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 :یادداشت 

مسئولین مناطق و هیئت دولت احساس خطرکردند وسیع بوده که همه  آنچنانگذاشته از جهت حدت آتش سوزی جنگل ها و مراتع  هفته پشت سر

و مسئولین زیست محیطی  از مردم استمداد طلبیدند و خبر گزاری ها که کمتر خبر های اینگونه ای پوشش می دهند ، دست به انعکاس خبر های 

 . گری مردم در اطفای حریق به اشکال مختلف صحبت به میان آوردند آتش سوزی ها دادند و جدا از نقش آتشنشانان از دخالت

 

 

: طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت مدیرکل منابع قول عزت هللا بهشتی فرد ،از ۶۹خرداد۱۳خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ چهارشنبه 

آتش سوزی ها جنگلهای : افزودوی  .منتظر نمانند که کسی از آنها بخواهد بلکه به محض اطالع از آتش سوزی به کمک منابع طبیعی بیایند مردم

، نیروهای مردمی و نیروهای بخش مارگون از توابع شهرستان بویراحمد هنوز ادامه دارد اما نیروهای منابعی طبیعی" بیدگره موگر"منطقه 

 ۳۰جاری تا روز سه شنبه،  از ابتدای سال» : این مقام اعالم کرد  .برخی ادارات در حال تالش برای خاموش و مهار کردن آتش سوزی هستند

در »: تصریح کرد وی« .هکتار از منابع طبیعی طعمه حریق شد ۵۸۱ها و مراتع این استان رخ داده که فقره آتش سوزی در جنگل ۳۷خرداد ماه 

به جدا از این به  «.هکتار از جنگلها و مراتع این استان در آتش سوخته بودند۰۰۳فقره آتش سوزی رخ داده بود که  ۱۷مدت مشابه سال گذشته 

" مارگون"، و "دنای شرقی" ،"طسوج"سه فقره آتش سوزی در جنگلها و مراتع مناطق ۶۹خرداد ماه ۱۳گزارش ایسنا، طی امروز، چهارشنبه،

 .استان کهگیلویه وبویراحمد رخ داده است

http://www.isna.ir/news/96033118433 



وسیله شد که حدت آتش سوزی ها فزونی گیرد و جنوب کشوردرجدا از این حدت آتش سوزی ها به محیط های کارخانه ها نیز کشیده شد و گرما 

 .فت آبادان در سطح نمایندگان مجلس بر سر زبان ها افتد حتی تعطیلی فضای صنایع ن

و مشکل آب و برق در تهران وچستان لسیستان و بخراسان بزرگ ،  دربی و رساندن آب با تانکر به بیشمار روستا ها مشکل کم آبی و بی آ

تجمع  ودرجه اهواز  ۰۰دانشجویان دانشگاه چمران اهواز، نسبت به نبود سیستم سرمایشی مناسب در گرمای و موضوع خبرساز بزرگ 

درجه رسید، دیگر نتوانستند؛ نبوِد کولر یا سیستم سرمایشی مناسب را آنهم  ۰۰این دانشجویان زمانی که دمای هوا به ... ؛دانشجویان اعتراضی 

 . ها صدای اعتراض از خوابگاه شان بیرون آمد و تجمع کردند با زبان روزه تاب بیاورند و بعد از مدت

 

های خوابگاهی به روی  های بلوک  دهد که درب ها نشان می هایی در فضای مجازی منتشر شد که یکی از این فیلم رابطه عکس و فیلمدر همین 

تجمع اعتراضی مسالمت امیز کارگران اخراجی معادن مچنین ه .کند شود، اما روابط عمومی دانشگاه آن را تکذیب می دختران دانشجو، بسته می

 طالی آق دره به همراه خانواده هایشان در پی حمله جنایتکارانه و فاشیستی مزدوران حکومت اوباش اسالمی سرمایه داران به خاک و خون

 . ، بازتاب گسترده ای رد سطح شبکه های مجازی داشته که مسئولین اینجا و آنجا مجبور به تکذیب خبر شدند ندکشیده شد

: غیر قابل کتمان با عنوان ئه مستندات اعالمیه و ارا طیبستن کارگران در محکومیت به شالق دره را  پیشتر همه شرکای معدن طالی آق ا کهم

تهاجم امروز عوامل . ادیم موقعیت ضد انسانی حاکم بر محیط این معدن را نشان د *کرده و ءافشا ۶۹۳۱ در مرداد« شالق گیت خامنه ای » 

یه و بخش ماضد انسانی سروزان ددر محاق فشار و سرکوب زرانهمچنان  ،خود نشانه این است که کارگران این معدن سود آورسرکوب 

  . خصوصی معادن قرار دارند

*http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=757&pgn=12 

آمد ، به آن چنان سطح نقد و داوری عدم رضایت رسید که کل برنامه  درصدا ماه جرقه اجرائیش به وع طرح کارورزی که از ابتدای تیرموض

، مهر و روزنامه آرمان ، ایسنا  ارشات میدانی خبرنگاران ایلناه گزبا اینهم. روحانی را زیر عالمت سئوال برد ششم و طرح اشتغال زایی دولت

اهیمت این مسئله مجله کارگری هفته عناوین این مقاالت را ردیف می نماید که خود . مقاالت پرشماری را طی هفته رد اختیار ما قرار میدهد  ،

 : زیر مقاالت با عناوین . را باز می نماید

   :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ وزنامه آرمان ، پنجشنبهبه نوشته ر

 خورد طرح کارورزی از اول تیر کلید می /کارورزی 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21586 

 :آمده است   ۶۹خرداد۷۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 

 نیست شدنی پاک بیکاری مسئله صورت/ندارد کارایی سازی کاشی در کارورزی طرحکارورزی  

 :آمده است   ۶۹خرداد۷۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 

 ماهانه دریافت مشتاق جوانان گویند می که آنها/کنند حذف کار چرخه از را ارگرانک دارند قصد انتقاد از طرح کارورزی ادامه دارد؛کارورزی 

 کنند شرم هستند، تومان هزار ۹۱۱

 :آمده است   ۹۹خرداد۲۹دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 

 کارورزی

                                                                                         التحصیلِ  فارغ یک /سرمایه صاحبان خدمت در بیگاری یعنی کارورزی 

 :آمده است   ۶۹خرداد۶۷دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 

  نسرین هزاره مقدمگزارش  /است بیشتر درآمدش کارورزی از مسافرکشیبیکار

-/9/502177http://www.ilna.ir 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501158-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/500784-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%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-9/500784-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%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-9/502177-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%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-9/502177-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%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-9/502177-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :آمده است   ۶۹خرداد۶۷دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 

 خبرند بی آموزی مهارت طرح عواقب از مجلس نمایندگان /است تخلف کارورزی اجرای بر اصرارکارورزی 

 :آمده است   ۶۹خرداد۶۷دو شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 

 کند؟ می تقبل را کارفرمایان بیمه اعتباری ردیف   کدام از دولت/ماند می آن سرگشاد از شیپور دمیدن به کارورزی طرح/ کارورزی

   :آمده است   ۶۹خرداد۳۰به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه

 شود آموزی مهارت جایگزین کار قانون پنجم فصل/کند می تیره را کار بازار دولت اشتغالزایی های برنامه/ کارورزی

   :آمده است   ۶۹خرداد۳۰به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه

 بپردازند کارگران نباید را دولتمردان های کاری کم تاوان /دولت کلیدی وظیفه «اشتغال یجادا»کارورزی 

 :آمده است   ۳۲خرداد۹۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 

 بگیرد جدی را فقر تهدید دولت /شدن ظالمانه سمت به کار بازار قواعد تغییریک اقتصاددان مطرح کرد؛: کارورزی 

  :آمده است   ۶۹خرداد۳۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 

 بگیرد جدی را فقر تهدید دولت /شدن ظالمانه سمت به کار بازار قواعد تغییریک اقتصاددان مطرح کرد؛: کارورزی 

   :آمده است   ۶۹خرداد۳۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 

 نداریم بخور بدرد برنامه اشتغالزایی برای/کند نمی حل را بیکاری آموزی مهارت و رزیکارو/ کارورزی

   :آمده است   ۶۹خرداد۳۰گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 

 :آمده است   ۶۹خرداد۱۳به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبه

 بیکار جوانان آخر   انتخاب   قاچاق/بدهند بازرگانی اجازه کولبران به کردستان در کارآموزی طرح رایاج جای به:  ی کارورز
 :آمده است   ۶۹خرداد۱۳گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 

 ندارد استان جوانان برای جذابیتی کارآموزی طرح/دارند درآمد تومان میلیون ۹ اهیانهم سیستانی بران سوخت /کارورزی
 :آمده است   ۶۹خرداد۱۳به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه

 ابالغ بسته جامع اشتغال فراگیر به سراسر کشور /  کارورزی

http://www.isna.ir/news/96033118166 

 مده استآ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه ،ایزدپناه نوشین قلم به آرمان روزنامه نوشته به

 میلیارد برای رفع بیکاری هزار ۲۱۱نیاز به / کارورزی و بیکاری

 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21598 

 

 :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

 شوند می خلق محرومان از انبوهی/اشتغال های طرح مبانی غیرحقوقی تفسیر :کارورزی

 :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ پنجشنبه

 التحصیالن دو هدف طرح اشتغال فارغ/اجرای طرح کارورزی از دهه اول تیر: کارورزی

http://www.mehrnews.com/news/4012196 

وقتی مهندس علی به حرف هام ... » : خانم نسرین هزاره مقدم آمده است میدانی طی گزارش  "کارورزیطرح "روژه پاما در زمینه پیشرفت 

فهمد دستمزدش فقط  همان که میکنم؛  را کامل می  شاطالعات م ودانشجویان فارغ التحصیل رابر زبان میران گوش می دهد و طرح کارورزی 

سیصد هزارتومان برای یک ماه کار؟ اگر فقط »: می گوید. ماهی سیصد هزارتومان است، حتی برای شنیدن جزئیاِت طرح دیگر رغبتی ندارد

بدون پوشش طرح کارورزی حال به هر.  «!آید روزی سه بار مسیر خانه تا میدان صادقیه را مسافر بزنم، بیشتر از سیصد هزارتومان گیرم می

در ادامه مسئله بیکاری امروز به پیکره اصلی مسئله . الزم می نماید که این موضوع را دنبال نمایم . نشیند کمپینی سراسری هیچگاه به ثمر نمی

از مشکل  دست اندرکاران دولت روحانی از وزیر و وکیل و کارپرداز نظام تا اقتصاد دانان ریز و درشت  همه. است مطالبه کارگری بدل شده 

موضوع بیکاری در حال تبدیل  ...»:دکتر ابرهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاهی می گوید . بیکاری صحبت می رانند 

 -های چون استاد های تعدیلی بوده اند با طرح های مختلفی که تاکنون طالیه دار سیاست شدن به یک امر اجتماعی عادی است و در این میان دولت

در ما اقدام ورزیده اند و ... و  های کوچک به کارگاه  عافیتشاگردی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارورزی و مهارت آموزی و اعطای م

ر رزاقی دکت. رقمی که کمتر کسی تا به امروز به آن تن داده است . داریم « ....ریم،کار دا میلیون بی ۶۱تا  ۶۶حال حاضر در ایران نزدیک به 

هزار  ۳۱۰خواهد در برابر هشت تا ده ساعت کار حداکثر  رو هستیم که می ما با طرحی روبه ...»: در نقد طرح کارورزی یاد آور می گردد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502084-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%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-9/501837-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501934-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%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-9/502567-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-9/502496-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502496-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502468-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1-%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-9/502847-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502667-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503132-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


این استاد دانشگاه در پایان با مطرح کردن پیشنهادی خطاب به نمایندگان مجلس .شود تومان به کارگر پرداخت کند که این ظلم آشکار محسوب می

خواهند به اقتصاد کشور کمک کنند به جای رها کردن کارگر و کارفرما به حال خود، در خصوص نظارت بر  جلس اگر مینمایندگان م: گفت

 (  ۶۹خرداد۳۰سه شنبه خبرگزاری دولتی ایلنا، ) « .داران به راحتی نتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند تر باشند تا سرمایه ها سختگیرانه مالیات

و بیکارسازی و بازگشت کارگران به کار در برابر تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی و اوج گیری قراردادهای کار و  بیکاری مطالبه

ح طر برابر بکار گیری دراههای پرشمار کاریابی همه و همه در برابر کارگران از مصادیق پرشمار دشواری هیا کارگران ایران است و بنگ

طرح  د -طرح استاد شاگردی  -جطرح کارگاههای کوچک و زود بازده  -ب  طرح ضربتی ایجاد اشتغال  -الف)زایی ل  تغاشگانه ارهای چها

راه طی شده و به شکست تبلیغایت  آوازه گریبا پروژه های شکست خورده دوره احمدی نژاد است که دولت روحانی بار دیگر  ( کارورزی 

 !را به صدا درآورده است انجامیده 

 

سختی . یاد کنم و دشواری کار در درون معادن و سرانجام باید از موضوع معادن  پرشمار بوده است طی هفته باردیگر قاچاق کاال در زمره خبرهای 

 کار در معدن وقتی سخت تر می شود که سطح ایمنی و تسهیالت هم در برخی از معادن در بهترین شرایط، در حد حداقل ها قرار گرفته است و به

طی هفته مقاالت جدی در رابطه با دشوار کار کارگران و نبودن امنیت شغلی نگاشته شده که مجله کارگری .دستمزد هم پرداخت نشودکارگران حقوق و 

 . حول آنها با دقت نظر انداخته است 

 

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

آنرا به شکل هفتگی تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، 

 . خواهم داد انتشار

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

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

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

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

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 ندارند درمان برای مالی توانایی روانی بیماران اغلب /کشور در روانپزشکی تخت هزار ۷ کمبود     

یم رسولیان؛ رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با مر: آمده است  ۶۲خرداد  ۶۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ؛ جمعه به 
هزار تخت بیمارستانی برای  ۷الی  ۲هزار تخت ایجاد شده، اما در حال حاضر با کمبود  ۶های اخیر حدود  بیان اینکه در سال

ارستان و ادامه متاسفانه بسیاری از بیماران توانایی مالی برای بستری شدن در بیم: 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  های کالن اجتماعی می ت رفتارهای فردی و در برخی موارد نیز سیاستگاهی اوقا: 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 . استکند، محرومیت  یکی از مهمترین عواملی که خشم را در افراد زیاد می: او افزود.انجامد می

 ....شود بزرگ شود به خشم بیشتری تبدیل می

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


 قاچاق 

 موادمخدر انواع تن 2 از بیش کشف

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از ، سعید کمیلی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۲جمعهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
مرزداران هنگ مرزی سراوان : اظهارداشت وی .کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای جنوبی استان خبر داد 983تن و  2شف ک

، از قصد قاچاقچیان برای ورود مقادیر قابل توجهی موادمخدر به (عج)با اشرافیت اطالعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان
سردار .الزم توانستند سوداگران مرگ را در دستیابی به مقاصد شومشان ناکام کنندداخل کشور مطلع و با اتخاذ تمهیدات 

قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران به سمت آنها تیراندازی کردند که پس از چند ساعت درگیری و : کمیلی ادامه داد
از تاریکی هوا و نخلستانی بودن منطقه از  ناتوانی در مقابله با آتش پر حجم آنها، با دپو کردن محموله موادمخدر و با استفاده

کیلوگرم حشیش،  43کیلوگرم تریاک و  943تن و  2مرزبانان 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  2جمعاً مقدار 

 فقر بدلیل کودک هزار ۸ از بیش تحصیل از محرومیت

 

اند که به دلیل  کودک اعالم کرده ۵۱هزار و  ۸های  سرپرست :آمده است   ۶۲ادخرد۶۲، جمعهگزارش 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

کار و رفاه اجتماعی در آخرین  وزارت.نهاد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای مناسب برای حل این مسئله تدوین شود مردم
کودک که خارج از مدرسه  ۶۸۲هزار و  ۶۲آماری 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

 

زمانده از تحصیل منتشر شده است و توسط معاونت رفاه طبق این آمار که در راستای تحقیقات برای شناسایی کودکان با
کودک تماس تلفنی گرفته شده که تلفن آنها  ۶۲۶هزار و  ۶۵اجتماعی در سال گذشته کلید خورده است؛ با سرپرست 

از همین رو مصوب شده است که وزارت ارتباطات شماره تماس آنها را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد تا . مسدود است
کودک خارج از مدرسه تحت پوشش  ۲۱هزار و  ۱۱همچنین براساس آمار؛ .تری از آنها ممکن شود آوری اطالعات دقیق عجم

 ۸کودک تحت پوشش کمیته امداد و  ۲۲۶هزار و  ۶۱کودک تحت پوشش بهزیستی،  ۵۲هزار و  ۲۲نهادهای حمایتی هستند، 
ای که در چهارمین جلسه شورای ساماندهی این  صوبهکودک تحت پوشش هر دو نهاد هستند و براساس م ۶۷۷هزار 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

 کامران پایدار

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


 

در عصر روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه تجمع اعتراضی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۲برپایه مطلب دریافتی ، جمعه
مسالمت امیز کارگران اخراجی معادن طالی آق دره به همراه خانواده هایشان در پی حمله جنایتکارانه و فاشیستی مزدوران 

تعدادی از زنان و کودکان و کارگران بر اثر ضربات باتوم .  ندکشیده شد حکومت اوباش اسالمی سرمایه داران به خاک و خون
جمع کثیری از کارگران بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل  .، حمله ور شدندچماق بدستان  و اوباش سرکوبگر حکومتی 

 . شده و تعدادی نیز پس از ضرب و شتم و بازداشت با تعهد و قرار وثیقه آزاد شده اند 

در سال .خواست کارگران زحمتکش معادن آق دره جلو گیری از اخراج و بیکارسازیها و بازگشت به کار کارگران اخراجی است  
گذشته نیز مبارزات قهرمانانه کارگران معادن طالی آق دره با  پرونده سازی علیه کارگران ، با احکام حبس تعزیزی ، با اخاذی و 

 .... جرای احکام غیر انسانی و وحشیانه شالق اسالمی سرکوب شدجریمه نقدی از کارگران ، با ا

 حقایقی تلخ از معدن طالق آق دره و فجایع آن، از زبان شهروندان 

 

تلخ از زبان شهروندان در سخنان  گفتگوی رادیو ندا با دوتن از شهروندان در تکاب پیرامون حادث نعدن طالی آقا دره ، حقایقی

 وی رادیو ندا با اهالی شهر تکاب را در لینک زیر بشنوید متن گفتگ/ کوتاهشان 

http://www.radioneda.de/2017/06/23/Aghdare96.mp3 

 لینک گفتگو/ دولت'' طرح كارورزي'' گفتگوي راديو ندا با دكتر فريبرز رئیس دانا پیرامون 

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

دكتر فريبرز رئیس دانا در : آمده است ۶۲خرداد  ۶۲جمعه  حمید روشن به دکتر فریبرز رئیس دانا، ،برپایه گفتگوی رادیو ندا 
از بهره كشي سرمايه دارانه از  دولت با بیان اينكه اين نوع طرح ها نوعي جديد'' طرح كارورزي'' گفتگو با راديو ندا پیرامون 
توسعه اقتصادي از طريق محروم سازي، از طريق فقیر سازي امكان ناپذير است؛ تاكنون شكست '' : طبقه كارگر است، گفت 

 ''!راه سومي هم وجود دارد'' : وي با تاكید بر تشكل يابي مستقل طبقه كارگر افزود'' ! خورده است

 بلوچستان و سیستان در تحصیل از بازمانده کودک هزار ۹۶۱ شناسایی

 

http://www.radioneda.de/2017/06/16/Raisdana170615.mp3
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500893-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان ، علیرضا نخعی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۲  جمعه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا  به
هزار نفر جذب  ۵۵۱هزار کودک بازمانده از تحصیل الزم التعلیم شناسایی شده در استان، بیش از  ۵۲۶از : گفت و بلوچستان

با تالش و برنامه ریزی مدون و صحیح همکاران فهیم و فرهنگی مان اکنون از : داشت اظهار وی .اند کالس های درس شده
نخعی  .... از تحصیل الزم التعلیم جذب کالس های درس شده اندهزار دانش آموز بازمانده  ۵۵۱هزار بیش از  ۵۲۶مجموع 

قریب به هفت هزار : یکی از مهم ترین مشکالت و آسیب های حاشیه شهر را بازماندگان از تحصیل دانست و خاطر نشان کرد
نفر در کالس درس هزار  ۴بازمانده ازتحصیل شناسنامه دار در حاشیه شهر زاهدان شناسایی شده اند که تا کنون قریب به 

وی با اشاره به تخصیص ردیف خاص اعتباری از سوی دولت برای ساخت مدارس در سیستان وبلوچستان  .... حضور یافته اند
 ....پروژه بزرگ در حاشیه شهر زاهدان خبر داد ۲از کلنگ زنی و احداث 

 زابل در مخدر مواد کیلوگرم 011 از بیش کشف/ قاچاق 

فرمانده هنگ مرزی زابل از  ،احمدی سرهنگ رضا علی :آمده است   ۶۲خرداد۶۷خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه   به گزارش
در تشریح  پایگاه خبری پلیس، .کیلوگرم مواد مخدر خبر داد 033اجرای عملیات موفقیت آمیز علیه قاچاقچیان و کشف بیش از 

مرزداران هنگ زابل با استفاده از تجهیزات فنی و اشرافیت اطالعاتی، از قصد یک باند قاچاق موادمخدر : این خبر، اظهارداشت
ن قاچاقچیا: وی افزود .برای انتقال محموله خود به داخل کشور آگاه و بالفاصله با آمادگی به پوشش کامل نوار مرزی پرداختند

باری به داخل کشور منتقل کنند پس از اینکه خود را در محاصره نیروهای  که قصد داشتند محموله مواد مخدر را به صورت کوله
مرزداران : این مقام انتظامی گفت.دیدند ضمن برجای گذاشتن محموله مواد، به سمت خاک افغانستان متواری شدند   مرزبانی

فرمانده هنگ مرزی زابل .گرم تریاک را کشف کردند 333کیلو و  030در پاکسازی از منطقه، با رعایت نکات حفاظتی و امنیتی، 
در پایان ضمن قدردانی از نقش مؤثر و همکاری خوب مرزنشینان با مرزداران در برقراری امنیت پایدار و حراست از مرزهای 

ور، منطقه را برای فعالیت سوداگران مرگ نا امن مرزداران با پاسداری از مرزهای کش: سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد
 .کرده و با هرگونه تجاوز به مرزهای مقدس جمهوری اسالمی ایران مقتدرانه برخورد خواهند کرد

 با جلسه برگزاری /درجه ۰۵دمای با کولر بدون خوابگاه در زندگی ماجرای به علوم وزارت ورود
 دانشگاه مشکالت رفع برای استانداری

 

که دانشجویان دانشگاه چمران اهواز، نسبت به در حالی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
درجه اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند؛ رییس صندوق رفاه از اعزام یک  ۱۱نبود سیستم سرمایشی مناسب در گرمای 

اواخر هفته گذشته بود که اعتراض دانشجویان دانشگاه چمران اهواز به  .مامور برای رسیدگی به وضعیت این دانشگاه خبر داد
درجه رسید، دیگر  03این دانشجویان زمانی که دمای هوا به . ها خبرساز شد های سرمایشی خوابگاه وضعیت بد سیستم

ها صدای اعتراض از خوابگاه  نتوانستند؛ نبوِد کولر یا سیستم سرمایشی مناسب را آنهم با زبان روزه تاب بیاورند و بعد از مدت
ها نشان  هایی در فضای مجازی منتشر شد که یکی از این فیلم رابطه عکس و فیلمدر همین . شان بیرون آمد و تجمع کردند

شود، اما روابط عمومی دانشگاه آن را تکذیب  های خوابگاهی به روی دختران دانشجو، بسته می های بلوک  دهد که درب می
های  ا تعمیرات جزئی و توصیهب»: گوید رییس دانشگاه در اظهارنظری قابل تامل، می ،جمعه غالمحسین خواجه.کند می

آل نیست و دمای هوا در  مسئوالن فنی با اضافه کردن یخ به کولر، کیفیت تا حدی بهتر شده که البته شرایط در حد ایده
بینی  گوید که پیش همچنین در ادامه می  رییس دانشگاه چمران اهواز ...«.درجه باالی صفر رسیده است 22تا  20خوابگاه به 

او « .کننده فعلی نتواند به خوبی عمل کند یم؛ گرمای هوای اهواز به این میزان افزایش پیدا کند و سیستم خنکنکرده بود
 .کننده مناسب نصب شود همچنین در پاسخ به اعتراض و تجمع دانشجویان این دانشگاه، قول داده که سیستم خنک

 جراحی های عمل انجام در اللاخت ایجاد !/بار وتره  میوه بازار ساخت برای بیمارستان پارکینگ تخریب

  بیماران

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/501125-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/501200-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/501200-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500948-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%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-5/500948-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85


حمید بهمن؛ رییس بیمارستان پارسیان با اعالم تخریب  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
برداری از پارکینگ  از صبح دیروز لودرهای شهرداری درحال خاک: گ این بیمارستان توسط شهرداری منطقه دو گفتپارکین

درباره تخریب پارکینگ این بیمارستان  .بیمارستان هستند و هر لحظه ممکن است به فاضالب بیمارستان آسیب وارد کنند
آقای نظری شهردار منطقه دو با آقای اسدی مدیرعامل : بار اظهار کرد هو تبدیل آن به بازار میوه و تر 2توسط شهرداری منطقه 

اند و چون در خصوص آن به  بیمارستان پارسیان در مورد ساختمان پزشکانی که جنب بیمارستان است به اختالف رسیده
 .اند؛ شهرداری نیز قصد دارد، پارکینگ بیمارستان را تخریب کند ای نرسیده نتیجه

 

در بیمارستان پارسیان هر : شود، گفت سیان انجام میهای جراحی زیادی که در بیمارستان پار با اشاره به عمل حمید بهمن،
پنجشنبه هفته گذشته توانستیم   شود، اما متاسفانه به دلیل این مشکالت عمل جراحی انجام می 90الی  93پنجشنبه 

یز دچار پرسنل بیمارستان ن 733عمل جراحی انجام دهیم و با ادامه این وضعیت عالوه بر ایجاد مشکالت برای بیماران،  7فقط 
تهران در این باره به  کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر عضو همچنین محمد حقانی؛....مشکل خواهند شد

وی ادامه .بار ساخت ه و ترهمیو باید کاربری این زمین بررسی شود، اما نباید در جنب یک بیمارستان بازار: خبرنگار ایلنا گفت
از خدماتی است که باید به شهروندان ارائه شود، اما در یک شهر باید همه چیز به صورت  بار هم اگرچه بازار میوه و تره: داد

ای که دارد؛ کمک کند و  معتقدم شهرداری باید به بیمارستان با توجه به جمعیت مراجعه کننده: او ادامه داد .متوازن پیش برود
  .ار دهدحتی زمین به صورت رایگان برای پارکینگ در اختیار بیمارستان قر

 شدند مصدوم نفر ۹۱کم دست/شد منجر درگیری به «کار»برای دره آق اهالی تجمع

 

دره  تجمع شماری از اهالی روستای آق :است  آمده  ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به منابع خبری ایلنا 
تجمع روز پنجشنبه : گویند دره می در معدن طالی آقدره، به برخورد و درگیری منجر شد   وسطی در محوطه معدن طالی آق

دره به  شماری از اهالی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی بر سر یافتن شغل در معدن طالی آق( خردادماه ۶۱)
با وجود آغاز عملیات استخراج و جذب تدریجی : گویند آنها درباره وقایع اتفاق افتاده در این روز می .یری منجر شده استدرگ

 .اند دره، هنوز شماری از اهالی منطقه در صف استخدام این واحد معدنی باقیمانده کارگران فصلی معدن طالی آق

 

مول شمار قابل توجهی ، طبق روال مع۶۲برپایه این اطالعات؛ از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی در بهار سال 
این جویندگان کار بیشتر از اهالی چهار روستای . کنند دره مراجعه می از اهالی این منطقه برای یافتن شغل به معدن طالی آق

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501263-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


نفر از آنها به عنوان کارگر  ۴۱۱دره اولیا، وسط و سفلی، و شهر تکاب هستند و از قرار معلوم تا این لحظه تعداد  انگورد، آق

دره باعث شده اهالی  ظاهرا حضور مستمر جویندگان کار در محوطه معدن آق .اند ر این واحد معدنی مشغول کار شدهفصلی د
شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند، چنانچه به تشخیص کارفرما فعالیت معدن از ابتدای 

شود کسانی که تجمع روز پنجشنبه آنها به درگیری منجر شده است،  میگفته .ماه جاری به حالت نیمه تعطیل درآمده است
دره وسطی هستند که همچنان در انتظار یافتن کار در محوطه این واحد معدنی حضور دارند و  بیشتر از اهالی روستای آق

قرار معلوم ماجرای این درگیری از ...اند دره، مشغول کار بوده برخی از آنها در گذشته به عنوان کارگر فصلی در معدن طالی آق
ای بود که در همین رابطه توسط شورای تامین شهرستان  که با مداخله عوامل انتظامی خاتمه یافته است، مصادف با جلسه

دره  پیش از این شرکت پویا زرکان در مقام، کارفرمای معدن طالی آق.دره وسط در حال برگزاری بود تکاب در مسجد روستای آق
با چند هفته وقفه  ۶۲ده بود که در نتیجه به تاخیر افتادن مجوز استخراج جدید، فعالیت این واحد معدنی برای سال اعالم کر

