زخمی و سایرین نیز بیکار شدند ۲۲ کشته، بیش از

 .....« علت باالبودن حوادث کار در این حد چیست؟. انجامید

 محبوبه فکوری/ اقامه دعوی علیه صرافان غیرقانونی/صرافی غیرمجاز ۸۸۸ابطال مجوز 

7http://www.mehrnews.com/news/400074 

 

 

 

 

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر ، فرشاد حیدری  :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹، یکشنبهمهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
صرافی به دلیل تخلف باطل  ۸۸۸مجوز : ی مردم گفتهای مجاز برای انجام معامالت ارزی از سو ضرورت اطالع از صرافی

ها به نیروی  اسامی این صرافی: صرافی خبر داد و خاطرنشان کرد ۰۸۵وی از همکاری با نیروی انتظامی برای پلمپ ... .شد
ر باشند، ها مشغول به کا انتظامی ارایه شده و بر این اساس، ممکن است تا زمان اقدام از سوی نیروی انتظامی، این صرافی

های مجاز را از روی سایت بانک مرکزی  شود که حتما قبل از هر گونه تبادالت ارزی، اسامی صرافی بنابراین از مردم درخواست می



ها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشته باشند، حتما فرآیند کاری آنها سپری  به گفته حیدری، اگر برخی صرافی .چک کنند

رت نسبت به پلمپ آنها، از سوی نیروی انتظامی اقدام خواهد شد؛ ضمن اینکه در مرجع قضایی هم بر شود؛ در غیر این صو می
 . .ها، اقامه دعوا خواهد شد علیه موسسات غیرمجاز و صرافی

 تجمع دوباره کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران مقابل استانداری خوزستان

کارگر گروه ملی صنعتی فوالد  ۲۰۰از بیش :آمده است ۹۹۱۱ خرداد ۸۹هیکشنببرپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی ، 
یکی از کارگران  .ایران،باتجمع مقابل استانداری خوزستان نسبت به چند ماه پرداخت نشدن حقوق خود، اعتراض کردند

ز تمام کارکنان استاندار چند ماه پیش به شرکت ما آمد و قول برطرف شدن مشکالت را داد اما وقتی دیرو: معترض گفت
شرکت برای حل مشکالتشان به مدیر عامل مراجعه کردند او اعالم کرد که راه حلی وجود ندارد و کارکنان باید با مشکالت 

ما اینجا جمع شده ایم تا حقمان که همان : وی با اشاره به دریافت نکردن حقوق از اول سال تاکنون می افزاید .کنار بیایند
 .ل صندوق و بدهی ساالنه است را مطالبه کنیمحقوق عقب افتاده، پو

 یک مقام مسئول اعالم کرد؛

 بردار معادن سنگ آهن در چند سال اخیر هزار کارگر و بهره ۲بیکاری 

http://www.mehrnews.com/news/4001960 

 
 
 
 
 
 

نایب رئیس انجمن سنگ آهن با اشاره ،بهرام شکوری: آمده است  ۹۹۱۱خرداد  ۸۸دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ؛ 
معدن و در سال  ۱۲معادن کوچک و متوسط سنگ آهن به  ۱۹در سال : های اخیر، گفت به روند تعطیلی معادن سنگ آهن در سال

وی با اشاره به خصوصی بودن معادن کوچک و متوسط .معدن کاهش یافت ۱  آهن این تعداد به بر اساس آمار انجمن سنگ ۱۵
 ۵ها طی سالهای اخیر، بیکاری حداقل  هزار نفر در بخش استخراج سنگ آهن مشغول به کار بودند که تعطیلی آن ۲حدود : گفت

معدن بزرگ دولتی هم در حوزه سنگ آهن فعال است،  ۹۹که شکوری با بیان این.هزار کارگر و بهره بردار معدن را در پی داشته است
 ۱۵شد که سهم معادن کوچک و متوسط در تولید آن،  میلیون تن سنگ آهن از معادن کشور برداشت می ۵۸ساالنه حدود : افزود

را بگیرد، خیلی از  ها خصوصی سازی باید واقعی انجام شود و دولت جلو رانت: شکوری افزود ....درصد بود ۲۵درصد و در اشتغال 
ها شدند که این رفتارها به این بخش اقتصادی به ویژه  دهند، رقیب خصوصی های خصولتی وارد معدن شدند که مالیات نمی شرکت

خواهیم کشور توسعه یابد و مناطق محروم که عمدتا معادن در این مناطق واقع شده است، آباد  اگر می.رساند معدن آسیب می

 ....ها با اعمال معافیت مالیاتی حمایت کرد الن این بخش وام کم بهره داد و از آنشود باید به فعا

 قاچاق

 بار تأیید و تکذیب خرید خودرو قاچاق ۳

 

http://www.sharghdaily.ir/News/133455 

ها شده  نهماجراي خودروهاي لوكس قاچاق اين روزها خوراك رسا: آمده است ۱۱خرداد۸۸دو شنبه ؛  شرقبه نوشته روزنامه 
كه ديروز سخنگوي ستاد  حالي اند؛ در دهي خاص به اين موضوع پرداخته هاي خاص، با جهت و هر بار هم برخي خبرگزاري

مبارزه با قاچاق كاال و ارز خبر داده وزارت امور خارجه خريدار خودروهاي قاچاق شده است، خبرگزاري منتقد دولت، اين خبر را 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز  ٥٠و  ٥٥كه طبق مواد  حالي در. كند خطايي صورت گرفته است طوري پوشش داده كه القا مي

اساس تأكید مؤكد قانون، هر نوع كاالي قاچاق در وهله نخست بايد با هدف فروش به شرط صادرات، فروخته شود و اگر  و بر
حاال قاسم خورشیدي هم خبر داده باالخره مشتري براي . اين كاالها به فروش نرسید، براي امحا و انهدام آنها اقدام شود

هاي ايران در خارج  ها و سفارتخانه بخشي از اين خودروهاي قاچاق پیدا شده و به سبب نیاز وزارت امور خارجه در كنسولگري

تشريفاتي و اداري خريداري  از كشور، اين وزارتخانه وارد میدان شده و عمده اين خودروها را البته نه از نوع لوكس؛ بلكه از نوع
رسد به واسطه القاي  عمومي وزارت امور خارجه اين خبر را تكذيب كرده كه به نظر مي در همین حین، روابط. كرده است

پس از انتشار اين تكذيبیه از سوي وزارت امور « شرق»در تماسي كه . هاي منتقد باشد نادرست اين خبر از سوي رسانه
 از سویی ....د مبارزه با قاچاق كاال و ارز داشته، خورشیدي بار ديگر صحت اين موضوع را تأيید كردخارجه با سخنگوي ستا

به دنبال اخبار منتشره مبنی بر خرید خودروهاي لوکس  :در این رابطه منتشر شده است  تكذيبیه وزارت امور خارجه

روابط عمومی . ا رد این خبر آن را به شدت تکذیب کردقاچاق از سوی وزارت امور خارجه، روابط عمومی وزارت امور خارجه ب
های گذشته درخصوص خرید خودروهای لوکس قاچاق به وزارت امور خارجه  در ماه: وزارت امور خارجه در این خصوص اعالم کرد

برای استفاده از این پیشنهادهایی داده شد؛ اما وزارت امور خارجه همان زمان این پیشنهادها را رد و اعالم کرد نیاز و تمایلی 
 .خودروها برای استفاده اداری و تشریفاتی ندارد

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فوالد یاسوج نسبت به توخالی در آمدن وعده های مسئوالن مقابل 

 استانداری کهگیلویه و بویراحمد



e.com/?page=news&nid=6200-http://www.ettehad 

کارگران کارخانه فوالد بویر یاسوج بدنبال توخالی در آمدن  : آمده است  ۱۱خرداد۸۸،دو شنبه  ...به نوشه سایت اتحادیه آزاد 
وعده های مسئوالن نسبت به پرداخت مطالباتشان وامنیت شغلیشان  ونیزعدم برخورداری امکانات الزم جهت ایمنی 

کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی که در ...  .ندکار،برای باری دیگر دست به تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد زد
سه سال گذشته چند نوبت برای پیگیری معوقات مزدی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان تجمع کرده بودند، خواستار 

بر آنکه چندین عالوه  ؛این کارگران گفتند.اند توجه به شرایط آنان از جمله در زمینه ایمنی حاکم در کارخانه فوالد بویراحمد شده
ماه دستمزد معوقه طلبکارند از کمترین امکانات و تجهیزات اولیه ایمنی برخوردارند که نشانه آن فوت و درگذشت سه تن از 

 .کارگران این کارخانه در اولین روزهای خرداد ماه سال جاری بر اثر یک حادثه در این کارخانه بود

 گذارند نمی اما برگردیم هایمان مغازه به خواهیم می/است سالم هنوز پالسکو از درصد ۱۵

 

واحد از ساختمان  ۸۵۲مهندسی  طبق نامه سازمان نظام: آمده است  ۱۱خرداد۸۸یلنا، دو شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ابه 
کسبه .پالسکو در حادثه آسیب ندیده است اما تعلل بنیاد مستضعفان موجب شده کسب و کار در این ساختمان تعطیل شود

از این ساختمان هستند که بعد از حادثه  آمیز خواهان بازگشت به واحدهایی پالسکو در میدان منیریه در تجمعی اعتراض
 .پالسکو همچنان سالم است

 

درصد از ساختمان پالسکو از آسیب در امان مانده است، با نشان دادن برگه  ۸۲کنند  کسبه در حالی که ادعا می
خواهند شرایطی را فراهم کنند تا بتوانند با ترمیم واحدهایی که بعد از حادثه آسیب جزئی  مهندسی از مسئوالن می نظام
ساختمان پالسکو با زحمات : گوید یکی از کسبه می .ا به محل کسب و کار خود بازگردندای فراهم شود و آنه اند؛ زمینه دیده
خواهند دوباره آن را  درصد از ساختمان سالم است؛ می ۸۲ساله ما تبدیل به ساختمان پالسکو شد حال باتوجه به اینکه  ۹۲

 ....این منطقه از شهر بازگرداند توان رونق را دوباره به این درحالی است که با تعمیراتی جزئی می. بسازند

 فعال  کارگری محمد جراحی در بیمارستان بستری شد 

 

محمد حراحي در بیمارستان امام رضاي تبريز بستري : آمده است  ۱۱خرداد۸۸برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی، دو شنبه 
به پايان رساند ، از  37یت خود را در شهريور ماه سال دو ران محكوم 3او كه هم پرونده شاهرخ زماني بود و به مدت . شد 

عوارض دو ران زندان در رنج بود و مدت يك ماه در منزل بستري بود تا انكه به تشخیص پزشكان به بیمارستان منتقل شده تا 
 .مورد عمل جراحي كیسه صفرا و احتماالكبد قرار گیرد 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499541-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 بيماري سخت كارگر مبارز، محمد جراحي، ارمغان شوم سال ها زندان

http://www.radioneda.de/2017/06/26/Osman170628.mp3 

ده اي زنده یاد از محمد جراحي ، كارگر مبارز و هم پرون  عثمان اسماعیلي، فعال كارگري زیر حكم زندان، در گفتگو با رادیو ندا از عیادت

من '' : وي با اشاره به روحیه باالي این كارگر مبارز به نقل از او گفت . شاهرخ زماني، در بستر بیماري و وضعیت جسمي نامساعد او مي گوید

 '!باقي عمرم را هم در راه طبقه كارگر مبارزه خواهم كرد

 محسن احمدی:  فاضالب با کرج مزارع از هکتار 077 آبیاری /شود می رها شهر در کرج فاضالب درصد60 

 

کرج با انتقاد  رئیس اداره محیط زیست ،حمیدرضا لشکری :آمده است  ۱۱دخردا۸۸گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دو شنبه به  

اگر مصوبات قانونی شفاف باشد : ازنبود متولی مشخص برای رسیدگی به وضعیت آبیاری مزارع استان البرز در قانون گفت
ن البرز که در آنها حمیدرضا لشکری با توجه به اینکه بسیاری از مزارع استا.هیچگاه شاهد چنین تخلفاتی نمی شویم

متاسفانه این پدیده در : ای کشت وتولید می شود با فاضالب خانگی آبیاری می شوند، گفت جات ومحصوالت علوفه صیفی
های جهاد کشاورزی، بهداشت ودرمان،کشور و نیرو را  دولت وزارتخانه 83در سال . قانون به صورت مستقیم یک متولی ندارد

بینی  برای سازمان حفاظت محیط زیست پیش ای  وظیفه ضوع رسیدگی کند و در این قانون موظف کرد تا به این به مو
فاضالب یک شهر ،روستا ویا یک شهر بدون آنکه نظارتی   در بسیاری مواقع شاهدیم که: وی همچنین گفت... .است نشده

ری هستند که به دلیل نداشتن فاضالب برای نمونه در استان البرز شهرهای بسیا. برآن صورت گیرد در شهرها رها می شوند
... محمد شهر، کمال شهر، ماهشهر و. سالمت شهرو شهروندان را به مخاطره می اندازند های خانگی آنها  شهری ،پساب

هستند چون شبکه جمع  جمع آوری نشده ودر شهر رها  هستند که پساب حاصل از فاضالب آنها   نمونه ای از این دست
اینکه در کرج نیز   کرج درادامه با اشاره به رئیس اداره محیط زیست . زیاد داریم ه از این پساب ها در کل کشور البت. آوری ندارد

چاههای   روزانه وارد  مابقی پساب های این شهر نیز: آوری و تصفیه می شوند گفت  های شهری جمع درصد پساب11تنها 
 ....های شهری می شوند جاذب شده و یا داخل جوی

 مزارع کرج در معرض آلودگی  هکتار از 077 

اما به گفته بسیاری از کارشناسان   اگر چه این مسئول درباره نوع عواقبی را که ممکن است مردم به آن دچار شوند نگفت
از کارشناسان اداره جهادکشاورزی استان که   یکی  بر اساس صحبت های  که  ست یکی از آنها بهداشت وسالمت، سرطان 

از مزارع استان با این آبها آبیاری شده ومحصوالت آن در تهران و شهرهای   هکتار811بیش از   ست نامش در گزارش بیایدنخوا
 ./دیگر به مصرف می رسند

  مریم یعقوبی/  گیرند کارگران ماهها حقوق نمی/هیچ نظارتی بر معادن نداریم

http://www.mehrnews.com/news/4002404 

 

 

 

 

 

رئیس خانه صنعت، معدن و آبادی،  عبدالوهاب سهل: آمده است  ۹۹۱۱خرداد  ۸۸دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، 
معادن کشته شوند تا متوجه شویم چه نفر در  ۵۲حتما باید : تجارت ایران با بیان اینکه هیچ نظارتی در معادن نداریم، گفت

نفر در یک معدن کشته  ۵۲حتماً باید : وی در ادامه تأکید کرد.معادن کشور وضعیت خوبی ندارند .اتفاقی در حال رخ دادن است
یم؛ یک ها را در معادن ندار ترین آموزش آبادی، ما ابتدایی افتد؟به گفته سهل شوند، تا ما متوجه شویم چه اتفاقی در معادن می

یکی دیگر از عوامل : ادامه دادوی  .دستگاه لودر حدود یک میلیارد قیمت دارد اما اپراتور آن کمترین مهارت برای استفاده از آن ندارد
شود باطری یک  مگر می. آالت تمام معادن از رده خارج است آالت بود؛ ماشین کهنگی ماشین ،آزادشهر معدن موثر در بروز حادثه

http://radio-neda.blogspot.se/2017/06/blog-post_28.html
http://radio-neda.blogspot.se/2017/06/blog-post_28.html
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499564-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8


ما در . آالت نیستند که آن هم علتی دارد ل کار تمام شود؟ صاحبان معادن حاضر به هزینه کردن برای آموزش و ماشینماشین در حا