همچنین مدیریت .همراه و در نتیجه موعد استخدام تدریجی کارگران فصلی شاغل در این معدن نیز با تاخیر روبرو بوده است
دره عملیات استخراج مطابق مجوزهای صادره از وزارت صنعت انجام  ی آقدر معدن طال: این واحد معدنی اعالم کرده است

 .فعالیت این واحد معدنی باشد  شود و در نتیجه شمار نیروی انسانی شاغل در این معدن نیز باید متناسب با ظرفیت می

 نجات برای خارجه امور وزارت/ترکیه رویه  بی های سدسازی دلیل به هورالعظیم خطرناک شرایط

 کند ورود باید تاالب

: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت، معصومه ابتکار  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به 

درباره تمهیدات سازمان حفاظت  .حد و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای تاالب هورالعظیم ایجاد کرده است های بی سدسازی
بسیار بهتر است،  ۶۶در حال حاضر شرایط تاالب هورالعظیم نسبت به سال  :زیست برای نجات تاالب هورالعظیم گفت محیط

وساز و احداث سد جلوی ورود آب به تاالب را  طور کامل خشک شده بود، در حقیقت وزارت نفت با ساخت در آن سال تاالب به
ب هورالعظیم که بزرگترین کانون زیست برای نجات تاال ابتکار با اشاره به اقدامات سازمان محیط .به طور کامل گرفته بود

توانستیم با رایزنی و هماهنگی با وزارت نفت موانع ورود آب به  ۶۲در سال : شود، گفت بحرانی ریزگرد در منطقه محسوب می
العظیم در مورد حقابه هورالعظیم نیز با وزارت نیرو به توافق رسیدم و چهار و نیم میلیارد مترمکعب آب وارد هور. تاالب را برداریم

: او افزود .در حال حاضر این تاالب به خاطر استفاده از منابع آب کرخه در شرایط بهتری نسبت به چهارسال پیش قرار دارد. شد
حد و  های بی با این حال سدسازی. هایی از تاالب هورالعظیم که در عراق قرار دارد به همین واسطه آبگیری شد حتی بخش

های عراق نیز  ها و کاهش آب رودخانه ای تاالب فراهم کرده است، هر چند خشک شدن تاالبحصر ترکیه شرایط خطرناکی بر
درصد از آب  ۲۱گفتنی است؛ ترکیه تاکنون صد در صد از آب فرات و ....در وضعیت تاالب هورالعظیم و اروندرود تاثیر بسزایی دارد

های دجله و فرات موجب متروکه شدن چندین  رودخانه شناختی دجله را با ساخت سد تصاحب کرده و با مختل کردن نظام آب
در حقیقت ترکیه مقصر بحرانی است که در پایاب . است میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق شده

 .رودخانه دجله و فرات یعنی هورالعظیم ایجاد شده و به پدیده ریزگردها دامن زده است

 اجتماعی تامین مراکز در تیرماه از بیمه دفترچه ذفه

از ابتدای تیرماه، دفترچه بیمه در تمام مرکز درمانی تامین  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به 
های بیمه تامین اجتماعی از مدتها قبل به صورت پایلوت در چند استان  حذف دفترچه .شود اجتماعی استان تهران حذف می

ها  است و حاال قرار است از اول تیرماه دفترچه آمیز بوده مدیران تامین اجتماعی ادعا دارند که این طرح موفقیت .انجام شده بود
در همین رابطه، محمدتقی خسروانی مقدم درباره  .در تمامی مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان تهران حذف شوند

در  HISهای الزم و استفاده از سیستم  پس از ایجاد زیرساخت: ها در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، اظهار داشت حذف دفترچه
یر کل درمان مد... .ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی آغاز شد های درمانی در بیمارستان تمام مراکز ملکی روند حذف دفترچه
های  از ابتدای تیر ماه در تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان تهران دفترچه: تأمین اجتماعی استان تهران، گفت

 ....شود درمانی حذف و در مرحله نخست کد ملی جایگزین می

 نیست کارگران توان در دادرسی  هزینه پرداخت /کردند تجمع قو پارس کارگران

 

صبح  ۸ز ساعت نفر از کارگران کارخانه پارس قو ا ۵۱۱حدود  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به 
ماه مطالبات مزدی و مشخص نبودن زمان بازگشایی این کارخانه در  ۲در اعتراض به عدم پرداخت ( خرداد ۶۷/شنبه)امروز

در ( خرداد ۶۷/شنبه)صبح امروز ۸نفر از کارگران کارخانه پارس قو از ساعت  ۵۱۱حدود .محل کار خود تجمع کردند محوطه
محل کار خود تجمع  لبات مزدی و مشخص نبودن زمان بازگشایی این کارخانه در محوطهماه مطا ۲اعتراض به عدم پرداخت 

 .کردند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500922-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/500922-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501390-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501286-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


هایی را  ظهر ادامه داشت و کارگران شرکت کننده مانند دفعات بنر و پوستر ۵۶تجمع امروز کارگران پارس قو تا حوالی ساعت 

شود که هر کدام از  براین اساس گفته می....ه بودبه عملکرد کارفرما و سهامداران اعتراض شد  کردند که در آن حمل می
ای  طلبکار است که هزینه دادرسی چنین پرونده( حدود پنج میلیون تومان)ماه پرداخت نشده  ۲  کارگران روغن قو حدود

آنها  های کارگران روغن قو دو هفته است که تمدید نشده و همچنین دفترچه بیمه .هزار تومان خواهد بود ۱۱۱کم حدود  دست
 .اند هنگام مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به مشکالت بسیاری مواجه شده

 کرد یرتغی شرقی البرز سنگ زغال معدن عامل مدیر

از در استان سمنان ، کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به 
دهند و در عین حال امیدوارند که مدیریت جدید به تواند از عهده تامین مطالبات  تغییر مدیر عامل این واحد معدنی خبر می

ه گذشته واحد تولید کننده زغال سنگ از مدیریت خوبی برخوردار بوده وعمده مطالبات کارگران طی شش ما .صنفی آنها برآید
تعویق  خسارت زیادی به کارگران معدن ودر نهایت   موجب  از قرار معلوم سوء مدیریت مدیران قبلی شرکت...پرداخت می شد

، حدود هزار و پانصد کارگر ن زغال سنگ البرز شرقی در حال حاضر در معاد .چندین ماه مطالبات مزدی عقب افتاده شده است
یر عامل بر کنار شده بخشی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت شد ، به گفته این دمشغول کارند که در نتیجه عملکرد م 

 .معدنی است مدیریت جدید در اداره این واحد  کارگران هم اکنون مهمترین دغدغه و نگرانی آنها اهلیت داشتن 

 خانگی کارگران از حمایت جهانی روز «ژوئن شانزدهم»

 

شانزدهم ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از کارگران  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
ن برابر با بیست و ششم خرداد، روز جهانی حمایت از کارگران شاغل در مشاغل شانزدهم ژوئ .است خانگی نامگذاری شده

میلیون کارگر خدمات خانگی در سراسر جهان مشغول  ۲۷طور تقریبی بیش از  براساس آمارهای اعالم شده، به .خانگی است
ون از کارگران خدمات خانگی مهاجر میلی ۵۵در حال حاضر، بیش از  .دهند ها را زنان تشکیل می درصد آن ۸۲به کار هستند که 

های جسمی و جنسی قرار  های خصوصی کارگران خدمات خانگی را در معرض آزار و اذیت کار در خانه و محیط. هستند
لیدر  .دهد می ی ها قرار ندارد و کارگران خانگی حتی  های دولت زدایی از بازار کار در اولویت برنامه  از کشورها غیررسمی خ

 .انون کار و خدمات تامین اجتماعی نیستندتحت پوشش ق

محله پایتخت را  ۹١میدانی قدرت خرید گوشت و مرغ اهالی  -در یک گزارش تحقیقی« شهروند»

 سفره منهای گوشت/  بررسی کرد
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یک مطالعه : «شهروند»وگو با  راغفر، پژوهشگر حوزه فقر در گفت :ست آمده ا  ۶۲خرداد۶۷شنبه  به نوشته روزنامه شهروند، 

، مصرف گوشت قرمز کم شده و این روند همچنان ادامه دارد مصرف مواد مغذی رشد ابتال ۸٨سال  دهد از  تحقیقی نشان می
 رشد مغزی را منجر شده است قدی، کجی اندام و اختالل در ومیرهای غیرمنتظره و زودهنگام، کوتاه ها، مرگ به انواع بیماری

آید تا بروند  شان با هم جور درنمی دخل و خرج زندگی. جیب ایرانیان، برای خرید گوشت قرمز خالی است  ،زهرا جعفرزاده.
ای و چند کیلویی گوشت قرمز، حتی  های زنجیره بار یا حتی فروشگاه ترین میدان میوه و تره ها یا نزدیک قصابی سر خیابان

پزند و حاال مرغ جای  شود که در عطش چند تکه گوشت، می ها چند سالی می خورش. را بخرند و بیاورند سر سفره اش زده یخ
ای  کنند، چاره ها را که نگاه می قیمت. ای هستند خواران حرفه شدن به مرغ های ایرانی، درحال تبدیل خانواده. گوشت را گرفته

هر روز قیمت باالتری جلوی هر کیلو . ها را دارد ابلوی طال و سکه و ارز صرافیها، حکم ت تابلوهای سفید قصابی. هم ندارند
 ....کند جا خوش می... گوشت و ماهیچه گوسفندی و راسته و فیله گوساله و

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501349-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501244-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C


 کولبران همچنان زیر تیغ
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شدن  خبر دردناک کشته : آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  شناس،  د توکلی، جامعهبه نوشته روزنامه شهروند، به قلم خال
دهد  یشود که تکرار این حوادث نشان م این درد آنگاه بیشتر می. آورد کولبری دیگر در کردستان، دل هر انسانی را به درد می

ها، راهکارها و  ران نیست و با وجود اعتراضکه منظور از مبارزه با قاچاق، کشتن کولب مبنی بر اینات مکرر با وجود تأکید 
پیشنهادهایی که از سوی فعاالن مدنی و بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای حل معضل کولبری ارایه شده 

 .یابد است، خشونت علیه کولبران همچنان ادامه می
زایی و توسعه متوازن،  یزی بلندمدت در جهت اشتغالر در این نوشتار عالوه بر تأکید مجدد بر نگاه علمی، کارشناسی و برنامه

شود که اگر مورد توجه  سازی قوانین و فرهنگسازی به دو راهکار اشاره می یافته کاال و خدمات، شفاف مبارزه با قاچاق سازمان
 ....مدت بتواند خشونت علیه کولبران را کاهش دهد قرار گیرد، شاید در کوتاه

ها در  التدریسی معلمان بازنشسته و حق/ به گروگانگیری هم متهم شدیممطالباتمان پرداخت نشد؛ 
 انتظار پرداخت معوقاتِ انباشته

http://rooydad24.com/13695813 

 

جمعی از معلمان در واکنش به اظهارات سخنگوی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  ساعت گذشته ، 24برپایه گزارش رویداد 
در ( سخنگوی دولت)محمدباقر نوبخت  .فرافکنی و تالش برای پاک کردن صورت مساله دانستنددولت، این نوع اظهارات را 

از روزی که : است روزهای گذشته در ارتباط با عدم توانایی مالی آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات انباشته معلمان گفته
.    افتاد کردیم مجدد کنتور می ها را صفر می بدهیام آموزش و پرورش همواره بدهکار بود و به محض اینکه  وارد دولت شده

ایم اما باز  های دیگر پرداخت کرده هزار میلیارد تومان بابت بدهی ۶دوهزار میلیارد تومان بابت بازنشستگی فرهنگیان و 
اریم که آموزش شود و همیشه گروگانی د آموزان تصحیح نمی های امتحانی دانش میلیارد تومان ندهید برگه ۵۶۱گویند اگر  می

اند،  این معلمان با بیان این که بارها وعده پرداخت مطالبات فرهنگیان را داده...  .و پرورش بابت آن بودجه بیشتری دریافت کند
 .هر بار به بهانه های غیر قابل قبول از پرداخت آن سر باز زدند و به وعده خود عمل نکردند: افزودند

 نیست شدنی پاک بیکاری مسئله صورت/ندارد کارایی سازی کاشی در کارورزی طرحکارورزی  

 

 

سرامیک فعال صنفی کارگران کاشی و  ،عزیزه شریفی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 

های  های آموزشی بلکه نبود امنیت شغلی و تعدیل گوید هم اکنون مشکل کارگران شاغل در این صنعت نه فقدان مهارت می

هم اکنون مشکل : اظهار داشت رسد که طرح کارورزی از کارایی الزم برخوردار باشد گسترده است از این رو به نظر نمی

های گسترده  های آموزشی بلکه نبود امنیت شغلی و تعدیل فقدان مهارت کارگران شاغل در صنعت کاشی و سرامیک نه

این فعال  .کم طرح کارورزی نتواند به کارگران کاشی و سرامیک کمک موثری بکند رسد که دست است از این رو به نظر می

صنعت کاشی و سرامیک موثر واقع  صنفی کارگری با تاکید بر اینکه هم اکنون مهارت آموزی چندان که باید در ورود به بازار کار

صنعت کاشی و سرامیک کشور در بخش آزمایشگاهی نیازهای خود را از میان فارغ التحصیالن دانشگاهی : شود، گفت نمی

نماینده کارگران  .کند اما در سایر بخش های این صنعت نیاز چندان به گذراندن آموزش های آکادمیک وجود ندارد تامین می

  سال از پرداخت سهم بیمه حق کارورزان ۶با توجه به اینکه در طرح کارورزی کارفرمایان تا : ایرانا تصریح کرد کاشی و سرامیک

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501158-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


ها دیگر جایی در آن کارگاه نداشته  ساله معافیت ۶معاف هستند این نگرانی وجود دارد که کارورزان پس از اتمام دوره 

 ....باشند

 کردند تجمع اهواز شهرداری دو منطقه سبز فضای پیمانی کارگران

 

گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه دو شهرداری  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 

گروهی از .اند؛ صبح امروز مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند ند ماه گذشته حقوق نگرفتهاهواز که طی چ

کارفرمای خود طلبکارند؛   پیمانی فضای سبز ناحیه دو منطقه دو شهرداری اهواز که دست کم دو ماه مزد معوقه از  کارگران

حدود : گفتند  در این تماس  این کارگران .داری اهواز تجمع کردندمقابل ساختمان مرکزی شهر( خردادماه ۶۷)صبح امروزشنبه 

  در ناحیه دو منطقه دو شهر اهواز« سپهر قلعه گلی» کارگر فضای سبزهستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری ۶۱۱

آقایار حسینی  ....کاریممعوقه از کارفرما طلب  دست کم دو ماه مزد  ای مدیران این شرکت بابت توجه مشغولیم اما در نتیجه بی

به دلیلی آنکه مجموع کارگران شهرداری زیر   همچنین از شخص استاندار خوزستان می خواهم: گفتدبیر خانه کارگر اهواز ،

پیگیری موضوع مطالبات کارگران شهرداری اهواز ومشکالتی که   مجموعه معاونت شهر روستای استانداری فعالیت دارند

 در استان می شود اقدام کنند عتراض کارگران منجر به گسترده شدن ا

 اعتراض کارگران شهرداری دلفان تجمع 

http://www.payaam.org/iran/2017/6/page163.html 

کارگران شهرداری دلفان بار دیگر در اعتراض به عدم  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  به نوشته سایت خبری پیام، 
ابل فرمنداری زدند واعتراضشان را با پهن کردن سفره خالی درخیابان به نمایش ماه حقوق دست به تجمع مق03پرداخت

 .گذاشتند

 

ها پرداخت نشده است مقابل فرمانداری تجمع کردند اما اینبار  راض به حقوقی که ماهکارگران شهرداری دلفان بار دیگر در اعت
آخرین  .گیرد چه رنگ و بویی دارد ماه حقوق نمی 03سفره خالیشان را به خیابان آوردند تا مسئوالن بدانند سفره کارگری که 

د مقابل شهرداری این منطقه تجمع کردند که بار بود که کارگران شهرداری دلفان برای احقاق حق خو 32بار نهم خرداد ماه 
و به امید پرداخت حقوق صحنه را ترک کردند اما این وعده نیز محقق نشد و " روز شنبه" دیگر با وعده پرداخت حقوق در 
 .زنند های پر از سختی و مشقت دم می ای امید ندارد و همچنان از گذر زندگی کارگران دیگر به آمدن هیچ شنبه

 وجوی کار نیستند التحصیالن، بیکار یا در جست رصد فارغد ۰۹
 آموختگان ایجاد فرصت شغلی برای نیمی از دانش
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وضوعی این م. شود برنامه اشتغال فراگیر هفته آینده ابالغ می :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه   ،شهروندبه نوشته روزنامه 
به گفته عالءالدین ازوجی، برنامه اشتغال فراگیر در ستاد . است که مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار از آن خبر داده است

که باید  او با تأکید بر این .شود فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و کلیات آن در هیأت دولت مصوب و هفته آینده ابالغ می
براساس آمار و اطالعات، بخش اصلی اقتصاد ما مانند کشورهای : گوید ی کنیم، میهای اشتغال را شناسای ظرفیت
ونقل و بازرگانی  تی، موسسات پولی و بانکی، حمل آی های خدماتی مانند گردشگری،  یافته و درحال توسعه به بخش توسعه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501150-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


خدمات بوده و باید اقداماتی انجام شود  سال گذشته مربوط به ۶درصد اشتغالزایی در  ۷۱به گفته ازوجی، بیش از  .گردد برمی

 ....شود پایدار بماند هایی که ایجاد می تا شغل
 گوید؟ آمارها چه می

هزار نفر بیکار  ۶۱۱هزار نفر شاغل و  ۸۱۱آمارها حاکی از آن است که در بین جمعیت درحال تحصیل آموزش عالی کشور، 
 .هزار نفر بیکار هستند ۶۱۱میلیون شاغل و ۲.۷نیز  ۶۴ل سا  التحصیالن میلیون فارغ ۷هستند؛ همچنین در بین 

هزار نفر برآورد شده است که از این میزان  ۸۱۱میلیون و  ۵۵معادل  ۶۴سال   التحصیل و درحال تحصیل دانشگاهی جمعیت فارغ
 .التحصیل هستند میلیون نفر نیز جمعیت فارغ ۷میلیون نفر درحال تحصیل و  ۸،٨
ضمن تحصیل دارای فعالیت اقتصادی و ( درصد۵۷)هزار نفر  ۸۱۱هزار نفر که درحال تحصیل هستند، حدود  میلیون و هشتصد ۴از 

التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و در  همچنین بخشی از جمعیت درحال تحصیل و فارغ. شاغل هستند
 ....وجوی شغل نیستند جست

 در اصفهان صدور حکم تعطیلی یک درمانگاه دندانپزشکی

http://www.isna.ir/news/96032714998 

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعطیلی یک :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
ایسنا به نقل از سازمان خبری به گزارش .دندانپزشکی به علت نداشتن مسئول فنی در شهر اصفهان خبر دادواحد درمانگاه 

با اعالم گزارش معاونت غذا و دارو : تعزیرات حکومتی، غالمرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت
شکی بدون حضور مسئول فنی، پرونده این درمانگاه متخلف دانشگاه علوم پزشکی استان در مورد فعالیت یک درمانگاه دندانپز

با احراز تخلف، حکم بر : وی ادامه داد .به شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد
 .تعطیلی این درمانگاه تا معرفی مسئول فنی واجد صالحیت صادر شد

 کارگری های تشکل ایجاد :مراسم در حاضران /بافقی کارگر درگذشت روز سومین مراسم برگزاری
 تاس حل راه تنها

 

مراسم سومین روز ( بیست و ششم خرداد)روز گذشته  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به 
جان خود را از دست ( اصابت سنگ به َسر)رداد در اثر حادثه شغلی خ 29درگذشت رضا گنجی، کارگر معدن کوشک بافق که 

در این  .های کارگری استان یزد و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی برگزار شد داده بود، با حضور نمایندگان تشکل
دی از دیگر فعاالن کارگری استان مراسم، عالوه بر کارگران معادن بافق، نمایندگان انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو و تعدا

نماینده بافق در )در مراسم روز گذشته، طی صحبت با صباغیان : گوید یکی از حاضران در این مراسم می .حضور داشتند
در عین حال نمایندگان کارگران در  .، کارگران خواستار پیگیری مساله و جلوگیری از بروز حوادث اینچنینی شدند(مجلس

های کارگری دانستند و بیان کردند که اگر کارگران  جلوگیری از بروز حوادث شغلی را ایجاد و گسترش تشکل مراسم، راه حل
توانند به این راحتی جان کارگران را  امکان طرح مطالبات خود را از طریق ایجاد نهادهای صنفی داشته باشند، کارفرمایان نمی

 .بازیچه قرار دهند

 که مانع ساماندهی موسسات غیرمجاز است انتقاد سیف از اظهارنظرهایی
 ...کاری برای موسسات غیرمجاز سیاسی

 
newspaper.ir/News:NoMobile/Main/103336-http://shahrvand 

کاری  های غیرمجاز سیاسی برخی در مورد موضوع موسسه :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  به نوشته روزنامه شهروند، 
بانک مرکزی از افرادی است که با اظهارنظرهای خود موانعی را بر سر راه ساماندهی  کل این انتقاد رئیس. کنند می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501113-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%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-9/501113-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


وگو با ایرنا با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی  هللا سیف در گفت ولی. آورند های غیرمجاز به وجود می موسسه

های مردم، به تناسب  یانت از سپردهکنند، تأکید کرد که بانک مرکزی برای ص های غیرمجاز سیاسی برخورد می موسسه
ها  سیف با اشاره به حساسیت.دهد گذاران اختصاص می ها، خطوط اعتباری به سپرده شده این موسسه های شناخته دارایی

گرفته در دولت یازدهم و  های صورت با تالش: های دولت یازدهم برای ورود به موضوع موسسات غیرمجاز اظهار داشت و تالش
های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه  قوانینی ازجمله قانون احکام دایمی برنامه ۶٨سال  شده در اواخر  یهلوایح ارا

تواند با  در مجلس تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می
او تأکید کرد که همراهی و هماهنگی .د موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کنداقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجا

مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود 
را بر سر راه ساماندهی به وجود  کنند که موانعی اند و اظهارنظرهایی می دارد؛ اما متاسفانه برخی موضوع را سیاسی کرده

شود که این افراد اطالعات کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند و  جا ناشی می به گفته سیف مشکل از آن. آورد می
 ....ای دیگر جلوه دهند کنند موضوع را به گونه با اغراض سیاسی، سعی می

جش سالمت مواد غذایی توسط سن/مرکز متخلف بهداشتی در ماه رمضان 0011تعطیلی 
 کارشناسان

http://www.isna.ir/news/96032715176 

 

اشت مسئول مدیریت بهد، مهندس سیدرضا غالمی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
 ....مرکز متخلف بهداشتی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد 0044ها و ایام خاص وزارت بهداشت، از تعطیلی  محیط مناسبت

اینکه مواد اولیه تهیه غذاها از نظر مرغوبیت و سالمت چه وضعیتی : وی بر سالمت مواد اولیه تهیه غذاها تاکید کرد و گفت
مورد مرکز از لحاظ  ۴۸۲هزار و  ۴۸لذا سالمت این مواد نیز مورد سنجش قرار گرفت و  داشته باشند، اهمیت زیادی دارد،

عوامل محیطی و سالمت روغن، نمک و نیز از نظر بررسی آلودگی سطوح با تجهیزات پرتابل بازرسی مورد سنجش قرار 
 .گرفت

اسد و غیر بهداشتی کشف و ضبط و معدوم شده کیلو گرم، مواد غذایی ف ۵۴۴هزار و  ۶۱۸ها،  بنابر بازرسی: غالمی ادامه داد
مورد از مراکز متخلف  ۷۴۱هزار و  ۶با توجه به امکان اطالع رسانی تخلفات از سوی مردم، : غالمی تصریح کرد .است

 ....مورد مرکز متخلف بهداشتی تعطیل شد ۵۴۲بهداشتی معرفی شده به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و تعداد هزار و 

 خمینی امام بندر موقت مدت قرارداد کارگران برای مزدی یکسان دستورالعمل اجرای

 

و همکاری اداره کار و  با تالش نمایندگان کارگری، مساعدت :آمده است   ۶۲خرداد۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا شنبه  به 
های زیرمجموعه پتروشیمی  بندی مشاغل در مورد شرکت حسن ظن واحد پتروشیمی بندر امام خمینی قرار است طرح طبقه

بنا به اظهار این منابع مطلع، از نیمه ماه گذشته مقرر شده است دستورالعمل یکسانی به .بندر امام خمینی به اجرا درآید
سوی شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی به هلدینگ خلیج فارس ابالغ شود تا آن واحد نیز برای هر صورت یک فرمول واحد از

اعتراضات وسیع کارگران قرارداد موقت واحدهای ....شرکت زیرمجموعه خود دست به تعدیل حقوق و مزایای مزدی آنان بزند ۲
با در دست داشتن رأی قطعی   (۶۱اسفند )شته تا پایان سال گذ ۵۲۶۴پتروشیمی بندر امام خمینی از اسفندماه سال 

سازی قراردادهای جاری و آتی کارکنان قراردادی مدت موقت و پرداخت  ف ساختن کارفرما بر یکسانلکمبر ادگاه مبنی د
های  با وجود برابری ردیف .های برابر سایر مستخدمان همسان و دارای قرارداد متحدالشکل آغاز شد العاده حقوق، مزایا و فوق

شغلی و مدارک تحصیلی کارکنان به دلیل وجود مقررات متنوع شغلی در نحوه محاسبه و میزان پرداخت مزایای مزدی 
 .رسید های فاحشی وجود دارد که میزان ارزش ریالی آنها بعضا به بیش از یک میلیون تومان می تفاوت

 اعتصاب کنندگان روستای آق دره یورش نیروهای انتظامی به 

/damavand.news/?p=5856http:/ 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501074-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C


   

خرداد نیروهای  20عصر روز پنجشنبه  :آمده است  ۶۲خرداد۶۷ شنبهبه گزارش آژانس خبری موکریان به نقل از سایت دماوند،
انتظامی به تجمع دامنه دارمتقاضیان کار روستاهای آق درە یورش آوردند وچندین نفر ازتجمع کنندگان ازجمله چندزن رازخمی 

جمعی از اهالی روستاهای آق درە علیا، آق درە سفلی و آق درە وسط کە بر پایه این گزارش،  .ی راهم بازداشت کردندوتعداد
در مجاورت معدن طالی آق دره تکاب زندگی میکنند، مدت بیست روز بود کە در اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری آنها در این 

یکی از اهالی آق درە که نخواست نامش فاش شود در این بارە  .ه بودندمعدن دست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز زد
فقط چند نفر . بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند. این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شدە است” :گفت

ما به نشانه اعتراض به ” :میگویداو در ادامە  .”از اهالی روستاهای ما در این معدن کار میکنند آن هم با قراردادهای فصلی
اعتراض ما مسالمت آمیز و خواسته هایمان . مان و قراردادهای فصلی، دست به تحصن زدیم بیکاری شدید، از بین رفتن مراتع

در روزهای گذشته چندین نفر از ما به ادارە اطالعات سپاه فراخواندە شدە بودند و تهدید شدە بودند کە در صورت . برحق است
یک شاهد عینی در مورد درگیری نیروهای انتظامي با اهالی .”امه تحصن با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه خواهیم شداد

زنان میخواستند از این اقدام جلوگیری . آنها برای پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز ما، متوسل به زور شدند” :آق درە گفت
 ..”میکرد کتک میزدندکنند ولی آنها هر کسی را کە اعتراض 

 آتش سوزی جنگلهای دنا و بویراحمد در حال گسترش

http://www.isna.ir/news/96032715420 

 

فرمانده یگان حفاظت  ،حمدرحیم برزمندسرهنگ م :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه  گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، به 
این آتش : افزودوی  .کهگیلویه و بویراحمد از وقوع دو آتش سوزی در جنگلها و مراتع شهرستانهای دنا و بویراحمد خبر داد

 04:03و  09در شهرستان بویراحمد به ترتیب از ساعت " سروک"در شهرستان دنا و " مالیراه"سوزی ها در روستاهای 
فرمانده یگان .سوزی در حال گسترش استجنگلها و مراتع این منطقه به شدت در حال سوختن هستند و آتش.شروع شد

مالی و  راهمناطق علت آتش سوزی : حفاظت کهگیلویه و بویراحمد در خصوص علت این دو آتش سوزی خاطرنشان کرد
فرمانده یگان حفاظت کهگیلویه و .اند ده شدهعوامل انسانی است که این جنگلها توسط افراد سودجو آتش ز ،سروکمنطقه 

هر دو آتش سوزی یه شدت در حال گسترش هستند و از نیروهای مردمی و ادارات تقاضای کمک برای : بویراحمد اضافه کرد
 .خاموش کردن آتش سوزی ها داریم

 که آنها/کنند حذف کار چرخه از را ارگرانک دارند قصد انتقاد از طرح کارورزی ادامه دارد؛کارورزی 

 کنند شرم هستند، تومان هزار ۱۵۵ ماهانه دریافت مشتاق جوانان گویند می

 

اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران  :آمده است   ۶۲خرداد۶۷شنبه   ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
دهند؛ باید احساس  هزار تومان اشتیاق نشان می ۲۱۱ور برای دریافت ماهیانه گویند جوانان کش معتقد است آنها که می