یکی دیگر از مشکالت معدنکاران، : وی افزود کنیم؛ انتظار داریم اتفاقی رخ ندهد؟ میالدی کار می ۹۱۸۲آالت سال  معادن با ماشین
 ....است؛ خانواده همان معدنکاری که در ناامنی کار کرد و کشته شد، نان شب نداشتندهای مستمر  عدم دریافت حقوق طی ماه

 خواهند؛ وزارت آه در بساط ندارد شان را می های کشاورزان حقابه
 جدال آب میان کشاورزان و وزارت نیرو

 
http://www.sharghdaily.ir/News/133395 

کشاورزان منطقه مرکزی کشور و : آمده است  ۱۱خرداد۸۸دو شنبه ؛  سعید ابوالقاسمیبه نوشته روزنامه شرق به قلم 
رود کاهش یافت و این  از ساعات ابتدایی روز شنبه، جریان آب در رودخانه زاینده. اصفهان، هفته خوبی را آغاز نکردند  ویژه به

کند، تا زمانی که مشخص  رودخانه فالت مرکزی کشور که منابع آبی کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان را تأمین می
ساعتی پس از آنکه . رود، تنها خبر بد برای کشاورزان اصفهانی نبود شدن زاینده بسته. شدن رفت نیست، رو به خشک

ای  شرکت آب منطقه. رود بسته شد، دومین خبر ناگوار برای کشاورزان غرب این استان به گوش رسید های سد زاینده دریچه
پس از اعالم این خبر بود . شود عنوان حقابه ماهانه به کشاورزان اصفهان تحویل نمی تابستان، آبی به اصفهان اعالم کرد که در

ای  آنها روزهای شنبه و یکشنبه در مقابل شرکت آب منطقه. که کشاورزان منطقه غرب اصفهان دست به اعتراض زدند

نشدن حقابه  کنند که در صورت تحویل کشاورزان تأکید میاین . اصفهان تجمع کردند و خواستار تحویل حقابه ماهانه خود شدند
جات است، از بین خواهد رفت و مشکالت بسیاری از لحاظ  شان که به صورت عمده صیفی ماهانه، بسیاری از محصوالت

 ....کاری و معیشتی برایشان ایجاد خواهد شد بی
 !همه کشاورزان ایران اعتراض دارند

بسیاری از کشاورزان در . شود های قانونی، فقط به کشاورزان اصفهان ختم نمی نشدن حقابه ادهد  اعتراض کشاورزان به تحویل
کشاورزان گنبدکاووس، ورامین، رامهرمز، . های دیگر و در واقع سراسر کشور نیز با این مشکل دست به گریبان هستند استان

گونه که باید، تأمین  هایشان آن أکید دارند که حقابهکریم، پاسارگاد و بسیاری از مناطق کشاورزی دیگر کشور نیز ت رباط
لحاظ قومی و  های بسیاری، هم به  های آبریز کوچک و بزرگ کشور، اختالف همین عامل نیز سبب شده تا در حوضه. شود نمی
عیسی کالنتری  ....ای و هم به لحاظ صنفی ایجاد شود و زندگی بسیاری از کشاورزان این مناطق را تحت تأثیر قرار دهد قبیله

باید قبول کنیم که »: گوید او می. های آبی بخش کشاورزی در کشور، کمی دشوار است معتقد است راهکار خروج از بحران
های گذشته به کشاورزان  شده در سال های ارائه ، حقابه ایم و تنها راه آن هم این است که دولت وارد بحران آبی شدیدی شده

زیست  جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط  های مشاور معاون اول رئیس گونه که از صحبت آن. «را از آنها خریداری کند
وزارت نیرو در این شرایط نیاز به کمک »: بندی برای بهبود شرایط آبی کشور شکل بگیرد آید، نیاز است تا نوعی اولویت برمی

منطقی است؛ چون کشور رو به خطر رفته است؛ اگر این  ها ای در استان های آب منطقه دارد؛ از نظر من، استدالل شرکت
سال آینده هیچ آبی در کشور نخواهیم داشت؛ بنابراین از نظر من باید یک پروژه ویژه برای کاهش  ۸۲روند ادامه پیدا کند، در 

اید جلوی این برداشت شود که ب میلیارد مترمکعب برداشت غیرقانونی انجام می ۹٥اکنون ساالنه  مصرف آب به اجرا درآید؛ هم
ها نیز باید کاهش یابد تا بتوان کشور را حفظ کرد؛ البته این موضوع نیازمند  میلیارد مترمکعب از حقابه ۸۲را گرفت و در کنارش 

کالنتری آب پاکی را هم روی دست همه مسئوالن، کارشناسان، کشاورزان . «اختصاص یک بودجه بسیار زیاد و سنگین است
ما وارد بحران آبی »: رو نباشیم کند که باید شرایط را رعایت کنیم تا در آینده با مشکلی روبه د و تأکید میریز و مردم می

ها هم مشکالت را شدیدتر کرده؛ ولی ما  سالی کردنی هم نیست؛ خشک ایم؛ آب وارداتی نیست؛ تولید شدیدی شده
 «آینده همه کشاورزان کشور را نابود کنیمتوانیم و نباید به خاطر احقاق حق یک گروه از کشاورزان،  نمی

 اخراج کارگرمعترض شرکت مخابرات ساری

همکار شجاع ما به خاطر : های مخابرات شرکتی: آمده است  ۱۱خرداد۸۸برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی ،دو شنبه 
نددر این تجمعات سریالی و اعتراضات اند، پاسخگو باش گوید آنها که حقِ مرا ضایع کرده می« ع»آقای / خواهی اخراج شد حق

گوید همکار شجاع ما  یکی از همکارانش می. است های مازندران بوده ها لیدر بچه به قول خود مخابراتی« ع»دار، آقای  دنباله
خواهد اسم کاملش در این گزارش  او که نمی....خواهی مقابل مجلس است؛ آن هم حق فقط به خاطر حق خواهی اخراج شده

از ابتدای . شود، پیش از این که از کار بیکار شود، یازده سال سابقه کار در شرکت خدمات اول مخابرات ساری دارددرج 
... .قطع همکاری و خاتمه فعالیت: ای دریافت کرده که به تعبیر خودش چیزی نیست جز حکم اخراجی نامه ۱۱فروردین 

زعم آنها به خاطر دفاع از مطالبات خود و همکارانش اخراج شده  خواهند از شرایط تکنسینی که به می« ع»همکاران آقای 
بنویسیم تا شاید مدیرعامل مخابرات مازندران و کارفرمای شرکت خصوصی مربوطه در تصمیمی که منجر به بیکاری یک نیروی 

گیرند و  از سراسر کشور تماس می« ع»همکاران آقای . کار متخصصص و آشفتگی یک خانواده شده، تجدیدنظر کنند
گویند دیگر چندان رغبتی به بازگشت به کار ندارم فقط  می« ع»خواهند صدای حمایتشان را برسانیم؛ گرچه خوِد آقای  می
 ....اند، پاسخگو باشند؛ همین خواهم آنها که حقِ مرا ضایع کرده می

 اعتصاب و تحصن کارگران کارخانه کاغذ پارس در محوطه شرکت

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

کارگر کاغذ پارس در هفت تپه دست از  911حدود   :آمده است  ۱۱خرداد۸۹؛ سه شنبه ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
این اعتصاب در پی عدم پرداخت حقوق اردیبهشت ماه این .کار کشیدند و اقدام به تحصن در محوطه شرکت کردند
و آنان عالوه بر تاکید به دریافت فوری دستمزد معوقه خود و   کارگران و ایجاد فضای امنیتی در کارخانه صورت گرفت

برداشته شدن فضای امنیتی از کارخانه، خواهان یکساله شدن قراردادهای یکماهه خود، بازنگری طرح طبقه بندی 
ما به این اعتصاب و وعده های نماینده کارفر... .مشاغل و برگزاری انتخابات جهت انتخاب نماینده های کارگری شدند

 .کارگران در حالی صورت میگیرد که سهام این شرکت توسط کارفرما جهت واگذاری در بورس گذاشته شده است



 کنند می تهدید را اننگهب قمه با/کما در پالسکو

 

کنند؛ بنیاد  کسبه ساختمان نیمه ویران پالسکو ادعا می: آمده است  ۱۱خرداد۸۹ا، سه شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنبه 
گوید بعد از صدور مجوز ساختمان را  دهد؛ اما امروز می مستضعفان در ابتدا اعالم کرد طی دو سال ساختمان را تحویل می

نمایی  ست مقابل ابهت سیاه ساختمان فروریخته قدرتها در نشان در بدو ورود به خیابان، تصویِر آتش.دهد دوساله تحویل می
کنند که این تجمع سیاسی  کنند و تعدادی نیروی انتظامی را قانع می ای بنر را به دیوارهای بتنی نصب می عده. کند می

میان جمعیت آورد؛ کلمات در  مردی کاغذ در دستش را باالتر می." ایم فراموش شده: "زند یکی از بین جمعیت فریاد می. نیست
 ".پالسکو در کما:" شود اند؛ رد و بدل می و در کالم مردانی که در عرض چند ثانیه بخش مهمی از زندگی خود را از دست داده

محل حادثه   البات خود را با حضور دربار مط تا این شدند حاضر پالسکو ساختمان مقابل تجمع از روز سومین در پالسکو کسبه
خورند که چندین بار از طرف دزدها با قمه تهدید  های ساختمان نیز به چشم می الی جمعیت نگهبان پیگیری کنند؛ اما امروز البه

 ....اند شده

 

شده  یکی از کسبه در رابطه با تجمع سه روز اخیر که در مقابل بنیاد مستضعفان، میدان منیریه و حال مقابل پالسکو برگزار 
های سازمان  آسیب دیده؛ قابل جبران است و در حال حاضر کسبه با استناد به گزارش تاسیسات بخشی که: گوید است، می

ها سالم  درصد مغازه 51سوال این است که با توجه به اینکه . نظام مهندسی خواهان مشخص شدن تکلیف خود هستند
ی که طی آن قول داده بود در های کند؛ بنیاد مستضعفان برخالف وعده او تاکید می...است چرا این مکان رها شده است؟ 

 ۸۲. ترین زمان ممکن پالسکو را دوباره به محل کسب و کار تبدیل کند؛ اما تا امروز هیچ اقدام خاصی انجام نداده است سریع
شده بکنند؟ همه آن چیزی که جزو دارایی کسبه  درصد تخریب ۹۲درصد را فدای  ۸۲خواهند  درصد ملک سالم است چرا می

 ....اهند تبدیل به ساختمانی جدید کنندخو است را می

 بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک

https://www.facebook.com/jamiatdefaa 

 

روز جهانی  ژوئن،۹۸  :آمده است  ۱۱خرداد۸۹جمعیت دفاع از کودکان کار ، سه شنبه   برپایه انعکاس خبر مندرج در فیس بوک
 .مبارزه با کار کودکان گرامی باد

نشست . ژوئن برای عده ی کثیری از مردم و البته فعاالن جنبش لغو کار کودکان در سرتاسر جهان روز مهمی است ۹۸
یکی از مباحثی که . اتفاقی است که در جریان است (ILO)سالیانه سازمان جهانی کار کشور عضو در اجالس ۹۲۸نمایندگان 

یک میلیارد و پانصد میلیون انسانی است که در شرایط جنگ، خشونت و فجایع طبیعی "انس بر آن تمرکز دارد، وضعیت کنفر
زندگی در اردوگاه هایی با امکانات حداقل و ... .تشکیل می دهند *"زندگی می کنند که یک سوم از جمعیت آنرا کودکان

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500032-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-499541


محرومیت از تغذیه، بهداشت، پوشاک، مسکن . نیست" تدریجیمرگ "ابتدائی، شرایط زندگی موقتی است که چیزی جز 

مناسب و فقدان فضای مناسب رشد و آموزش کودکان، ماحصل جنگ ناخواسته ای است که نصیب مردم افغان، عراقی، 
ی با امید به انسجام و پیگیری جدی تر برای تحقق منافع عالیه کودکان و همه ... .شده است... سوری، یمنی، فلسطینی و

 "لغو کار کودکان همین امروز"انسان ها در سراسر جهان و تالش در جهت 

*en/index.htm--http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2017/lang  

 ر و خیابانجمعیت دفاع از کودکان کا

ژوئن روز جهانی مبارزه با کار  ۲۸بیانیه ی جمعی از موسسات و  سازمانهای مردم نهاد درباره ی 
 کودک

http://www.ensafnews.com/64644 

 

، مبارزه با کار کودک در جنگ ها  (ILO)امسال سازمان جهانی کار :آمده است  ۱۱خرداد۸۹به گزارش انصاف نیوز ، سه شنبه 
ژوئن یعنی روز جهانی مقابله با کار کودک در نظر  ۹۸ا و سوانح را، به عنوان محور موضوعات خود،به مناسبِت روز ، بحران ه

هزار کودک بازمانده از  ۹۱۸در ایران آمارهای رسمی از وجود ... !گویی خاورمیانه در قلب این محور قرار دارد.گرفته است
ایین دستمزدها و ناامنی شغلی کارگران، شرایط را برای ورود کودکان به بازار خط فقر مطلق ، میزاِن پ .دهند تحصیل خبر می

صرف نظر از اختالف فاحش میان آمارهای رسمی و غیر رسمی، آمارهای رسمی حاکی از آن است .کار مساعد تر کرده است
همین امروز میبایست کودکی را به  .برند تغذیه رنج می سال در کشور به دلیل فقر از سوء ۱هزار کودک زیر  ۸۲۲در حال حاضر

چکشی ست که  -ونه حمایتهای اعانه ای از آنان  -مبارزه با کار کودک  .کودکان بازگردانیم، این دوره تکرار ناشدنی ست
آنهایی . این روز، روِز تمام فعالین لغو کار کودک در جهان است .درست بر سِر میخِ پایان بهره کشی از کودکان کوبیده می شود

به امید روزی بدون ... .که می دانند لغو کار کودک با همکاری و مشارکت آنان و اتخاِذ خط مشی ای اصولی امکان پذیر است
 کار کودکان در جهان

مرکز حمایتی آموزشی  -۹/ایالم -مرکز حمایتی،آموزشی کودک و خانواده  -۸/رشت -موسسه حامیان حق کودکی بامداد  -۹
موسسه حمایتگران  -۱/موسسه آوای امید گیالن -۵/خرم آباد،لرستان-حمایتی آموزشی سپیده دم مرکز -۰/مشهد -فرامهر 

مرکز  -۱/ارومیه-موسسه خیریه کودکان صالحین آذربایجان -۲/موسسه سایبان مهربانی مهرآرا شهرکرد -۸/نونهال البرز
 -۹۹/یتی کودک و خانواده شمیم زندگی یاسوجمرکز آموزشی حما -۹۲/حمايتی آموزشی کودک و خانواده پرتو افروزان زنجان

 -مرکز حمایت از کودک - ۹۹/مرکز حمایتی،آموزشی کودک و خانواده ایالم - ۹۸/تهران -جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 
 -۹۱/انجمن جبهه نجات کودکان کرمانشاه -۹۵/همدان -آموزشی کودک و خانواده اندیشه نیک -مرکز حمایتی  -۹۰/سمنان

انجمن -۹۱/نام موسسه ی نیکوکاری سرمد-۹۲/کمیته کودکان بنیاد مهر همدان-۹۸ /(سیکا)سرای یاری کودکان امید 
 دوستداران حقوق کودک ـ تبریز

 گویند کارگران زنده معدن یورت می/  معدنچی را گرفت ٠۳روز پس از حادثه در معدنی که جان  ٠۵
 

http://www.sharghdaily.ir/News/133525 

   

ها گوشی موبایلی دستشان  بچه:  آمده است ۱۱خرداد۸۹سه شنبه  ؛معصومه اصغریبه نوشته روزنامه شرق به قلم 
روی  پوش روبه خانواده قربانیان عزادار و سیاه. اند؛ مجلس رسمی است؛ اما نه برای آنها اند و توی بغل مادرشان لم داده گرفته

اش را تکان  تر شود، پسربچه تواند بلند داری که دیگر نمی و با گریه و صدای خشدارد  زن خیز برمی. اند مسئوالن نشسته
شود، کاش قبل عید  ها بابا نمی شود، برای این بچه شمارید، برای من شوهر نمی ها که دارید می این پول: گوید دهد و می می

  !دید، دیر اومدید، دیراومده بودید، کاش همون موقع که جلو فرمانداری رفتن برای اعتراض اومده بو
هایی شامل حق بیمه، دیه،  هایی است که استاندار در حال شرح برای میزبانان است؛ پول ها و پول اشاره زن به قول

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2017/lang--en/index.htm


با هم ....  .باختگان حادثه پرداخت شده یا در حال پرداخت است های جنبی که در این مدت به خانواده جان مستمری و کمک

 باال بخوانیم  این روایت را از لینک

 اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه در محوطه شرکت

http://www.kanoonm.com/2726 

کارگراین شرکت به ۹۲۲حدود صبح امروز :آمده است  ۱۱خرداد۸۹به نوشه سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، سه شنبه 
نیتی و فراهم آوردن امنیت شغلی، تغییر نوع دلیل پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت در زمان مقرر، برداشته شدن فضای ام

قرارداد از ماهیانه به یک ساله با توجه به مستمربودن شغل خود، برگزار شدن انتخابات کارگری توسط کارفرما، اجراکردن طرح 
مشاغل بندی که سالهاست بازنگری نشده، دست به اعتصاب زدند و خواهان توجه مدیران این شرکت به خواسته های 

ساعت تحصن، نماینده کارفرما در جمع کارگران حاضرشد و قول داد که خواسته های آنها را بررسی ۹پس از .حق خودشدندبر
این اعتصاب در حالی صورت گرفت که مالک شرکت، سهام کارخانه کاغذ پارس ....و ظرف یک هفته نتیجه را به آنها اعالم کند

 .را جهت واگذاری در بورس گذاشته است

روز بعد از حادثه معدن زمستان یورت از شرایط ناایمن دیگر معادن  ٠۵« دشهرون»
 دهد زغال سنگ آزادشهر گزارش می
    بی هوا، بی داربست، بی ایمنی
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مسئول ایمنی معادن  کمیل ترقی،: آمده است  ۱۱خرداد۸۹سه شنبه  به نوشته روزنامه شهروند به قلم النار محمدی ؛
درصد معادن  ۸۲: به بعد به صدا درآمد اصغر گنجی وطن، کارگر معدن ۱۲آژیر خطر در معادن زغال سنگ از سال : سوادکوه

آنجا زیر خروارها خاک و سنگ و زغال، هوا نیست و داربست نیست و آفتاب نیست و . ل سنگ آزادشهر تهویه هوا ندارندزغا
ایمنی نیست؛ هرچه هست روی سخت و سنگ و تیز زغال است و بوی هرازگاه گاز و تن مردان رنجور که پول گذران زندگی 

 .آورند درمیشان را از آن زیر، از دل کوه و تونلهای تنگ معدن 
روز است که دیگر صبح ها آن چکمه های مشکی  ٧۲آزادشهر در شمال شرق ایران اما حاال « زمستان یورتِ »مرد کارگر در  ٧٧

کنند و دیگر دستهای مردانه سختشان، سنگ های زغال را از معدن  و لباس کار سیاه و گرد گرفته شان را تن نمی
روز است که دست بچه ها و  ٧۲کنند؛ دستهای آنها  رافشان دیده اند خارج نمیشان از دل باالترین کوهی که اط قدیمی

اند و عوضش خاک مرطوب روستاهایی شبیه بهشت، سایه سرشان  رها کرده  همسرها و پدرها و مادرهای روستایی شان را
 .شتشده، باز هم بی هوا، در قبرهای گود، شبیه آنچه در همه سالهای کارشان، در معدن بهشان گذ

روز است که نیستند اما همکارهایشان هنوز هستند و هنوز در دل دیگر معادن  ٧۲مرد کارگر روستایی در آزادشهر حاال  ٧٧
گویند هرلحظه منتظر آوار شدن  کنند؛ اوضاع از هم گسیخته ایمنی هنوز به جاست و آنها می زغال سنگ آن منطقه کار می

با مراجعه نگاهی به این روایت ، .اتفاق افتاد« زمستان یورت»ند؛ شبیه آنچه در سقف تونل بر سرشان و انفجارهای تازه ا
 ...خالی از لطف نیست  به لینک باال، 

 تحصیل از بازماندگی عمده عوامل از معلولیت و فقر /داریم تحصیل از بازمانده کودک هزار ۲۳۶
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با حضور احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار،  :آمده است  ۱۱خرداد۸۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
از فعاالن حقوق تعاون و رفاه اجتماعی و ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین جمعی 

نشست علمی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار  ،کودک
میلیونی در کشور و تغییرات  48تا  41های شهری  ایجاد حاشیه: در ابتدای این نشست ابوالحسن فیروزآبادی بیان داشت شد

ها در  شهری تبدیل شده است؛ عوارضی را در کشور ایجاد کرده است و ضروری است؛ سازمانجمعیتی که از روستایی به 
در طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع : میدری در ادامه گفت .ای را به عمل بیاورند کنار کار خود اقدامات ویژه

را اعالم کرد با مشکل جدی در برقراری تماس با هزار کودک  493ابتدایی در کشور بعد از اینکه آموزش و پرورش کد ملی 
فقر : او افزود.ه این کودکان امکانپذیر شده استهای دکتر فیروزآبادی دسترسی ب خانواده این کودکان مواجه بودیم، اما با تالش

ه ماند و وظیف اگر کودک از داشتن مدرسه و تغذیه مناسب محروم باشد فقیر می. کودکان بدترین شکل فقر است
 ....های اساسی بردارند سیاستگذاران این است که عوامل را شناسایی و در جهت رفع آن قدم

وگو با  روز پس از حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر، خانواده قربانیان در گفت ٠۵  

 گویند از آنچه در این مدت بر آنها گذشته می« شهروند»

                                        روزه ٠۵تاب 

newspaper.ir/News:NoMobile/Main/103040-http://shahrvand    

  

« ابراهیم»های عرق روی صورت  دانه: آمده است  ۱۱خرداد۸۹؛ سه شنبه به قلم زهرا جعفر زاده به نوشته روزنامه شهروند 
را « محمود»نی دستگاه پیکور امان سنگی .خواهد کشد و پدرش را می جیغ می ریزد و بچه ، اشک می«اعظم»تاول شده بود و 

« انسیه»شدند و  هایش که یکی، یکی نقش زمین می والیتی بریده بود و تمامش نگاه شده بود به سیاهی معدن و هم
 .زند که کاش بیشتر به شوهرش اصرار کرده بود معدن نرود خورد و می خودش را می

هوایی،  دید، اما پاهایش از زور خستگی و بی رگ را به چشم میآن ته معدن، به شماره افتاده بود و م« مهدی»های  نفس
برای چهل روزی . های شبانه دردها و سرفه سوزد، برای استخوان دلش برای جوانی شوهرش می« رقیه»سنگ شده بود و 

کند و زن غر  آید تا پیراهن سیاهش را دربیاورد، حوله بگیرد دستش و چرک سیاه صورت را پاک ها به خانه نمی که شوهر شب
زن دیگر، سیزدهم اردیبهشت، روز ریزش و انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر گلستان را قاب گرفته و  ٧۹مثل « رقیه». بزند

های  های هوارسان و ماشین ها و دستگاه آویخته به دلش به سرش به مغزش؛ سیزدهم اردیبهشت را با همه سنگینی زغال
را می توان با مراجعه به لینک باال خواند و آنچه بر خانواده های کارگران معدن برگ برگ این گزارش ... .بزرگش

 !مده است ، اندیشیدآ

 تحصن سیصد کارگر بازنشسته نیشکر هفته تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما

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

صبح امروز سیصد کارگر بازنشسته شرکت   :ده است آم ۱۱خرداد۸۹،سه شنبه  ...اتحادیه آزاد برپایه خبر مندرج در سایت 
نیشکر هفت تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما برای پرداخت چهار درصد سهم کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی 

بدنبال خرداد ماه و 45این تحص در پی آن صورت میگیرد که کارفرما در اعتراض روز  .دست به تحصن در حسابداری شرکت زدند
خرداد ماه این کارگران، وعده پرداخت چهار درصد سهم کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی را  81آن در اعتراض روز 

بنا بر این ... .داده بود اما علیرغم این وعده ها تاکنون هیچ اقدام عملی جهت انجام اینکار از سوی کارفرما صورت نگرفته است
ران در این جلسه، خواهان پیش پرداخت ده میلیون تومان از سنوات خود شدند که مورد موافقت گزارش نماینده های کارگ

حسابداری شرکت قرار نگرفت و به همین دلیل جلسه بدون هیچ نتیجه ای پایان گرفت و کارگران بازنشسته با پایان دادن به 
د و اعتراضات خود را تا رسیدن به خواستهایشان تحصن خود اعالم کردند فردا نیز دست به تحصن در محل شرکت خواهند ز

 .ادامه خواهند داد

 تهران شهرداری انسانی نیروی آمار در نفری هزار ۹ اختالف

سید جعفر تشکری هاشمی، معاون توسعه منابع : آمده است  ۱۱خرداد۸۹سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
سال  ۹۸انسانی شهردای تهران در جلسه شورای شهر تهران گزاشی در مورد میزان استخدام های شهرداری تهران در این 

هزار نفر است، یعنی در طول این  ۵۵،  ۱۱هزار نفر و در سال  ۵۰،  ۲۱آمار شاغلین در شهرداری در سال : ئه کرد و گفتارا
: حافظی در واکنش به گزارش منابع انسانی شهرداری تصریح کرد .اند نفر به استخدام شهرداری درآمده ۹۲۹۱سال فقط  ۹۲

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499969-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


ارشات سازمان بازرسی تناقض دارد آمارهای اعالم شده نیاز به راستی های شما با گز آدرس غلط به مردم ندهید صحبت

هزار نفر اختالف  ۱بر اساس گزارش سازمان بازرسی . ها قابل قبول نیست آزمایی دارد و سازمان بازرسی اعالم کرده پاسخ
: های مترو تصریح کرد د واگناو با اشاره به کمبو.بین آمار نیروی انسانی در گزارش شهرداری و سازمان بازرسی وجود دارد

 .واگن از برنامه عقب است و این مساله ارتباطی با بحث بودجه ندارد ۱۲۲شهرداری 

نفر به کارکنان شرکت مترو اضافه شده، از  ۰۸۲۲تعداد  ۱۸تا  ۱۲بازرسی کل کشور می گوید طی سالهای : حافظی گفت
نفر نیز استخدام جدید  ۸۲۲یدا کردند و استخدام شدند و هزار و هزار نفر شاغل بوده اند که تغییر وضعیت پ ۹این تعداد 

گزارش بازرسی می گوید از آقای قلی ها . نفر رسیده است ۵۵نفر به دو هزار و  ۸۹۱آمار کارکنان حوزه مدیر عامل از . هستند
صفحه ای تکه  ۱۲ین گزارش در ا. مدیرعامل وقت شرکت بهره برداری مترو سوال کردیم و پاسخ ایشان قانع کننده نمی باشد

اسامی  ....به تکه طرح سوال صورت گرفته و پس از درج پاسخ مسئولین مربوطه، قید شده که پاسخ ها قانع کننده نیست
 .اند باید اعالم شوند هزار نفری که استخدام شده ۵۲اند و  پرسنل شهرداری که تغییر وضعیت داده شده

ت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه و در تجمع اعتراضی کارگران قند ممسنی نسب

 جاده سراسری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6127836 

   

جمعی از کارگران   :آمده است  ۱۱خرداد۸۹مجازی؛ سه شنبه های برپایه اخبار مندرج در سطح سایت های گوناگون و شبکه 
وحق بیمه ابتدا مقابل بیش از سه سال حقوق و عدم پرداخت قندممسنی شهرستان رستم دراعتراض به بالتکلیفی شغلی 

وضعیت حقوق و بیمه کارگران و ,عدم تعیین تکلیف مالک اصلی کارخانه ... .کارخانه وسپس در جاده سراسری تجمع کردند
م نیز به تداوم یا تعطیلی شدن کامل کارخانه موضوعاتی است که نه تنها کارگران بلکه مردم شهرستانهای ممسنی و رست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .جد پیگیر و خواستار شفاف شدن آن هستند

 میلیون کارگر۴فعالیت زیرزمینی / نفر ۵های زیر  ای کارگاه تخلف بیمه

http://www.mehrnews.com/news/4003180 

 

 

 

 

با وجود مشوق بیمه ای دولت برای کارفرمایان   :آمده است  ۱۱خرداد۸۹ه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه ب

ها با سوء استفاده از ضعف نظارتی وزارت کار، از بیمه کارگران خود  های زیر پنج نفر، اما بخش قابل توجهی از این کارگاه کارگاه

، «کوچک»نفر کارگر  ۹۲ها وجود ندارد اما معموال واحدهای با کمتر از  کارگاه  هر چند معیار دقیقی از تعریف... .کنند الی میشانه خ

گیرند که بر  های بزرگ قرار می نفر کارگر در دسته بندی بنگاه ۹۲۲و واحدهای باالی « متوسط»نفر کارگر  ۹۲۲تا  ۵۲واحدهای 

شوند به طوریکه در جلسات  های کشور را شامل می ای از کل کارگاه های کوچک بخش عمده گاهمسئوالن، کار اساس اظهارات

 .نفر هستند ۹۲های کشور زیر  درصد از کارگاه ۸۲کنند حدود  خصوصی تعیین مزد ساالنه، مسئوالن دولتی معموال عنوان می

نفر کارگر  ۵رداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر قانون معافیت از پ»تحت عنوان  ۹۹۱۸در عین حال طبق قانونی که در سال 
های تولیدی و صنعتی و  مورد تصویب قرار گرفت و همچنان جاری است، مقرر شد از آغاز همان سال، کارفرمایان تمام کارگاه« دارند

نیاز برای پرداخت حق بیمه  نفر، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند و دولت نیز مکلف بود هزینه مورد ۵فنی تا میزان 
 .های سنواتی منظور و پیش بینی کند ها را در بودجه کارفرمایان این کارگاه



 میلیون کارگر۴فعالیت زیرزمینی 

: گوید ها می های زیرزمینی و نیروی کار این کارگاه درباره آخرین وضعیت کارگاه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار
کنند که از شمول برخی مواد قانون کار خارج  میلیون کارگر زیرزمینی در کشور فعالیت می ۰است که بیش از برآوردهای دولت این 

آقایان کارفرمایان : گفتوی  .شود نفر مشاهده می ۵های زیر  ای در همین کارگاه اما متاسفانه بیشترین تخلفات بیمه.. .هستند
با  ...؟!کنند گران از سوی دولت باید پرداخت شود اما از بیمه کارگران خود امتناع میتوضیح دهند چرا با وجود اینکه حق بیمه این کار

رود بخش بازرسی کار وزارت کار و  ای مهمترین چالش نیروهای کار در این واحدهاست که انتظار می این حال عدم پشتوانه بیمه
ها و  های زیرزمینی، نسبت به ساماندهی این کارگاه اههای ذیربط ضمن ارائه گزارشی شفاف از وضعیت بنگ همچنین سایر دستگاه
 .نیروی کار آنها اقدام کند