ها زندگی  زنند تا با حداقل کار هستند و برای کسب کمترین درآمد دست به هر کاری می زیرا این جوانان بی ،شرمندگی کنند
این طرح . جنجال به پا کرده است طرح کارورزی یکی از مسائلی است که به تازگی در جامعه کارگری کشور: گفتوی .کنند
توانند با حداقل دستمزد قشر تحصیل کرده را به کار  تواند برای اقتصاد جامعه بسیار خطرناک باشد زیرا کارفرمایان می می

های این طرح با طرح  قربانی به شباهت...شوند بگیرند و قشر کارگری که تحصیالت آنچنان ندارند از چرخه کار کشور حذف می
برد و همچنین ظلم مضاعفی بر  کنندگان را از بین می این طرح به نوعی حرمت تحصیل: مانکاری اشاره و خاطرنشان کردپی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/500784-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%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-9/500784-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


گی کارفرماها چطور حق کارگران را  برنامه ما پیش از این در طرح پیمانکاری دیدیم که با بی. دارد جامعه کارگری روا می

 .یدگو کس هم به آنها چیزی نمی خورند و هیچ می

 /است «کارگری اتحاد تضعیف» قدرتمندان سیاست :رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو

 است تر واجب شب نان از کارگران برای تشکل

 

 رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ،اکبر علیپور  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 

تنها راه جلوگیری از بروز حوادث مرگبار، اتحاد کارگران است؛ این اتحاد نقطه مقابل سیاست کسانی است که : گوید می

ر باالی آما : در ارتباط با بروز حوادث مرگبار در معادن کشور اظهار داشت.بینند همبستگی کارگران را در تضاد با منافع خود می

الخصوص برای  است؛ ایمن سازی یک مطالبه اصلی است؛ علی مرگ و میر در معادن کشور، زنگ خطر را به صدا درآورده

وی با بیان این که مرگ کارگر بافقی، معدنکاران استان  .گذرانند معدنکارانی که هر روز ساعتها را در محیط پرخطر معدن می 

تنها راه : تان یزد به ِجد، در انتظار پاسخگویی مسئوالن محلی و استانی هستیم؛ افزودیزد را متاثر کرد و ما کارگران اس

تقویت اتحاد و انسجام کارگران ، برگزاری مراسم دست جمعی و تاکید بر لزوم برگزاری جلسات ماهیانه   رسیدن به مطالبات،

در ادامه بحث با تاکید مجدد بر لزوم تشکل یابی رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ، علیپور  .است در سطوح عالی 

به حق در راه  دهد؛ چنانچه کارگری به صورت انفرادی یا تعداد محدودی از کارگران  گری فردی جواب نمی مطالبه: و اتحاد گفت

نیت ملی؛ به و یا متهم به سیاسیگری و برهم زدن ام حقوق قانونی خود حرکت کنند، یا تهدید به اخراج می شوند  مطالبه 

کارگران باید بیشتر هوشیار : علیپور در پایان گفت ....تر است همین دلیل است که تشکل برای کارگران از نان شب واجب

کند و هر روز بیش از  معیوب فعلی به همین صورت ادامه پیدا می باشند و بدانند تا اتحاد دست جمعی به دست نیاید، روند 

 .ش و مرگ کارگران خواهیم بودروز قبل، شاهد حوادث دلخرا

 شوند می تعطیل ۹۱ اعتس خوزستان غیردولتی و دولتی های سازمان

 

مدیریت بحران استانداری خوزستان با صدور از جانب  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا  به 

پی افزایش دمای  .ظهر تعطیل شوند ۵۶سازمان های دولتی و غیردولتی خوزستانی بایستی ساعت  :ای اعالم کرد اطالعیه

 .درجه مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به تداوم این وضعیت، اطالعیه صادر کرد ٨۱یش از شهرهای خوزستان به ب

پیش .ظهر است ۵۶ساعت اتمام کار ادارت و سازمان های دولتی و غیردولتی تا روز چهارشنبه ساعت : در این اطالعیه آمده

عالوه بر این، وجود . تی برای نیروی کار در این استان شده بوداز این باالرفتن دمای هوا در استان خوزستان باعث بروز مشکال

 .ریزگردها و مشکل آلودگی هوا نیز مزید بر علت شده است

 درجه ۰۵ گرمای در تپه هفت شکر نی مجتمع کارگران تجمع

 

بخش  ،نفر از همکارانشان شاغل و بازنشسته ۷۱۱حدود :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
ی وبازنشستگی با تجمع مقابل ساختمان اداری این واحد خواستار دریافت مطالبات مزد« مجتمع نیشکر هفت تپه»صنعت

تا هم اکنون  ۶۱نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از اسفند ماه سال  ۲۱۱از قرار معلوم حدود . عقب افتاده خود شدند
 ۴این کارگران خواستار پرداخت سهم  .کند  اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت اند؛ هنوز نتوانسته بازنشسته شده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501559-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%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-9/501559-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%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-9/501673-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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-9/501670-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87


شاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری درصدی بازنشستگی خود در م

در عین حال شماری از کارگران رسمی وروز مزدی شاغل بخش صنعت مجتمع که در  .را از کارفرما طلبکارند ۶۱و  ۶۴سالهای 
ه زد معوقه سال جاری به همراه پاداش وبهرو دوماه م ۶۴گویند که بابت دستمزد بهمن واسفند سال  می: اجتماع حضور دارند

  به گفته این کارگران در شرایطی امروز دست به تجمع زده ایم .دست به اعتراض صنفی زده اند ۶۱و  ۶۴های  سال  برداری
نه کارفرما ونه سایر مسئوالن   درجه رسید ه است؛ ولی با این وجود ۱۱به باالی   که دمای هوای شهرستان هفت تپه

 ....شرایط کارمان را درک نکرده وپی گیری مشکالتمان نیستند  تانشهرس

 کنیم می دنبال ها کانال همه از را گری مطالبه / پرورش و آموزش آزاد نیروهای های رایزنی ادامه

 

ها برای  نیروهای آزاد آموزش و پرورش از ادامه رایزنی :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 
گویند تابستان امسال قصد داریم با  این معلمان که در مدارس غیر دولتی اشتغال دارند، می. پیگیری مطالبات خود خبر دادند

نگاری گرفته تا  زنی و نامهاز رای. هایمان هستیم ها پیگیر خواسته قدرت هرچه بیشتر از مطالبات خود دفاع کنیم؛ از همه کانال
اند، مهمترین  نیروهای آزاد که پیش از این نیز بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده.درخواست دیدار با مقامات عالی کشور

تر از حداقل دستمزد مصوب، فقدان بیمه و  عدم امنیت شغلی، دستمزد پایین: کنند مطالبات خود را این موارد عنوان می
 .های استخدامی آموزش و پرورش ز در آزموننداشتن امتیا

 چهارمحال و بختیاری وارد نهمین سال خشکسالی شد

http://www.isna.ir/news/96032815727 

 

بینی هواشناسی چهارمحال  معاون توسعه و پیش، مهرداد قطره  :ست آمده ا  ۶۲خرداد۶۸به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
امسال چهارمحال و بختیاری وارد نهمین : هادر استان، گفت و بختیاری با اشاره به کاهش بارش و جبران نشدن کمبود بارش

متر رسیده  میلی 034های استان در سال زراعی جاری به  با اشاره به اینکه مجموع بارشوی  .سال خشکسالی شده است
ها نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه  باران در سال زراعی جاری، بارندگی  متاسفانه با اتمام بارش: است، تصریح کرد

وی با اشاره به کاهش بارش و جبران  .درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است 00
امسال چهارمحال و بختیاری وارد نهمین سال خشکسالی شده و با توجه : اطرنشان کردهادر استان ،خ نشدن کمبود بارش

های ممنوعه استان با وجود وضعیت بحرانی این کمبود بارش  های آینده، به خصوص برای دشت به روند افزایش دما برای ماه
 ....شود و تابستان با کمبود آب مواجه خواهیم بود احساس می

 نشد پرداخت ایران حفاری ملی شرکت کارکنان پاداش

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501649-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/501604-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF


کارکنان شرکت ملی حفاری ایران از عدم جمعی از  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 
ش از این در فروردین ماه وعده داده شد که به همه کارکنان تحت پوشش پی .پرداخت پاداش وعده داده شده انتقاد کردند

شود؛ این پاداش به بسیاری از کارکنان نفتی پرداخت شد؛ اما کارکنان  شرکت نفت، معادل یک ماه حقوق، پاداش پرداخت می
اخِت پاداش یک ماه حقوق، به هنوز مصوبه پرد: گوید یکی از کارکنان این شرکت می.اند نصیب مانده شرکت حفاری همچنان بی

 .شرکت ملی حفاری ایران ابالغ نشده و پرسنل بیش از دو ماه است که منتظر این ابالغ هستند

 محموله کولرهای گازی قاچاق در یزد متوقف شد/ قاچاق کاال 

http://www.isna.ir/news/96032815831 

 

دستگاه کولر  024رییس پلیس آگاهی یزد از کشف  ،سرهنگ حسین رضایی :آمده است   ۶۲خرداد۶۸به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
در : ن، اظهار کردبا اشاره نقش مردم در کشف و ضبط انواع قاچاق کاال در استاوی  .گازی خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد

گاه راستای مبارزه با قاچاق کاال، روز گذشته ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی ضمن کنترل محورهای مواصالتی، یک دست
ولرگازی خارجی دستگاه ک 024در بازرسی از این تریلی، : وی افزود. تریلی کانتینردار دانگ فنگ را به ظن حمل کاالی قاچاق متوقف کردند

متهمان این کولرهای گازی خارجی را : رییس پلیس آگاهی یزد گفت . قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال کشف و دو متهم نیز دستگیر شدند
و  بدون مجوز گمرکی و به صورت قاچاق از جنوب کشور بارگیری و قصد انتقال به تهران را داشتند که توسط ماموران پلیس استان یزد دستگیر

 . به مراجع قانونی معرفی شدند

  دومین برای اهواز دو منطقه شهرداری کارگران:حقوق های معوقه ر اعتراض به د

 کردند تجمع روز

    

از کارگران پیمانی خدماتی منطقه دو نفر  ۶۱۱حدود  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 
اند؛ برای دومین روز پیاپی بصورت همزمان مقابل ساختمان مرکزی  شهرداری اهواز که طی چند ماه گذشته حقوق نگرفته

سپهر » هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری   نفر ۶۱۱حدود : اند گفته.شهرداری وشورای شهر اهواز تجمع کردند
ای مدیران این  توجه دو شهر اهواز در فضای سبز مشغولیم اما در نتیجه بی  منطقه( یک ،دو وسه )ه ناحیهدر س« قلعه گلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..چند ماه مزد از کارفرما طلبکاریم  شرکت بابت

 

آنان پرداخت   به گفته کارگران معترض،شرکت پیمانکاری سپهر قلعه گلی اهواز دستمزد ماه های فروردین واردیبهشت را به
آنان آنچه کارگران شهرداری اهواز هر ماه به عنوان دستمزد   به گفته....از او طلبکاراند ۶۱و ۶۴نکرده و بابت سنوات سالهای 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501569-%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%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%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
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501569-%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%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%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
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501569-%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%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%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


شود اما هرگز میزان آن  بار در پشت درهای بسته تعیین می ست که میزان آن سالی یکهای مزدی قانون ا می گیرند حداقل

 کفاف معیشت آنها را نداده است

 «درآمده پرداخت مستمری به کم»توقف طرح / معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون به ایسنا خبر داد

http://www.isna.ir/news/96032815901 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه ، احمد میدری  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸ا،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسن
ـ جهت شناسایی نیازمندان غیرتحت پوشش نهادهای « رفاه اجتماعی»نام تعداد کثیری در سامانه  اجتماعی ضمن اعالم ثبت

در  وی .های بیشتر خبر داد ای انجام بررسیدرآمدها ـ ، از متوقف شدن این طرح در راست حمایتی و پرداخت مستمری به کم
درحال حاضر تعداد قابل توجهی در سامانه : گفت« درآمدها پرداخت مستمری به کم»خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح 

گر با وجود آن که اعالم کردیم تنها افراد نیازمند که دارایی و درآمد آنان بیان: افزودمیدری  .اند خدمات حمایتی ثبت نام کرده
نیازمند بودن آنان است، در این سامانه ثبت نام کنند و حتی براساس بعد خانوار سقف میزان درآمد خانوار های متقاضی را نیز 

درصد کسانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام کرده اند هم اکنون تحت پوشش کمیته  03اعالم کردیم، اما متاسفانه اوال 
درصد دیگری که تحت پوشش  03از میان   و بنابراین ثبت نام آنها بی دلیل بوده است؛ ثانیاامداد یا بهزیستی قرار هستند 

اند نیز تنها یک سوم آنان مشمول بازرسی میدانی خواهند شد تا  نهادهای حمایتی نبوده و در این سامانه ثبت نام کرده
: میدری اعالم کرد .صال مشمول این طرح نمی شوندمتوجه شویم نیاز آنان واقعی است یا خیر؛ سایر ثبت نام کنندگان نیز ا

 ....لذا درحال حاضر اجرای این طرح متوقف شده است تا بررسی های الزم را انجام و پس از آن مجددا طرح را آغاز کنیم

 سعودی عربستان گشت نیروهای توسط بوشهری صیاد شدن کشته شب گذشته رخ داد؛

 

 

گذشته دو قایق صیادی بوشهر در اطراف های شب  طی:آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 
و یک صیاد جان خود را از دست  و عربستان با تیراندازی گشت دریایی سعودی مواجه شدندسکوهای نفتی و مرز آبهای ایران 

سرنشین دیگر قایق که پسر متوفی بوده، جان . در اثر این تیراندازی، یکی از سرنشینان یکی از این دو قایق فوت شد .داد 
از قرار معلوم، از قایق دیگر با دو  .وشهر رساندو همراه جسد صبح امروز خود را به اسکله صیادی جفره ب سالم به در برد 

سرنشین که همراه آنها بوده اطالعی در دست نیست و براساس اظهارات اولیه احتمال توقیف وی توسط گارد دریایی 
 .عربستان وجود دارد

 کافی  شب به کارگران کار ساعت انتقال تابستان؛ گرمای در:یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار

 گرفت جدی باید را شب در ایمنی شرایط/نیست

 

یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار که ، عیسی ثعلبی  :مده است آ  ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
صرف اینکه بگوییم کارگران ساختمانی برای رها شدن از گرمای  ؛گوید تجربه کار در مناطق جنوب کشور را دارد می

ه دردسر افتادن فرسای تابستان کار شبانه کنند، کافی نیست و کارفرمایان باید تدابیر ایمنی الزم برای جلوگیری از ب طاقت
فرسایی  صورت طاقت به در فصل تابستان در مناطق جنوبی گرمای هوا : اظهار داشت عیسی ثعلبی  .کارگران را رعایت کنند

ناپذیری وارد  های جبران سازد و به آنها آسیب یابد که این موضوع مستقیما کارگران ساختمانی را متاثر می افزایش می
رسد که با تاریک  درجه سانتیگراد می 03ای هوا در مناطق جنوبی کشور در طول روز به بیش از طور معمول گرمبه  .سازد می

وی با بیان اینکه ....شود اما شرجی بودن هوا حتی در شب نیز آزاردهنده است درجه از گرمای هوا کاسته می 0شدن هوا تا 
لباس کارگر در هنگام کار و عرق : ه نباشد، تصریح کردلباس کارگران باید از جنسی انتخاب شود که در هنگام کار آزاردهند

هایی  شود که لباس شود از این رو همواره به کارفرمایان توصیه می سوز شدن می کردن نباید به تن بچسبد چراکه موجب عرق
راحت روزانه در ثعلبی درخصوص گنجانده شدن برنامه است .از جنس کتان و نه پالستیک در اختیار کارگران ساختمانی بگذارند

دقیقه استراحت کند و البته باید محیط  00ساعت یکبار  2در این ایام کارگر باید هر : هنگام انجام کارهای ساختمانی، گفت
 .دقیقه استراحت کارایی ذهنی و جسمی کارگر را افزایش دهد 00استراحتش مساعد و خنک باشد تا این 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501533-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%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-9/501246-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501246-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501246-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 جان تجمع کردند کارگر اخراجی جهان مقابل استانداری زن ۸۵

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/28/1439615 

 

شده روغن نباتی جهان که از آذر ماه سال  کارگر اخراج ۸۱تعداد   :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ،زنجان از خبرگزاری تسنیم به گزارش

ماه  0شده روغن نباتی جهان بعد از نزدیک به  عدیلکارگران ت.اند، مقابل استانداری زنجان تجمع کردند گذشته به سرکارهایشان برنگشته

اند و برای برگشتن به کار امیدی  شان هستند، آنها دیگر به قول مسئوالن بدبین شده فکر گرفتن حق نشینی قید جهان را زده فقط به خانه

ن حق و حقوق و اعالم اعتراض دوباره به مسئوالن کارگر امروز این کارگران برای گرفت 83بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از سرگردانی  .ندارند

ما از آذر ماه "یکی از کارگران با بیان اینکه  .استانی مبنی بر برنگشتن به کار با وجود قول اکید مسئوالن مقابل استانداری زنجان تجمع کردند

صورت  کارخانه اکنون به: ، گفت"شود ر از دیروز میسراغ ما نیامده و هر روز وضعیت بدت سال گذشته بیکاریم و کسی برای برگشت به کار به

ها دوندگی نه  ما بعد از ماه"وی با ابراز اینکه  .اند صوری باز است و از فروردین ماه به بعد کارگران در کل یک ماه در شرکت حضور کامل نداشته

ما از : ، بیان کرد"ایم مان را با هزاران زحمت چرخانده ندگیایم و نه برای بیمه بیکاری ما اقدام شده است، ما در این مدت ز ریالی پول گرفته

افتد نوشته و یا از زبان مسئوالن بیان شود چرا که  ها عاجزانه تقاضا داریم به داد کارگران برسند و آن چیزی که اتفاق می مسئوالن و رسانه

خواهیم  ت که حق بیمه ما پرداخت نشده و اکنون که میماهی اس 23: وی خاطرنشان کرد.فکر بیکاری چندین ماهه کارگران نیست کسی به

 ....ایم برای بیمه بیکاری اقدام کنیم با مشکل مواجه شده

 تر است؟ صرفه ها به ایجاد کدام شغل/  های مختلف اشتغالزایی در بخش هزینه

http://www.isna.ir/news/96032715549 

 

در سالهای گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک یسنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ا
به ویژه دانش آموختگان  التحصیالن دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان فارغ

به مشاغل اداری و دولتی و دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین شده 
دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک تحصیلی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، . اند باشد تمایل پیدا کرده

کارشناسان ....شود های اداری زائد، طوالنی شدن زمان صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان می بروکراسیوجود 
درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی  ۷بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور 

در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای حل .الم کرددرصد اع ۲.۷آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را 
در ....درصدی اقتصاد است ۸تا  ۷هزار شغل در کشور باید ایجاد شود که تحقق آن نیازمند رشد  ۶۱۱معضل بیکاری ساالنه 

ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور 
اگر قرار به ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع .گیرد بیکاری این امر در رأس اولویتهای اقتصادی کشور قرار می

غل و مالی بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت و خروج از این بحران الزم است که با در نظر گرفتن هزینه ایجاد ش
های مختلف که در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات کارگری از نظر گذشت، دولت  گران بودن و ارزان بودن شغل در بخش

گذاری  هایی متمرکز شود و سرمایه دوازدهم با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساختهای الزم باید در بخش
 .یشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشدکند که در کمترین زمان ممکن ب

 روز تجمع کردند  کارگران شهرداری منطقه دو اهواز برای دومین

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/06/18/1717323 
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نفر از کارگران پیمانی خدماتی منطقه دو  ۶۱۱حدود  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکبه نوشته سایت خبری آفتاب ؛ 
اند؛ صبح امروز برای دومین روز پیاپی بصورت همزمان مقابل ساختمان  که طی چند ماه گذشته حقوق نگرفتهشهرداری اهواز 

هستیم که تحت مسئولیت   نفر ۶۱۱حدود این کارگران می گویند که ما .مرکزی شهرداری وشورای شهر اهواز تجمع کردند
دو شهر اهواز در فضای سبز مشغولیم اما در   منطقه( یک ،دو وسه )در سه ناحیه« سپهر قلعه گلی» شرکت پیمانکاری 

آنان آنچه کارگران شهرداری اهواز هر   به گفته....چند ماه مزد از کارفرما طلبکاریم  ای مدیران این شرکت بابت توجه نتیجه بی
بسته تعیین بار در پشت درهای  های مزدی قانون است که میزان آن سالی یک ماه به عنوان دستمزد می گیرند حداقل

 .شود اما هرگز میزان آن کفاف معیشت آنها را نداده است می

 یافت خاتمه روز ۸۷ از پس آذربایجان صنعت گسترش کارگران صنفی اعتراض 

 

که « گسترش توسعه صنعت آذربایجان»کارگران کارخانه  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابه 
کارفرما و مسئوالن دولتی موقتا   ه معوقات مزدی خود دست از کار کشیده بودند صبح دیروز با وعدهاز فروردین ماه در اعتراض ب

 ۶۷)دیروز   کارگران گسترش توسعه صنعت آذربایجان در حالی  روزه ۸۷حدود   تجمع.به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند
ای را برای رفع  هرستان تبریز با دعوت از کارفرما جلسهش  دادستانی  خاتمه یافت که همزمان با اعتراض روز گذشته،( خرداد

دیروز کارفرما وعده پرداخت یک ماه از مطالبات عق افتاده کارگران   در جلسه: کارگران می گویند.مشکالت کارگران برگزار کردند
کارگران معترض ....طرف کندرا داده بود درعین حال کارفرما وعده کرده حداکثر تا شش ماه مشکالت کارخانه وکارگران را بر 

روزه آنها در این واحد تولیدی، تاخیر در پرداخت مزدی آنها در یکسال ونیم گذشته بوده  ۸۷دلیل اعتراض حدودا   :گویند می
 ....کارگران داده است  در این بین کارفرما فقط مبالغی را به صورت الحساب به.است

  ات حکومتی کردستانت مدیرکل تعزیرتجمع کارگران ایستک و توضیحا

http://kurdtoday.ir/news/25542/ 

 

 در تجمع با ایستک کارخانه کارگران شنبه روز  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ارس،ف از نقل به ُکردتودی، گزارش به
 اعالم کارخانه این نقل و حمل ناوگان توقیف حکم صدور به نسبت را خود اعتراض کردستان حکومتی تعزیرات کل اداره جلوی
 که شد خواسته کارگران تمام از کارخانه به ورود از بعد امروز :گفت خبرنگاران به ایستیک کارخانه کارگران نماینده. کردند

 کشور سراسر در ایستک کارخانه نقل و حمل ناوگان تمام :کرد تصریح برزنجه وریا.بروند هایشان خانه به و کنند ترک را کارخانه
 ولی هستند انوادهخ دارای آنها از کدام هر که دارد کارگر 023 حدود حاضر حال در کارخانه این :افزود وی. است شده توقیف

 ایستک آرم که خودروهایی تمام :کرد تصریح وی.کنند ترک را خود کار محل شده خواسته کارگران این تمام از امروز متاسفانه
 درجه 03 گرمای در خودروها داخل کارخانه این محصول که است حالی در این و است شده توقیف کشور سراسر در دارند
 این مالک علیه گمرک شکایت پرونده وثیقه :افزود سنندج ایستک کارخانه کارگران نماینده.است فاسدشدن حال در اهواز

 ....اند کرده توقیف را کارخانه این محصوالت حامل خودروهای سند، این توقیف جای به ولی است گمرک گرو در کارخانه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501692-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%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-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501692-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%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-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://kurdtoday.ir/
http://kurdtoday.ir/


 درصدی اشتغال در معادن در دهه اخیر ۹۵۷رشد 

032815833http://www.isna.ir/news/96 

 

آخرین آمار تفکیکی از اشتغال در حوزه معدن و همچنین  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک یسنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ا
درصد رشد  ۵۱۷.۱دهد که در دهه اخیر در بخش معدن بیش از  نشان می آخرین اعالم مسئوالن از اشتغال در این بخش

ریزی و مدیریت کشور از اشتغال در بخش معدن و  بر اساس گزارش سازمان برنامهدر این رابطه  .اشتغال وجود داشته است
رتباطات، بازرگانی و بخش دیگر مانند کشاورزی، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری، ا ۵۶

داری، خدمات موسسات مالی و پولی، خدمات امالک و مستغالت، خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و  رستوران و هتل
 ۵۲۲۱نفر در سال  ۸۱هزار و  ۵۴اشتغال در بخش معدن از  ۵۲۶۱تا  ۵۲۲۱خانگی و نیز غیرقابل طبقه بندی، طی سال های 

در ادامه گزارش سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور میزان اشتغال ....رسیده است ۵۲۶۱نفر در سال  ۴۱۵هزار و  ۶۵به 
 ۵۲۱۱درصد، سال  ۱.۶۷معادل  ۵۲۴۱درصد، سال  ۱.۶۴معادل  ۵۲۲۱مستقیم بخش معدن نسبت به جمعیت طی سال 

درصد و در سال  ۱.۲۶معادل  ۵۲۸۱درصد، سال  ۱.۶۷معادل  ۵۲۷۱درصد، سال  ۱.۶۱معادل  ۵۲۲۱درصد، سال  ۱.۱۵معادل 
درصد بوده است که با توجه به وجود حجم باالی ذخایر معدنی و شرایط منحصر به فرد این بخش برای  ۱.۴۴معادل  ۵۲۶۱

 .رونق اقتصاد، این میزان اشتغال رقمی بسیار پایین است

 پردازند می را تدبیرها بی بهای پرسنل /مزدی مطالبات برای تهران مترو کارکنان از جمعی تجمع

 

ی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران از جمع :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا به 
با تجمع در ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه کالج به عدم پرداخت معوقات ( خرداد ۶۸/یکشنبه ) صبح امروز  ۵۵ساعت 

از   نفر ۶۱۱حدود .های حمایتی و نبود تشکل کارگری مستقل اعتراض کردند ای، بد حسابی صندوق مزدی، مشکالت بیمه
صبح امروز در ساختمان مرکزی این شرکت در  ۵۵کارکنان عملیاتی، ستادی و اداری شرکت بهره برداری مترو تهران از ساعت 

هزار نفری کارکنان مترو تهران از  ۸علت برپایی این تجمع صنفی نارضایتی جمعیت  .چهارراه کالج تجمع اعتراضی برگزار کردند
نبود تشکل کارگری مستقل در این   های حمایتی و ای، بد حسابی صندوق ت بیمهبابت عدم پرداخت معوقات مزدی، مشکال

نفر به  ۲۱۱۱کارکنان شرکت مترو با اشاره به اینکه تعداد کارکنان مترو در زمان مدیریت فعلی از   .سازمان عنوان شده است
آغاز و تا به  ۵۲۸۶در بازه زمانی که از سال  ها ها استخدام افزایش بی حساب و کتاب: هزار نفر افزایش یافته است، گفتند ۵۱

امروز ادامه داشته، موجب شده است که متروی تهران نتواند معوقات مزدی کارکنان این شرکت را پرداخت کند چنانچه هم 
یکی  نبود تشکل مستقل کارگری در راس شرکت مترو...  .میلیون تومان معوقات مزدی داریم ۴تا  ۲اکنون هر کدام از ما بین 

به »دیگر از مواردی است که گویا کارکنان شرکت مترو به آن اعتراض دارند چرا که به گفته معترضین مدیریت این مجموعه 
 ...تشکیل یک تشکل مستقل کارگری را نمی دهد  اجازه« هیچ عنوان

 کنیم دوباره شکایت می/ کارکنان ذوب آهن در معرض خطراند :مدیرکل محیط زیست استان اصفهان

http://www.isna.ir/news/96032815736 
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مدیرکل محیط زیست استان اصفهان  ،حمیدرضا ظهرابی :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یکبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

م ذوب آهن در فهرست صنایع آالینده قرار دارد هم محیط زیست و هم مراجع قضایی به این کارخانه اخطار داده بودند نا: گفت
کارخانه ذوب : داشتاظهار وی  .ولی متاسفانه ترتیب اثری داده نشده و شکایت دوباره از این کارخانه در دستور کار است

اهش میزان آالیندگی، تغییراتی در واحدهای خود ایجاد کند، اما متاسفانه آهن در دو سال اخیر تالش کرده بود که برای ک
... .های شبانه و روزانه واحدهای ذوب آهن با یکدیگر متفاوت است داد فعالیت هایی به دست ما رسید که نشان می گزارش

کرد و با این وضعیت باید  را مشکل می در منطقه بوی تند ترکیبات آروماتیک واقعا نگران کننده بود و تنفس: ظهرابی تاکید کرد
نام : وی خاطرنشان کرد .ها واقعا در معرض خطر است ها بود چرا که سالمتی آن شدیدا نگران وضعیت کارکنان این بخش

کارخانه ذوب آهن در فهرست صنایع آالینده است و محیط زیست و مراجع قضایی به این کارخانه در خصوص آالیندگی اخطار 
 .ند اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده و شکایت دوباره از این کارخانه در دستور کار استداده بود

 گیرند؟ باالترین حقوق را کدام مدیران می

http://www.isna.ir/news/96032815963 

حکایت  ، از این۵۲۶۱بررسی حقوق و دستمزد سال  :آمده است  ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک یسنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ا
تعدادی از در این زمینه،  .کنند دارد که مدیران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت می

هزار نفر از شاغالن کشور در سه سطح  ۵۱۱های دریافتی بیش از  کارشناسان در بررسی آمار و اطالعات مربوط به حقوق