 در ايران پنهان كاري آماري جرم نیست/  رئیس مركز آمار با انتقاد از سكوت قانون

 
http://www.sharghdaily.ir/News/133518 

این را . «علی ایران در دنیا منسوخ استنظام آماری ف»: آمده است  ۱۱خرداد۸۹، سه شنبه  شرقبه نوشته روزنامه 
هاي موجود در این سیستم آماری است که رئیس  اشاره او به نقصان. گوید عنوان رئیس عالی آمار، می محمدباقر نوبخت، به

نکردن  ائهدر بسیاری از کشورها ار»: گوید امیدعلی پارسا هم درباره نظام آماری ایران می. مرکز آمار ایران هم بر آن تأکید دارد
وپنجمین جلسه  اساس در پنجاه برهمین. «کاران آماری مسکوت است آمار جرم است، اما قانون در ایران درباره پنهان

 .ماه، برنامه ملی آمار را به تصویب برساند کند که دولت بنا دارد تا پایان آبان عالی آمار، نوبخت اعالم می شورای
 وخ شده استنظام آماری فعلی ایران در دنیا منس 

روند و آمار  ها می نظام آماری فعلی کشور که در آن مأموران به در خانه: محمدباقر نوبخت در همین رابطه در این جلسه گفت
نوبخت در جلسه شورای آمار که .مبنا برویم  کنند در دنیا منسوخ شده است و باید به سمت نظام آماری ثبتی آوری می جمع

تشکیل جلسه : وبودجه تشکیل شد، بیان کرد امه عملیاتی و برنامه ملی آمار در سازمان برنامهبرای بررسی روش تهیه برن
در این بند حکمی . قانون احکام دائمی توسعه تعیین شد ۹۲عالی آمار در راستای مأموریتی است که در بند ب ماده  شورای

 ... .عالی آمار برسد به تصویب شورای ۹٧۲۲-۹۹۱٠ساله  صراحت دارد که باید برنامه ملی آمار برای دوره پنج

 چاقو با ها خانه قهوه در نفر ۸۲ شدن کشته/مجلس اطراف در مجردنشین خانه ۵۵۵

گزارشی از  48دبیر شورایاری منطقه ،میکائیل سعید : آمده است  ۱۱خرداد۸۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
از نظر امنیت دارای مشکالت فراوانی است، در سال  48منطقه  وگفت؛رائه دادمشکالت این منطقه در شورای شهر تهران ا

خانه مجردنشین وجود دارد با این تعداد آیا  711اطراف مجلس . ها با قمه و چاقو کشته شدند خانه نفر در قهوه 84گذشته 
صدها : دهد، گفت ایتخت را میخرج پ 48با اشاره به اینکه منطقه  وی  تصور می کنید امنیت مجلس برقرار خواهد شد؟

دبیر شورایاری .پالسکو در منطقه ما وجود دارد، اما هیچ نهادی هنوز حتی مسئولیت حادثه پالسکو را به عهده نگرفته است
فایده ای  48طرح های جمع آوری معتاد در منطقه : ادامه داد او....در منطقه مواد مخدر از شیر و شکالت ارزانتر است: کرد

 .باید قاچاقچیان را می گرفتند نداشت و

 بی هوا، بی داربست، بی ایمنی

https://darbastan.com/AdminPages/PageDetails/429?pageTitle 

آنجا زیر خروارها خاک و سنگ و زغال، هوا  :آمده است  ۱۱خرداد۸۹به نوشته داربست به نقل از سالمت نیوز؛ سه شنبه 
ایمنی نیست؛ هرچه هست روی سخت و سنگ و تیز زغال است و بوی هرازگاه  نیست و داربست نیست و آفتاب نیست و

 .آورند گاز و تن مردان رنجور که پول گذران زندگی شان را از آن زیر، از دل کوه و تونلهای تنگ معدن درمی

آن چکمه های مشکی روز است که دیگر صبح ها  ٧۲آزادشهر در شمال شرق ایران اما حاال « زمستان یورتِ »مرد کارگر در  ٧٧
کنند و دیگر دستهای مردانه سختشان، سنگ های زغال را از معدن  و لباس کار سیاه و گرد گرفته شان را تن نمی

روز است که دست بچه ها و  ٧۲کنند؛ دستهای آنها  شان از دل باالترین کوهی که اطرافشان دیده اند خارج نمی قدیمی
اند و عوضش خاک مرطوب روستاهایی شبیه بهشت، سایه سرشان  ان را  رها کردههمسرها و پدرها و مادرهای روستایی ش

 .شده، باز هم بی هوا، در قبرهای گود، شبیه آنچه در همه سالهای کارشان، در معدن بهشان گذشت

گر معادن روز است که نیستند اما همکارهایشان هنوز هستند و هنوز در دل دی ٧۲مرد کارگر روستایی در آزادشهر حاال  ٧٧
گویند هرلحظه منتظر آوار شدن  کنند؛ اوضاع از هم گسیخته ایمنی هنوز به جاست و آنها می زغال سنگ آن منطقه کار می

 ....اتفاق افتاد« زمستان یورت»سقف تونل بر سرشان و انفجارهای تازه اند؛ شبیه آنچه در 

 کنند؟ چند کارگر در معدن زمستان یورت کار می

 «.نفر ٧۲۲ در حدود. زیاد»

 چند مهندس و کارشناس؟

مهندسی که . در همین انفجار سه چهار تا از آنها رفتند توی معدن مردند. مهندس زیاد دارد ولی اسمشان مهندس است»
آمدند چهارتا آوردند به آنها . که بمیرد نفر را نجات بدهد نه این ۹۲مهندس باید برود . برود توی معدن و بمیرد مهندس نیست

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499910-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88


به . افتی طوری فیل هم باشی می این. که دست خالی کارگر باید با امکانات و هوا برود داخل معدن، نه این. ویند مهندسگ می

 «.اند خاطر عمق خیلی کم مهندسانی آوردند که حد پایین

، این گزارش را برای دریافت آنچه به خانواده های معدن یورت آذر شهر طی این مدت وارد گشت ، با مراجعه به لینک باال  
 . بخوانید 

 اند گذاشته فروش برای باغ تعدادی /کنند نمی باغات حفظ برای همتی هیچ بنیادها

رای بنیادها هیچ همتی ب: عضو شورای شهر تهران گفت: آمده است  ۱۱خرداد۸۹گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
حقانی، عضو  ....کنند و به تازگی یکی ازبنیادها اعالم کرده تعدادی از باغات را برای فروش گذاشته است حفظ باغات نمی

کمیته سالمت و محیط زیست شورای شهر در تذکر پیش از دستور به فروش باغات شهر تهران توسط برخی بنیادها اشاره 
ها بودند در نتیجه در اختیار بنیادها  برخی باغات متعلق به ثروتمندان و فراری. ندباغات تهران سرنوشت عجیبی دار: کرد و گفت

کنند و به تازگی یکی ازبنیادها اعالم کرده تعدادی از باغات را برای  قرار گرفتند، اما بنیادها هیچ همتی برای حفظ باغات نمی
مطمئن باشید حتی اگر : ری این باغات را بخرد، گفتکنم حداقل شهردا وی با بیان اینکه پیشنهاد می .فروش گذاشته است

چمران، رئیس شورای مهدی  .کسی این باغات را با قیمت پایین بخرد شورای بعدی نخواهد گذاشت بالیی بر سر آنها بیاید
تواند  اینها باغ هستند و بنیاد فکر نکند می: شهر نیز در واکنش به سخنان حقانی درباره فروش باغات توسط بنیاد گفت

 .ها باغ بوده و تغییر نخواهد کرد براساس طرح تفصیلی کاربری این پهنه. سازی انجام دهد ها را قطع کند و در آن برج درخت

پشت /  به اندازه پول خلق شده توسط بانک مرکزی برای مسکن مهر اسکناس چاپ شد: طیب نیا

 پرده پولی مسکن مهر
 

oMobile/Main/103020newspaper.ir/News:N-http://shahrvand 

 
وزیر اقتصاد روز گذشته در صحن علنی مجلس خبر داد که : آمده است  ۱۱خرداد۸۹سه شنبه به نوشته روزنامه شهروند؛ 

دولت قبل به علت اینکه منابع الزم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود، و حساب های بانک مسکن نزد بانک مرکزی منفی 
هزار میلیارد تومان پول خلق کرد که همین باعث تورم و افزایش پایه پولی شده  ٧٥یی کردن مسکن مهر، شده بود، برای اجرا

نژاد که پیش از این عباس آخوندی، وزیر راه و  میراث به جا مانده از دولت احمدی. حواشی مسکن مهر تمامی ندارد.  است
میراث شومی که . یر اقتصاد و دارایی را راهی بهارستان کردنیا، وز بار علی طیب شهرسازی را راهی مجلس کرده بود، این

میلیارد تومان پول پر قدرت خلق کرد یعنی معادل پولی که بانک مرکزی تاکنون خلق کرده  هزار  ٧٥دولت قبل برای اجرای آن 
مسکن برای پرداخت تسهیالت  پور، نماینده مردم دورود و ازنا در رابطه با اقدامات بانک او در پاسخ به سوال مجید کیان. است

که دولت  در فرایند اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیالت به متقاضیان به علت این: ها گفت مسکن مهر و خانه اولی
به همین . های بانک مسکن نزد بانک مرکزی منفی شده بود وقت منابع الزم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود، حساب

 ....میلیارد تومان پول پرقدرت و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شد  هزار ۰۵ی ناچار به خلق دلیل بانک مرکز
 

 تصاویر+ تجمع کارگران کارخانه آجر ماشینی گلوگاه در فرمانداری گلوگاه 

http://mazandaran.farsnews.com/news/13960323001294 

 

پیش : آمده است  ۱۱خرداد۸۹سه شنبه  خبرگزاری فارس از شهرستان گلوگاه، نقل ازبه ان بر پایه خبر مندرج در سایت مازندر
از ظهر امروز کارگران کارخانه تولیدی آجر ماشینی به علت قطع شدن گاز کارخانه برای چندمین بار مقابل فرمانداری گلوگاه 

های این خطه از  نند و بسیاری از تحصیلکردهک مردم شهرستان گلوگاه با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می .جمع شدند
در این  .پردازند علت کمبود فرصت شغلی ناامیدند و برخی به مشاغل آزاد که دور از تخصص آنها است می شرق مازندران به

ند به دهد تا از سر ناچاری مجبور نشو بار بیکاری در شهرستان، وجود یک کارخانه روزنه امید را به آنها نشان می وضع اسف
ها را داغدار  بندی روی بیاورند، مردم گلوگاه دلخوشی از دکل بندی ندارند؛ چرا که این شغل پرخطر، بسیاری از خانواده دکل

با توجه  .ها از خانواده و شهرشان دور بمانند جوانان ماه ،طوالنی کرده و یا گاهی سبب شده روزهای جوانان و عزیزانشان
  ترین مشکل، بیکاری است، یک شرکت تولیدی آجر ماشینی ه شاید بتوان گفت بزرگمشکالت موجود در شهرستان ک

نفر نیز به صورت غیرمستقیم و با ماشین باری در این کارخانه  ۹۵۲صورت مستقیم مشغول به کار کند و  نفر را به ۸۵۲توانسته 
 کنند فعالیت می

با قطع شدن گاز کارگران ابتدا به اداره گاز  کارگران  ...: ت گف مدیر عامل این کارخانه آجر ماشینی گلوگاه،طالب خاجیان 
دلیل اینکه پاسخ مناسبی برای این موضوع نگرفتند، همه در حیاط فرمانداری تجمع کردند تا علت را  شهرستان رفتند اما به

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/499878-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


و روند تولید هم از حرکت باز روند  با قطع شدن گاز، کلی از آجرها از بین می: وی با ابراز نگرانی بیان کرد.. .جویا شوند

به فکر : مدیرعامل کارخانه آجر ماشینی گلوگاه یادآور شد .ایستد که این به ضرر کارخانه و حتی خود کارگران است می
توانند مشغول به کار شوند که این اتفاق فقط با  نفر از شهروندان می ۰۲۲ساخت کارخانه سفال بام هستیم که با احداث آن 

 .افتد الن اتفاق میحمایت مسؤو

 آغاز ثبت نام از امروز/ «آموزی مهارت»جزئیات دستورالعمل اجرای طرح  :کارورزی 

http://www.mehrnews.com/news/4004678 

 

با « مهارت آموزی در محیط کار واقعی»اجرای طرح  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،چهارشنبه 
 .ای از امروز رسما کلید خورد کار به سازمان آموزش فنی و حرفه ابالغ از طرف وزیر

به عنوان یکی از سه طرح ذیل طرح کارانه اشتغال جوانان « مهارت آموزی در محیط کار واقعی»دستورالعمل اجرایی طرح 
ین و سازوکار اجرای آن ای، تدو پس از ابالغ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه( کاج)

 .تعیین شد

توانند از امروز با مراجعه به مراکز سازمان  بر اساس گزارشات منتشره، متقاضیان این طرح اعم از استاد کار و مهارت آموز می
 .ای کشور ثبت نام کنند آموزش فنی و حرفه

وزش، شرایط مرکز یادگیری، وظایف مربی و ماده تهیه شد که در آن اهداف، شرایط آم ۹۰دستورالعمل اجرایی این طرح در 
 ....مهارت آموز مشخص شده است

 ها در مناطق آزاد گذاری خارج نشین سرمایه

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21349 

 مقیم ایرانی گذاران سرمایه توانستیم» :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ رشنبه چها ، نهاوندی فریبا  قلم به آرمان روزنامه گزارش به
 حالی در آزاد مناطق عالی شورای دبیر گذشته روز را نظر اظهار این «.برگردانیم کشور گذاری سرمایه های پروژه به را خارج
 های دهه در .است گرفته قرار کار دستور در خارج مقیم ایرانیان های سرمایه بازگرداندن اخیر های سال در که است داده انجام
 این به گذاری سرمایه برای را خود پول یا اند رفته دیگر های کشور به ایرانیان از توجهی قابل تعداد مختلف دالیل به بنا اخیر

 کشور از خارج یایران میلیون شش تا پنج .ندارد وجود خارج مقیم ایرانیان سرمایه میزان از دقیقی برآورد .اند برده ها کشور
 به استناد با را خارج مقیم ایرانیان مالی های سرمایه میزان مجلس های پژوهش مركز 4983 سال فروردین .کنند می زندگی

 بر بالغ تنهایی به را آمریكا مقیم ایرانیان ثروت و دالر تریلیون 9/4 بر بالغ كشور نخبگان سازمان نظارت و بازرسی مسئول نظر
 میزان کشور از خارج ایرانیان امور عالی شورای دبیرکل شهیدی، قوام جواد 4931 سال خرداد .است كرده ذكر ردال میلیارد311
 8141 سال در ایران داخلی ناخالص تولید ارزش از بیشتر رقم این) تخمین همین اگر .زد تخمین دالر تریلیون دو را سرمایه این

 و بهبود سبب ای معجزه مانند تواند می کشور داخل به بالقوه سرمایه این صددر41 تنها جذب گیرد، قرار محاسبات پایه (است
 و گرفت قرار کار دستور در خارج مقیم ایرانیان سرمایه جذب یازدهم دولت در اساس این بر .شود معنادار اقتصادی جهش

 دارد بازخوانی ارزش که ای قالهم ... .است شده حاصل زمینه این در هم هایی موفقیت دهند می گزارش مسئوالن که طور آن
  ... کنید مراجعه باال لینک به ..

 :کارشناس اقتصادی فریبرز رئیس دانا،  :کارورزی 

 است کمتر هم توجبیی پول از کارورزی درآمد/بیکاران طویل صف عامل فقر
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هزار  ۸۸۲نویسی  بخواهیم از ناماگر : گوید فریبرز رئیس دانا می،  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛به 

های اشتغالزایی دولت یاد کنیم باید  التحصیل در طرح کارورزی به عنوان دلیلی برای مطلوب قلمداد کردن برنامه دانشجوی فارغ
ی اعتراض کارگران به تصمیم دولت برا .بپذیریم که پزشکان و مهندسان جامعه امروز آمپول زدن و حساب و کتاب را بلد نیستند

اجرای طرح کارورزی در حالی ادامه دارد که بنابر اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده است تا این لحظه 
به نقل از عالء الدین عزوجی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه  .اند هزار دانشجو برای کارورز شدن صف کشید ۸۸۲کم  دست

هزار نفر باشد که این عدد مورد انتظار  ۹۵۲  این بود که نهایتا شمار متقاضیان کارورزیها بر ها پیش بینی اجتماعی در رسانه
... نفر هزار ۸۸۲هزار رقم کمی نیست تا چه رسد به رقم  ۹۵۲هرچه باشد عدد .هزار نفر کمتر است ۹۸۲از آمار ثبت شده 

توان دلیلی بر ممتاز بودن طرح  نشجویان بیکار را نمیثبت نام بیش از اندازه دا: گوید دانا، کارشناس اقتصادی می فریبرز رئیس
گردد، به  کارآموزی تلقی کرد، علت ثبت نام بیش از گنجایش این طیف از جویندگان کار تنها به نرخ باالی بیکاری و فقر باز می

این اقتصاد دان در ...ندهزار تومان صف بکش ۹۹۲اند تا برای دریافت ماهی  هزار نفر حاضر شده ۸۸۲بینیم  طوری اکنون که می
توانند محاسبات  توانند آمپول بزنند، مهندسان ما نمی دهد که پزشکان ما نمی مطرح کردن این طرح نشان می: پایان گفت

جدا از همه انتقاداتی که به . توانند از مناطق آسیب دیده نظرسجی کنند ساختمانی انجام دهند و جامعه شناسان ما نمی
تواند کمکی به وضعیت کنونی اقتصاد و  ها وارد است باید گفت که چنین طرحی نمی در دانشگاه  ریسشرایط مدیریت و تد

 ور نماید همچنین بیکاری کش

 ایم فراموش شده

 کنند سارقان با قمه ما را تهدید می: های پالسکو نگهبان
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ماه گذشته رنج ٥اند، آنها در  کسبه پالسکو عصبانی :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه  ؛شهروند به نوشته روزنامه
آنها در این سه روز مقابل سه . زنند تا تکلیفشان معلوم شود اند و حاال از سه روز پیش، به هر دری می فراوانی کشیده

دیگری ساختمان بنیاد مستضعفان و در سومین روز مقابل   ساختمان تجمع کردند، یکی ساختمان دادگستری در میدان منیره،
بیشتر . ای شده ها محل کسب و کارشان بود و االن تبدیل به ویرانه همان جایی که سال. ساختمان ریزش کرده پالسکو

. اندهمان بخش شمالی برج که از ریزش و انفجار در امان م. های تخریب نشده پالسکو هستند کنندگان، کسبه مغازه تجمع
درست مثل کسی که از میان جمعیت . هایی که داده شد و حاال فراموش شده، گالیه دارند ها و وعده آنها از بدقولی

. اند به دیوار بتنی اند و بخشی را زده آنها بخشی از بنرها را دستشان گرفته« .ایم فراموش شده» : کنندگان فریاد زد تجمع
دیروز تعدادی از کسبه معترض . نشانان، روی آن حک شده است و شده و تصاویر آتشهمان دیواری که سد راه ویرانه پالسک

به گزارش ایلنا، کسبه پالسکو   .پالسکو، در خیابان جمهوری مقابل همین دیوار بتنی، ایستادند و صدایشان را بلند کردند
گوید بعد از صدور مجوز  دهد؛ اما امروز می سال ساختمان را تحویل می ۸گویند، بنیاد مستضعفان در ابتدا اعالم کرد در  می

یکی از کسبه، کاغذی دستش « .تجمعشان سیاسی نیست»: تأکید آنها بر این بود که. دهد ساله تحویل می۸ساختمان را 
 ....دانند آنها پالسکو را بیماری درحال جان کندن می. چرخید و کاغذ دست به دست می« .پالسکو در کما»: بود

عنوان محلی جایگزین برای آنها در نظر گرفته شده هم برایشان مزید بر  مشکالت زیاد دارند، پاساژ نوری که بهکسبه پالسکو 
سال به کسبه فرصت داده شد تا اقساط  براساس اعالم رئیس بانک مرکزی، دو»: علت شده، اما این تمام ماجرا نیست

ها اعالم نکرده، همین هم شده تا  نک مرکزی مصوبه را به شعبهاین مصوبه صادر شده اما با. های خود را پرداخت کنند وام
ها نیز سود دریافت  های پرداخت نکردن قسط ها از جریمه درنهایت هم بانک. تمام کسبه باید قسط وام خود را پرداخت کنند

ت و این برخالف قول دولت در های آنها در خطر اس ها را ندارند و به همین دلیل ضامن و وثیقه آنها توان پرداخت قسط. کنند می
 «.این زمینه است

 ها در ایران درصد آتش سوزی ۹٩ها، عامل  انسان :زیست اعالم کرد رئیس سازمان محیط
 های خاص باید قانونی شود کردن در هوای باز و در زمان روشن  ممنوعیت مطلق آتش: ابتکار
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. های ایران باز هم تابستان، باز هم آتش به جان جنگل :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه ، شهروندبه نوشته روزنامه 
، رئیس سازمان «معصومه ابتکار»هایی که حاال  سوزی آید؛ آتش ها هم می سوزی جنگل آید، فصل آتش هرسال تابستان که می

زیست  چند روز پیش پس از آنکه سازمان محیط  . هاست دشان، خطای انساندرص ۱٥ گوید عامل زیست می حفاظت محیط
 اند،  زیست از اول امسال تا به حال در آتش سوخته هکتار از مناطق چهارگانه محیط ۸٥۲اعالم کرد 

های سازمان حفاظت  ها با اشاره به گزارش سوزی جنگل دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با آتش« معصومه ابتکار»
جاری نسبت به مدت  ماهه نخست سال۹ها در  ها، مراتع و آبخیزداری درباره افزایش تعداد آتش سوزی زیست و جنگل محیط

ضروری است برای »: های مناسب، گفت سال گذشته ازجمله به علت افزایش پوشش گیاهی به دلیل بارندگی مشابه در
 «.ها با جدیت بیشتری دنبال شود ریزی اری برنامهسال ج ادامه روند کاهشی وسعت مناطق درگیر آتش سوزی در

از این رو آموزش و آگاهی »: ها بر اثر عامل انسانی است، گفت سوزی درصد آتش ۱۵که براساس آمار بیش از  او با بیان این
اطفای  افزایی مردم درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی و مراتع، همچنین نحوه مشارکت در



زیست باید با  ها، مراتع و آبخیزداری، حفاظت محیط های هواشناسی، مدیریت بحران، جنگل حریق بسیار مهم است و سازمان

 ...«.ها همچون رسانه ملی بر این امر مهم اهتمام ورزند همکاری رسانه
روشن کردن آتش در هوای باز ای هم به قانون بسیاری از کشورها درخصوص ممنوعیت مطلق  جمهوری اشاره معاون رئیس

از این رو ضروری است موضوع . این موضوع در ایران نیز باید پیگیری و اجرا شود»: های زمانی حساس داشت طی بازه
ممنوعیت مطلق روشن کردن آتش در هوای باز برای تمامی اقشار همچون کشاورزان و گردشگران در فصل گرما و خطر 

زیست  رئیس سازمان حفاظت محیط«.عد حقوقی مورد بررسی قرار گیردابعاد مختلف همچون ب ها و مراتع از سوزی جنگل آتش
سال جاری نیز تداوم  ، در۱۵و  ۱۰های  سوزی در سال امیدواریم روند کاهشی وسعت مناطق جنگلی درگیر آتش»: ادامه داد

 «.یابد

 ندکارگران فضای سبز شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان تجمع کرد
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 8منطقه فضای سبز شهرداری  جمعی از کارگران :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه ، اهواز از خبرگزاری تسنیم به گزارش
ای  خواسته، کارگران شهرداری این  .به دلیل نپرداختن حقوق، بیمه و دیگر مزایا مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند،اهواز 

رسانی و ایجاد فضای سبز بهتر برای  جز رسیدگی به مطالبات خود ندارند کارگرانی که در هوای داغ اهواز مشغول خدمت
یک تن از .ای سخنان یکی از کارگران بود این گزیده اند ربط قرار گرفته توجهی مسئوالن ذی هستند اما مورد کم شهروندان

آب و هوا پرداخت نشده  اوالد، مسکن، سختی کار و بدی بیان اینکه چند سالی است مزایایی از قبیل حق کارگران معترض با
. کار عوض شده است سال هستیم که در دفعات مکرر پیمان 8الی  41 کار با سابقه همه ما نیروهای پیمان: است، افزود

همیشه پرداختی حقوق و بیمه با تاخیر بوده که تاخیر در پرداخت بیمه مشکالتی را برای ما ایجاد کرده است برای مثال یکی 
ال اینکه به کارگران اعالم کرده از کارگران به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد که در آنجا متوجه بیمه نبودن خود شد ح

های  تواند هزینه بودند بیمه پرداخت شده است یک کارگر ساده با وجود اینکه حقوق و بیمه وی پرداخت نشده چگونه می
 ...باالی بیمارستان را پرداخت کند؟

 اقتصادی غلط های سیاست محصول «کودک کار» مطرح شد؛« واکاوی کار کودکان»در نشست 

بیست و دوم خرداد به مناسبت روز جهانی در تاریخ : آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛به 
محمد مالجو،  .عالمه طباطبایی برگزار شد در دانشگاه« واکاوی کار کودکان»مبارزه با کار کودک، نشستی تحت عنوان 

های غلط  افزایش کودکان کار را معلول سیاست، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در سخنانی 
سه مجموعه از عوامل : ساله گفت ۲های ساختاری گسترش کودکان کار پس از جنگ  درباره زمینه .ها دانست اقتصادی دولت

های بنیادین شدند که یکی از  از جنگ در پیوند با هم باعث عدم تعادل بنیادین در ساختار مداخل و مخارج دهک خصوصاً پس
اولین دسته از این : ساز گفت با اشاره به این عوامل زمینهمحمد مالجو  .تواند عرضه کار کودک به بازار باشد پیامدهای آن می
های پایین است که از طریق زیر پا گذاشتن حقوق  ویژه در رابطه با دهک ت بههای دول گذاری ای از سیاست عوامل، مجموعه

درواقع، . کند چیزتر می طور مستمر بی ها را به ها، ضعفای توده های آن ها و از رهگذر سلب برخی از داشته عرفی و قانونی آن
شوند و ناگزیرند  چیز می طور مستمر بی به طبقات پایین. گیرد تر صورت می های اعضای فروتر به نفع طبقات قوی سلب داشته

های دولتی هستند که  ساز، سیاست دسته دوم از عوامل زمینه: مالجو در ادامه افزود .نیروی کار خود را به بازار عرضه کنند
، دسته سوم هم. دهند کنند و قدرت خریدشان را کاهش می ها را سرکوب می طور مستمر دستمزدهای انفرادی این توده به

مجموعه این عوامل موجب عدم تعادل در ساختار . اند  هایی هستند که باعث کاهش دستمزدهای اجتماعی شده سیاست
ها به این عدم تعادل، عرضه همه نیروی کار خانواده از جمله زنان، سالمندان و  اند و یکی از واکنش ها شده درآمد و هزینه

در رابطه با راهکارهای حل معضالت اقتصادی که در افزایش کودکان کار نیز مؤثرند،  این اقتصاددان... .کودکان به بازار کار است
نشینی دولت از سیاست سرکوب دستمزدها و بازگشت دولت به اصول  ها، عقب انحالل رژیم سلب مالکیت از توده: گفت
سیاسی جامعه ما در حال حاضر  های بیشتر خواهند شد اما به لحاظ شده در قانون اساسی، موجب جلوگیری از آسیب تعیین

 .مهیای طی کردن این مسیر نیست

 کردند تجمع روز دومین برای جنوبی پابدانا معدن کارگراندر استان کرمان انجام شد؛

https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/500314-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/500295-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


نفر از کارگران معدن پابدانان جنوبی زرند  ۹۲۲حدود :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛به 

 .های صنفی خود تجمع کرده اند در اعتراض به برآورده نشدن خواسته(خرداد ماه ۸۰و  ۸۹)کرمان صبح سه شنبه وچهارشنبه 
دالیل : ماه عنوان کرده و افزودند ۲تا  ۱کارگرانی که در این اجتماع صنفی حضور دارند حجم معوقات مزدی پرداخت نشده را 

دیروز و امروز به   ای کارفرمای معدنی پابدانای جنوبی به پرداخت مطالباتمان است که در نتیجه آن اعتراضمان بی توجه  اصلی
همچنین ....ایم تجمع کرده( دو راهی جاده زرند به کرمان  اطراف مسیر) اتفاق شماری از همکارانمان در محدوده محل کارمان 

نفر از کارگران  ۹۲گفته می شود از دیگر از دالیل اعتراض دو روزه آنها عدم بازگشت به کار حدود   به نقل از این کارگران
ای هنوز  پس از اتمام قرار داد تعدیل اما به دلیل مشکالت بیمه ۱۵در اواخر پایان سال این واحد معدنی است که   اخراجی

در کنار پیگیری برای دریافت معوقات مزدی، خواستار : کارگران معترض در این باره گفتند اند موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده
 .کار همکاران اخراج شده خود نیز هستیم بازگشت به

 آبادان مقابل ساختمان شهرداری مرکزی 0ارگران شهرداری منطقه تجمع صنفی ک

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82564692/ 

 

جمعی از کارگران شاغل در بخش های خدمات  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه  آبادان ،/ ایرناخبرگزاری به گزارش 
آبادان در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مزایای خود می نامیدند، روز چهارشنبه  8شهری شهرداری منطقه 

عترض در حاشیه این تجمع نفر از کارگران م 71بیش از .مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر اجتماع صنفی برگزار کردند
شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و سه ماه  8در بخش های خدمات شهری منطقه :، در گفت و گو با ایرنا مدعی شدند

با توجه به ماه مبارک رمضان از مسئوالن شهرداری تقاضای :آنها گفتند.است که حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است
 .ریم اما متاسفانه هیچکس پاسخگو و فریادرس ما نیسترسیدگی به این مشکل را دا

با آغاز ماه مبارک رمضان با کارگرانی که از قشر ضعیف جامعه هستند اینگونه برخورد :یکی از این کارگران به خبرنگار ایرنا گفت
ذکر نشود وی که خواست نامش در خبر .می شود در صورتی که حقوق کارمندان رسمی در زمان مقرر پرداخت می شود

 .قرار بود شهرداری یک ماه معوقه حقوق پارسال ما را پرداخت کند که تاکنون از این کار سرباز زده است: افزود

 جدید قراردادهای در کاری اضافه شرایط شدن گنجانده درخواست

گروهی از کارگران پیمانکاری معدن مس سرچشمه، :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛به 
نفر  ۹۲۲نزدیک به  .ساعت اضافه کاری لحاظ شود ۸۲ی جدید کاری آن موضوع انجام ماهانه خواهان آن هستند تا در قراردادها

از کارگران پیمانکاری معدن مس سرچشمه در معدن آریاناران مشغول کارند، این کارگران که سال گذشته با کارفرمای خود 
عقاد قراردادهای جدید خواستار لحاظ شدن این ساعات اضافه کاری توافق کرده بودند؛ در آستانه ان ۸۲برسر انجام ماهانه 