دهد  اند که نتایج آن نشان می آوری و مورد بررسی قرار داده یتی اطالعاتی را جمعمدیران ارشد، میانی و سطوح غیرمدیر
 .کنندگان حقوق قرار دارند میلیون تومان در هر ماه در صدر دریافت ۲.۶مدیران ارشد حوزه نفت و گاز با دریافتی متوسط 

میلیون تومان در  ۴.۶ه عمران و ساختمان با میلیون تومان و حوز ۱.۱افزار با  همچنین مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرم
مدیران میانی نظام بانکی به طور . در سطح مدیران میانی صدرنشنیی با نظام بانکی است. های دوم و سوم قرار دارند رتبه

میلیون و  ۲.۷میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و بعد از آنها مدیران حوزه میانی نفت و گاز با  ۴.۴متوسط رقمی در حدود 
این در حالی است ....اند های بعد قرار گرفته میلیون تومان دریافتی ماهانه در رده ۲.۱مدیران صنایع مخابراتی و الکترونیکی با 

 ۶.۱۱نیرو در دولت در هر ماه حدود اعالم کرده است برای جذب هر  رئیس سازمان امور اداری و امور استخدامی که اخیرا
 .شود میلیون تومان هزینه می

 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی خلف وعده کارفرما، اعتصاب و تجمع خود را از سر گرفتند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6209 

 

ر پی خلف وعده کارفرمای نیشکر هفت تپه در پرداخت د :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ؛...اتحادیه آزاد به نوشته سایت 
مطالبات کارگران این شرکت، آنان برای چندمین بار در طول هفته های گذشته، صبح امروز نیز دست از کار کشیده و اقدام به 

البات معوقه پس از وعده های مکرر از سوی کارفرما، امروز قرار بود یکماه از مطبطوری که  .تحصن در محوطه شرکت کردند
مسئولین کارخانه دیروز طی جلسه ای با تعدادی از آنان در محل مدیریت شرکت اعالم ،کارگران پرداخت شود با این حال 

کردند اول ماه آینده اقدام به پرداخت بخشی از مطالبات شان خواهند کرد که این امر مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت و صبح 
کارفرمای نیشکر هفت تپه ....خلف وعده های مکرر از سوی کارفرما دست به اعتصاب و تجمع زدند امروز آنان در اعتراض به

علیرغم وعده های مکرر برای پرداخت مطالبات معوق کارگران شاغل و بازنشسته و با  تحمیل فضای امنیتی بر محیط کارخانه 
ا قلدری و بی تفاوتی کامل نسبت به پرداخت دستمزد از طریق دوربین گذاری و استقرار دائمی نیروهای انتظامی در آن ب

خرداد کارگران وعده پرداخت فقط یکماه  20کارگران و سایر مزایای آنان خودداری میکند و علیرغم اینکه در اعتصاب و تجمع روز 
ی های خود در برابر شرایط از مطالبات معوق آنان را داده بود امروز از پرداخت این مبلغ ناچیز نیز خودداری کرد و به بی تفاوت

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه  اعالم کرده اند فردا نیز به اعتصاب و تجمع   .مشقت بار کارگران و اعتراضات شان ادامه داد
 .خود ادامه خواهند داد و تسلیم وعده ای توخالی کارفرما نخواهند شد

 هزار تومان ۹۱حداکثر قیمت کیلویی / قیمت برنج منطقی نیست

http://www.isna.ir/news/96032815974 
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مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد ،کاوه خاکسار  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک یسنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ا  
اعالم کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چراکه کشاورزی 

ساالنه : داشتاظهار وی  .هزار تومان ۵۷هزار تومان است، نه  ۵۶حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی 
هزار تن بوده که طی  ۸۱۱شود و حداکثر نیاز بازار برای واردات  میهزار تن برنج در کشور تولید  ۶۱۱حدود دو میلیون و 

ای اصرار دارند با تکرار شایعه کمبود برنج به واردات بیشتر این محصول کمک  های گذشته نیز رعایت شده است، اما عده سال
رنج درجه یک در این بازه زمانی که اما مردم باید بدانند که قیمت عمده فروشی ب...: وی افزود .کنند که نیازی به آن نداریم

هزار تومان است و در چنین شرایطی  ۵۶تا  ۵۱تولید داخلی کاهش پیدا کرده و عمدتا برنج خارجی در بازار وجود دارد کیلویی 

قیمت منطقی برنج در بازار خرده فروشی نباید افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته به محض آغاز برداشت برنج و ورود 
شود میزان تولید  وی با بیان این که پیش بینی می: خاکسار تصریح کرد....شود ها شکسته می حصول جدید به بازار قیمتم

در فصل زراعی پیش رو قطعا : میلیون تن خواهد شد، گفت ۶.۶برنج در سال جاری به اندازه سال گذشته معادل بیش از 
کرد این محصول با افزایش و رشد مناسبی رو به رو خواهد شد که در سطح زیر کشت برنج کاهش پیدا خواهد کرد، اما عمل

 .آینده آمار آن اعالم خواهد شد

 از سرگیری اعتصاب در هفت تپه در پی عدم پرداخت حقوق

http://www.kanoonm.com/2733 

رکت نیشکرهفت تپه اعتصاب گسترده در ش :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر،یک
نفر از بخشهای مختلف شرکت شامل کارگران رسمی ۷۱۱خرداد بیش از۶۸امروز۵۱ساعت .  درجه خوزستان۱۱دردمای باالی 

روزمزدها و حقوق اردیبهشت ۶۲و فروردین واردیبهشت  ۶۱و روزمزدی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفندماه
معوق ،تمدید و تجدید نشدن دفترچه های درمانی دست به اعتصاب درجلوی مدیریت ۶۱و۶۴پاداش سالهای .کارگران رسمی 

درصدسهم کارفرما به ۴نفر افراد بازنشسته اسفندماه شرکت نیز به دلیل پرداخت نشدن  ۲۴۱نفر از  ۶۱۱حدود  .شرکت زدند
درجه ۱۱دلیل گرمای شدی باالی به .... سازمان تامین و بالتکلیفی وضعیت شغلی خود کارگران شاغل راهمراهی میکردند

محل اعتصاب را ترک کردند و مقرر شد که روز بعد نیز تا رسیدن به خواسته های قانونی خود به اعتراض  ۵۶کارگران، ساعت
 .نیروی های انتظامی نیزدر محل اعتصاب حضورداشتند. ادامه دهند

 !رد ضرب وشتم قراردادنددره وسطي را مو نیروهای انتظامی وحراست متقاضیان کار روستاي آق

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6212 

 

در يک ماه گذشته جمعي از کارگران اين معدن که ساکن  :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  ؛ یک...به نوشته سایت اتحادیه آزاد

دادن شغلشان در  ردادها و ازدستبودن قرا هايشان در اعتراض به فصلي دره وسطي هستند، به همراه خانواده روستاي آق
او . دره درخواستشان را براي بازگشت به کار بشنود مقابل در اصلي معدن تجمع کردند تا شايد کارفرماي معدن طالي آق

کارگران فریاد  .آمیز کارگري پايان داد باالخره صداي کارگران را شنید و روز پنجشنبه با برخورد انتظامي به اين تجمع مسالمت
هايمان و قراردادهاي فصلي،  رفتن زمین ما به همراه جمعي از اهالي روستا، به نشانه اعتراض به بیکاري و ازبین»: زنند  می

هاي ما  کس توجهي به خواسته هايمان برحق است اما هیچ آمیز بود و خواسته اعتراض ما مسالمت. دست به تحصن زديم
ما هم به تجمعمون ادامه داديم اما نیروهاي انتظامي . ا، معدن شروع به کار کردهاي م آن روز بدون توجه به خواسته. کند نمي

دره وسطي  در يک ماه گذشته جمعي از کارگران اين معدن که ساکن روستاي آق «... .خوايم فقط همین ما کار مي... اومدن و
دادن شغلشان در مقابل در اصلي معدن  بودن قراردادها و ازدست هايشان در اعتراض به فصلي هستند، به همراه خانواده

او باالخره صداي کارگران را . دره درخواستشان را براي بازگشت به کار بشنود تجمع کردند تا شايد کارفرماي معدن طالي آق
 اين کارگران در مدت يک ماه گذشته .آمیز کارگري پايان داد شنید و روز پنجشنبه با برخورد انتظامي به اين تجمع مسالمت

که  خرداد درحالي 20روز پنجشنبه، . اند کردند و خواهان بازگشت به کار شده بارها در مقابل در اصلي معدن تجمع برگزار مي
هايشان در مقابل در تجمع کرده بودند، با برخورد نیروهاي حراست و نیروهاي  کلیه کارگران سابق معدن به همراه خانواده

 ....انتظامي مواجه شدند



 !کوهبنان وتجمع خانوادگیشان درجاده01-02رگران معادن زغال سنگ هشونی غربی واعتصاب کا

-02کارگران دو معدن زغال سنگ هشونی غربی و:آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی؛ یک
ن دومعدن وخانواده هایشان با کارگر ای233کوهبنان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند وحدود 04

 .این مسیر را بستند 04-02تجمع در  محور ورودی معدن 

 .کارگر این معادن نیز درهمین رابطه دست به تجمع اعتراضی  مقابل فرمانداری کوهبنان زدند23همچنین امروزحدود 

 نیستند بهداشتی نیازهای حداقل تامین به قادر بالغ زنان اینجا/نشینی حاشیه به محکومیم

  یاسمن خالقیان: گزارش
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ست و فقط تا وقتی هوا  دوزی کنار زنی که مشغول سوزن :آمده است   ۶۲خرداد۶۸شنبه  یک ،گزارش خبرگزاری دولتی ایلنابا  
نه، باید کمک کنم، »، مدرسه میری؟ «سالمه ۵۱»روشن است فرصت کار دارد؛ دخترکی برادرش را محکم در آغوش گرفته؛ 

یک روسری سبز موهای یکدست سفیدش را «...با « خندد می»رسه نمیرن؟ ها هم مد بقیه بچه« .مدرسه از ما فاصله داره
سابد و در آخر با  سابد تا چرک از لباس کم شود، در کنارش یک گودال پر از آب گل آلود است، بیشتر می پوشانده؛ با فشار می

در این بین گاهی نگاهش را . سابد خواند و با فشار می کنم؛ می در دنیای او جریان پیدا می. کشد همان آب؛ لباس را آب می
بیشتر از هفتاد . ام حرکت شده و به او خیره مانده جهان اطرافم بی. شود زند و دوباره مشغول شستن می به نگاهم گره می

داند، او را  سال سن دارد و دختر بزرگش بعد از فوت خواهر کوچکتر به خاطر نوعی بیماری که پیرزن نامش را به درستی نمی
، داستان « دوری از درمانگاه موجب مرگ دخترک شده»داند  است، اما پیرزن می  مقصد حاشیه شهری صنعتی ترک کردهبه 

زنی که چون دیگر مردم روزگاری در بهار زندگی بود و امروز فراموش . تکراری زن تنها در روستای دور افتاده در استان فارس
 ... در سایت ایلنا ... ه نشین فارس گزارشی خواندنی از زندگی مردم حاشی... .شده

 

 ۸اشی مرزهای شهر تهران هستند که یازده میلیون نفر در حو هستند تهران شهر مرزهای حواشی در نفر میلیون
ها لزوما خارج از مرزهای شهر نیستند ولی به لحاظ کیفیت پایین بنا و خدمات  بد مسکن. میلیون نفرشان بد مسکن هستند

کند  ها؛ سنگفروشی دارد، تاکید می مردی که در نزدیکی یکی از همین خانه. زیرساختی شهری از استانداردها فاصله دارند
هایی فقیرنشین که  محله. نشینی به شکل انبوه وجود دارد های غیررسمی و حاشیه یابان زندان قرچک سکونتگاهکه در خ

پسری « .برات عادی میشه، بذار یه کم بگذره»... .هایشان قابل رویت است مشکالت اقتصادی و اجتماعی به وضوح در کوچه
ددکار زیاد میاد اینجا؛ اما خب خیلی هم فایده نداره، یه دو روز غذا م». نوجوان گوینده این جمالت است که کتاب در بغل دارد
آها اومدی مارو سوژه « ».مددکارنیستم، خبرنگارم« ».ها گرسنه میمونن میرسه بعد میره تا ماهه بعد، اینجا خیلیا بیشتر موقع

و دیوار رد شده؟ هرچی بری جلوتر ها رو میبینی که از در  کنی، ببین هرچی بیشتر بری جلو وضعیت بدتر میشه، این سیم
گزارشی خواندنی از زندگی ...«.بدتر میشه، برق نداریم، آب شوره، اینارم بنویس؛ اما مراقب باش خیلی امن نیست

 ...در سایت ایلنا ... مردم حاشیه نشین 

جای خالی مهندسان سازه در مدیریت -یک کارشناس با مقایسه برج گرنفل و پالسکو مطرح کرد

 نبحرا

http://www.isna.ir/news/96032916679 
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یک کارشناس حوزه ساختمان به ،دکترمهدی روانشادنیا :آمده است ۶۲خرداد۶۶دوشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
جایگاهی برای مهندسان سازه در مدیریت بحران :رج گرنفل لندن و پالسکو پرداخت وگفتمقایسه حادثه آتش سوزی در ب
نمای کامپوزیتی پایه پلیمری بوده که  برج گرنفل یک برج مسکونی با سازه بتنی و: گفتوی .کشور در نظر گرفته نشده است

بامداد و در زمان شروع  ۵سکونی در ساعت نمای آن نیز منجر به تسری آتش به طبقات باالترشده است و به دلیل کاربری م
داری با سازه فلزی بود و ااری و اما ساختمان پالسکو ساختمانی ، تج.مستقر بودند خانوار در آنجا ۵۶۱آتش سوزی بیش از 

: این کارشناس حوزه ساختمان تشریح کرد... .آتش سوزی زمانی اتفاق افتاد که کسبه هنوز به محل کارشان نرسیده بودند
باید قبل از وقوع حادثه برای ساختمان  این دو پالن . ر مدیریت بحران درمواجه با آتش سوزی پالن فرار و پالن اطفاء وجود داردد

ساخته  طبقه در سطح شهر تهران  03بنابراین باید پالن اطفاء و فرار را برای حدود هزار برجی که باالی . تعبیه شده باشند
ها در  و ساختمان  ساز برای برج ها  افزارهای شبیه بایستی مدل سازی آتش و دود توسط نرم همچنین .اند تعبیه کرد شده

مقاوم سازی در برابر "با نام  در مقررات ملی ساختمان مباحثی : روانشادنیا در پایان خاطر نشان کرد .آینده انجام شود
بنابراین این حوادث برای ما .شود  د از آنها استفاده میوجود دارد که متاسفانه به صورت محدو" نگهداری و تعمیرات " و"حریق

 .داشته باشیم سرمشقی است تا توجه بیشتری به اصالح مقررات و استفاده از آن 

 کارورزی

 التحصیلِ  فارغ یک /سرمایه صاحبان خدمت در بیگاری یعنی کارورزی 
  نسرین هزاره مقدمگزارش  /است بیشتر درآمدش کارورزی از مسافرکشیبیکار

-/9/502177http://www.ilna.ir 

 

 

از طرح جدید کارورزی برای فارغ التحصیالن بیکار،   :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
فهمد دستمزدش فقط ماهی سیصد هزارتومان است، حتی  همان که میکنم؛  اطالعات اندکی دارد؛ اطالعاتش را کامل می
سیصد هزارتومان برای یک ماه کار؟ اگر فقط روزی سه بار مسیر خانه تا میدان »: برای شنیدن جزئیاتِ طرح دیگر رغبتی ندارد

سه سالی ، دو : ویدمهندس علی می گ...پرده اول  «!آید صادقیه را مسافر بزنم، بیشتر از سیصد هزارتومان گیرم می
گرچه در . سه سالی است که به اصطالح مهندس است؛ مهندس صنایع،التحصیل شده؛ دو  شود که از دانشگاه فارغ می

دوران دانشجویی متکی به درآمد پدر بوده و دستش در دخل خانوار، از وقتی به اصطالح مهندس شده، تصمیم گرفته یک 

سازی  ارزان» : در منظر پایانی این گزارش خواندنی آمده است ...ا دربیاورد؛مهندس مستقل باشد؛ خودش خرجِ خودش ر
  التحصیالن و چه در شکل مهارت آموزی یا چه در قالب طرح کارورزی برای فارغ  نیروی کار به بهانه بهبود فضای کسب و کار،

در تدوین الیحه اصالح   هم ارزان سازی شاگردی سابق برای کارگران، پروژه جدیدی نیست؛ قبل از این -احیای همان استاد
حال دوباره . های جمعی کارگران این الیحه معیوب را بالاثر گذاشت قانون کار، در دستور کار قرار گرفت؛ اما اعتراضات و حرکت

نی مزدبگیران، تر، رانت دادن به کارفرمایان از جیب آسیب پذیر ترین قشر جامعه یع باز هم این ارزان سازی و یا به عبارت ساده
های کارگران اوج گرفته، نگرانی از این که تََتمه آن چیزهای  سرلوحه عمل فرادستان قرار گرفته؛ حال دوباره باز هم نگرانی

 .بیش از صد سال جنبش و مبارزه کارگران باقی مانده، با طرح کارورزی و مهارت آموزی به یغما برود  اندکی که از میراث
ها و  گریزی بیراه نیست؛ این روزها فقط افرادی مانند مسئوالن موسسه خیریه اصفهانی خوشحالند؛ قانوننگرانی کارگران ُپر

گیرد؛ دارند قانون  های کوچک و در محالت پایین شهر، دارد رنگ و بوی قانونی به خود می هایشان در کارگاه رفتن زیرابی
بََرندگان و سودجویان پاداش  کاهند تا به بیگاری رامت ناتمام نیروی کار میکنند؛ دارند باز هم از ک مند می هایشان را قانون گریزی

َکمی هم که شده، باز هم بچرخد؛ چرخی که ایرادش نه در گران   بدهند تا شاید به این قیمت گزاف، چرخی به نام تولید،
 « ...بودن دستمزدها، در جایی دیگر است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502177-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%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-9/502177-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 روز تجمع کردند  نکارگران شهرداری منطقه دو اهواز برای دومی

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/06/18/1717323 

نفر از کارگران فضای سبز نواحی یک ،دو وسه  ۶۱۱بیش از : آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهبه گزارش سایت خبری  آفتاب، 
مقابل ساختمان استانداری اهواز ادامه   ، برای دریافت مطالبه خودمنطقه دو شهرداری اهواز سومین روز اعتصاب خود را

است،  ها پرداخت نشده از فروردین ماه تاکنون مزدی به آن: یکی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو اهواز گفت.دادند
در جریان تجمعات : افزودندمعترض کارگران  .آنها پرداخت نشده است ۶۱و ۶۴همچنین جدا از دستمزد سنوات سالهای 

ی گذشته مقابل ساختمان مرکزی شهرداری وشورای شهر اهواز مسئوالن مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی روزها
 ....هایی دادند که هنوز محقق نشده است وعده

 

قول می دهم معوقات : نماینده شهردار/ تجمع پاکبانان زاهدانی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
 را قبل از عید فطر پرداخت کنیم

 http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/95718 

زاهدان در مقابل این 0ارگران شرکتی شهرداری منطقه ک :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبه ،عصر هامونخبری   به گزارش
 .شهرداری تجمع کرده و خواهان پرداخت عیدی و حقوق خود شدند

 

و عیدی گذشته خود خبر داده و از وضعیت  ماه حقوق2تا0این کارگران، در این تجمع از پرداخت نشدن ر پایه این گزارش ب
 .پرداخت حق اوالد، تامین لباس و دستکش کار، پرداخت حق بیمه و غیره اعالم نارضایتی کردند

وی .تکه نانی برای خود می خریم تا از گشنگی نمیریم ،ماه است که تنها با یارانه2حدود : یکی از این کارگران حاضر گفت

دلیل عدم پرداخت کرایه خانه، به ما تا پایان ماه جاری مهلت تخلیه داده است و بچه هایم از  صاحب خانه به: ادامه داد
غیر پرداخت حقوق که آن را هم کامل و برحسب قانون کار : یکی دیگر از حاضرین گفت....گشنگی درحال مریض شدن هستند

ساعت به 8کنند و این درصورتی است کل ماه را روزانه  روز واریز می00و یا  02، 03واریز نمی کنند، بیمه های ما را ماهانه 
 .فعالیت مشغول می باشیم

 اخراجی کارگران هرروزه تجمع/شدند اخراج اراک آب آذر کارگر ۱۱

   

های نیروگاهی  کارگران کارخانه آذرآب که در زمینه پروژه :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 

کارگر بخش رنگ وسند پالست این واحد صنعتی با دست  ۶۶از تعدیل می کنند  پاالیشگاهی، پتروشیمی و سیمان فعالیت

این کارگران برای بازگشت بکار تقریبا هر روز مقابل درب ورودی شرکت دست به  .دهند کم سه ماه مزد معوقه خبر می

سابقه کار سال  ۸کم از یک تا  ها که دست به گفته این کارگران، علت اخراج این گروه از همکاران آن... اعتراض صنفی می زنند

در حال حاضر پیمانکاری که جدیدا مسئولیت  است و  سند پالست به یک شرکت پیمانکاری اند واگذاری واحد رنگ و داشته

این کارگران با یادآوری اینکه جدا از اخراجهای اخیر هنوز  .نیروی کار جدید جایگزین آنان کرده است، این بخش را بر عهد گرفته 

ماه مزد ۲مجموع کارگران این کارخانه برای   از قرار معلوم: اردادی در این واحد مشغول کارند، افزودندکارگر قر۵۱۱۱نزدیک به 

الحسنه این واحد صنعتی از  ماه حق بن پرداخت نشده و وضعیت نامعلوم بیمه تکمیلی درمانی و صندوق قرض ۷معوقه، 

های گذشته هیچ مشکلی در  آذر آب اراک با وجود آنکه در سالگویند کارخانه  کارگران این کارخانه می....کارفرما طلبکارند

زمینه تولید و فروش محصوالت خود نداشت، هم اکنون از یکسال قبل به دلیل کمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچار 

 .مشکل شده است

http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/95718/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/95718/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/95718/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/95718/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://asrehamoon.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502072-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C


 قاچاق تریاک به تهران با بطری/ قاچاق 

http://www.isna.ir/news/96032916711 

 

رئیس پلیس مبارزه با مواد  ،سرهنگ محمد بخشنده :آمده است   ۶۲خرداد۶۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دو شنبه
با بیان اینکه در تحقیقات انجام  وی.قم خبر داد -مخدر تهران بزرگ از دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر در عوارضی تهران 

شده در این خصوص مشخص شد که متهم اصلی با همکاری فردی دیگر در صدد انتقال محموله مواد مخدر با یک دستگاه 
با هماهنگی مقام قضایی مبادی ورودی تهران تحت کنترل در آمده و چند تیم : اتوبوس مسافربری به تهران است، گفت

گرم  ۷۶۲کیلو و  ۷۲وی با بیان اینکه در بازرسی از این اتوبوس  .واصالتی منتهی به تهران اعزام شدندعملیاتی به محورهای م
بطری کوچک در قسمت عقب اتوبوس  ۶۲۴ای در  مواد مخدر مکشوفه به طرز بسیار ماهرانه: تریاک کشف و ضبط شد، گفت

   ...سه قاچاقچی دستگیر شدند ... .جاسازی شده بود

 :وگو با مهر گلستان در گفت مدیرکل تعاون

 معدنچی ۶۵بازگشت به کار / معدن زمستان یورت بازگشایی شد

http://www.mehrnews.com/news/4008515 

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی   ،زهرا بهرامی :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبه ؛آزادشهر/ به نوشته خبرگزاری دوتی مهر
رچند در روزهای ه... .معدنچی خبر داد ۲۱گلستان از بازگشایی معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر و بازگشت به کار 

ماهه این معدن خبر داده بودند اما شواهد و قرائن از بازگشایی معدن زمستان یورت و  ۲نخست پس از حادثه مسئوالن از تعطیلی 
مدیرکل   در این رابطه سعید مازندرانی،. معدنچی بیکار شده بر اثر این حادثه حکایت داشت ۶۱۱معدنچی از  ۲۱بازگشت به کار 

جلسه مشترکی با حضور دو گروه از ( خرداد ۶۲)سه شنبه هفته گذشته : گفت رفاه اجتماعی استان گلستان تعاون، کار و
نمایندگان کارگران معدن زمستان یورت و ملچ آرام که هر دو زیر مجموعه شرکت شرکت البرز شرقی هستند، مدیرعامل شرکت، 

وی با بیان اینکه این جلسه به منظور ایجاد تفاهم بین کارگران .شدمدیرکل صنعت، معدن و تجارت و اطالعات استان و ما برگزار 
در واقع این نشست برای رفع دغدغه کارگران، بازگشت مجدد آن ها به کار و از سر گیری فعالیت : معدن و کار برگزار شده بود، افزود

کار از : و تعمیرات معدن انجام شده نه بهره برداری، افزودوی با تاکید بر اینکه این بازگشایی به منظور آوار برداری  ....معدن برگزار شد
وی با یادآوری اینکه بعد از آن .نفر از کارگران بازگشت به کار شدند ۲۱تونل شماره دو و سه معدن آغاز می شود و در مرحله نخست 

روز زمان  ۴۱و تعمیرات معدن زمستان یورت  ایمنی، بازسازی: نفر از کارگران معدن ملچ آرام به کار باز می گردند، ادامه داد ۵۱۱هم 
نیاز دارد و پس از اتمام آن و بازدیدهای کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و نداشتن مشکل، 

ن و هم کارفرما به گفته مازندرانی در جلسات برگزار شده در هفته اخیر هم کارگرا.مجوز بهره برداری برای معدن صادر می شود
یکی از توافق : وی تصریح کرد .ارتباط خوب و به دور از خصومت و درگیری داشتند و دو طرف به خواسته های یکذیگر تمکین کردند

مهم این جلسات، برگزاری نشست های فصلی با حضور کارشناسان، کارگران و مسئوالن و مدیران شرکت بود تا حوادث تلخ تکرار 
 .نشود

اده  کارگران کارخانه شیشه فلوت دراعتراض به عدم پرداخت ماه حقوق،حق نامه سرگش
 بیمه ومطالبات دیگر

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6217 

کارگران کارخانه شیشه فلوت طی نامه ای  :آمده است   ۶۲خرداد۶۶، دو شنبه... به موجب خبرمندرج در سایت اتحادیه آزاد
ماندارتاکستان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگراعالم داشتند سرگشاده خطاب به فر

: تعدادی از کارگران کارخانه شیشه فلوت شهرک فارسجین از توابع بخش ضیاءآبادگفتند .وخواستار پرداخت مطالباتشان شدند
دریافت نکردیم؛ از همه مهمتر حق بیمه کارگران این را  ۵۲۶۲_۵۲۶۱_ ۵۲۶۴ماه گذشته و عیدی و سنوات سال ۲ما حقوق 

تواند نزد کاسب محل  یک پدر تا چه اندازه می : نویسندگان نامه یاد اور شدند   .واریز نشده است ۵۲۶۱شرکت از دی ماه 



کدوم پول؟ با  کنیم اگر حق زندگی داریم با آیا ما حق زندگی داریم یا نداریم؟ از شما سوال می  زندگی خود شرمنده باشد؟

استان قزوین دارای  و تاکید دارند که ... و در شش بند خواسته های خود را بر شمرده اند  کدوم بیمه و کدوم عیدی و سنوات؟
مهمترین معادن   .هزار تن برآورد می شود 849میلیون و  22معدن فعال سیلیس است و میزان ذخایر سیلیس استان نیز  00

دهند؛ فارسجین یک از روستاهای  معادن قرمز آبد، کسیه چین، میزوج، زاجکان و شورجه تشکیل میسیلیس استان قزوین را 
 ... .در نزدیکی این روستا معادن سیلیس فعال وجود دارد. کیلومتری قزوین است 20اطراف شهرستان تاکستان در 

 آموزی مهارت طرح عواقب از مجلس نمایندگان /است تخلف کارورزی اجرای بر اصرارکارورزی 

 خبرند بی

دبیر  وپیشین شورای عالی کار  عضوان، شراصغر ب :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
های کارورزی و مهارت آموزی با مقرراتی که در فصل پنجم قانون کار برای  مفاد طرح: گوید می اجرایی خانه کارگر اصفهان

های به ظاهر اشتغالزا مرتکب تخلف  بینی شده مغایرت دارد و وزارت کار از بابت اصرار بر اجرای این برنامه آموزش کارگران پیش
های کارآموزی و مهارت آموزی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطرنشان  با اشاره به مطرح شدن طرح.شده است

های قانون کار  های کارآموزی و مهارت آموزی از سوی وزارت کار به حداقل ح متاسفانه ما شاهدیم که با مطرح شدن طر: کرد
خواهند وضعیت آموزش قشر تحصیل  شاگردی خواندن این طرح می -ی با استادمتاسفانه برخ: گفتوی  .توجهی نشده است

ما باید شرایط را به نوعی فراهم کنیم که با کشورهای پیشرفته رقابت کنیم ولی این . کرده ایران را به دوران صفویه بازگردانند
تماعی و قانون کار را سست خواهد کرد، های تامین اج ها پایه این طرح: می گویداو .گرداند طرح ما را به گذشته بازمی

گویند که هنوز به قانون آسیبی نرسیده  ها را بررسی نکردند و بدون اطالع از عواقب آن تنها می نمایندگان مجلس این طرح
مجلس از قدرت نظارتی خود بر مسائل : برشان در پایان به نقش نظارتی مجلس در اجرای قوانین اشاره کرد و گفت.است