تا به امروز بصورت شفاهی این توافق در : گویند شماری از این کارگران می. اند موضوع در قراردادهای جدید کاری خود شده
رفرما حال اجرا بوده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با تغییر پیمانکار این مسئله پابرجا بماند برای همین از کا

 ...ساعت اضافه کاری اجباری را در متن قراردادهای جدید لحاظ کند ۸۲خواهیم تا موضوع  می

 !تجمع کارگران شرکت ماهی کارون شوشتردراعتراض به نداشتن امنیت شغلی

رگترین شرکت ماهی کارون شوشتر به عنوان بز :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه  برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی ،
شرکت تولیدی ماهی گرم آبی در کشور در روزهای گذشته فروخته شده و توسط یک شخص این شرکت خریداری شده 

کارگران شرکت ماهی کارون شوشتردراعتراض به نداشتن امنیت شغلی پس از فروش شرکت،دست به تجمع مقابل  .است
از کار اخراج می شوند ، با دلهره به کار خود ادامه دادند و از کارگران و کارمندهای این شرکت با نگرانی اینکه  .شرکت زدند

 .سرنوشت کاری خود در این شرکت مطلع نیستند

 دانشجویان دکتری مقابل وزارت علوم تجمع کردند

http://www.mehrnews.com/news/4004609 
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جمعی از دانشجویان روزانه دکتری دانشگاه های   :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، چهارشنبه 
ری ، عدم ارایه حقوق و دغدغه های معیشتی مقابل وزارت علوم تجمع تهران در اعتراض به شرایط سخت ارایه وام ویژه دکت

براساس قانون باید به دانشجویان دکتری حقوق ماهیانه : گفت خبرنگار مهر یکی از دانشجویان دکتری معترض در گفتگو با... .کردند
شود بلکه شرایط دریافت وامهایی که سال های پیش ارایه می شد، نیز سخت شده و  تعلق گیرد، اما نه تنها حقوق داده نمی

معترضین پالکاردهایی در دست دارند که روی آنها شعارهایی مانند، ... .دانشجویان نمی توانند حتی این وامها را نیز دریافت کنند
جو دکتری بودن همه جا شغل محسوب شده و دانش»، «دانشجو دکتری خود را وقف علم می کند ولی دغدغه معیشت دارد»

این یک حرکت سیاسی نیست بلکه یک مطالبه »و « ایران می مانیم اگر حداقل معیشت را برایمان فراهم کنید»  ،«حقوق دارد
 .نوشته شده است« دانشجویی است، پژوهش شغل من است و حقوق ماهیانه حق من است

 توضیحات دانشگاه+ به نحوه دریافت حقوقدانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی   اعتراض

http://www.isna.ir/news/96032414104 

 

آمیز دانشجویان  پی تجمع اعتراض در  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، چهارشنبه 

کار الزم برای پرداخت حقوق به دانشجویان این مقطع که همزمان با سراسر کشور برگزار شده  و دکتری به منظور ایجاد ساز
سیدمحمدرسول مؤذنی  .سینا با حضور در جمع دانشجویان به بیان توضیحاتی پرداخت بود، معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی

دانشجویان دکتری به صورت  34تا سال : داشت سینا اظهار  انشجویان معترض مقطع دکتری در دانشگاه بوعلینماینده د،
حقوق پژوهانه  34از سال : وی ادامه داد .کردند هزار تومان حقوق پژوهانه بالعوض به جز تابستان دریافت می 711ماهیانه 

تومان برای هر ماه و با بازپرداخت پس از فراغت از  711به صورت قطع و وام ویژه دکتری با شرایط ضامن کارمند رسمی و 
چرا باید شرایط دانشجویان دکتری در وزات علوم به این شیوه باشد در : مؤذنی یادآور شد ....شد تحصیل پرداخت می

هزار  971میلیون و هزار تومان و دانشجویان متأهل یک  71که دانشجویان مجرد وزارت بهداشت ماهیانه یک میلیون و  صورتی
تمامی دانشجویان به این شرایط اعتراض کردند و خواستار برگشت به شرایط : وی یادآور شد .کنندتومان حقوق دریافت می

 .حقوق پژوهانه و حذف هرگونه وامی هستند

 اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی به امور صنفی و شغلی

spx?NSID=5&SSLID=46&NID=118574http://khorasan.isna.ir/default.a 
 

 

جمعی از دانشجویان مقطع دکتری   :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ ان ایسنا، چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایر
به صورت همزمان با سراسر کشور دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به شرایط صنفی، رفاهی و شغلی این دانشجویان 

چرا ما "هایی نظیر  ا با شعارترین مطالبات خود ر مهمدانشجویان  .امروز مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند،

http://www.mehrnews.com/


اگر به "، "کند وزارت علوم هیچ حمایتی از ما نمی"، "شویم همانند دانشجویان وزارت بهداشت شاغل محسوب نمی

هزینه مقاله هایمان را هم خودمان پرداخت "، "گیرند دانشجویان حقوق یا کارانه پرداخت کنند، این تعداد دانشجوی دکترا نمی
از " شغل و آینده حق ماست"و " ای عالی انقالب فرهنگی به مسئله دانشجویان دکترا ورود پیدا کندشور"، "کرده ایم

دکتر کامران داوری، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان  ....مسئوالن خواستار شدند
ل به تحصیل هستند که بخشی بزرگی از آنان هزار دانشجوی دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد مشغو 1111اینکه حدود 

مشکالت اصلی دانشجویان دکتری باید از طریق وزارت علوم و صندوق رفاه پیگیری : شوند، خاطرنشان کرد متقاضی وام می
 .شود و از حوزه کاری ما در دانشگاه خارج است ولی ما امیدواریم در سال آینده شرایط بهتری برای آنان فراهم شوند

 دکتری دانشجویان به حقوق و وام پرداخت عدم به اعتراض

 

ن دکتری، از ساعتی قبل در اعتراض تعدادی از دانشجویا: آمده است  ۱۱خرداد۸۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
تر شدن دریافت وام و همچنین عدم دریافت حقوق ماهیانه در مقابل وزارت علوم تجمع  به وام ویژه دکتری و پژوهانه و سخت

وام ویژه دانشجویان دکتری، این روزها به یکی از موضوعات قابل بحِث آموزشی تبدیل شده و اعتراض دانشجویان  .اند کرده
تر شدن اخذ وام دکتری اعتراض دارند و  این دانشجویان به سخت. ها به همراه داشته است ی را در برخی استاندکتر

رسد، با در دست داشتن بنرهایی که  این دانشجویان که شمار آنها به صد نفر می .خواستار پرداخت حقوق ماهیانه هستند
 علم وقف را خود دکتری دانشجو" ،"کنید فراهم برایمان را معیشت حداقل اگر مانیم می ایران" روی آن شعارهایی از قبیل

 حرکت یک این" ،"دارد حقوق و شده محسوب شغل جا همه بودن دکتری دانشجوی" ،"دارد معیشت دغدغه ولی کند می
؛ نوشته "است من حق ماهیانه حقوق و است من شغل پژوهش" ،"است دانشجویی مطالبه یک بلکه نیست سیاسی
 ....استار رسیدگی به اعتراضات خود شدندشده؛ خو

 گودبرداری میدان هروی ساله در  ۸۱مرگ کارگر 

newspaper.ir/News:NoMobile/Main/103097-http://shahrvand 

ریزش آوار بر اثر گودبرداری غیراصولی در میدان هروی یک   :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه  ؛شهروندبه نوشته روزنامه 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره جزییات این حادثه  جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش. جای گذاشتکشته بر

شده در میدان هروی، خیابان وفامنش اعالم  بامداد دیروز حادثه آوار در یک محل گودبرداری ۲۲: ٧۲ساعت »: مرگبار گفت
محل حادثه زمینی . در محل حاضر شدند ۰د بحران شهرداری منطقه ایستگاه به همراه ستا ۸با اعالم این حادثه، . شود می

کارگران مشغول کار بودند که ضلع شمالی محل . متر گودبرداری شده است۵مترمربع بود که به عمق  ۸۸۲به وسعت 
ساله ۸۸ک کارگر ی. کارگر در زیر آوار مدفون شدند ۸شده که دیوار مشرف به حیاط ملک بود، به یکباره تخریب شد و  گودبرداری

نشانان محل را  ساله بود، در زیرآوار مشخص بود آتش۸۹کامال مدفون شده بود و بخشی از بدن نفر دوم که کارگری 
کردن نفر دوم را آغاز کردند که بعد از اندک زمانی با  وجو برای خارج کردن نفر اول، جست سازی کردند و همزمان با خارج ایمن

کارگر »: نشانی تهران ادامه داد سخنگوی سازمان آتش«.هر دو کارگر از زیر آوار خارج شدندنشانی  تالش نیروهای آتش
طور کامل زیر آوار  ای که به ساله۸۸مدفون شده بود، زنده و مصدوم از زیر آوار خارج شد اما کارگر  ای که در زیر آوار نیمه ساله۸۹

 «.مانده بود، با تأیید عوامل اورژانس فوت شده بود

 کهریزک « فوم»کارگر کارخانه تولید 8ومیت مسم

http://www.asriran.com/fa/news/544036 

مسئول آتش نشانی شهرداری  ،وحید فروغی :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ برپایه خبر سایت تحلیلی عصر ایران ، چهارشنبه 
با تماس یکی از : ع خبرنگاران گفتدر جمو  .کارگر محبوس شده در مخزن مواد شیمیایی خبر داد ۲کهریزک از نجات جان 
کارگر در مخزن مواد شیمیایی در این کارخانه به  ۲با آتش نشانی کهریزک خبر محبوس شدن « فوم»کارگران کارخانه تولید 

تعدادی از کارگران : وی اضافه کرد .در محل حاضر شدند همکاران من داده شد و آتش نشانان بالفاصله با اطالع از این حادثه
ای شستشوی مخزن مواد نگهداری مواد شیمیایی وارد مخزن شده بودند که دچار مسمومیت ناشی از مواد گازهای مواد بر

آتش نشانان بالفاصله با استفاده از ماسک و تجهیزات تنفسی وارد مخزن : فروغی گفت .شیمیایی شده و بیهوش می شوند
 ....کارگر را نجات و تحویل اورژانس دادند ۲شده و 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500388-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85


 توسط مرزی مناطق داشتن نگه حرومم/نداریم را مددجویان مستمری برابری 5 افزایش کشش

 ندارم قبول را ها دولت

در حال : رئیس کمیته امداد گفت،سید پرویز فتاح : آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛به 
فزایش مراجعات حاضر با همین افزایش رقم مستمری مددجویان که اقدام بسیار خوبی بود نیز شاهد برخی تبعات از جمله ا

برای قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی کمیته امداد و همچنین کاهش رغبت برای دریافت وام اشتغال هستیم که باید این 
سیستم . این در حالیست که پنج برابر شدن رقم مستمری مددجویان نیز کار ما را سخت خواهد کرد. اشکاالت مدیریت شوند

در نشست خبری خود با اشاره به اینکه وی  .مری را ندارد و این افزایش نباید اجرا شودکشش این افزایش پنج برابری مست
رسیدگی به محرومان امروز در : داشت مسئله رسیدگی به نیازمندان و محرومان به یک گفتمان ملی تبدیل شده است اظهار

افتادیم تا  و به دست و پای مسئوالن می کردیم حالی به یک گفتمان ملی تبدیل شده است که پیش از این باید التماس می
کنند و دولت و مجلس نیز در حمایت از  کاری برای نیازمندان انجام دهند اما امروز خوشبختانه آنها جلوتر از همه حرکت می

یان رییس کمیته امداد در پایان در خصوص پرداخت وام اشتغال به مددجو... .محرومان و مستضعفان با یکدیگر هماهنگ هستند
هزار نفر وام پرداخت شده اما این مسئله به معنی خودکفا شدن همه آنها نیست زیرا معموال  481سال گذشته به : نیز گفت

برای سال جاری نیز بر اساس برنامه . برد تا این افراد از وام بهره بگیرند درصد تلفات وام داریم و دو تا سه سال زمان می 81
 .ار فقره وام اشتغال به مددجویان پرداخت خواهیم کردهز 411های صورت گرفته  ریزی

 تاکسی داران کرمانشاهی دست به اعتصاب زدند ؛در اعتراض به نابسامانی صنف تاکسی رانی

http://www.mehrnews.com/news/4005148 

 

 

 

 

 

رانندگان تاکسی در شهر کرمانشاه در   :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ کرمانشاه ، چهارشنبه / نوشته خبرگزاری دولتی مهر به
اعتصاب رانندگان تاکسی مقابل سازمان تاکسی رانی و استانداری  .اعتراض به نابسامانی وضعیت خود دست به اعتصاب زدند

وجهی مسئوالن و پایمال شدن حقوقشان به دلیل فعالیت بیش از پیش کرمانشاه در حالیست که این صنف نسبت به بی ت

تاکسی داران کرمانشاه نسبت به اقساط کمرشکن و سرسام آور طرح تعویض خودروهای  .مسافربرهای شخصی معترض هستند
طع یارانه اتوبوس های درون رانندگان اتوبوس نیز نسبت به ق...فرسوده و عدم توجه توجه نسبت به بیمه رانندگان جدید اعتراض دارند

 .شهری و هزینه های باالی نگهداری اتوبوس های فرسوده و مستهلک و عدم ساماندهی خطوط حمل و نقل معترض هستند

 کردن روشن برای موردنیاز بنزین پول/شده فراموش یورت زمستان معدن های راننده مطالبات

 نداریم را هایمان ماشین

 

های  نفر از راننده ۲پرداخت مطالبات مزدی حدود  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ نبه چهارشخبرگزاری دولتی ایلنا ؛به گزارش 
این کارگران همچنین از دریافت مقرری بیمه . است  های گذشته هنوز پرداخت نشده استیجاری معدن زمستان یورت در ماه

معدن زمستان  در. ه، محروم هستندبیکاری بعداز وقوع انفجار که منجر به متوقف شدن فعالیت معدن و بیکاری کارگران شد
  معدن زمستان یورت که مسئولیت جابجایی  ای استیجاریه نفر از راننده ۲یورت خبر دادند، پرداخت مطالبات مزدی حدود 

های گذشته پرداخت نشده و این کارگران به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه  مدیران را در این واحد معدن برعهده دارند؛ در ماه
در همین رابطه، یکی از کارگران راننده که نخواست نامش فاش شود به ایلنا  .یافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستنداز در
بوس در معدن زغال سنگ زمستان یورت هستیم که بصورت مستقیم با  راننده خوروهای سواری و مینی ۲ما حدود : گفت

قرارداد تا چند روز قبل از حادثه وقوع انفجار معدن زمستان یورت در قرارداد کار داشتیم که این  ۱۵کارفرما تا اسفند ماه 
این کارگر ....ایم اکنون فاقد قرارداد کار بوده و همانند سایر کارگران معدن بیکار شده سالجاری تمدید شد و از آن موقع تا هم

های  مورد نیاز برای روشن کردن ماشیندر حال حاضر بیش از یک ماه است بیکار هستیم حتی پول بنزین : راننده تاکید کرد
مقرری   توانیم همانند همکارانمان در معدن از در عین حال به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی نمی. خود نداریم

 بیمه بیکاری استفاده کنیم

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500389-%DA%A9%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500389-%DA%A9%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/500023-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/500023-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 زیست ضروری است  های فاضالب برای حفاظت و حراست از محیط اجرای شبکه

 

newspaper.ir/News:NoMobile/Main/103076-http://shahrvand  

به گزارش روابط عمومی  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۰ چهارشنبه ، گلستان -محمدعلی شربتداربه نوشته روزنامه شهروند ، 
وگو با پایگاه خبری این شرکت ضمن تبریک  در گفت  محمدهادی رحمتی، مدیر عامل ، شرکت آب و فاضالب استان گلستان 

زیست میراث گذشتگان نیست بلکه امانتی برای آیندگان است و باید در حفظ و نگهداری از   محیط: زیست، گفت یط هفته مح
زیست اجرای   های زیرزمینی شده و لزوم حفظ محیط وجود پسماندها موجب آلودگی آب: مدیرعامل گفت.آن کوشا باشیم

با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، استفاده مجدد از  :رحمتی افزود. سازد های فاضالب را ضروری می تر طرح سریع
به گفته او، اجرای شبکه فاضالب شهر گرگان در محور سجادیه، کوی آزادگان . ناپذیر است پسماند فاضالب تصفیه شده اجتناب

آوری  ته او، طرح جمعبه گف.... شود های آینده انجام می زیست برای نسل میلیمتر و با هدف حراست از محیط  ٠۲۲با قطر 
زودی  نشانی نیز به روی هتل معروف و پروژه سرخواجه حد فاصل امام رضا تا چهارراه آتش فاضالب سپس از میدان مادر تا روبه

 .شروع خواهد شد

 ILO ی صد و ششمین کنفرانس ساالنه مناسبت یک به

gspot.comnashr.blo-http://ma 

طور جدی در پایان جنگ  المللی کار به ضرورت وجودی سازمان بین:آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه به گزارش وبالگ نشر ما،
جهانی اول و طی کنفرانس صلحی که ابتدا در پاریس و سپس در کاخ ورسای برگزار شد مطرح گردید و سرانجام در آوریل 

توازن نیروهای سیاسی و قوای طبقاتی در . توسط کنفرانس صلح تصویب شد (ILO) ارالمللی ک تشکیل سازمان بین 4343
از یک سو اولین انقالب . ناپذیر کرده بود ی تاریخی این ضرورت را اجتناب المللی در آن مقطع حساس و آن دوره سطح بین

به ثمر رسیده  –درگیر در جنگ عقب مانده هر چند در مقایسه با برخی کشورهای دیگِر  –پرولتری در یک کشور پهناور و بزرگ 
از . و حکومت شوراها برقرار شده بود و بیم آن می رفت به مثابه الگویی عملی مورد توجه دیگر جوامع و جنبش ها قرار گیرد

بار  ی صنعتی کشورها بود به شدت مشقت ی توسعه رشد کارگران که نتیجه به سوی دیگر شرایط زندگی جمعیِت هر لحظه رو
این . کرد تأثیر واقعیت پیشین، رشد و اعتالی جنبش جهانی کارگران را ناگزیر می و غیرعادالنه بود؛ این شرایط در کنار و تحت

شرایط »: در آنجا گفته شده. به روشنی بیان شده است ILO ی تاسیس نامه ی نظام موضوع و هراس ناشی از آن در مقدمه
شود و  ها اعمال می ای است که به بخش بزرگی از انسان اندازه و مشقت بی عدالتی ی بی فعلی کارگران دربردارنده

، در جایی دیگر «تواند سبب ایجاد آشوب در جامعه و حتا باعث انقالب شود توجهی به بهبود شرایط زندگی کارگران می بی
و در جای دیگر این « اندازد شود که در ادامه صلح جهانی را به خطر می عدالتی موجب آشوبی بزرگ می بی»: افزاید می

شکست هر ملتی در تصویب شرایط انسانی کارگران، مانعی در راه سایر مللی است که »: مقدمه نیز آمده است 
 ....«خواهند شرایط کشور خود را بهبود ببخشند می

پایدار و همیشگی فقط در صلح »مطرح و مورد توافق قرار گرفت که  ILO ناگزیر این ایده در همان آغاز تاسیس سرانجام و به
در فاصله زمانی ژانویه تا آوریل  ILO ی نامه و در این شرایط بود که اساس« تواند شکل بگیرد صورت وجود عدالت اجتماعی می

کشور شامل بلژیک، کوبا،  3کمیسونی که از نمایندگان . توسط کمیسون کارگری کنفرانس صلح تدوین شد 4343
رئیس فدراسیون کارگری  Samuel Grompers ، ژاپن، لهستان، آمریکا و انگلستان و به سرپرستیچکسلواکی، فرانسه، ایتالیا

ی  ای شد که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بدنه جانبه حاصل کار منجر به تشکیل سازمان سه.آمریکا تشکیل شده بود
 4343در اکتبر . ی ورسای گردید معاهده ( XIII ) زدهمی این سازمان بخش سی نامه دادند و اساس اجرایی آن را تشکیل می

المللی کار با شرکت دو نماینده از هر دولت عضو، یک نماینده از کارفرمایان و یک نماینده از کارگران آن  اولین کنفرانس بین
فرانس برگزیده ترکیب اعضای هیات مدیره ی سازمان که توسط شورای اجرایی حاضر در کن. کشور در واشنگتن برگزار شد

نیمی از اعضای هیات مدیره، نمایندگان دولتی، یک چهارم نمایندگان کارفرمایان و یک چهارم دیگر نمایندگان : شدند چنین بود 
ی ساعات کار در کارخانه، بیکاری، حمایت از مادران، شب کاری زنان و  المللی درباره کنوانسیون بین 3این کنفرانس . کارگران

 ....کاری جوانان را به تصویب رساند بحداقل سن و ش
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 !ماه مطالبات پرستاران شهرکرد9عدم پرداخت

 ۱رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهر کرد از تأخیر :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه برپایه خبرمندرج در کانال تگرامی ، 
وی با بیان اینکه آخرین بار در اواخر سال گذشته معوقات را تا ... .پرداخت معوقات پرستاران شهر کردی خبر داد ماهه در

اما تأخیر در پرداخت : افزودوی  .درصد اضافه کار و کارانه مهر ماه پرداخت شد ۵۲البته : شهریور ماه تسویه کردند، گفت
 او.ران شده است و بارها از ما خواسته اند تا این موضوع را پیگیری کنیممعوقات سبب کاهش شدید انگیزه کاری در پرستا

 .هم اکنون به علت تأخیر در پرداخت اضافه کار با وجود کمبود نیروی انسانی تمایلی به اضافه کار ندارند: گفت

 کند می فراهم را التحصیالن فارغ از سوءاستفاده  زمینه کارورزی طرح:کارورزی

: گوید دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز می، آقایار حسینی : آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵ پنجشنبهی ایلنا ؛ گزارش خبرگزاری دولتبه 
باید  دولت .جای پرداختن به طرح کارورزی به فصل پنجم قانون کار رسیدگی کند تا وضعیت کار جوانان بهبود یابد دولت باید به

ما در حال حاضر با انبوهی از . وانند دانشجویانی با مهارت فنی تربیت کنندت های ما نمی به این چالش بپردازد که چرا دانشگاه
شک طرح کارورزی دردی را از بحران بیکاری جوانان  بی: وی ادامه داد... .رو هستیم که مهارت کار ندارند دانشجویانی روبه

ها هزینه و تحصیل به  کند که بعد از سال م میساز سوءاستفاده از جوانانی را فراه التحصیل دوا نخواهد کرد و تنها زمینه فارغ
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ای  ای که برای جذب این جوانان و تجهیزاتی که برای آموزش آنها نیاز است چاره آیا دولت برای سرمایه. گردند دنبال کار می

اند؛  م کردههزار نفری که تاکنون در این طرح ثبت نا 851دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز در واکنش به ... اندیشیده است؟
بینیم که در فراخوان مشاغل سطح پایین هم تعداد  ثبت نام این تعداد دلیلی بر اشتیاق آنها نیست زیرا ما می: خاطرنشان کرد

 .آورند زیادی از تحصیل کنندگانمان برای ثبت نام هجوم می

 اعتصاب پانصد کارگر روزمزد در شرکت نیشکر هفته تپه
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صبح امروز پانصد نفر از کارگران روزمزد شرکت  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه ، ...به نوشته مندرج در سایت اتحادیه آزاد
...  .نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و اقدام به تجمع در محل کارخانه کردند

 37، هشت ماه بن سال 31، حقوق بهمن و اسفند ماه سال  31نیشکر هفت تپه مزایای آذر و دی ماه سال  کارگران روز مرد
بنا به گفته کارگران نیشکر هفت تپه، از زمان .و حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری را از کارفرما طلب دارند

، کارگران این کارخانه فقط با تجمع و 4937دید از سال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و استقرار هیات مدیره ج
اعتصاب موفق به دریافت یک یا دوماه از دستمزدهای معوقه خود شده اند و هیچگاه کارفرما بدون اعتراض کارگران و به میل 

در حالی بطور کشمکش دائمی کارگران با کارفرما بر سر دریافت مزد . خود اقدام به پرداخت دستمزدهای آنان نکرده است
مداوم وجود دارد که کارفرمای این شرکت در روزهای بارانی که بناچار کار تعطیل میشود مزدی به کارگران روز مزد پرداخت 

   ...نمیکند

 شود می محسوب نوین داری برده سیستم یک کارورزی طرح:کارورزی

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق استان فتح هللا بیات،  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵ پنجشنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛ به 
تواند به راحتی از  شود که در آن کارفرما می ن محسوب میداری نوی تهران معتقد است که طرح کارورزی یک سیستم برده

تر، نحوه اجرای آن است زیرا ما در  ریزی و معرفی طرح کارورزی مهم از پی: گفت .کارگران خود با کمترین حقوق کار بکشد
وران تحصیل مدتی را ها دانشجویان ملزم هستند بعد از اتمام د به عنوان مثال در دانشگاه. هایی را داریم کشور چنین طرحی

این فعال کارگری با انتقاد  .خواهند بکنند هنوز مشخص نشده است برای کارورزی بگذارند ولی اینکه در چنین طرحی چه می
چرا دولت از این . ای داریم ما در کشور سازمان عریض و طویلی به نام فنی و حرفه: از اجرایی شدن این طرح ادامه داد

های خاطرات  کند و حاال به فکر ایجاد طرح جدیدی شده است؟ ما همواره از مطرح کردن چنین طرح پتانسیل استفاده نمی
اینکه تعداد : نام کنندگان در این طرح گفت دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با اشاره به تعداد ثبت... .تلخی داریم

ای تعجب نیست این احتمال هم وجود دارد که تعداد آنها به بینی شده رسیده است ج ها به تقریبا دوبرابر تعداد پیش نامی ثبت
  .خواهند به نوعی بعد از تحصیل درآمدی کسب کنند یک میلیون هم برسد زیرا تعداد بیکاران بسیار زیاد است و همه می

 !کارگربیکارشده99میلیون تومانی کارخانه آساک دوچرخ قوچان به  077میلیاردو0بدهی 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قوچان از صدور رأی :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه ،  برپایه خبر دریافتی
 ۱۱۲میلیارد و  ۸نفر از کارگران مجتمع صنعتی آساک دوچرخ قوچان به میزان  ۹۱قطعی حقوق و مزایای حین کار و پایان کار 

ای برای راه  ی و پای کار نبودن مدیر کارخانه آساک دوچرخ ونبود ارادها به دلیل بی انگیزه: وی گفت .میلیون تومان خبر داد
به طور رسمی مدیر عامل این واحد صنعتی طی یک نامه به ادارات مربوط  ۱۵اسفند  ۹۵اندازی این واحد بزرگ صنعتی در 
درخواست شد تا دادخواست خود را  ها از آن ،به کارگران این خبر با اعالم: وی ادامه داد. تعطیلی این کارخانه را اعالم کرد

نفر در یک واحد صنعتی باید در ۹۲برای مطالبات به ما تحویل دهند وقبل از این اقدام به دلیل این که بیمه بیکاری بیش از 
تر است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی  کمیته استانی مطرح شود و روند آن نسبت به کمیته شهرستان طوالنی

تن از کارگران آساک  ۹۱یت کارگران آساک دوچرخ قبل صدور دادخواست کارگران به اداره کل ارسال شد و گزارشی از وضع
وی در خصوص حقوق  ....بابت حقوق و مزایای خود در این اداره به ثبت رساندند ۱۵دوچرخ دادخواست خودرا تا پایان سال 

ماه بیمه این کارگران واحد صنعتی پرداخت نشده بود و  ۸۰ن که با وجود ای: بیمه بیکاری و بازنشستگی این کارگران نیز گفت
ها با سازمان تأمین اجتماعی برای یک روز، بر اساس یک روز فهرست بیمه با تاریخ بیکاری کارگران مطابقت  بعضی از زمان

تن از کارگران  ۹۱بیکاری  خوردیم و با پیگیری ویژه مسئوالن استانی و شهرستان بیمه ندارد، در بیمه بیکاری به چالش برمی
 .درصد این کارگران در طول زمان دریافت بیمه بیکاری بازنشسته خواهند شد ۱۲آساک دوچرخ برقرار شد که بالغ بر

 !تجمع اعتراضی اهالی اناردرشهرداری
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جمعی از  اهالی انار در خصوص تغییر کاربری زمین روبروی  :آمده است  ۱۱داد خر ۸۵پنجشنبه به گزارش مندرج در انار پرس،

یکی از  .کلینیک امین با حضور در شهرداری انار همزمان با انجام مزایده این زمین اعتراض خود را به این تصمیم اعالم کردند
ار شما که می خواهید بروید بدهی را بگذارید آقای شهرد: معترضان به این موضوع در این تجمع اعتراضی به شهردار انار گفت

برای شهردار بعدی مانند شهردار های قبلی که بدهی جا گذاشتند و دلیلی ندارد برای تسویه حساب های شهرداری همه 
اینکه  ما مزایده این زمین را امروز و همراه با مزایده دیگر زمین ها به دلیل: علی رحیمی شهردار انار گفت.. .جا را بفروشید

رحیمی ضمن اشاره به اینکه شهرداری سند ....پروسه های اداری و درج آگهی ها صورت گرفته است، انجام خواهیم داد
این زمین مسکونی بوده است یعنی دو سال قبل از اینکه بنده شهردار ۱۲در طرح جامع انار در سال :مالکیت دارد گفت

 ....بشوم

 است رسیده فروش به تولید های دستگاه تمامی/اند رفته مرخصی به آبفر کارخانه کارگران

رئیس شورای اسالمی کار کارخانه  ،لقاسم قادریاابو:آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵ پنجشنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛ به 
اند و حاال  از روز اول خرداد ماه امسال تمامی کارگران این شرکت به مرخصی رفته ؛گوید کننده کنترهای آب میآبفر تولید

نیروهای رسمی   نفر قراردادی و الباقی ۵به گفته قادری از این تعداد .اند کارگر در کارخانه باقی مانده ۸۲مجموعا بیش از 
کارگران آبفر به پایان رسید و کارفرما دیگر   شت ماه امسال قرارداد جمعی ازاردیبه  این در حالی است که. کارخانه هستند

های تولید کنترهای کارخانه آبفر به فروش رسیده  قادری با بیان اینکه تمامی دستگاه... .قراردادهای آنها را تمدید نکرده است
توانست به تولید  دار است و در هر صورت میاین در حالی است که این کارخانه از بازار فروش مناسبی برخور: است، گفت

شد پیگیری  کارگران کارخانه آبفر از هر طریقی که می: قادری در عین حال می گوید....ادامه دهد و کارگران خود را حفظ کند
ای  گونه اند اما حاال شرایط به بازگشایی این حتی در یک محل جدید بودند و با همه نهادها در این خصوص نامه نگاری کرده

   .است که امیدواری نسبت به بازگشایی این کارخانه کمتر شده است

 نگرانیم گریزی قانون تکرار از/دارد ناپذیری جبران و مدت کوتاه اثرات کارورزی طرح:کارورزی

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی  ،اکبر شوکت: آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵ پنجشنبهلنا ؛ گزارش خبرگزاری دولتی ایبه 
های اجتماعی  طرح کارورزی اثرات کوتاه مدت و جبران ناپذیری بر روی حقوق کارورزان و نظام حمایت ؛می گوید