های کارآموزی و مهارت آموزی به  مجلس باید از دولت بپرسد که چرا در طرح. استفاده و این دو طرح را بررسی کنندکشور 
 .های قانون کار اهمیت داده نشده است حداقل

 بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرو توهین های بی اساس جناب نوبخت به معلمان

id=6213http://www.etehadeh.com/?page=news&n 

 

  !آقای نوبخت متشکریم :آمده است ۶۲خرداد۶۶شنبه،دو... رج در سایت اتحادیه آزاد به موجب خبر مند

پیش از این . متشکریم از این که برای نخستین بار صادقانه دیدگاه خود را درباره ی آموزش و پرورش و معلمان ابراز نمودید
ده بودند که نگاه دستگاه های تصمیم گیر و برنامه ریز نسبت به آموزش و تشکل های صنفی و صاحب نظران بارها اعالم نمو

پرورش نگاهی مصرفی است و تصور می کنند بودجه ای که با هزاران ایراد و کسری و تأخیر به بخش آموزش کشور می 
مود تشکل ها اکنون سخنان برخالف همیشه، دور از تکلف شما مشخص ن. دهند، حکم صدقه دارد و برای رفع بال است

اشتباه ننموده و شما حتی از این که مبالغی را که باید به روز پرداخت می شده است،پس از چند سال تأخیر به آموزش و 
و البته متأسفیم از این که وزارت آموزش و پرورش ....پرورش پرداخت نموده اید،آن هم البته ناقص، ناراحت و گله مند هستید

استه ی وزیر فورا نسبت به یک یادداشت کوتاه انتقادی نسبت به وزیر در یک روزنامه، واکنش که روابط عمومی آن به خو
آن جا که باید از . نشان می دهد نسبت به این سخنان با آن ادبیات تحقیر آمیز و غیر منصفانه اش، هیچ عکس العملی ندارد

   .وش است و خاضعحقانیت کارکنان خود به ویژه معلمان دفاع نماید، مانند همیشه خام

آموز در مدرسه استثنایی چهار برابر  هزینه یک دانش/ معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

 آموز عادی است دانش

http://www.isna.ir/news/96032916708 

ن این که معاون وزیر آموزش و پرورش با بیا ،مجید قدمی :آمده است   ۶۲خرداد۶۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دو شنبه
در دولت یازدهم بودجه سازمان آموزش و پرورش : یک درصد دانش آموزان کشور، دانش آموزان استثنایی هستند، گفت

آموز در مدرسه استثنایی  دهد هزینه یک دانش آمارها نشان می: داشتاظهار وی  .استثنایی چهار برابر افزایش یافته است
در نظام جمهوری اسالمی عالوه بر خدمات آموزشی و توانبخشی به : دوی افزو.آموز عادی است چهار برابر دانش

معاون وزیر آموزش و پرورش تعداد مدارس استثنایی  .شود های حمایتی به صورت رایگان به آنها ارائه می آموزان، برنامه دانش
... .دهد استثنایی را تشکیل میگروه کم توان ذهنی بیشترین تعداد دانش آموزان : باب اعالم کرد و گفت 0073در کشور را 

خروجی : که این سازمان با کمبود نیروی انسانی روبروست تصریح کرد معاون وزیر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این
 .شود برابر ورودی آن است که این کمبود نیرو از طریق آزمون استخدامی رفع می 2.0این سازمان 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502084-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%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-9/502084-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF


مسئوالن تکیلف ما را : بوس رانان  مینی/ خالی شدن مینی بوس مشکالت مقابل استانداری زنجان

 مشخص کنند

http://www.mojerasa.ir/khabar/2445/ 

زنجان تجمع  ستانداریجمعی از مینی بوس رانان امروز مقابل ا  :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبه موج رسا، به گزارش
  های تاکسیرانی و اتوبوسرانی رسیدگی به مشکالت شان هستند، این رانندگان از اینکه بین خواسته اند و خواستار کرده

  .اند اند، شکایت خود را به استاندار زنجان آورده سرگردان مانده

 

مشکل ما این است که در این : یکی از رانندگان مینی بوس با گالیه از وضعیت پیش آمده برای این قشر به موج رسا گفت
خواهد و روز دیگر نیز  شود، روزی اداره راهداری صورت حساب سال را می شهر هر کسی زود از خواب بیدار شد، رئیس ما می

وی با بیان اینکه تکلیف ما نشخص  ... .یگر نیز باید پاسخگوی تاکسیرانی باشیمخواهد و روز د اتوبوس رانی از ما مدارک می
تمامی رانندگان مینی بوس از قشرهای پایین جامعه و : نیست که زیر نظر تاکسیرانی هستیم یا اتوبوسرانی اظهار داشت

ین شهر و مردمش خدمات ارائه بیشترشان مستاجر هستند چرا باید این چنین ظلمی در حق ما شود، تا به امروز برای ا
هزار تومان  233ایم اما دیگر جان به لب رسیده است، این در کجای قانون آمده که به خاطر یک کارت تردد در داخل شهر  کرده

استانداری زنجان این روزها محلی برای گرفتن حق قشرهای مختلف  .باید پرداخت کنیم در شرایطی که ما کارت تردد داریم
قابل تامل است که   رود، این موضوع از یک جهت ه و هر کسی که مشکلی دارد به سراغ مدیریت ارشد استان میتبدیل شد

   .چرا سازمانها قادر به حل مشکالت مردم نیستند که این چنین در بیشتر روزها شاهد تجمع مقابل استانداری هستیم

 انکار سخت مشاغل در کودکان اشتغال/ :"کار کودک در مشاغل سخت"مدیر نمایشگاه عکس 

 جنسی جرائم قربانی کار کودکان/شود می

 

در  مدیر نمایشگاه عکس کار کودک، پیمان شریعتی  :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،  به
. این نماشگاه در راستای ترویج پیمان نامه حقوق کودک و حمایت از کودکان کار برگزار شده است :گوید مشاغل سخت می

بخشی از کودکانی : وی افزود .شود گردی انکار می وی در عین حال تاکید دارد که برخی از مشاغل کودکان کار همچون زباله
از این رو این بار خواستیم که با برگزاری این نمایشگاه حرف خود را . کان کار هستندشود کود که حقوق آنها نادیده گرفته می

شریعتی با بیان اینکه .شود گردی انکار می به صورت مستند ارائه دهیم زیرا هنوز برخی از مشاغل کودکان کار همچون زباله
ما خواستار آن هستیم که روایتی : آمده است، گفتها به نمایش در ارائه روایتی واقع گرایانه از زیست کودکان کار در عکس

های آجرپزی و  های کودکان درکوره از طرفی فعالیت. گرایانه از کار کودکان و از زیست کودکان در کارهای سخت ارائه دهیم واقع
من در کارهای مربوط های این انج وی در خصوص فعالیت ....گردی برای اولین بار در این نمایشگاه به نمایش درآمده است زباله

های مربوط به کار کودک را از طریق دولت در قالب الیحه  تالش انجمن این بوده که توصیه: به قانونگذاری و اصالح قوانین گفت
وی در .کند تا قوانین را به نفع کودکان کار اصالح کند تالش می  در حال حاضر انجمن حقوق کودک. به مجلس ارائه شود

ها در سراسر کشور از کودکان کار در  این عکس: های نمایش داده شده دراین نمایشگاه گفت کسآوری ع خصوص جمع
گرد دیده می شوند  البته بیشتر کودکان زباله. های آجرپزی گرفته شده است داری، کوره مشاغلی همچون صیادی، گاومیش

 .شود که کار آنها توسط پیمانکاران شهرداری انکار می

http://www.mojerasa.ir/khabar/2445/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.mojerasa.ir/khabar/2445/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.mojerasa.ir/khabar/2445/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.mojerasa.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501999-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501999-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C


 بیمه اعتباری ردیفِ  کدام از دولت/ماند می آن سرگشاد از شیپور دمیدن به کارورزی طرح/ کارورزی

 کند؟ می تقبل را کارفرمایان

ها آنقدر برای عملیاتی  کارشناس اقتصادی؛ دولت،اطهاری :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
هایی نظیر  ون نهادسازی دقیق برای اجرای طرحاند تا بد ای عجول هستند که همیشه ترجیح داده های توسعه شدن برنامه

هایی از این قبیل مشکل بیکاری را حل و فصل  آموزی اقدام کنند، بنابراین بعید است که بتوان با اجرای طرح کارورزی و مهارت
ت برای به های تصمیم دول روزها در حال بزرگ شدن است، هنوز جنجال های اشتغالزایی دولت این شمار مخالفان برنامه.کرد

التحصیالن دانشگاهی خاموش نشده است که این بار افشای خبر ابالغ اجرای طرح  اجرا گذاشتن طرح کارورزی فارغ
این اقتصاددان در  ....های اشتغالزایی دولت شکل بگیرد ها علیه طراحان برنامه آموزی باعث شد جبهه جدیدی از انتقاد مهارت

درصد کارگران  ۸۱: نفر از شمول قانون کار، تصریح کرد ۵۱نفر و  ۱های کوچک زیر  کارگاه  ادامه با اشاره به تجربه معافیت
های کوچک از امنیت شغلی و معیشتی استانداری برخوردار  ها مشغول کارند، آیا کارگران کارگاه همچنان در این گروه از کارگاه

این کارشناس . ها را گسترش دهد آموزی دامنه این معافیت هستند که حاال دولت قصد دارد تا با اجرای طرح کارورزی یا مهارت
هزار فرصت شغلی جدید هر سال ارائه شده  333کم  ای که از سوی دولت کنونی برای ایجاد دست اقتصادی با اشاره با وعده

این تعهد به های سیاسی شده است چراکه برای انجام  های ملی گرفتار بحث ریزی رسد که برنامه به نظر می: است، افزود
میلیارد  ۶۱۱  کم درصدی اقتصادی و دست ۸امکان دسترسی به یک رشد   جای آن باید هایی نیازی نیست و به چنین مشوق
توسعه جدید از اجرای  وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید پیش از اجرای هر برنامه.گذاری فراهم شود دالر سرمایه

درصد از بودجه عمرانی   ۴۱اکنون  هم: های قبلی درس عبرت گرفته باشد، تصریح کرد طرح خورده  آمیز و یا شکست موفقیت

های  شود که نتیجه آن ناتوانی همزمان دولت در دو حوزه پرداخت یارانه و اجرای پروژه ها می ها صرف پرداخت یارانه استان
های  های طرح تبعاتی که قرار است با اجرای معافیت توان نگران از بابت عمرانی است؛ بنابراین با چنین تجربه نزدیکی نمی

 .آموزی به وجود بیاید، نگران نبود کارورزی و مهارت

 یافت خاتمه کارفرما  وعده با تهران مترو کارکنان جمعت

 

که روز گذشته توسط گروهی نفری  233تجمع اعتراضی   :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
ت مبنی بر پرداخت هر چه مساعد مدیرعامل این شرکاز کارگران شرکت متروی تهران برگزار شده بود با وعده رسیدگی 

جمعی از کارکنان این شرکت به ایلنا گفتند که کارکنان متروی  .سریعتر مطالبات مزدی و رفع مشکالت بیمه ای به پایان رسید
آنها در عین  .با تاخیر فراوان در میان آنها حضور یافت« علی قلی ها»تهران تنها وقتی تجمع اعتراضی خود را پایان دادند که 

هزار نفر از  8معوقات مزدی « با دریافت تسهیالت»است که به زودی  می گویند که علی محمد قلی ها وعده داده حال 
در عین حال قلی ها هیچ توضیحی در خصوص حل مشکل عدم واریز مبالغ کسر شده از ....پرسنل مترو تهران را پرداخت کند

 .حقوق پرسنل برای واریز صندوق ها حمایتی ارائه نکرد

 اهواز شهرداری دو منطقه سبز فضای کارگران تجمع روز سومین آغاز

 

 

 نفر از کارگران فضای سبز نواحی یک ،دو و ۶۱۱بیش از   :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
خرداد ماه سومین روز اعتصاب خود را مقابل ساختمان استانداری اهواز ادامه  ۶۶ه دو شهرداری اهواز امروز دوشنبه سه منطق

این کارگران که خواستار  .ایم بیست وهفتم خرداد ماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کرده  از روز شنبه.دادند
در جریان تجمعات روزهای گذشته مقابل ساختمان مرکزی شهرداری : امه افزودنددریافت مطالبات معوقه خود هستند در اد

به  .هایی دادند که هنوز محقق نشده است وشورای شهر اهواز مسئوالن مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی وعده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501837-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501837-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501937-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501976-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%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%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


ودیت حق اوالد وبیمه ادعای آنان، یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو اهواز محد

 .های آنان است خانواده

ها آماده  میلیون تومانی ۰۵تا /گذاران فرشتگان تکلیف سپرده دور سوم تعیین/  اخبار تازه از کاسپین

 باشند

http://www.isna.ir/news/96032916947 

 

ترین تصمیم برای رسیدگی به وضعیت  در تازه  :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
های این تعاونی  گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان قرار بر این است تا قبل از عید فطر مرحله سوم از پرداخت سپرده سپرده

در جریان رسیدگی بطوری که  .تکلیف قرار خواهند گرفت میلیون سپرده در فرآیند تعیین ۱۱اساس تا سقف  بر این. آغاز شود
گذاران تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگترین  تکلیف وضعیت سپرده به پرونده موسسه اعتباری کاسپین قرار بر این شد تا تعیین

خردادماه  ۸ماه تا  اردیبهشت ۶۸بر این اساس از . ای آغاز شود ر مرحلهماه و به طو زیرمجموعه این موسسه از اواخر اردیبهشت
شعبه مشخص شده کاسپین وضعیت خود را  ۶۱توانستند با مراجعه به  میلیون تومان می ۵۱های تا سقف  سپرده
توانستند به  تومان میمیلیون  ۶۱گذاران تا سقف  خردادماه مرحله دوم آغاز شد و سپرده ۶در ادامه نیز از  .تکلیف کنند تعیین

به گزارش ایسنا، توضیح اینکه ...  .خرداد ادامه داشت، اما همچنان ادامه دارد ۶۲شعب مربوطه مراجعه کنند که این مهلت تا 
این موسسه با پیوستن هشت . موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شد ۵۲۶۴موسسه اعتباری کاسپین در پایان سال 

از که انحالل آنها اعالم شده بود، تشکیل و قرار شد تا کاسپین مسوولیت رسیدگی به امور این هشت تعاونی اعتباری غیرمج
گذاران آن  ای از سپرده تعاونی را برعهده گیرد، اما در ادامه در جریانی قرار گرفت که با حواشی همراه شد که تجمعات گسترده

 .را به همراه داشت

 کار قانون پنجم فصل/کند می تیره را کار بازار دولت اشتغالزایی های برنامه/ کارورزی

 شود آموزی مهارت جایگزین

 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای  علی اصالنی،  :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،  به
گذارند و حاکمیت  های کارورزی و مهار آموزی هیچ افق روشنی در حوزه روابط کار باقی نمی طرح :گوید اسالمی کار کشور می

ای اساسی  هر طرحی در حوزه روابط کار باید به گونه: اظهار داشتاو . دکشن قانون را با گسترش بی نظمی به چالش می
های سه جانبه در شورای  بررسی  طرح بدون 2این در حالی است که این . توسط شرکای اجتماعی دولت چکش کاری شود

بیان اینکه معاف وی با  .دکن واقعی از اعتبار ساقط می  تحمیل شده است که همین امر آن را به معنای  عالی کار به کارگران
کردن کارورزان و مهارت آموزان از شمول قوانین حمایتی و مصوبات شورای عالی کار، جای افتخار ندارند که آن را جز محاسن 

در  اصالنی.ها همواره فاجعه آفرین بوده است نتیجه قانون زدایی از چهره طرح: این طرح در زمینه اشتغال زایی بدانیم، افزود
: ه با بیان اینکه تنش در روابط کارگر و کارفرمایی با چاشنی ارزان سازی کارگران، تنها دستاورد طرح کارورزی است، افزودادام

قانوگذار در فصل پنجم قانون کار به شرایط کارآموزی و حقوق آنها پرداخته است چرا که فلسفه فصل پنجم حفظ توازن و احترام 
 .فما استمتقابل در رابطه کارآموز و کار

 اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز پیاپی خود شد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6215 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501934-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%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-9/501934-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

در ادامه اعتصاب و تجمع مداوم کارگران نیشکر هفت تپه   :آمده است   ۶۲خرداد۶۶دو شنبه ؛...اتحادیه آزادبه نوشته سایت 
ه، دور تازه این اعتصاب و تجمعات که از صبح دیروز و بدنبال خلف وعده کارفرما در پرداخت یکماه از در طول هفته های گذشت

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران  .دستمزد معوقه کارگران آغاز شد امروز نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد
در حالی ادامه پیدا کرد که دیشب قائم مقام کارخانه از طریق تلگرام به  ایران، اعتصاب و تجمع امروز کارگران نیشکر هفت تپه

ساعت مطالباتشان پرداخت خواهد شد  اما کارگران با توجه به خلف وعده های مکرر کارفرما، این  48آنان اعالم نمود ظرف 
بستن درب کارخانه و ممانعت از ورود  وعده از سوی قائم مقام کارخانه را نپذیرفتند و صبح امروز اعتصاب و تجمع خود را با

با پایان تجمع امروز، کارگران اعتصابی نیشکر هفت ....نیروی انتظامی به محل کارخانه و ورود و خرج به داخل آن، ادامه دادند
بین تپه اعالم کردند در صورت تداوم بی توجهی کارفرما به خواستهایشان، عالوه بر ادامه اعتصاب، اقدام به بستن جاده 

این اولتیماتوم از سوی کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه و تاکید آنان بر ادامه اعتصاب . اهواز خواهند کرد -المللی اندیمشک 
درجه، کلیه ادارات  03برای دستیابی به مطالباتشان در حالی است که دقایقی پیش استانداری خوزستان بدلیل گرمای باالی 

 .ظهر روز چهارشنبه هفته جاری تعطیل اعالم کرد 02تا ساعت  دولتی و غیر دولتی استان را

 ماه به تعویق افتاده است ۶حقوق کارگران کارخانه شیشه فلوت 

346294https://www.radiozamaneh.com/ 

 

واقع در شهرک فارسجین )جمعی از کارگران کارخانه شیشه فلوت   :آمده است   ۶۲خرداد۲۱سه شنبهبه گزارش رادیو زمانه، 
ای به  هاست پرداخت نشده است، نامه شان نیز ماه ماه حقوق معوقه دارند و حق بیمه ۲، که (از توابع بخش ضیاءآباِد تاکستان

اند که تعویق مطالباتشان سبب  کارگران نوشته.اند های خود شده رسیدگی به خواستو خواستار   فرماندار تاکستان نوشته
تواند شرمنده خانواده خود  یک پدر تا چه حد می»: اند پرسیده شان آنها در نامه. زندگی نباشند های شده قادر به تامین هزینه

اشد؟ آیا ما حق زندگی داریم یا نداریم؟ از شما تواند نزد کاسب محل زندگی خود شرمنده ب باشد؟ یک پدر تا چه اندازه می
نوشته « صبح قزوین»خبرگزاری «کنیم اگر حق زندگی داریم با کدوم پول؟ با کدوم بیمه و کدوم عیدی و سنوات؟ سوال می

مه اند و بی و سال جاری را دریافت نکرده ۶۱، ۶۴های  ماه گذشته و عیدی و سنوات سال۲است کارگران این کارخانه حقوق 
با همکاری کارشناسان ژاپنی و اروپایی به  ۵۲۸۶کارخانه شیشه فلوت قزوین سال .واریز نشده است ۵۲۶۱آنان نیز از دی ماه 

کارگر در آن  ۱۱۱شود مجهزترین کارخانه شیشه خاورمیانه است، نزدیک به  در این کارخانه که گفته می. برداری رسید بهره
 .آغاز بکار کردند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دارو انواع قلم هزار 01 کشف/ قاچاق 

 

فرمانده انتظامی آق قال از کشف  ،زائریمجید سرهنگ  :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
روز گذشته ماموران یگان امداد آق قال حین گشت زنی در سطح حوزه : گفت وی .هزار قلم داروی قاجاق در آق قال خبر داد 73

در بررسی های صورت . حامل بار دارو مشکوک شدند وخودرو رامتوقف کردنداستحفاظی به یک دستگاه خودرو مزدا وانت 
سرهنگ زائری .گرفته توسط ماموران، مشخص شد این محموله دارویی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز از شبکه بهداشت است

https://www.radiozamaneh.com/346294
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/502812-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88


راننده خودرو به : کرد فرمانده انتظامی آق قال تصریح.هزار قلم انواع داروی قاچاق کشف شد 73با توقیف این خودرو : گفت

 .همراه محموله کشف شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصالح شد

 حمل مجوز فاقد دام راس 011 کشف /قاچاق کاال

ه انتظامی شهرستان فرماند ،رسول فراهانیسرهنگ  :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
در راستای اجرای طرح : گفتوی  .راس گوسفند فاقد مجوز حمل از یک دستگاه کامیونت خبر داد 033تاکستان از کشف 

به یک دستگاه " زنجان -تاکستان"تشدید مبارزه با قاچاق کاال، ماموران یگان امداد حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه 
ماموران در بازرسی : این مقام انتظامی ادامه داد .حامل دام مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند "کاویان"خودرو کامیونت 
وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی دام .راس گوسفند بدون پروانه بهداشتی و مجوز حمل کشف کردند 033از این کامیونت 

احشام مکشوفه تحویل اداره دامپزشکی : ست افزودمیلیون ریال برآورد شده ا 033مکشوفه بنا به نظر کارشناسان ، 
 .شهرستان تاکستان و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد

 اجرای معترضین خواسته /مشهد مخابرات خصوصی بخش کارکنان تجمعصبح امروز اتفاق افتاد؛

 است «بندی طبقه طرح»

 

صبح امروز بیش از دویست نفر از کارکنان شبکه کابل   :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
تجمع کنندگان در یک شرکت خصوصی .هوایی مخابرات مشهد مقابل ساختمان مرکزی مخابرات خراسان رضوی تجمع کردند

خواسته اصلی .نفر هستند این شرکت، سیصد  برات مشغول به کار هستند؛ پرسنل مسئول شبکه کابل هوایِی مخا
عالوه بر این، این کارکنان خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت . بندی مشاغل است اجرای طرح طبقه کنندگان،  تجمع

جمع با بیان این که هفت ماه یکی از حاضران در ت. مخابرات و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی مخابرات هستند
ایم؛ اما هیچ یک از  از ابتدای صبح امروز مقابل ساختمان مخابرات جمع شده: گوید قرارداد نداریم؛ می است سیصد کارگر 

 .همچنان ادامه دارد  از قرار معلوم این تجمع.اند مسئوالن این سازمان، حاضر به مذاکره با ما و پاسخگویی به حاضران نشده

 خمینی امام فرودگاه در قاچاق ارز ریال میلیارد 01 از بیش کشف/  قاچاق

های کشور از  فرمانده پلیس فرودگاه ،سردار حسن مهری :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
ماموران گیت : داشتاظهار  وی .خبر داد( ره)المللی امام خمینی میلیارد ریال انواع ارز قاچاق در فرودگاه بین 03کشف بیش از 

میلیارد و  03مرحله از اقدامات خود، هنگام چک و کنترل بار همراه مسافران موفق به کشف  4بازرسی پلیس این فرودگاه در 
عوامل گیت بازرسی پلیس این فرودگاه : های کشور خاطرنشان کرد پلیس فرودگاهفرمانده  .میلیون ریال ارز قاچاق شدند 832

درهم  933یورو و  800هزار و  2هزار دالر کانادا،  93  در یک مورد دیگر هنگام چک و کنترل مسافران ورودی از مبداء دوبی،
هرانه ای در داخل کیف جیبی جاسازی شده که به طرز ما( میلیون ریال 048در مجموع معادل؛ یک میلیارد و ) امارات قاچاق 

 ...بود، کشف کردند

 شدند اخراج نشستگی،باز جای به لوشان «واریان» کارگران

لوشان که از « واریان»کارگر کارخانه پاالیش روغن  ۲سرنوشت   :آمده است   ۶۲خرداد۲۱خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه به
از قرار معلوم این کارگران اخراجی جزء نیروهای رسمی  .یک سال پیش در انتظار نوبت بازنشستگی بودند، با اخراج رقم خورد

شود  گفته می....سال سابقه کاری هستند ۶۱روغن گیالن واریان لوشان هستند که همگی دارای بیش از  کارخانه پاالیش

اند از حدود یک سال پیش در  های بسته مواجه شده این کارگران تازه اخراج شده که اکنون برای ورود به محل کار خود با درب
اند چرا  اکنش به اخراج خود شکایتی را در اداره کار منجیل مطرح کردهاین کارگران در و .اند انتظار نوبت بازنشستگی خود بوده

تواند بدون حکم قانونی نسبت به اخراج آنها اقدام  که مدعی هستند به عنوان نیروی رسمی محسوب شده و کارفرما نمی
شاغل سخت و زیان آور منتظر ها فعالیت در م شود که آنها بعد از سال در مورد مطالبات صنفی این کارگران نیز گفته می.کند

بودند تا سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت هزینه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای آنها حکم بازنشستگی 
 ۶۱ماه دستمزد و عیدی سال  ۴صادر کند، همچنین کارگران مذکور به همراه شمار دیگری از همکاران شاغل خود هنوز بابت 

 ....داز کارفرما طلبکارن

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/502806-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502776-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%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-9/502776-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%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-5/502744-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502541-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 کارگران نباید را دولتمردان های کاری کم تاوان /دولت کلیدی وظیفه «اشتغال یجادا»کارورزی 

 بپردازند

 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای  ،حبیبیحسین   :آمده است   ۶۲خرداد۲۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه

براساس قانون اساسی دولت موظف به ایجاد اشتغال و فراهم کردن : اسالمی کار استان تهران با انتقاد از طرح کارورزی گفت

با انتقاد از طرح  .سازی نیروی کار، منافی قانون کار و قانون اساسی است های ارزان بستر زندگی شایسته است؛ طرح

اصلی دولت، ایجاد اشتغال و هزینه کردن برای آموزش نیروی کار است؛ منتها نباید   وظیفه: ی و مهارت آموزی گفتکارورز

به بندهای قانون اساسی و اصول مندرج در آن   وی در ادامه بحث،.ایجاد اشتغال با قانون اساسی و قانون کار در تعارض باشد

های گذشته دولت نتوانسته به وظایفش عمل کند؛  واضح است که در دهه:  گفتو تضاد طرح کارورزی با این اصول پرداخت و 

حبیبی  .ها را بپردازد تدبیری ها و بی کاری این عادالنه نیست؛ دولت خودش باید تاوان کم. حال چرا باید جامعه تاوانش را بپردازد

د و آن هم ارزان سازی نیروی کار است؛ ارزان کن دولت در بحث کارورزی یا مهارت آموزی یک هدف را دنبال می: تاکید کرد

ها  گویند کارگران نگران این طرح نمایندگان مجلس وقتی که می: و گفتا .التحصیالن سازی به قیمت استثمار جوانان و فارغ

و تا  کننده است دهند؟ عمل کردن خارج از حاکمیت قانون اساسی و قانون کار به شدت نگران نباشند؛ چه ضمانتی ارائه می

های  حبیی با تاکید بر این که طرح....ها ادامه خواهد داشت زمانی که این طرح ها از دستور کار خارج نشوند، این نگرانی

به جای ارزان سازی و کم کردن از   :کارورزی و مهارت آموزی با همه سندهای باالدستی و قوانین موجود مغایرت دارند؛ افزود

ها به استثمار نیروی  جاد کنند که سند ملی کار شایسته اجرایی شود؛ وگرنه این دست طرحکرامت نیروی کار، شرایطی ای

 .شود انجامد و در نهایت این استثمار به معضالت اجتماعی و فرهنگی بیشمار منتهی می کار می

 فقر تهدید دولت /شدن ظالمانه سمت به کار بازار قواعد تغییریک اقتصاددان مطرح کرد؛: کارورزی 

 بگیرد جدی را

شرایط کارشناس اقتصادی معتقد است ابراهیم رزاقی ،  :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
دهد که در نظر  های اشتغالزایی دولت برای کارگران بیکار درنظر گرفته شده است، نشان می ای که در برنامه غیر منصفانه

ها برای  شرایطی که در این طرح: گفت وی .ارزش است دولت تا چه اندازه نیروی انسانی حقیر و بی ،کارشناسان اقتصادی
دهد که رویکرد مقررات حاکم بر بازار کار ایران در جهت ظالمانه شدن در حال  نشان می کارگران بیکار درنظر گرفته شده است

به طور مثال در شرایطی که حداقل مزد یک کارگر نباید از : وی در دفاع از این دیدگاه خود گفت .تغییر سمت و سو دادن است
ارورزی به کارگر بیکاری که روزانه هشت تا ده ماهانه یک میلیون تومان کمتر باشد اعالم شده است که با اجرای طرح ک

هزار تومان پرداخت شود، آیا این شرایط فاصله گرفتن از اصول انسانی و مترقی قانون  ۲۵۱ساعت کار خواهد کرد، تنها
ریم، این آمار کار دا میلیون بی ۵۱تا  ۵۶در حال حاضر در ایران نزدیک به : رزاقی ادامه داد  ...اساسی را نباید ظالمانه بنامیم؟

های مختلفی که  دهد که موضوع بیکاری در حال تبدیل شدن به یک امر اجتماعی عادی است و در این میان دولت نشان می
شاگردی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارورزی  -های چون استاد های تعدیلی بوده اند با طرح تاکنون طالیه دار سیاست
کنند تا به زعم خود با ایجاد رونق اقتصادی آمار  اند می های کوچک سعی کرده به کارگاه  عافیتو مهارت آموزی و اعطای م