طابق فصل پنجم قانون کار مصوبات شورای م: مدت و جبران ناپذیری آنها، افزود شوکت در تشریح این اثرات کوتاه.گذارد می
شود این  شود اما در این طرح از همان ابتدا یک سوم حداقل دستمزد به کارگران پرداخت می عالی کار شامل کارورزان نیز می

 ۲عه در حالی است که فارغ التحصیالن شاغل در این قرار نیست صرفا آموزش ببینند بلکه باید همانند سایر کارگران آن مجمو
گریزی در طرح کارورزی اعالم  از این رو به صراحت باید نگرانی خود را از تکرار این قانون: وی افزود... .ساعت در روز کار کنند

شدگان در سازمان تامین  ای به منابع بیمه های سلیقه کنیم و به صورت مشخص از دولت بخواهیم که به قیمت اعطای معافیت
های تولید  کارفرمایان به علت اینکه مالک کارگاه هستند به فکر پایین آوردن هزینه: گفتوی  .اجتماعی آسیب وارد نسازد

ای که به  ها به گونه البته این بدان معنا نیست که دولت نباید از آنها حمایت کند بلکه این یعنی هدفمند کردن حمایت. هستند
 ....ها آسیب وارد نشود حقوق کار و نظام حمایت

سازی  خواستار ایمن/ کارگر متوفی با اصابت سنگ در جا ُکشته شد:عدن کوشک بافقکارگران م
 معدن کوشک هستیم

 

کارگران کوشک بافق با بیان این که مرگ یکی از :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛ پنجشنبه 
دراین رابطه  .نگ، بسیار دلخراش بود، خواستار رسیدگی اداره کار به وضع ایمنی این معدن شدندکارگران بر اثر اصابت س

مکان کار کارگر متوفی به خاطر انجام عملیات، به طور مشخص : گوید یکی از کارگران که زمان حادثه در محل حاضر بوده می
رسیم، با  شود؛ زمانی که به محل حادثه می کی بلند میناایمن بود و هنگامی که سنگ به سِر او اصابت کرد، صدای وحشتنا

 411سنگ فرود آمده بین : گوید  این کارگر می .کارگر جانش را به شکل دلخراشی از دست داده بود: صحنه بدی مواجه شدیم
این .ادثه شدیمکیلو وزن داشت؛ بعد حادثه با اداره کار بافق تماس گرفتیم و خواستار بازرسی از محل و کشف علت ح 811تا 

سال از عمرش را در این زیرزمین سپری کرد، چرا باید این اتفاق برایش بیفتد؛  ۰گنجی همکار ما کارگری بود که : کارگر افزود
 .هم برای دو نفر از کارگران همین اتفاق رخ داد 38سال 

 اعتراض صنفی کارگران معدنجو زرند منجر به کشته شدن یک کارگر معترض شد؟

vahedsyndica.com/archive/1144http:// 
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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-9/500497-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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محمد علی میرزایی نماینده  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه  ،...برپایه خبر مندرج در سایت سندیکای شرکت واحد 

بیکاری وبالتکلیفی   به همراه همکاران خود به علت سه ماه  کارگرمعترض معدنجو زرند بود۱۲کارگران معترض که خود یکی از 
در جریان این تجمع به گفته .صبح در جاده پابدانا دست به تجمع اعتراضی زده بودند ۸این معدن ، از ساعت  و بسته شدن

شاهدان عینی در محل بعد از شلیک گاز اشک آور توسط مامورین جهت پراکنده کردن کارگران معترض و باز کردن جاده ،محمد 
بعلت آسیب دیدن چشمانش بخاطر گاز آشک آور با تریلی برخورد کرد و علی میرزایی کارگر چهل ساله که دارای دو فرزند بود 

در همین حال یکی از بستگان کارگر کشته شده که خود نیز از کارگران معدنجو است، در ارتباط با جزییات این  ....کشته شد
کارگران  در چند ماهه گذشته اما آنچه می دانم این است که. هنوز هیچ اطالع دقیقی از علت این حادثه ندارم: حادثه گفت

اند و قرار بود امروز نسبت به ادامه این وضعیت اعتراض کنند تا شاید کسی صدایشان را  معدنجو روزهای سختی را گذرانده
. تا اقدامی در خصوص بازگشایی معدن انجام دهند بارها از طریق ادارات و نهادهای مختلف خواستندکارگران : او گفت.بشنود

با گذشت سه ماه هنوز این کارگران تحت پوشش . تا تکلیف کارگران را مشخص کنند ه مسولین شرکت فرصت دادندسه ماه ب
 ....بیمه بیکاری قرار نگرفته اند و مرتب می گویند چون قراردادتان تمام شده بیمه بیکاری ندارید

 زرند زنده باد یاد محمد علی میرزایی کارگرمعترض جان باخته شرکت معدنی معدنجو

 !درجاده(0تونل)ادامه اعتصاب وتجمع خانوادگی کارگران معدن زغال سنگ پابدانای جنوبی 

 

زغال سنگ  3کارگران معدن پابدانای جنوبی تونل :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام ، 
نان درادامه اعتراضات روزهای گذشته، به همراه همسر و فرزندان خود مسیر زرند به استانهای خراسان و یزد را مسدود کوهب

، از ( از بهمن ماه گذشته)این کارگران بدلیل عدم دریافت حقوق  .کرده اند و تا تعیین تکلیف، قصد باز کردن این مسیر را ندارند
اعتصاب کرده بودند و بعد از آنکه جوابی دریافت نکردند؛ روز سه شنبه مسیر زرند و ( معدنمحیط )اول هفته در محل کار خود 

خواسته کارگران، پرداخت کامل حقوق های معوقه و  .کوهبنان را مسدود کردند و امروز هم این مسیر را مسدود نموده اند
، از اول هفته در محل کار خود ( از بهمن ماه گذشته)این کارگران بدلیل عدم دریافت حقوق .برکناری پیمانکار این معدن است

اعتصاب کرده بودند و بعد از آنکه جوابی دریافت نکردند؛ روز سه شنبه مسیر زرند و کوهبنان را مسدود کردند و ( محیط معدن)
 ....امروز هم این مسیر را مسدود نموده اند

 !همبستگی کارگران معدن کوشک بافق با همکارجان باخته

  

ساله در معدن سرب و روی کوشک  83مرگ یک کارگر  :آمده است  ۱۱خرداد  ۸۵پنجشنبه برپایه خبرمندرج در کانال پالتاک ، 
وقتی به معدن می رسم با  . سنگ در حین کار زنگ خطر ایمنی معادن استان یزد را به صدا در آورده است بافق بر اثر اصابت

این سومین  .ده ها نفر از کارگرانی مواجه می شوم که عصبانی و خشمگین به احترام خون همکارشان کار را تعطیل کرده اند
کارگر معدن زمستان یورت   97مورد پس از حادثه دلخراش مرگ  مورد از مرگ کارگران در این معدن شهرستان بافق و اولین

این جا رفتن کارگران به معدن با خودشان است اما برگشتنشان با  ؛یکی از کارگران می گوید.... گلستان در استان یزد است
د و نهایتا کارگر برای ساعت بگذرد تا ریزش ها کامل و لکه گیری انجام شو 58از زمانی که آتش باری می شود باید . خداست

پس چرا کارگر معدن قبل از  :از یکی از کارگران می پرسم.کار وارد معدن شود اما این موارد برای کارگر مقتول اتفاق نیفتاد
ساعت به محل کار ارسال شده بود به من جواب می دهد کارگران مجبور به اطاعت از دستورات مافوق خود هستند  58زمان 

برای هر یک از کارگران قرارداد یک ماهه تنظیم شده و اگر رضایت کارفرما نباشد کارمان . ورت اخراج می شوند و در غیر این ص
یک کارگر دیگر می گوید لوازم کار در این معدن خیلی قدیمی است و بسیاری از تجهیزات .... را از دست می دهیم

از حادثه گذر می کنم و دل خوش می کنم به این که شاید مرگ .... غیراستاندارد هستند این موضوع جان ما را تهدید می کند
ساله معدن کوشک بافق فارغ از این که مقصر کیست بتواند تکانی به همه ما بدهد تا جدی تر به  83رضا گنجی کارگر 
 .کارگران بیندیشیم

 ندارند درمان برای مالی توانایی روانی بیماران اغلب /کشور در روانپزشکی تخت هزار ۱ کمبود     

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500928-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


مریم رسولیان؛ رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با : آمده است  ۱۱خرداد  ۸۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛ جمعه به 

هزار تخت بیمارستانی برای  ۸الی  ۱هزار تخت ایجاد شده، اما در حال حاضر با کمبود  ۸های اخیر حدود  نکه در سالبیان ای
متاسفانه بسیاری از بیماران توانایی مالی برای بستری شدن در بیمارستان و ادامه : گفتوی  .بیماران روانی مواجه هستیم

هایی که برای سالمت روان در طرح تحول  متاسفانه در حال حاضر بسیاری از برنامه: خاطرنشان کردوی . ...  را ندارند  درمان
ها در حال حذف شدن است و این باعث نگرانی جامعه روانپزشکی کشور شده  سالمت آمده بود، توسط بیمه

تواند باعث  اعی میهای کالن اجتم گاهی اوقات رفتارهای فردی و در برخی موارد نیز سیاست: داشترسولیان اظهار ....است
آمیز از جانب مجریان قانون نیز به تشدید خشونت در جامعه  همچنین رفتارهای خشونت. بروز خشونت در جامعه شود

هر چقدر محرومیت در انسان . کند، محرومیت است یکی از مهمترین عواملی که خشم را در افراد زیاد می: او افزود.انجامد می
 ....شود دیل میبزرگ شود به خشم بیشتری تب

 قاچاق 

 موادمخدر انواع تن 0 از بیش کشف

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از ، سعید کمیلی  :آمده است   ۱۱خرداد۸۱جمعهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
مرزداران هنگ مرزی سراوان : اظهارداشت وی .تان خبر دادکیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای جنوبی اس 983تن و  8کشف 

، از قصد قاچاقچیان برای ورود مقادیر قابل توجهی موادمخدر به (عج)با اشرافیت اطالعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان

سردار .ن ناکام کنندداخل کشور مطلع و با اتخاذ تمهیدات الزم توانستند سوداگران مرگ را در دستیابی به مقاصد شومشا
قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران به سمت آنها تیراندازی کردند که پس از چند ساعت درگیری و : کمیلی ادامه داد

ناتوانی در مقابله با آتش پر حجم آنها، با دپو کردن محموله موادمخدر و با استفاده از تاریکی هوا و نخلستانی بودن منطقه از 
کیلوگرم حشیش،  13کیلوگرم تریاک و  911تن و  8مرزبانان در پاکسازی منطقه : وی خاطرنشان کرد .محل متواری شدند

 .ها دپو شده بود، کشف کردند ای در نخلستان کیلوگرم مواد مخدر را که به طرز ماهرانه 983تن و  8جمعاً مقدار 

 فقر بدلیل کودک هزار ۲ از بیش تحصیل از محرومیت

 

اند که به دلیل  کودک اعالم کرده ۹۵هزار و  ۲های  سرپرست :آمده است   ۱۱خرداد۸۱عه، جمگزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
های  توانند کودک خود را به مدرسه بفرستند؛ از همین رو کارگروهی با حضور نماینده آموزش و پرورش و سازمان فقر نمی

وزارت کار و رفاه اجتماعی در آخرین .دنهاد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای مناسب برای حل این مسئله تدوین شو مردم
کودک که خارج از مدرسه  ۱۲۱هزار و  ۸۹آماری که از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرده است به وضعیت 

 .هستند؛ اشاره کرده است که در سامانه دریافت یارانه نام آنها ثبت نشده؛ اما براساس اطالعات ثبت احوال زنده هستند

 

دکان بازمانده از تحصیل منتشر شده است و توسط معاونت رفاه طبق این آمار که در راستای تحقیقات برای شناسایی کو
کودک تماس تلفنی گرفته شده که تلفن آنها  ۸۹۱هزار و  ۸۹اجتماعی در سال گذشته کلید خورده است؛ با سرپرست 

د تا از همین رو مصوب شده است که وزارت ارتباطات شماره تماس آنها را در اختیار وزارت رفاه قرار ده. مسدود است
کودک خارج از مدرسه تحت پوشش  ۱۵هزار و  ۵۵همچنین براساس آمار؛ .تری از آنها ممکن شود آوری اطالعات دقیق جمع

 ۲کودک تحت پوشش کمیته امداد و  ۹۹۸هزار و  ۸۵کودک تحت پوشش بهزیستی،  ۹۱هزار و  ۹۱نهادهای حمایتی هستند، 
ای که در چهارمین جلسه شورای ساماندهی این  راساس مصوبهکودک تحت پوشش هر دو نهاد هستند و ب ۸۸۸هزار و 

 ....کودکان به تصویب رسیده، قرار است نمایندگان این نهادها وضعیت کودکان را تا پایان مردادماه تعیین و گزارش کنند

 ! تهاجم فاشیستی حکومت اوباش اسالمی به کارگران زحمتکش آق دره محکوم است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500917-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500287-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B1


 کامران پایدار

 

مع اعتراضی در عصر روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه تج :آمده است   ۱۱خرداد۸۱یافتی ، جمعهبرپایه مطلب در
مسالمت امیز کارگران اخراجی معادن طالی آق دره به همراه خانواده هایشان در پی حمله جنایتکارانه و فاشیستی مزدوران 

کودکان و کارگران بر اثر ضربات باتوم تعدادی از زنان و .  ندحکومت اوباش اسالمی سرمایه داران به خاک و خون کشیده شد
جمع کثیری از کارگران بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل  .، حمله ور شدندرکوبگر حکومتی چماق بدستان  و اوباش س

 . شده و تعدادی نیز پس از ضرب و شتم و بازداشت با تعهد و قرار وثیقه آزاد شده اند 

در سال .اخراجی است  خواست کارگران زحمتکش معادن آق دره جلو گیری از اخراج و بیکارسازیها و بازگشت به کار کارگران 
گذشته نیز مبارزات قهرمانانه کارگران معادن طالی آق دره با  پرونده سازی علیه کارگران ، با احکام حبس تعزیزی ، با اخاذی و 

 .... جریمه نقدی از کارگران ، با اجرای احکام غیر انسانی و وحشیانه شالق اسالمی سرکوب شد

لخ از معدن طالي آق دره و فجايع آن، از زبان شهروندانحقايقي ت  

 

حقايقي تلخ از زبان  .گفتگوي راديو ندا با دو تن از شهروندان در تكاب پیرامون حوادث معدن طالي آق دره

 .شهروندان در سخنان كوتاهشان

 بشنوید در لینک زیر متن گفتگوی رادیو ندا با اهالی شهر تکاب را 

http://www.radioneda.de/2017/06/23/Aghdare96.mp3 

 لینک گفتگو/ دولت'' طرح كارورزي'' رئیس دانا پیرامون گفتگوي راديو ندا با دكتر فريبرز 

http://www.radioneda.de/2017/06/16/Raisdana170615.mp3 

دكتر فريبرز رئیس دانا در : مده استآ ۱۱خرداد  ۸۱جمعه  حمید روشن به دکتر فریبرز رئیس دانا، ،برپایه گفتگوی رادیو ندا 
دولت با بیان اينكه اين نوع طرح ها نوعي جديد از بهره كشي سرمايه دارانه از '' طرح كارورزي'' گفتگو با راديو ندا پیرامون 
ت توسعه اقتصادي از طريق محروم سازي، از طريق فقیر سازي امكان ناپذير است؛ تاكنون شكس'' : طبقه كارگر است، گفت 

 ''!راه سومي هم وجود دارد'' : وي با تاكید بر تشكل يابي مستقل طبقه كارگر افزود'' ! خورده است

 

 

http://www.radioneda.de/2017/06/16/Raisdana170615.mp3