هایی ما را  چنین طرح: رزاقی با شرح وضعیت کارگران، بعد از اجرایی شدن طرح کارآموزی تصریح کرد....بیکاری را کاهش دهند
رو هستیم که  ما با طرحی روبه. دادند اد جان خود را از دست میکار زی  اندازد که در انگلستان بر اثر به یاد کارگرانی می

هزار تومان به کارگر پرداخت کند که این ظلم آشکار محسوب  ۲۵۱خواهد در برابر هشت تا ده ساعت کار حداکثر  می
جلس اگر نمایندگان م: این استاد دانشگاه در پایان با مطرح کردن پیشنهادی خطاب به نمایندگان مجلس گفت.شود می
ها  خواهند به اقتصاد کشور کمک کنند به جای رها کردن کارگر و کارفرما به حال خود، در خصوص نظارت بر مالیات می

 .داران به راحتی نتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند تر باشند تا سرمایه سختگیرانه

 است« بندی طبقهطرح »خواسته معترضین اجرای / تجمع کارکنان بخش خصوصی مخابرات مشهد

https://rowzane.com/news/article=94258 

 

بیش از دویست نفر از کارکنان شبکه کابل هوایی مخابرات مشهد  : آمده است  ۶۲خرداد۲۱سه شنبه،به گزارش سایت روزنه
رضوی تجمع دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت واجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان مرکزی مخابرات خراسان 

عالوه بر این، این کارکنان خواستار عقد قرارداد . بندی مشاغل است کنندگان،  اجرای طرح طبقه خواسته اصلی تجمع.کردند
تجمع کنندگان در یک شرکت .مستقیم با شرکت مخابرات و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی مخابرات هستند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502567-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-9/502567-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-9/502567-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-9/502496-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502496-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


اما هیچ یک  .مشغول به کار هستند؛ پرسنل  این شرکت، سیصد  نفر هستندخصوصی مسئول شبکه کابل هوایِی مخابرات 

 .اند از مسئوالن این سازمان، حاضر به مذاکره با ما و پاسخگویی به حاضران نشده

 نداریم بخور بدرد برنامه اشتغالزایی برای/کند نمی حل را بیکاری آموزی مهارت و رزیکارو/ کارورزی

نایب رئیس کانون عالی  به موازات اعتراض کارگران،  :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
. های کاروزی و مهارت آموزی همچنان ادامه دارد حانتقاد کارفرمایان از اجرای طر محمد عطاریان، ،های صنفی کارفرمایی انجمن

طرح های : اظهار داشت.های این چنینی باید به فکر رفع بیماری اقتصاد باشد دولت به جای اصرار بر اجرای طرح :گوید میوی 
تژی بدرد بخور نظیر کارورزی و مهارت آموزی مسئله اشتغال را در کشور حل نمی کنند و دولت باید برای اشتغال زایی، استرا

های خانگی و بهبود فضای کسب و کار  های زودبازده، بنگاه هایی مشابهی نظیر بنگاه در گذشته طرح: وی افزود .داشته باشد
های وقت اجرایی شد که به دلیل اینکه کارشناسی نشده بودند اشتغالی ایجاد نشد و بیکاری همچنان باقی  توسط دولت

 .های کارورزی و مهارت آموزی به سرنوشت طرح های قبلی دچار شوند وجود دارد که طرحماند، از این رو این احتمال 
هم اکنون افرادی با مدارک فوق لیسانس و دکترا در کارهایی همچون سرایداری و مشاغل خدماتی مشغول : عطاردیان گفت

ز این رو باید بیماری اقتصاد را حل کرد و ا: عطاردیان افزود .به کار هستند که این نتیجه کارایی نداشتن نظام آموزشی است
ای به  های بیمه نمی بایست به سمتی رفت که صرف صورت مسئله را پاک کرد چرا که حتی در این صورت اعطای معافیت

 .کارفرمایان فایده ای ندارد

 ها به صنایع کوچک اختصاص یابد درصد از منابع عمرانی استان21

 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و  ،علی یزدانی :آمده است   ۶۲خرداد۲۱،سه شنبه ایسنا به گزارش خبرگزاری دولتی
های فنی اعتباری در  لب طرح کمکها به صنایع کوچک در قا درصد از منابع عمرانی استان 23: های صنعتی ایران گفت شهرک

 2مناطق کمتر توسعه یافته و به ویژه نواحی صنعتی اختصاص دهند تا سه یا چهار برابر این مبلغ در قالب تسهیالتی با سود 
های صنعتی ایران با تاکید بر  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک... .درصد کمتر از نرخ مصوب به واحدها پرداخت شود

با : های صنعتی مجاور خود مورد استفاده قرار گیرند، تصریح کرد ه افراد بیکار در روستاها باید در واحدهای جدید شهرکاینک
ها تسهیالتی  های کوچک و متوسط برای احیا و توسعه این بنگاه اصالح نظام بانکی کشور و نگاه متفاوت نسبت به بنگاه

 ...به کیفیت محصوالت خود نیز توجه داشته باشند درنظر گرفته شده است اما واحدها نیز باید

 هایی از انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر ناگفته در گفتگو با مهر تشریح شد؛

 مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/4009549 

 

 

 

 

 

انفجار معدن آزادشهر به عنوان نماینده بخش معدن   :آمده است   ۶۲خرداد۲۱وشته خبرگزاری دولتی مهر ، سه شنبهبه ن
پس از  .هزار نفر نشان داد وضعیت در معادن بسیار اسفبارتر از آن است که نشان می دهد ۵۴۱کشور و اشتغال بیش از 

سعید مازندرانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از   شهر ، روز از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ آزاد ۴۲گذشت 
وی با تاکید  .معدنچی خبر داد ۲۱بازگشایی معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در روز یکشنبه هفته جاری و بازگشت به کار 

کار از تونل شماره دو و سه معدن آغاز : برداری، افزود بر اینکه این بازگشایی به منظور آوار برداری و تعمیرات معدن انجام شده نه بهره
این خبر در حالی منتشر شد که در روزهای نخست پس از  .نفر از کارگران بازگشت به کار شدند ۲۱می شود و در مرحله نخست 

ال خرید تجهیزات ایمنی و حال باید این سوال را مطرح کرد که اصو ....ماهه این معدن خبر داده بودند ۲حادثه مسئوالن از تعطیلی 
 ۴۲رعایت اصول استاندارد در معادن چقدر بر هزینه های مالک معدن و بهره بردار می افزاید که عدم رعایت انها ارزش کشته شدن 

آیا در این تسهیالت رقمی . سوال بعدی این است که بیشترین سهم تسهیالت کشور به بخش معدن تعلق گرفته است نفر را دارد؟
نوسازی و تجهیزات به روز ایمنی معادن در نظر گرفته شده است و یا این تسهیالت تنها در اختیار صنایعی همچون خودرو و برای 

و سوال آخر اینکه آیا دو وزارتخانه و چندین سازمان عریض و طویل دولتی با قربانی کردن سازمان های  پتروشیمی قرار می گیرد؟
یا مسئول فنی معادن و بازرش و بهره بردار میتوانند از وظایف خود سرباززده و عدم پرداخت  معدن و کوچکی همچون نظام مهندسی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502468-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


هزار نفر نقش بسزایی  ۵۴۱معادن کشور با اشتغال حدود  .و بیمه و ناامنی محیط کار را در تمام معادن کشور نادیده بگیرند  حقوق

 در این بخش مهم همچون معدن آزادشهر اجرا و نظارت می شود؟ در رشد ناخالص ملی و همچنین صادرات دارند اما آیا امنیت

 کارگران / معوقه های حقوق پرداخت عدم به اعتراض در زاهدان شهرداری شرکتی کارگران تجمع

 دارند واهمه شکایت از شرکتی

حدود صد نفر از کارگران شرکتی شهرداری زاهدان در   : آمده است  ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
شهرداری  ۱این کارگران که بیشتر در منطقه  .اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی مقابل سازمان شهرداری تجمع کردند

یای آنها مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ این معوقات، به حق اوالد و مزا ۲تا  ۱زاهدان مشغول به کار هستند؛ بین 
از آنجا که : گویند این کارگران می.است گردد؛ در عین حال دستمزد آنها نیز در ماههای گذشته کامل پرداخت نشده برمی

ماهه است و طرف حساب ما یک شرکت پیمانکاری، از ترس اخراج و بیکاری جرئت نداریم به اداره  قراردادهای ما موقت و یک
ها بخواهند که با کارگران خود، قرارداد مستقیم  ه اوضاع ما رسیدگی کنند و از شهرداریکار شکایت کنیم؛ مسئوالن باید ب

 .منعقد کنند

 کاران برای تسهیالت به تهران نیایند دیگر معدن

http://www.isna.ir/news/96033017426 

 

رئیس سازمان نظام  -نادعلی اسماعیلی دهج  :آمده است   ۶۲خرداد۲۱،سه شنبه ایسنا به گزارش خبرگزاری دولتی
گذاری فعالیت های معدنی در دفاتر سازمان نظام مهندسی  میز صندوق بیمه سرمایه درباره استقرار- مهندسی معدن ایران 

و بحث چابک سازی در وزارت خانه مطرح  با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی کافی ندارد معدن، گفته بود
مهندسی معدن که به عنوان یک تشکیالت نظام مندی شناخته   است، بخشی از وظایف وزارتخانه به سازمان نظام

از جمله این کارها که به زودی به مرحله اجرا می رسد این است که صندوق بیمه سرمایه گذاری شود و  شود، محول می می
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های  صندوق....فعالیت های معدنی جهت تسهیالت دهی در استان ها مستقر خواهد شد

است که از طریق ارائه ضمانت نامه  ( وایمیدر)زیر مجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  معدنی از
اهمیت این صندوق از این رو است  . کند های تسهیالت خاص معدنی به فعاالن این بخش برای دریافت اعتبار الزم کمک می

 .که در حوزه معادن اغلب تسهیالت مورد نیاز رقم های باالیی داشته و باید متناسب به جنس فعالیت معدنی بلند مدت باشد
میلیارد تومان ضمانت نامه صادر  ۸۱در سه ماه آخر سال گذشته توانست نزدیک به  گفته عربی مزرعه شاهی، این صندوقبه 
   . سیدمیلیارد تومان خواهد ر ۶۱۱تا  ۵۱۱و در صورت همراهی نظام بانکی میزان ضمانت نامه ها در سال جاری به  کند

 آغاز شناسایی نیازمندان/برابری حداقل پرداختی به مددجویان 5افزایش  داد خبر رفاه وزیر

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21514 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه  علی ربیعی، :آمده است  ۶۲خرداد۲۱به نوشته روزنامه آرمان؛ سه شنبه

های حمایتی مقطعی نیست  باید تاکید کنیم سیاست: شناسایی خانوارهای نیازمند به صورت پایلوت شروع شده است گفت

 تا :گفت مددجویان به پرداختی حداقل افزایش به اشاره با وی.و ادامه می یابد و جزو سیاستهای دائمی دولت دوازدهم است

 باید و است شده آغاز پایلوت صورت به نیازمند خانوارهای شناسایی و رسد یم برابر پنج به میزان این دوازدهم دولت پایان

 وزیر.است دوازدهم دولت دائمی های سیاست جزو و یابد می ادامه و نیست مقطعی حمایتی های سیاست کنیم تاکید

 تسهیل دنبال به گذشته الس :کرد عنوان و بود خواهد ای زنجیره اشتغال برنامه اینکه بیان با اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 نوزاد کودکان سرپرستی داوطلب ها خانواده بیشتر متاسفانه .یافت افزایش درصد93 ها خانواده به کودکان واگذاری شرایط،

 وی .بپذیرند سرپرستی به هم را بزرگتر کودک ها خانواده که کنیم فراهم ای گونه به را شرایط خواهیم می ما اما هستند

 .دهیم می ارائه خدماتی آنها به ما ندارند را بزرگتر کودک از نگهداری توان ها خانواده از برخی اگر یحت :داد ادامه

 !ماه حقوق کارگران کارخانه نورد و لوله صفای ساوه1عدم پرداخت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502458-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%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-9/502458-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/95050113049
http://www.isna.ir/news/95050113049
http://www.isna.ir/news/96032916399
http://www.isna.ir/news/96032916399


 

ره گروه معاون فنی رئیس هیات مدی ،بهرام ظهور : آمده است  ۶۲خرداد۲۱سه شنبه برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی ؛
و مزایای کارگران شرکت نورد و لوله صفای ساوه از هفته  حقوق های معوقهبخشی از : صنعتی صفا در استان مرکزی گفت

کارگران این شرکت چهار ماه حقوق معوقه از ماه های گذشته دارند که با فروش : داشت وی اظهار .آینده پرداخت می شود
هفته گذشته با : وی تصریح کرد .ت، پرداخت این معوقات به زودی آغاز می شودمحصوالت و دریافت بخشی از مطالبات شرک

توجه به تامین نشدن مواد اولیه، این واحد نسبت به تعطیالت تابستانی یک هفته ای به کارگران خود اقدام کرد و مقرر شد 
کت با ظرفیت و مجموعه کامل نیروی پس از این مدت کارگران به محل کار بازگردند که این مهم محقق شده و هم اکنون شر

ساوه پس از اراک در مقام دوم صنعتی استان مرکزی قرار دارد اما اشتغال مستقیم این واحدها بر ....انسانی فعال است
 233ساوه با جمعیت حدود .نفر است که در این شاخص ساوه در رتبه نخست استان است 033هزار و  98اساس مجوزها، 
 .انون جمعیتی استان مرکزی است که نقش عمده ای در تولید و اقتصاد کشور داردهزار نفر دومین ک

 !ای برای تدوین سند کار شایسته وجود ندارد اراده/  یک فعال کارگری مطرح کرد

http://www.isna.ir/news/96033017735 

 

عزم و : گوید یک فعال کارگری می ،اله پورموسی رحمت :آمده است   ۶۲خرداد۲۱،سه شنبه ایسنا به گزارش خبرگزاری دولتی
بینم در حالی که این موضوع باید مثل سایر مباحث اقتصادی که  ای برای تدوین و تصویب سند کار شایسته در کشور نمی اراده

این سند باید با نظر شرکای : متذکر شد وی.  شود مورد توجه قرار بگیرد تلویزیون با آب وتاب به آن پرداخته می ها و در رسانه
اجتماعی کارگر، کارفرما و دولت به شکل سه جانبه تدوین و تنظیم شود و سازمان جهانی کار هم در تالش است تا این سند 

ر ایران هنوز عملیاتی نشده است، در حالی که سالهاست پیگیری در همه کشورهای عضو تنظیم شود ولی متاسفانه د
های اقتصادی به اجرا درآید، در ارزش افزوده بنگاه  اگر سند کار شایسته تصویب شود و در بنگاه: وی ادامه داد....شود می

ترین استفاده و رضایت وری مناسبی از خود نشان دهد و کارفرما هم به شود نیروی کار بهره تاثیرگذار است چون موجب می
وری ندارد در صورتی که  به گفته پورموسی درحال حاضر نیروی کار در بنگاه بیش از دو ساعت بهره .خاطر را از او داشته باشد

موضوع کار شایسته : گفتپور موسی  .وری دارند بسیاری از کشورها از جمله ژاپن از هشت ساعت کار، شش ساعت بهره
شود مورد توجه قرار بگیرد ولی  ها با آب وتاب به آن پرداخته می اقتصادی که در صدا و سیما و رسانه باید مثل سایر مباحث

متاسفانه فرهنگسازی خوبی در این زمینه صورت نگرفته و کار شایسته نه تنها برای کارگر و کارفرما بلکه برای جامعه نیز 
 .تصویب برسد حتی نیازی به اصالح قانون کار نداریمجانیفتاده است در صورتی که معتقدم اگر کار شایسته به 

 تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای سنگین مقابل فوالد سبا در لنجان

http://esfahanemrooz.ir/main/9174 

رانندگان خودروهای سنگین در شهرستان لنجان  : آمده است  ۶۲خرداد۲۱سه شنبه؛  اصفهان امروزبرپایه گزارش منبع 
های باری شرکت فوالد سبا مقابل این مجتمع تجمع  و نقل محموله  نسبت به در اختیار نگذاشتن وظیفه حملدراعتراض 

های باری شرکت فوالد  ،ظهرامروزرانندگان خودروهای سنگین لنجان به دلیل سپردن محموله فوق خبری برپایه گزارش.کردند
 .به نشانه اعتراض در مقابل این شرکت صنعتی تجمع کردندو نقل و غیربومی در منطقه و   های حمل سبا به سایر شرکت



 که کسانی اندازه از بیش خونسردیانتقاد یک مدافع حقوق کارگران از مواضع دو نماینده مجلس؛

 فراموشکار مجلس نمایندگان برخی /است کننده نگران کارگران برای دانند، می کارگر مدافع را دخو

 اند شده

 

علی خدایی، از اعضای کارگری شورای عالی، در انتقاد  :آمده است   ۶۲خرداد۲۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبهبه 
خونسردی بیش از اندازه : های اشتغالزایی دولت، گفت رنامهاز مواضع اخیر اعضای فراکسیون کارگری مجلس در قبال ب

پس از آنکه دو نماینده مجلس شورای  کننده است دانند، برای جامعه کارگری نگران کسانی که خود را مدافع کارگر می
رد بودن این مو آموزی و کارورزی، مدعی بی رو به افزایش کارگران از اجرای دو طرح مهارت  اسالمی در واکنش به نگرانی

این فعال  .گیری نمایندگان مجلس برای جامعه کارگری دلسردکننده است شنیدن این موضع: گفت ویها شدند،  نگرانی
توقع جامعه کارگری از اعضای فراکسیون کارگری مجلس و خصوصا آن گروه از نمایندگانی که به : صنفی کارگری ادامه داد

هنوز مدت . های کارگران بودند، بیشتر از اینها بود اعی مجلس؛ در جریان نگرانیواسطه داشتن مسئولیت در کمیسیون اجتم
زیادی از تجمع کارگرانی که در اعتراض به بررسی الیحه اصالح قانون کار مقابل مجلس شورای اسالمی جمع شده بودند، 

های  اقتصادی تمایلی برای دیدن آسیبمسئله این است که مدافعان این باور : این فعال صنفی کارگری افزود ...نگذشته است
اجتماعی ناشی از تعدیل ساختاری ندارند و برای همین است که تاکنون برای شنیدن مطالبات قانونی کارگران گوش شنوایی 

کم اعضای فراکسیون  دست: عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران افزود   .پیدا نشده است
های اشتغالزایی دولت از حقوق  جلس باید بدانند که هیچ تضمینی وجود ندارد تا کارگر بیکاری که در قالب طرحکارگری م

صنفی خود محروم شده است؛ بتواند از این وضعیت خارج شود و همینطور هیچ تضمینی وجود ندارد که مبادا حقوق صنفی 
پیش از این سلمان خدادادی و محمدرضا بادامچی، از  .وزان تعدیل شودآم کارگران شاغل نیز به اندازه شرایط کارورزان و مهارت

اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی، در گفتگو با ایلنا اظهار داشته بودند که دلیلی برای نگرانی کارگران از 
ه جویندگان کار تدوین شده است و ها با هدف انتقال مهارت ب آموزی و کارورزی وجود ندارد زیرا این طرح های مهارت اجرای طرح

 .ای وارد شود های به حقوق صنفی کارگران لطمه نمایندگان مجلس مراقب هستند که مبادا با اجرای چنین طرح

 درصدی خدمات درمانی ۰گرانی 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21521 

 پزشکی های تعرفه درصدی پنج افزایش : آمده است  ۶۲خرداد۲۱سه شنبه ؛ضیایی آرزو  قلم به آرمان روزنامه نوشته به
 شده تصویب دولت هیات در که طور آن .است داشته دنبال به را پزشکی نظام سازمان واکنش جمله از مختلفی های واکنش
 کنند می عنوان تصمیم این موافقان .شد خواهند گران درصد پنج اتنه خصوصی و دولتی پزشکی خدمات جاری سال برای است

 .است ناچیز افزایش این عمده دلیل جاری سال در رقمی تک تورم این تکرار احتمال و ۶۱ سال در تورم شدن رقمی تک
 تورم نرخ از کمتر انیدرم خدمات گرانی بر اخیر های سال در که آنجا از و است بوده درصد ۶ حدود گذشته سال در تورم میانگین

 نظام سازمان کل رئیس این، وجود با .کند گران درصد پنج تنها را پزشکی خدمات است گرفته تصمیم وزیران هیات شده، تاکید
 شود، می شامل نیز را خصوصی بخش درصدی پنج رشد این اگر» :است کرده عنوان اخیر مصوبه خواندن مبهم با پزشکی
 قبل سال در بهداشت وزارت سخنگوی «.خواستاریم را آن در جدی بازنگری و بیمه عالی شورای العاده فوق جلسه برگزاری

 ها، بیمارستان مانند اقتصادی های بنگاه در قیمتی افزایش آینده سال اگر کرد اعالم ۶۲ سال در ها تعرفه تعیین درباره
 ایرج گفته به .ندارند افزایشی گونه هیچ نیز پزشکی های تعرفه نشود مشاهده دارو کننده تولید های شرکت و ها آزمایشگاه
 30 سال مانند 32 سال در خدمات ارائه که کردند می تایید و بررسی بیمه عالی شورای و بودجه و برنامه سازمان اگر حریرچی

 وزارت نگویسخ سخنان رغم به اما کند نمی تری اضافه مبلغ درخواست بهداشت وزارت صورت این در ندارد، افزایشی و است

 گرفت نظر در را احتمال این توان می او سخنان اساس بر .کرد تصویب را پزشکی های تعرفه افزایش دولت هیات دیروز بهداشت
 .....است  کرده تایید را اقتصادی های بنگاه این در قیمت افزایش بیمه عالی شورای و بودجه و برنامه سازمان های بررسی که

هشدار نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات / جمهور مجلس به رئیس نامه کمیسیون کشاورزی

 ویدئو و تصویر+ گندمکاران 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/30/1441563 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502309-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/502309-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%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-9/502309-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.armandaily.ir/


 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در  : آمده است  ۶۲خرداد۲۱سه شنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
جمهور نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و چالش جدی پیش رو در این زمینه هشدار  ای خطاب به رئیس امهن

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

کل پرونده .درصد ثابت مانده است 07، تغییری نکرده و روی عدد 0934سال منتهی به  8خودکفایی اقالم اساسی طی 
در . امسال نیز این مشکالت کماکان ادامه دارد....پی بگیرید (+) را اینجا« اخودکفایی در غذ»و گزارش ویژه « مزرعه پدری»

ای به  ه مازندران و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، اخیراً در نامهمحمد شاعری، نمایند همین راستا علی
 :متن نامه را ببینید. موقع مطالبات گندمکاران در سال جاری تأکید کرده است رئیس جمهور، بر پرداخت به

 

رسد برای رسیدن به خودکفایی پایدار در تولید گندم، باید تمهیداتی توسط مسئوالن اندیشیده شود تا این  به نظر می
فایی، از پیش پای ریزی مستمر در دولتهای مختلف ــ برای تحقق امر مهم خودک ــ همیشگی و ناشی از عدم برنامه  مشکالتِ 

 .کشاورزان برداشته شود

افزایش روند مهاجرت در / های جدید در کالنشهرها هشدار داد فتاح درخصوص ایجاد حاشیه

 مناطق دارای بیشترین میزان مهاجرت/کشور

http://www.isna.ir/news/96033118035 

با بیان آنکه در  رییس کمیته امداد خمینیفتاح،  پرویز:آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
حال حاضر شاهد افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم و این موضوع را از مراجعات مهاجران به 

های جدید در اطراف شهرهای بزرگ هشدار  دفاتر کمیته امداد در شهرهای بزرگ متوجه می شویم؛نسبت به ایجاد حاشیه
هایی جدید در حال شکل گیری هستند؛این  از گوشه و کنار می شنویم که در اطراف شهرهای بزرگ حاشیه: گفتو ا .داد

شباهتی به مردم شهرهای بزرگ ندارند،به دفاتر ... درحالیست که مراجعات مددجویان غیر بومی که از نظر گویش و ظاهر و
این مسئله باید : وی در ادامه اظهار کرد .اجرت در کشور استکمیته امداد در کالن شهرها نشان دهنده افزایش روند مه

 00تلنگری به همه مسئوالن کشور باشد و باید مراقب باشیم روند حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا نکند زیرا همین 
تر  ر سنگینمیلیون نفر حاشیه نشین فعلی کشور نیز بار بسیار سنگینی برای کشور هستند و باید مواظب باشیم این با

در حال حاضر مسئله رسیدگی به نیازمندان و محرومان به یک گفتمان ملی تبدیل شده : فتاح در پایان عنوان کرد... .نشود
های جدید در اطراف شهر های بزرگ هشدار  فتاح درحالی نسبت به ایجاد حاشیه .است و ما از این مسئله خوشحال هستیم

ای جدید در جنوب  گیری حاشیه شکل  در گفت و گو با ایسنا از( ع)یت امام علیمی دهد که چندی پیش مدیرعامل جمع
. هم اکنون در یکی از نواحی جنوبی تهران، یک حاشیه جدید در حال شکل گیری است» :تهران خبر داده بود و گفته بود

این بازار کارهای کاذب باعث . شوند یای با مهاجرت از بلوچستان پاکستان با انگیزه بازار کار گلفروشی وارد آن منطقه م عده
ای است که وضعیت کشورهای همسایه حتما بر  کشور ما در منطقه. مهاجرتهایی می شود که باید در مبداء به آن فکر کنیم

فاه ای در ر وضعیتش اثر می گذارد و ما نمی توانیم شرایط وسرنوشت آنها را در نظر نگیریم، لذا باید به این فکر کنیم که منطقه
 «.داشته باشیم

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/keyword/604/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C


 سنگ آزادشهر احتمالی دیگر برای علت حادثه معدن زغال/ وزارت صنعت مطرح کرد

http://www.isna.ir/news/96033117855 

 

بعد از وقوع انفجار در معدن زغال سنگ آزاد شهر و :آمده است   ۶۲خرداد۵۲یسنا،چهارشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ا
یاب برای بررسی آنچه در عمق  ای حقیقت کمیته ،عملیات خارج کردن پیکر معدنکاران جانباخته در این حادثه، به دستور وزیر

بعد از گذشت نزدیک به  .به واکاوی وقایع پرداخت های تاریک معدن زغال سنگ رخ داد تشکیل شد و متری زمین و تونل ۵۸۱۱
یاب نیاز   اما کمیته حقیقت. های ریزش کرده در جریان است روز از وقوع انفجار اعالم شده که عملیات آواربرداری از تونل ۱۱

ا از زیر آوار خارج کنند، های خود در این حادثه لوکوموتیوهایی که باعث این انفجار بودند ر دارد برای اعالم نتیجه نهایی بررسی
چراکه جرقه حاصل از استارت مجدد لوکوموتیو داخل تونل معدن زغال سنگ یورت آزاد شهر به عنوان عامل انفجار گاز انباشت 

مدیر کل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت،  -در این باره عباسعلی ایروانی  .شده در فضای تونل این معدن اعالم شده بود
یکی از : وی توضیح داد...با اشاره به آخرین وضعیتی که برای تشخیص علت حادثه آزاد شهر وجود دارد،  -ارت معدن و تج

توان به عنوان عامل انفجار مورد حدس باشد، داغ شدن اگزوز لوکوموتیو است و باید بررسی شود که آیا اگزوز  مواردی که می
در  : گفت ایروانی ....گرفته مجهز به سرد کننده بوده است یا خیر ار میلوکوموتیوهایی که در درون معدن مورد استفاده قر

یاب به محل اعزام شود و برای تنظیم  صورت اعالم خروج لوکوموتیوها یا رسیدن به مرحله مورد نظر تیم بررسی کمیته حقیقت
 .گزارش نهایی اقدامات الزم صورت بگیرد

 دهد می خرج به ِخساَست سازی ایمن در خصوصی بخش/شود داده معادن به منیای سوبسید

 منسرین هزاره مقد: گفتگو

 

معادن خصوصی اصوال در بحث ایمنی کمتر هزینه  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 
دهند، خساست به  تی در حفریاتی که انجام میکاهند؛ ح ها می کنند و چون آستانه سودشان پایین هست، از هزینه می

وقتی تهویه . سنگ، تهویه است بستر همه حوادث بزرگ معدنِی زغال. تواند باعث بروز خطر شود دهند و این امر می خرج می
م سیزده .گیرد شود، گاز که جمع شود، در اثر یک حرارت کوچک و یک جرقه، انفجار صورت می خوب صورت نگیرد، گاز جمع می

زده کرد و به راستی نه فقط کارگران، که همه مردم را  اردیبهشت، انفجار معدن زمستان یورت در استان گلستان همه را بهت
معدن زمستان یورت گرچه   معدنچی جان خود را از دست دادند؛ انفجار ۴۲انفجاری که در طی آن . در غمی عمیق فروبرد

انگیز نبود؛ مرگ در معادن باز هم در بهار امسال ادامه داشت؛  ، اما پایان یک بهار غمبزرگترین حادثه معدن در سالهای اخیر بود
 و شن معدن در بولدوزر روی بر لودر دستگاه یک سقوط ماه؛ خرداد یکم و بیست:کافیست فقط اخبار را مرور کنیم

 بیست.شد دیگر کارگری شدن زخمی و کارگر یک مرگ موجب مازندران، استان  هراز محور در بلده پل در ماسه
 حادثه اثر بر بافق کوشک معدن در جوان کارگر یک (:هراز معدن حادثه از بعد روز دو تنها) ماه خرداد سوم و

این توالی مرگبار .است شده عنوان َسر، به سنگ اصابت کارگر، این فوت علت .داد دست از را خود جان شغلی
ریشه این ناایمن بودن در کجاست و چه عواملی موجب بروز این . ستنددهد که معادن کشور به شدت ناایمن ه نشان می

 ...شوند؟ قبیل حوادث مرگبار می

 شد آغاز "یورت زمستان" معدن آواربرداری و بازسازیروز از وقوع حادثه انفجار؛ ۰۵بعد از گذشت 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503140-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503025-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان با غالمرضا طالبا ،  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبه
وقوع حادثه   روز از ۱۱از گذشت حدود  پس: گفت« زمستان یورت»اعالم آغاز عملیات بازسازی و آواربرداری معدن زغال سنگ 

های  معدنچی و توقف تمامی فعالیت  ۴۲که به مرگ ( واحد شمال شرق)انفجار تونل شماره یک معدن زمستان یورت 
کارگر آغاز  ۲۱با   استخراجی این واحد معدنی منجر شد، سرانجام روز گذشته عملیات بازسازی و آواربراداری این واحد معدنی

انفجار در تونل شماره یک معدن زمستان یورت غربی در منطقه آزاد شهر رخ داده بود که در « غالمرضا طالبا»فته به گ .شد
او با بیان اینکه ایمنی، بازسازی و تعمیرات معدن .های زیرمجموعه شمال شرق تعطیل موقت شدند نتیجه آن سایر تونل

بعد از اتمام عملیات آواربرداری : شود، افزود ر و صنعت استان انجام میزمستان یورت با نظارت بازرسان و کارشناسان اداره کا
انجامد فعالیت استخراجی معدن زمستان یورت از سر گرفته  سازی این واحد معدنی که چندین هفته به طول می و ایمن

 .شود می

نگلهای درخواست فوری از مردم برای کمک به مهار آتش ج:مدیرکل منابع طبیعی استان اعالم کرد
 کهگیلویه و بویراحمد

http://www.isna.ir/news/96033118433 

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه  ،عزت هللا بهشتی فرد :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
به کمک منابع طبیعی  منتظر نمانند که کسی از آنها بخواهد بلکه به محض اطالع از آتش سوزی مردم: و بویراحمد گفت

بخش مارگون از توابع شهرستان بویراحمد هنوز ادامه دارد " بیدگره موگر"آتش سوزی ها جنگلهای منطقه : افزودوی  .بیایند
اما نیروهای منابعی طبیعی، نیروهای مردمی و نیروهای برخی ادارات در حال تالش برای خاموش و مهار کردن آتش سوزی 

خاطرنشان بهشتی فرد .وزش باد باعت کندی عملیات مهار و خاموش کردن آتش سوزی شده است: وی بیان کرد.هستند
 080فقره آتش سوزی در جنگلها و مراتع این استان رخ داده که  97خرداد ماه  93از ابتدای سالجاری تا روز سه شنبه، : کرد

فقره آتش سوزی رخ داده بود که  07گذشته  در مدت مشابه سال: تصریح کرد وی .هکتار از منابع طبیعی طعمه حریق شد
های  ادارات، سازمانها و دستگاه: بهشتی فرد تاکید کرد... .هکتار از جنگلها و مراتع این استان در آتش سوخته بودند933

قانون حفاظت که مهار آتش سوزی جنگلها را وظیفه همه دانسته، به هنگام  47لشکری و کشوری طبق تبصره ذیل ماده 
سوزی جنگلها به کمک ما بیایند چراکه تعداد آتش سوزی ها زیاد و نیروها کم است بنابراین برای مهار و خاموش کردن آتش 

آتش سوزی ها باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از نابودی این منابع ملی و سرمایه آیندگان استان و حتی کشور 
البته وضعیت اعتبارات . وری حمایت مالی و امکانات و تجهیزاتی انتظار داریماز مسئوالن کش: وی اضافه کرد .جلوگیری کنیم

ملی ما نسبت به استانی بهتر بود و تجهیزاتی از محل اعتبارات ملی خریداری شده اما باز هم جا دارد که برای حفاظت و 
 90یسنا، طی امروز، چهارشنبه، به گزارش ا.کمک و حمایت های بیشتر صورت گیرد( جنگلها)نگهداری از این سرمایه ملی

استان کهگیلویه " مارگون"، و "دنای شرقی" ،"طسوج"سه فقره آتش سوزی در جنگلها و مراتع مناطق   32خرداد ماه 
 .وبویراحمد رخ داده است

 

 دارد ادامه اراک آب آذر اخراجی کارگران سرگردانی

 

 

نفر از  ۶۶منابع خبری در استان مرکزی از ادامه تجمع  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 
سال سابقه کاری هستند، از اول  ۸یک تا  این کارگران که بین .دهند یکارگران پیمانی تعدیل شده شرکت آذر آب اراک خبر م

این کارگران اخراجی که پیش از این تحت مسئولیت شرکت .اند خرداد ماه به دلیل آنچه تغییر پیمانکار عنوان شده؛ بیکار شده
موفق به   زمان اخراجشان تاکنون بعد از گذشت یک ماه از  صنعت مرکزی در کارخانه آذر آب اراک فعالیت می کردند  میثاق

طبق اظهارات ....اند بازگشت بکار نشده اند به همین دلیل هر روز این کارگران مقابل درب ورودی شرکت آذر آب تجمع کرده
کارگران معترض، چندین سال است که شرکت میثاق صنعت مرکزی در مقام پیمانکار قبلی به صورت مستقیم با شرکت آذر 

کارگر در این مجموعه مشغول کارند، برای همین با توجه به وضعیت پیش آمده این  ۷۱۱رد و از طریق بیش از آب همکاری دا
: گویند آنها می.شود، مشغول کار شویم های دیگری که هنوز زیر نظر پیمانکار قبلی اداره می  انتظار را داریم که مجدد در بخش

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502962-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


قین برای افرادی که در موقعیت جسمی و سنی ما هستند؛ راه آبرومندی کند قطع ی  در شریط کنونی که بیکاری بیداد می

 .برای گذران زندگی و تامین معاش خانواده وجود ندارد

 گرد و خاک در برخی نقاط جنوب کشور

http://www.isna.ir/news/96033118295 

 

بینی و هشدارسریع سازمان  مدیر کل پیش،احد وظیفه  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
احتمال وقوع توفان : هواشناسی از وقوع وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید افقی در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت

یابی هواشناسی، در مناطقی از نیمه شمالی  پیش  های بر اساس تحلیل آخرین تحلیل نقشه .ل وجود داردشن در زاب
: وی گفت.شود بینی می خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی افزایش ابر و وزش باد پیش

های  شمال غرب کشور، در مناطق شمالی استان با عبور موج ضعیفی از( اول و دوم تیرماه) روزهای پنجشنبه و جمعه
 ....آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل در بعدازظهر و اوایل شب بارش باران و رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد

 مرزنشینان مجاز به واردات چه کاالهایی هستند؟

http://www.isna.ir/news/96033117842 

 

طبق قوانین و مقررات افرادی که در مناطق مرزی  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
بر ....کاالها سقفی خاص در نظر گرفته شده است قلم کاال هستند که برای هر یک از این ۷۵کنند مجاز به واردات  زندگی می

اساس مقرراتی در که در حال حاضر وجود دارد، واردات کاالهای خوراکی در مناطق مرزی و از سوی مرزنشینان دارای معافیت 
درصد  ۱۱ها به  شود و در مورد کاالهای غیرخوراکی این تخفیف های واردات کاال محسوب می صد در صدی از پرداخت تعرفه

به داخل کشور  بخاری نفتی تواند در طول سال یک دستگاه طبق مقررات هر فرد ساکن در این مناطق می ....رسد می
هر خانوار .وجود دارد خوراک دام، طیور و آبزیان کیلوگرم ۱۱همچنین به ازای هر خانوار در سال امکان واردات . منتقل کند

اما آخرین بند از کاالهایی که واردات آنها برای مرزنشینان .نیز وارد کند  دانچم مرزنشین مجاز است در طول سال یک قطعه
های خاص شناخته شده اند و در این حوزه نیز برای هر فرد امکان واردات  هایی است که تحت ردیفکاغذ مجاز شناخته شده

 .ساالنه هفت کیلوگرم کاغذ وجود دارد

  عبدی اسماعیل مرخصی با موافقت برای امیدواری حسین تاج در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
کیل اسماعیل عبدی حسین تاج از وکالی دادگستری و :آمده است   ۶۲خرداد۵۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 

از امیدواری خانواده اسماعیل عبدی نسبت به تحقق وعده دستگاه قضایی برای اعطای مرخصی فعال کانون صنفی معلمان ، 
اسماعیل عبدی در روز شانزدهم خرداد از : در ارتباط با آخرین وضعیت موکلش گفت.دهد به این فعال صنفی معلمان خبر می

وی بابیان اینکه پیش از  .ذشت بیش از دوهفته از این تاریخ هنوز به او مرخصی داده نشده استبیمارستان ترخیص شد و با گ
به خانواده وی   از قرار معلوم این بارهم  :این مسئوالن قضایی به طور شفاهی با مرخصی موکلم موافقت کرده بودند گفت

 ...ید و امیدواریم این وعده محقق شودآتی اسماعیل عبدی، به مرخصی می آ  اطالع داده شده که تا چند روز

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه صبا فوالد زاگرس نسبت به نداشتن امنیت شغلی مقابل 

 اداره کار بروجن 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502960-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C


جمعي از کارگران صبا فوالد زاگرس واقع در شهرک صنعتی سفید  :آمده است   ۶۲خرداد۲۵برپایه خبر دریافتی در چهارشنبه

به گزارش خبری .اعالم تعطیلي دو هفتگي اين کارخانه در مقابل اداره کار شهرستان بروجن تجمع کردنددشت در اعتراض به 
،کارگران مي گويند کارخانه صبا فوالد زاگرس اين روزها به علت عدم تامین مواد اولیه با کاهش تولید مواجه شده و به کارگران 

جاده بروجن  ودر شهرک صنعتی  90والد زاگرس در شهرکرد، کیلومتر کارخانه صبا ف.اعالم کرده دو هفته به مرخصي بروند
 .سفید دشت واقع شده است

 توضیحات زنگنه در خصوص کاهش قیمت نفت در حاشیه جلسه دولت؛

http://www.isna.ir/news/96033118209 

زیر نفت توضیحاتی در خصوص و، بیژن نامدار زنگنه  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وی  .کاهش قیمت نفت و تصمیمات اوپک در این راستا ارائه کرد

بینی شده تولید نفت آمریکا است که در این چند ماهه  علت کاهش قیمت نفت، افزایش غیر پیش: کاهش قیمت نفت گفت
ما : وی ادامه داد .هزار بشکه اضافه شده و این بیش از آن چیزی است که اوپک برآورد کرده بود ۶۱۱د تولید نفت آمریکا حدو

گیری دشوار است چرا که به این  البته تصمیم. گیری کنیم در حال رایزنی با اعضای اوپک هستیم تا آماده شوند و تصمیم
اوپک این بحث را دارند که مدت زیادی از کاهش تولید اوپک البته بعضی اعضای . معناست که اوپک تولید خود را کاهش دهد

زنگنه با بیان اینکه کاهش تولید در  .نگذشته که عمالً تأثیرگذار باشد و باید مدتی صبر کرد تا دید چه تأثیراتی خواهد داشت
ها نیز به دلیل  قیمتتوافق و اجماع برای کاهش تولید در اوپک سخت است اما به هر حال : اوپک کار سختی است، افزود

 .افزایش تولید آمریکا، کاهش پیدا کرده است

ماه حقوق معوقه از کار بیکار  ۰کارگران با / فراهان به دلیل بدهی« گلسبید»خاموشی شرکت 
 شدند

http://www.dana.ir/news/1133247.html 

 

های  برق کارخانه ریزدانه :آمده است   ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه؛ فراهان خبر ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
ماه حقوق معوقه از کار بیکار  ۱ارگران این کارخانه با دوره قبض برق قطع شد و ک ۱شب تاب فراهان به دلیل عدم پرداخت 

ها و  ای است که محصوالت تولیدی آن در خط کشی خیابان  شرکت ریزدانه های شب تاب اولین تولیدکننده رنگ دانه .شدند
... .اری می شودمحصوالت شرکت نیز بازار خود را دارد تا جایی که تولیداتش توسط راه و شهرسازی خرید. معابر کاربرد دارد

های این شرکت برای تولید است، بارها شاهد قطع  های گاز و برق یکی از پاشنه آشیل بدهی میلیونی این شرکت به شرکت
برق این شرکت از سوی اداره برق شهرستان بودیم ولی با پا در میانی مسئولین شهرستان این مشکل مرتفع شده و برق 

 ۶۱شرکت گلسبید قبض .. .ی ها به شرکت برق شهرستان همچنان ادامه دارداما سریال بده. شرکت وصل شده است
کارفرمای سابق این شرکت در کارنامه سالهای گذشته خود انتقال شرکت پی وی  ...میلیونی برق خود را پرداخت نمی کند

قصد انتقال شرکت ریز  در بی خبری مسئوالن داشته است و این بار نیز سی را از شهرک صنعتی فراهان به اصفهان آن هم
 .دانه های شب تاب را به اصفهان داشت که با اقدام به موقع فرماندار وقت فراهان از انتقال شرکت به اصفهان جلوگیری شد

 کنگان 01 فاز در شده مسموم کارگران افزایش به رو شمار

 

در پی مسمومیت غذایی چند روز گذشته کارگران  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 
بنا به اظهارات منابع آگاه، شمار  .زایش استشدگان غذایی رو به اف کنگان، شمار مسموم 09های پیمانکاری در فاز  شرکت

نفر رسیده که برخی از آنان یا خود به مراکز درمانی مراجعه کرده یا خود شرکت آنان را به بیمارستان منتقل  23این کارگران به 
اند  ایی شدهبر اساس این گزارش، کارگرانی که دچار مسمومیت غذ .ها را در پی داشته است کرده و این روند موج نگرانی

همچنین ... .هستند های پیمانکاری پتروپایدار  نیرو پژوه و یکی از شرکت جزو پرسنل سه شرکت پیمانکاری ستاره تاراز، 
گزارش شده در بازرسی که توسط مسئوالن بهداشت محیط از آشپزخانه به عمل آمده؛ هیچگونه خوراکی در آشپزخانه 

 .مشاهده نشده است
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سنگ کوهبنان نسبت به عدم پرداخت حقوق وشرایط  ضی کارگران معادن زغالادامه تجمعات اعترا

 !کاری نامناسب

 04-02خردادماه،جمعی از کارگران معدن 90صبح امروز  :آمده است   ۶۲خرداد۲۵برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام ؛ چهارشنبه
یط کاری نامناسب مقابل دفتر امام جمعه به عدم پرداخت حقوق وشرا شهرستان کوهبنان درادامه اعتراضاتشان نسبت

تجمع کنندگان درگفتگو با خبرنگاران به مشکالتی نظیر کم رد شدن حق بیمه، نداشتن ساعت کاری  .کوهبنان تجمع کردند
اشاره کردند و خواستار بهبود وضع ...منظم و نامشخص حقوق،کمبود امکانات، عدم پرداخت اضافه کار و مشخص، پرداخت بی

 .شدندموجود 

 شود؟ آیا مشکالت تبعیض نظام دستمزد برطرف می

http://www.isna.ir/news/96033117823/ 

 

ه جدید مدیریت خدمات کشوری به گفته نوبخت الیح :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
رود ایرادات وارده بر  هنوز از جزئیات آن اطالعاتی در دسترس نیست ولی انتظار می. اکنون آماده تصویب در هیئت دولت است

و اعمال  در این راستا شاید تجربه انتشار عمومی لوایح دوقلوی بانکداری دولت. قانون فعلی در الیحه جدید برطرف شده باشد
های گذشته بر  نظر بنیه کارشناسی کشور در این موضوع بتواند از وارد شدن صدماتی که قانون خدمات کشوری در سال

اعتراض علیه برخی ناکارایی قانون ....بودجه عمومی کشور وارد کرد و منشاء ایجاد تبعیض آن در جامعه شد، جلوگیری کند
ای کند که در آن اصالحات الزم در  آن شد که مجلس دولت را ملزم به ارایه الیحه، منجر به ۵۲۷۱نظام هماهنگ مصوب سال 

آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و در نتیجه تدوین الیحه زمان . نظام پرداخت صورت گرفته باشد
 ....لت نهم پیگیری شودها توسط دو دولت جدید محول شد تا طرح تحول در نظام پرداخت برد و کار به 

 قاچاق/بدهند بازرگانی اجازه کولبران به کردستان در کارآموزی طرح رایاج جای به:  ی کارورز
 بیکار جوانان آخرِ  انتخابِ 

 

 

رییس کانون شورای اسالمی کار  ،شاکر ابراهیمی :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبه
کنند  فروشی و کولبری می زی باید به جوانانی که دستجای مطرح کردن طرح کارآمو استان کردستان معتقد است؛ دولت به

هایی مانند طرح کارورزی در کردستان به  اجرای طرح: خاطرنشان کردوی  .اجازه بازرگانی و صادرات محصوالت ایرانی را بدهد
ت حتی شود نیروهای کار که زیر خط فقر هستند برای دریاف شود، باعث می این جهت که یک استان صنعتی محسوب نمی

تا این لحظه : دهد او ادامه می .شود یک سوم حقوق کارگری به کار گرفته شوند که تنها باعث فقیرتر شدن مردم استان می

کنندگان در طرح کارآموزی و همچنین مراکزی که مایل به پذیرش این کارآموزان باشند؛ به ما  هیچ آماری درخصوص شرکت
رییس کانون شورای اسالمی کار کردستان ... .ه این طرح قرار است چگونه اجرا شوددانیم ک ما هنوز نمی. اعالم نشده است

رسند و هیچکاری برای انجام دادن ندارند؛ به  بسیاری از جوانان تحصیل کرده کردستان که به آخر خط می: در پایان گفت
اشته باشند ولی متاسفانه بسیاری از آنها توانستند یک زندگی معمولی همانند دیگران د این افراد می. آوردند قاچاق روی می

 .دهند وضعیت زندگی مناسبی ندارند و در این راه جان خود را از دست می

 

 ارائه نتیجه مطالعه میدان شادگان توسط پرگس تا شهریور

http://www.isna.ir/news/96033017729 
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مسئول کارگروه توسعه میادین نفتی ، احمد محمدی  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
مناطق نفت خیز جنوب از ارائه نتیجه مطالعه میدان نفتی شادگان توسط کنسرسیوم پرگس تا شهریورماه سال جاری خبر 

با توجه به اینکه کنسرسیوم پرگس : داشتدر مورد مذاکره بین مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس نیز اظهار ی و .داد
ها مطالعات خود را آغاز کرده است، پیشرفت بهتری داشته است و احتماال تا سه هفته آینده طرح خود  زودتر از سایر شرکت

سفید، کرنج،  مشارکت در توسعه چهار میدان رگ  :گفته بود ی پیش از اینمحمد... .کند ر مورد میدان کرنج ارائه میرا د
تاکنون نیز ...  .خیز جنوب واگذار شده است پارسی و شادگان طبق مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به مناطق نفت

 .لی و خارجی داده شده استهای مختلف داخ هایی با چندین شرکت امضاء شده و اطالعات این میادین به شرکت نامه تفاهم

 برای جذابیتی کارآموزی طرح/دارند درآمد تومان میلیون ۱ اهیانهم سیستانی بران سوخت /کارورزی
 ندارد استان جوانان

 

 

عضو هیات مدیره کانون شورای کار ، محمد گل بامری  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 
دهد در استان ما که جوانان از  ر تومان مزد میهزا ۲۵۱طرحی که ماهیانه به یک کارآموز  :سیستان و بلوچستان معتقد است

آنها سودای پول بیشتر . میلیون تومان عایدی دارند، قابل اجرا نسیت ۲بری، نزدیک به  مشاغل کاذب و پرخطری مانند سوخت
ن، کار و آموزی از سوی وزارت تعاو های کارآموزی و مهارت با اشاره به مطرح شدن طرح.دهند را به زندگی کارگری ترجیح می
هایی در مقاطع مختلف تحصیلی برای ارتقای سطح دانش و  همواره در کشور ما چنین طرح: رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد

وی با یادآوری این مطلب که به موجب فصل  .است مثبتی دربرنداشته  آموزی مطرح شده بود ولی اجرای آنها تاکنون نتیجه فن
این سوال پیش : آموزی به نیروی کار در کشور است، افزود ای متولی مهارت فنی و حرفه پنجم از قانون کنونی کار، سازمان

 ۲۵۱مشخص نیست که مسئوالن برچه اساسی مبلغ : افزود او ایم؟ ای از این سازمان کرده آید که ما تاکنون چه استفاده می
تواند با این پول امرار معاش کند؟ او اگر  چگونه میالتحصیل  یک فرد فارغ. اند هزار تومان را برای مزد ماهیانه درنظر گرفته

در توجیه  گل بامری ... ها درآمد داشته باشد بخواهد فقط نان و پنیر و آب بخورد و پول برق و گاز را بپردازد؛ باید بیشتر از این
: منطقه اشاره کرد و گفتبری، به دلیل فقر نسبتا باالی این  علت استقبال بیکاران بلوچستان از انجام حرفه کاذب سوخت

یکصدهزار تومان درآمد دارند که این  مک بران به صورت میانگین در هر روز دست اگرچه ریسک این حرفه زیاد است اما سوخت
چه : بامری با طرح یک سوال ادامه داد.مزد ماهیانه یک کارگر شرکت کننده در طرح کارآموزی بیشتر است  مبلغ به مراتب از

هزار تومان تعویض کند؟ آنهم در شرایطی که هیچ تضمینی برای استخدام،  ۲۵۱میلیون درآمد در ماه را با  ۲ تواند کسی می
این فعال کارگری در پایان به وضعیت کار در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و ... .بیمه و ادامه همکاری وجود ندارد

بری و  جای سوخت خواهند به آنها می. ند و آبرومندانه زندگی کنندخواهند مشغول به کار شو جوانان استان ما می: گفت
 .ها هر روز، صبح مانند یک کارگر یا کارمند سر کار بروند ولی به دلیل مشکالت موجود این رویا دور از انتظار آنهاست درگیری

 سرگردانی کارگران اخراجی آذر آب اراک ادامه دارد
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نفر از کارگران  ۶۶از ادامه تجمع  :آمده است  ۶۲خرداد۲۵، چهارشنبهمنابع خبری در استان مرکزیبه گزارش سایت آفتاب از
سال سابقه کاری هستند، از اول خرداد  ۸یک تا  این کارگران که بین .دهند پیمانی تعدیل شده شرکت آذر آب اراک خبر می

  این کارگران اخراجی که پیش از این تحت مسئولیت شرکت میثاق .اند دلیل آنچه تغییر پیمانکار عنوان شده؛ بیکار شدهماه به 
موفق به بازگشت   بعد از گذشت یک ماه از زمان اخراجشان تاکنون  صنعت مرکزی در کارخانه آذر آب اراک فعالیت می کردند

طبق اظهارات کارگران ...  .اند کارگران مقابل درب ورودی شرکت آذر آب تجمع کردهبکار نشده اند به همین دلیل هر روز این 
معترض، چندین سال است که شرکت میثاق صنعت مرکزی در مقام پیمانکار قبلی به صورت مستقیم با شرکت آذر آب 

به وضعیت پیش آمده این انتظار  کارگر در این مجموعه مشغول کارند، برای همین با توجه ۷۱۱همکاری دارد و از طریق بیش از 
در : گویند آنها می .شود، مشغول کار شویم های دیگری که هنوز زیر نظر پیمانکار قبلی اداره می  را داریم که مجدد در بخش

کند قطع یقین برای افرادی که در موقعیت جسمی و سنی ما هستند؛ راه آبرومندی برای   یط کنونی که بیکاری بیداد میاشر
 .ن زندگی و تامین معاش خانواده وجود نداردگذرا

  0ماه حقوق وحق بیمه کارگران راه آهن شمال شرق2عدم پرداخت 

ماه حقوق وحق بیمه کارگران شرکت  2به مدت  :آمده است   ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه برپایه خبرمندرج در کانال تلگرام ؛
، در طول ماه های گذشته شرکت راه آهن فوق عمنب به گزارش .پرداخت نشده است« 0راه آهن شمالشرق»پیمانکاری 

که طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری جوش گستر بوده مدت قراردادش به پایان رسیده است و با یکی دیگر از  0شمال شرق
پیمانکاری از قرار معلوم دستمزد کارگران این شرکت  .شرکت های پیمانکاری قرارداد بسته اما هنوز کار را در دست نگرفته اند

که طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری جوش گستر هستند، هنوز پرداخت نشده و بیمه آن ها نیز در این مدت  32از سال 
 ....واریز نشده است

 آبی به تهران رسید تهدید بی

http://www.isna.ir/news/96033017725 

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ،محمد پرورش  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
 های صورت گرفته در تهران مشکلی برای تامین آب وجود ندارد، اما با توجه به گرمای ریزی گوید که براساس برنامه تهران می

با بیان این که در روزهای گرم افزایش مصرف آب را شاهد  وی.هوا اگر مردم رعایت نکنند آب تهران دچار مشکل خواهد شد
مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته که البته هر سال شاهد  ۵۱مصرف آب نسبت به نرمال سال گذشته : هستیم، اظهار کرد

در حال حاضر مشکل تامین آب در تهران وجود ندارد و براساس سرانه : وی تصریح کرد.میزانی از افزایش مصرف آب هستیم
های الزم برای مدیریت منابع آب انجام شده و براساس روال فعلی قرار نیست آب هیچ کدام از مناطق تهران  مصرف پیش بینی

آید، اما اگر  شکلی پیش نمیاگر قرار باشد مردم در ساعات پیک مدیریت درست داشته باشند م: ادامه داداو ... .قطع شود
این طرح که : وی در خصوص پروژه طرح سالمت نیز گفت .مصرف منطقی نباشد ممکن است افت فشار داشته باشیم
 .یابد شود و به وسیله آن کیفیت آب جنوب تهران ارتقاء می بخشی از رینگ تهران است نهایتا تا یک ماه آینده افتتاح می

 ارگران اخراجی روغن نباتی جهانگزارش تسنیم از بالتکیفی ک

 روند مسئوالن زیر بار بیمه بیکاری نمی/ کارگران روغن نباتی از بیمه جهان" تقریبا هیچ"سهم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/31/1443206 



 

ی روغن نباتی جهان که از بازگشت اخراجکارگر   80:آمده است   ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه، زنجان از خبرگزاری تسنیم به گزارش
پس از نتیجه نگرفتن از تجمع در مقابل استانداری زنجان این بار در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی , به کارخانه ناامید شدند

 کارگران بیکار شده روغن نباتی.رنجشان، سهمی از حقوق پایمال شده را مطالبه کنند تجمع کردند تا به جای نان حاصل دست
جهان که پس از اخراج در روزهای سرد زمستان و شب عید شرمندگی را سر سفره خانواده گذاشتند، در این روزهای گرم 
تابستان هم پس از تجمع مقابل استانداری دست به اعتراض در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی زدند تا به جای نان حاصل 

نفر در کنار  233کارگران کارخانه روغن نباتی جهان روزی  ....به کنندرنجشان، سهمی از حقوق پایمال شده را مطال دست
 093کردند اما در این کارخانه آشی برای کارگران پختند که یک وجب روغنش صدها نفر را بیکار کرد و اکنون به  یکدیگر کار می

چند نفر از ....مالیته سرپا نگه داشتندهای طوالنی خط تولید را فر رسند آن هم به شکل نیمه فعال و با تعطیلی نفر هم نمی
کارگر اخراج شده برای بیان مشکالت خود به اتاق مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان رفتند که  83کارگران به نمایندگی از 

 9ها این چنین پاسخ داده که تامین اجتماعی از شرکت روغن نباتی جهان شکایت کرده و مالک این کارخانه  علیاری به آن
میلیون تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و کارگران هم باید به شکل دسته جمعی شکایت کنند تا تأمین  733میلیارد و 

رسد مسئوالن هم به  به نظر می .اجتماعی مطالبات خود را از کارخانه روغن نباتی جهان بگیرد و بیمه کارگران را برقرار کند
کند و  ای از این کارخانه پرماجرا سر باز می و هر بار مشکل تازه" کنند کره را روغن می"رخانه جای باز کردن گره مشکالت این کا

 .کنند های مختلف را سپری می ها و اداره های خود راه سازمان کارگران هم برای یافتن مرهمی برای زخم

 معوق دستمزد ماه یک پرداخت/دارد ادامه درجه 51 گرمای در تپه هفت کارگران تجمع

 

 

طی چند  ،« نیشکر هفت تپه»کارگران شاغل در مجتمع  :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبه
 ۱۱باالی تپه از سر گرفته شده، کارگران این واحد از کار در دمای هوای  روزی که اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت

گذاریم که  تپه پشت سر می در مجتمع نیشکر هفت  ۱۱در حالی روزهای پایانی خرداد ماه را در دمای باالی  .مندند درجه گله
ای که اخیرا ستاد بحران استانداری خوزستان ابالغ کرده است نیز  جدا از مطالبات معوقه؛ از مزایای بدی آب هوا و مصوبه

برای کاهش ساعت کاری کارکنان   ای از سوی مدیریت بحران استانداری خوزستان ا، اخیرا بخشنامهبه گفته آنه .ایم بهره بی
درجه مشغول فعالیت هستند، ابالغ شده اما در عمل به کارگران ازجمله کارگران  ۱۱های اجرایی که در گرمای باالی  دستگاه

ار معلوم روز گذشته کارفرما بعد از قبول پرداخت یک ساعت از قر...    .گیرد شاغل در مجتمع نیشکر هیچ مزایایی تعلق نمی
دلیل دیگر  .کند جای کاهش ساعت کاری، یک ماه دستمزد مربوط به فروردین ماه کارگران را نیز پرداخت می اضافه کاری به

اجتماعی است که اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین 
 .مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد کرده است

 با پایان اعتصاب کارگران شاغل،اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه ادامه دارد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6218 

ال پرداخت یکماه از معوقات کارگران بدنب:  آمده است  ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه ،اتحادیه آزاد کارگران ایرانبه گزارش سایت 
. خرداد ماه صورت گرفت این کارگران از صبح دیروز به اعتصاب خود پایان دادند 23شرکت نیشکر هفت تپه که روز دوشنبه 

درجه، اعالم کرده  03همچنین کارفرمای این کارخانه در رابطه با خواست کارگران برای کاهش ساعت کار بدلیل گرمای باالی 
بنا بر اظهار کارگران شرکت ...  .به جای کاهش ساعت کار روزانه، یک ساعت به آنها اضافه کار پرداخت خواهد کرد است

درصد سهم کارفرما رامیدهد اما از انجام  4نیشکر هفت ثپه، این چندمین باراست که کارفرما به بازنشسته ها وعده پرداخت 
صورت گرفت مبلغ  0934واگذاری به بخش خصوصی که در اسفند ماه سال  شرکت نیشکرهفت تپه قبل از.آن خودداری میکند

میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار بود اما این بدهی در طول پانزده ماه گذشته و بسرعت بدلیل عدم  083
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لغ کالنی از انباشت چنین مب .میلیارد تومان رسیده است 223پرداخت کامل بیمه کارگران شاغل و بازنشسته به بیش از 

بدهی در شرکت نیشکر هفت تپه، زمینه را برای رسیدن آن به شرایط ورشکستگی مهیا میکند و این نگرانی را در میان 
کارگران دامن زده است که مالکین خصوصی تعمدا در حال پدید آوردن چنین وضعیتی هستند تا قادر به اعالم ورشکستگی 

سرنوشتی که کارخانه قند دزفول به آن دچار شد و امروزه این کارخانه که بزرگترین . وندکارخانه و چپاول و غارت آن بش
 .کارخانه قند خاورمیانه بود به ویرانه ای تبدیل شده است

 ابالغ بسته جامع اشتغال فراگیر به سراسر کشور /  کارورزی

http://www.isna.ir/news/96033118166 

 

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت ، الدین ازوجی  عالء :آمده است   ۶۲خرداد۵۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،چهارشنبه
داده و گفته بود که کلیات برنامه کالن  تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته از ابالغ برنامه جامع اشتغال فراگیر خبر

برنامه اشتغال فراگیر که چهار طرح .اقتصادی کشور در چارچوب بازار کار به ویژه اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی است
طرح  و( توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار)طرح تکاپو ( کارانه اشتغال جوانان)کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی، طرح کاج 

شود از امروز به تمام استانهای کشور ابالغ شد تا در گام نخست،  مهارت آموزی در محیط واقعی کسب و کار را شامل می
برنامه اشتغال فراگیر که چهار طرح کارورزی فارغ ...طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی از فردا به مرحله اجرا درآید

و طرح مهارت آموزی ( توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار)طرح تکاپو ( انه اشتغال جوانانکار)التحصیالن دانشگاهی، طرح کاج 
شود امروز به تمام استانهای کشور ابالغ شد تا در گام نخست، طرح کارورزی فارغ  در محیط واقعی کسب و کار را شامل می
هزار شغل در کشور  ۶۱۱را مکلف کرده ساالنه  برنامه ششم توسعه دولت ....التحصیالن دانشگاهی از فردا به اجرا درآید

سازی نیروهای کار از طریق ارائه آموزشهای مهارتی برای ورود به بازار کار است و تالش  وزارت کار به دنبال آماده.ایجاد کند
اجرای  های اشتغالی خود را پس از کند در راستای رفع دغدغه بیکاری و حل معضل اشتغال فارغ التحصیالن، برنامه می

 .آزمایشی و اطمینان از نتایج موفق آن به اجرا درآورد

 اعتصاب یکپارچه پرسنل شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد دومین روز خود را پشت سر گذاشت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6220 

  

اعتصاب متحدانه کارگران و کارکنان شرکتی :  آمده است  ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه ،اتحادیه آزاد کارگران ایرانبه گزارش سایت 

مشعول ( سهامی خاص " )شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات"شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد که تحت پوشش 
بکار هستند در حالی دومین روز خود را پشت سر گذاشت که هیچیک از مسئولین شرکت مخابرات به بهانه اینکه آنان نیروی 

در صورتی که به نقل از کارگران و کارکنان این بخش ،آنان  .رکتی هستند حاضر به پاسخگوئی به مطالبات آنها نشدندکار ش
 بیش از بیست سال برای مخابرات کار کرده اند ولی هنوز به عنوان نیروی مخابرات شناخته نمیشوند

متحدانه از سوی کارگران و کارکنان شرکتی شبکه کابل  بنابر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب
هوایی و زمینی مشهد بدنبال آن آغاز شد که نماینده آنان  در پی سه ماه آزار و اذیتهای فراوان از طریق جابجائی در نقاط 

ی جهت بازگشت بکار او خرداد ماه از کار اخراج و پیگیریها و رایزنی های  همکاران و 20مختلف از سوی کارفرما، نهایتا روز 
در حال حاضر خواست اصلی سیصد نفر پرسنل شرکتی شبکه کابل هوائی و زمینی مشهد، بازگشت بکار ... .نتیجه ای نداد

الزم به یادآوری در . نماینده اخراجی شان،  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عقد قرار داد مستقیم با شرکت مخابرات است
میان این پرسنل به اجرا در نیامده است که سال گذشته در پرونده شکایت از تی سی تی و حالی طرح طبقه بندی در 

اعالم کردند تا کارگران ... ت سپیمانکار قبلی در مورد عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، ارا صادره به نفع این پرسنل بوده ا
 .واهند دادرسیدگی به خواستهایشان  همچنان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه خ



 شیراز پزشکی اساتید کارانه و دستمزد ماهه 01 تاخیر

تن از اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  227تعداد  :ت آمده اس  ۶۲خرداد۵۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبهبه 
تن از اساتید  227 ،ماهه دستمزد و کارانه شان گله مند شدند  04شیراز در نامه ای اعتراضی به رئیس این دانشگاه از تاخیر 

مزد و کارانه شان ماهه دست 04پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نامه ای اعتراضی به رئیس این دانشگاه از تاخیر 
بارها  در نامه اعتراضی خود متذکر شدند، هیأت علمی بالینی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای .شدند گله مند

به گفته این اساتید پزشکی  .در جلسات متعدد و مکاتبات مکرر به طرح این مشکل پرداختیم اما مورد بی توجهی قرار گرفت
 .محروم گشته و بیش از یکسال معوّق مانده است اقل حقوق قانونی خود که از قبیل دریافت کارانهاز حد  دانشگاهی، آنان

 پرستاران نجابت به خرج می دهند/ماهه در پرداخت معوقات پرستاران ابهری ۱تاخیر 

http://www.salamatnews.com/news/216287  

 

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ابهر ، محمدرضا مقدم  : آمده است  ۶۲خرداد۲۵، چهارشنبهسالمت نیوزبه گزارش سایت 
آخرین پرداختی در هفته پیش و مربوط به معوقات مهر ماه : ماهه در پرداخت معوقات پرستاری ابهر گفت ۶با اشاره به تاخیر 

درصد  ۶۱بابت این  با بیان اینکه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی زنجان پاسخ قانع کننده ایوی  . درصد کسورات بود ۶۱با 
 .این کسورات را پیگیری می کنیم البته علت: کسورات برای پرستاران نداشتند، اظهار کرد

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ابهر با بیان اینکه پرستاران نجیب تر از آن هستند که تاخیر در پرداخت معوقات سبب تاثیر 
مقدم با اشاره به  .از اعضای خانواده خود می دانندپرستاران بیماران را : سوء آن بر روی کیفیت کاری آنها شود، ادامه داد

نجابت پرستاران در اعتراض نکردن : روحیه لطیف پرستاران و تاثیر این تأخیرها در تضعیف روحیه آنها در ادامه خاطر نشان کرد
وجدان کاری : وی یادآور شد .ت به موقع شودن نسبت به پرداخبه این این تأخیر در پرداخت ها نباید سبب بی تفاوتی مسئوال

 ۲مانع تأثیر این تأخیرها بر کیفیت کاری پرستاران می شود و مسئوالن بکوشند دست کم کارانه و اضافه کار را با تأخیر حداکثر 
 .ماهه پرداخت کنند

 کارگران در آستانه بیکاری/واگذاری جایگاه سوخت باغ زهرا به بخش خصوصی

 
http://sook.ir/fa/news/200743 

حقوق کارگران جایگاههای سوخت بوشهر : آمده است  ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه به گزارش سوک پایگاه خبری استان بوشهر؛
یکی از این کارگران ....الوقوع آن ها شده است این مسئله باعث اعتراض و اعتصاب قریب. نصف میزان قبل کاهش یافتبیش از 

این مساله را از طریق نمایندگان مجلس، استانداری و برخی دیگر از مسئوالن مربوط، پیگیری کردیم اما : در همین رابطه گفت
یکی از مسئوالنی که مستقیما با کار ما در ارتباط است : وی در ادامه افزود.استتاکنون پاسخ قابل قبولی به ما داده نشده 

سازی باید به این  به ما قول داد که این مشکل را پیگیری خواهد کرد و یادآور شد که جایگاهها طبق مصوبه سازمان خصوصی
از یک میلیون تومان را به کارگران ندارم، باعث اما پیمانکار مربوط با اعالم اینکه من توانایی پرداخت بیش . بخش واگذار شود

 ۵۱کنند سابقه کار بین  این در حالیست که خیلی از کسانی که در این جایگاهها کار می. بروز این مشکل برای ما شده است
 .سال داشته و متاهل و صاحب فرزند هستند ۵۴تا 

 ت کارخانه پلدختراز بدهکاری تا فرسودگی تجهیزا/ شود وقتی نان کارگران آجر می

 سکینه بیرانوند: گزارش از

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/31/1442394 

 

دختر چندین سال است که به دلیل کارخانه آجر آهکی پل :آمده است  ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
این روزها .ها معوق مانده است های کالن و فرسودگی خطوط وضعیت نابسامانی دارد و حقوق کارگران آن طی سال بدهکاری

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502923-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://khabarland.com/news/278650/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://khabarland.com/news/278650/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://khabarland.com/news/278650/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://khabarland.com/news/278650/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://sook.ir/fa/news/200743/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


جای استان شاهد  چرخد و در جای کندی می ای از مشکالت اقتصادی به چرخ برخی از واحدهای تولیدی استان به دلیل پاره

 ....نجات، تعطیلی و درنهایت مشکالت عدیده کارگران هستیمرونق کم کارخا

 

آمیز زده بودند  ین نیز بارها برای طلب حقوق خود دست به تجمعات اعتراضازا کارگران کارخانه آجر و ماسه آهکی پلدختر پیش
دانند اما  کارگران کارخانه آجر و ماسه آهکی پلدختر مشکالت خود را ناشی سوء مدیریت کارخانه و عدم رونق فروش می... 

داند که  های مدیریت پیشین می که ریشه همه مشکالت را در بدهکاری طوری مدیر کارخانه حرف دیگری برای گفتن دارد به
 03ما نزدیک : افزاید داند، می می 39شروع بحران این کارخانه را از سال ....پس از گذشت چند سال همچنان پابرجا هستند

هزار  033صورت مساعده  که ماهیانه به طوری نه حقوقی پرداخت شد نه پاداش و نه عیدی به 39نفر بودیم از روز ابتدای سال 

 ...شود صورت دستی به کارگران پرداخت می ها به هزارتویمان پول 233بار  روز یک 40یا تومان 

 زغال ها خاک می خورند کارگران گرسنگی:  دهد مهر از روزگار مردان زغالی گزارش می

http://www.mehrnews.com/news/4010448 

 

صنعت زغالسنگ در استان کرمان قدمتی به اندازه : آمده است  ۶۲خرداد۲۵چهارشنبه ،کرمان / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
عیت بهتری بزرگترین کارخانه های فوالد در کشور دارد اما طی این سال ها معادن زغالسنگ استان به جای اینکه توسعه یابند و وض

پیدا کنند به مرور زمان فرسوده تر شده اند و روش های استخراج از معادن هم همچنان ابتدایی و اکثرا با روش های قدیمی در عمق 
متری زمین پیش رفته اند و کارگران در سخت ترین شرایط کاری  ۸۱۱بطوریکه برخی از معادن تا عمق  .زمین انجام می شود

طبیعتا وقتی کارگری در چنین شرایطی کار می کند باید حداقل حقوق و دستمزد و بیمه را در یافت کند اما  .مشغول به کار هستند
متاسفانه وضعیت نا مناسب اقتصادی که بر معادن زغالسنگ حاکم است موجب شده تعدادی از معادن زغالسنگ استان کرمان 

هر روز مسئوالن و : یکی دیگر از کارگران گفت... .اری هم نرسندنیمه تعطیل باشند و برخی از معادن نیز به مرحله بهره برد
نمایندگان می گویند تا چند ماه دیگر مشکالت حل می شود اما همچنان این وضعیت ادامه دارد، از زمانی خصوصی سازی معادن 

صادی ندارند و نمی توانند حقوق چرا معادن به شرکت هایی واگذار شده که توان اقت: محمد افزود .اجرا شد وضعیت بسیار بدتر شد
کارگران را پرداخت کنند، هر بار هم که اعتراض می کنیم یک ماه حقوق پرداخت می شود و باز همان شرکت قبلی به کارش ادامه 

بررسی کنید وضعیت سالمت کارگران چگونه است بسیاری از : این کارگر ادامه داد....می دهد و باز حقوق ها پرداخت نمی شود
رگران در سال های انتهایی کارشان، با مشکالت تنفسی جدی مواجه می شوند در مقابل این سختی کار حداقل باید حقوق مان کا

استان کرمان از مهمترین پهنه های معادن زغالسنگ در شمال استان برخوردار است و سوخت بسیاری ....را به موقع پرداخت کنند
می کند اما پس از گذشت سال ها از خام فروشی زغال، این روزها حال معادن کرمان خوب  از کارخانه های فوالد کشور را تامین

 .نیست و به تدبیر جدی مسئوالن نیاز دارد

 است غیرقانونی پارسیان بیمارستان پارکینگ زمین بر شهرداری مالکیت ادعای

 

ای  تخصصی پارسیان در نامه هیات مدیره بیمارستان فوق :آمده است ۶۲خرداد۵۲ایلنا،چهارشنبه گزارش خبرگزاری دولتی به

به اظهارات معاونت محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر تغییر کاربری زمین پارکینگ بیمارستان پارسیان به فضای سبز 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/503172-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


آباد، خیابان سرو  احداث بیمارستان پارسیان در سعادتدر زمان : رساند به استحضار می...  در این نامه آمده است؛ .پاسخ داد

ها این  شرقی، ضلع شرقی این بیمارستان یک نهر طبیعی و مسیل آب قرار داشته، که بنا به رعایت حریم انهار و مسیل

یت حریم، نشینی ساختمان در زمین و به خاطر رعا لذا به علت عقب. بیمارستان اقدام به رعایت حریم نهر از بستر آن نمود

بدین منظور .برداری قرار گرفت قسمتی از زمین بیمارستان جدا گردید و این فضا بعدا بعنوان پارکینگ بیمارستان مورد بهره

بیمارستان را مجبور به  ،باشد با جلوگیری از استفاده از این فضا های متعدد می شهرداری که در صدد کسب منافع از فرصت

و به علت سیاست بیمارستان جهت جلوگیری از تنش با شهرداری و کمک به منافع . برداری نمود هعقد قرارداد اجاره جهت بهر

ها میلیون تومان نصیب  عموم، قرارداد اجاره با شهرداری تنظیم و چندین مرتبه آن را تمدید کردند و از این حیث تاکنون ده

که )مدیر عامل در خصوص ساختمان پزشکان پارسیان مع االسف بعلت اختالف شهرداری منطقه با  .شهرداری گردیده است

های  ، شهرداری اقدام به تخریب پارکینگ و انسداد محل عبور زباله(ارتباطی با بیمارستان ندارد و کامال شخصی است

تان و ها و بروز خطرات زیستی و بهداشتی برای این بیمارس بیمارستان نموده است که این امر باعث اخالل در جابجایی زباله

تهران در ضلع شرقی بیمارستان و جنب نهر غیرقانونی بوده و شایسته  2لذا تصرف شهرداری منطقه ... .منطقه گردیده است

است اداره آب و فاضالب تهران به نمایندگی از دولت و بیت المال، در قبال چنین تصرفی ساکت ننشیند توقی را با توجه به 

و دریافت وجه اجاره در این مدت از بیمارستان، این بیمارستان حق قانونی خود مبنی بر  فقدان مالکیت شهرداری بر این فضا

 .شکایت از شهرداری در مراجع قضائی را محفوظ دانسته و در اسرع وقت اقدام خواهد نمود

 خورد طرح کارورزی از اول تیر کلید می /کارورزی 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21586 

 

 
مهمترین خبرهای هفته جاری به آغاز اجرای طرح کارورزی فارغ   :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ وزنامه آرمان ، پنجشنبهبه نوشته ر

هزار نفر در سامانه کارورزی و افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغال برای  ۶۱۱ثبت نام   التحصیالن و کارجویان،
 کارورزی طرح کار، وزیر کارآفرینی توسعه و اشتغال معاون اعالم ربراب... .مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داشت

 تا کاردانی مقطع از بیکار دانشگاهی التحصیالن فارغ جذب و شود می اجرایی ماه تیر اول دهه از دانشگاهی التحصیالن فارغ
 ابالغ کار وزارت سوی از اشتغالی طرح چهار در فراگیر اشتغال برنامه هفته این ....است طرح این اهداف جمله از دکتری مقطع

 کاج طرح و کار واقعی محیط در آموزی مهارت طرح تکاپو، طرح التحصیالن، فارغ کارورزی طرح شامل ها طرح این که شد
 تصویب دولت هیات در آن کلیات و رسیده تصویب به مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد در فراگیر اشتغال برنامه....شود می

 و بیکاری دغدغه رفع راستای در کار وزارت و کند ایجاد شغل هزار ۶۱۱ ساالنه شده مکلف ششم برنامه در تدول .است شده
 کار بازار به ورود برای مهارتی آموزشهای ارائه طریق از کار نیروهای سازی آماده دنبال به التحصیالن فارغ اشتغال معضل حل

 زیر "تورین "المللی بین آموزش مرکز و کشورمان ای حرفه و فنی شآموز سازمان میان همکاری نامه تفاهم امضای .است
 بین سازمان اجالس ششمین و یکصد حاشیه در که نامه تفاهم این در .بود هفته این خبرهای دیگر از ILO  سازمان مجموعه
 عدم را کشورها امروز مشکل مهمترین   کار، وزارت الملل بین امور کل مدیر ـ تن هفده حسن سید شد، منعقد کار المللی
 نقش او .یابد انطباق باید مهارتها نوع با کار بازار در تعادل که کرد تاکید و دانست موجود مهارتهای با کار بازار انطباق
 هزار ۵۶ و رایگان های آموزش با دولتی مرکز ۶۱۱ ایران در اکنون هم  :گفت و دانست کاربردی را ایران در مهارتی های آموزش

 ای، حرفه و فنی آموزش سازمان موقعیت به توجه با و کند می صادر را آنان مجوزهای کار وزارت که دارد وجود وصیخص مرکز
 اهمیت حائز تورین المللی بین آموزش مرکز خصوصا المللی بین سطح در سازمان این مشترک همکاری توسعه فرصت
 خمینی امام امداد کمیته مددجویان برای اشتغال یالتتسه سقف تا شد مقرر عتبار و پول شورای اخیر جلسه در...است

 ۵۱۱ رقم این پیشتر .یابد افزایش ریال میلیون ۶۱۱ به مشابه موارد و خانگی مشاغل ایثارگران، بهزیستی، سازمان ،(ره)
 ریال لیونمی ۶۱ از مسکن ودیعه و تحصیل درمان، از اعم ضروری الحسنه قرض تسهیالت فردی سقف افزایش.بود ریال میلیون

 .بود اعتبار و پول شورای جلسه مصوبات دیگر از نیز ریال میلیون ۵۱۱ به
 

 آید برنمی شوراها دست از کاری خاک و آب هوا، آلودگی چالش رفع برای
 

در نشست مشترک با  ، شهردار تهران ،محمدباقر قالیباف :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ، پنجشنبهبه 
و منتخبان پنجمین دوره شورای شهر ضمن تاکید بر ضرورت انتقال تجربیات به مدیریت  اعضای شورای اسالمی شهر تهران

هم اکنون آید  گویم هیچ کاری از دست شوراها برای این موضوع بر نمی به عنوان خدمتگزار می: شهری جدید، ابراز داشت
قل کنیم چرا که منتخبان شورای فرصت مغتنمی است تا بتوانیم مشکالت، معضالت، چالش ها و فرصت های شهر را منت

وی با اشاره به  .شهر برای کار چهار ساله پیش رو باید با مسایل آشنا شوند تا تصمیم گیری ها به صورت دقیق تر انجام شود
یک تجربه ای در این مدت در شهرداری تهران ایجاد شده و انتقال : ساله در این دوره مدیریت شهری، ابراز داشت 02تجربه 

: قالیباف تاکید کرد ....تجربه نیز وظیفه ما است و ما آمادگی داریم تا این کار را به صورت تمام و کمال انجام دهیماین 
در حوزه شفاف سازی زیر ساختی و هوشمند سازی در بین همه دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی   شهرداری تهران

هر شش ماه یکبار به اطالع مردم برسانیم هم اکنون در سایت شهرداری اگر قرار است بودجه را . غیر دولتی بی نظیر است
برخی می گویند : شهردار تهران ابراز داشت.تهران درآمد روزانه و هزینه شهرداری از سوی عموم مردم قابل مشاهده است

الک شهرداری سند دارد و هرچه امالک شهرداری بوده است را فروخته اند و تعبیر آنچنانی به کار می برند که غلط است ام
سال قبل از جهت متراژی و  02این در حالی است که داراییهای ثابت شهرداری تهران نسبت به . اموال نیز مشخص 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-5/503429-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF


وی با اشاره به برخی انتقادات برای عزل و نصب ها در .قیمتی افزایش پیدا کرده و عدد و رقم ها نیز در این زمینه روشن است

یک فردی در ناحیه ای مشغول به کار . بعضی جا به جایی ها طبق روال خودش صورت گرفته است: تشهرداری تهران گف
بوده و حداقل سه ماه در آنجا سرپرست بوده است، حاال حکمش صادر شده است و شهردار ناحیه شده است و یا شهردار 

الن باعث شود منتخبان نتوانند تغییری مهم این است که تصمیمی گرفته نشود که این تصمیمات ک. ناحیه عوض شده است
 انجام دهند

 میلیارد برای رفع بیکاری هزار ۶۵۵نیاز به / کارورزی و بیکاری

 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21598 
 

 
 
 شغل یک ایجاد هزینه مورد در دقیقی برآورد: مده است آ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه ،ایزدپناه نوشین قلم به آرمان روزنامه نوشته به

 سوی از .اند دانسته پایدار شغل یک ایجاد برای الزم هزینه را تومان میلیارد سه تا تومان میلیون ۱۱ از کارشناسان و ندارد وجود
 کند می اعالم را آن که نهادی و بیکاری تعریف به بسته شود می اعالم ایران در بیکاران دقیق تعداد مورد در که ارقامی دیگر،

 که بگذاریم این بر را فرض اگر .است شده عنوان نفر میلیون شش تا نفر هزار ۱۱۱ و میلیون دو از بیکاران تعداد .است متفاوت
 یم،بدان نفر میلیون سه را ایرانی بیکاران تعداد که صورتی در و باشد تومان میلیون ۶۱۱ تنها ایران در شغل یک ایجاد هزینه
 ترین تازه اساس بر .کند می غوغا بیکاری نرخ ایران در ...است الزم بیکاری کامل حل برای سرمایه تومان میلیارد هزار ۲۱۱

 و میلیون ۵۵ معادل ۶۴ سال دانشگاهی تحصیل حال در و التحصیل فارغ جمعیت ،«التحصیالن فارغ بیکاری» وضعیت از اطالعات
 التحصیل فارغ جمعیت نیز نفر میلیون هفت و تحصیل حال در نفر میلیون 8/4 میزان این از هک است شده برآورد نفر هزار ۸۱۱

 فعالیت دارای تحصیل ضمن (درصد۵۷) نفر هزار ۸۱۱ حدود هستند تحصیل حال در که نفر هزار 833 و میلیون چهار از .هستند
 اقتصادی نظر از دانشگاهی التحصیل ارغف و تحصیل حال در جمعیت از بخشی همچنین .هستند شاغل و بوده اقتصادی
 التحصیل، فارغ میلیونی هفت جمعیت بین در آمار همین اساس بر .نیستند شغل جوی و جست در و هستند غیرفعال

 درصد ۲۴ حدود ایران، آمار پژوهشکده توسط شده انجام بررسی اساس بر .هستند بیکار نفر هزار ۶۱۱ و شاغل نفر میلیون 7/9
 درصد ۶۶ و زنان را فعال غیر عالی التحصیل فارغ افراد از درصد ۷۵ .هستند غیرفعال اقتصادی نظر از عالی التحصیل رغفا افراد از
 دارای درصد شش و کارشناسی مدک دارای درصد ۲۶ کاردانی، مدرک دارای افراد این از درصد ۲۶ .دهند می تشکیل مردان را

 که عالی التحصیل فارغ نفر میلیون هفت از گفت توان می نتایج این از تفادهاس با .هستند باالتر و ارشد کارشناسی مدرک
 تعداد این از که هستند فعال غیر اقتصادی نظر از نفر میلیون 4/2 حدود است شده برآورد ۵۲۶۴ سال کار نیروی آمارگیری

 کاردانی، مقاطع در فعال غیر التحصیالن غفار برآورد همچنین .دارد اختصاص مردان به نفر هزار ۷۱۱ و زنان به نفر میلیون 7/0
 اساس همین بر همچنین .است نفر هزار ۵۱۱ و نفر میلیون 0/0 هزار، ۷۱۱ ترتیب به باالتر و ارشد کارشناسی و کارشناسی

 اقتصادی نظر از (درصد ۲۴) نفر هزار ۶۶۱ حدود ۶۴-۶۲ تحصیلی سال دانشگاهی التحصیل فارغ نفر هزار ۸۱۱ از گفت توان می
 فارغ مردان، از درصد ۵۶ مردان گروه در و دانشگاهی التحصیل فارغ زنان، از درصد ۱۶ زنان گروه در طرفی از .هستند فعال غیر

 مردان از کمتر کار بازار به ورود برای التحصیل فارغ زنان تمایل دهد می نشان که هستند فعال غیر دانشگاهی التحصیل
 مدرک التحصیالن فارغ کل از هستند کاردانی مدرک دارای که اقتصادی غیرفعال ادافر سهم همچنین .است التحصیل فارغ

 کارشناسی مدرک التحصیالن فارغ کل از هستند کارشناسی مدرک دارای که اقتصادی غیرفعال افراد سهم درصد، ۴۶ کاردانی
 مدرک التحصیالن فارغ کل از ندهست باالتر و ارشد کارشناسی مدرک دارای که اقتصادی غیرفعال افراد سهم و درصد ۲۴

 ...است درصد ۵۶ باالتر و ارشد کارشناسی

 
 تصاویر+ سقوط آزاد کارگر نصاب داربست از طبقه ششم در پایتخت

http://www.yjc.ir/fa/news/6139572 

همزمان با رخداد این حادثه و تماس  :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه ؛گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
 را ساعت ۸۶، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، به سرعت آتش نشانان ایستگاه ۵۶۱شهروندان با سامانه 

 .صبح امروز روانه خیابان پاسداران خیابان قبا کرد ۵۱:۶۲
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یک کارگر نصاب داربست بر روی : آتش نشانی در خصوص این حادثه اظهار داشت ۸۶رضا شقاقی رئیس ایستگاه 

ها و از طبقه  ه ناگهان از روی داربستطبقه در حال ساخت، سرگرم کار بود ک ۵۶های فلزی یک مجتمع مسکونی  داربست
آتش نشانان به محض : ساله، افزود ۶۱وی با اشاره به آسیب دیدگی شدید این مرد .ششم آن به طبقه همکف سقوط کرد

رسیدن به محل حادثه، ضمن ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات مخصوص، مشغول امدادرسانی به کارگر مصدوم 
 ....شدند

 کرج مخصوص جاده در کارخانه ضایعات بزرگ سوزی آتش مهار

 
مدیر منطقه یک عملیات سازمان  ،حسین حسین بیگی: آمده است ۱۳۹۶تیر ۵پنجشنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 

در محوطه : آتش نشانی تهران که از همان لحظات اولیه به همراه نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حضور داشت، گفت
ضایعات شامل؛ پالت های  متر مربع که دور تا دور آن دیوارکشی بود مقدار زیادی ۵۱۱۱یک کارخانه صنعتی به مساحت 

وی با  .چوبی، قطعه های پالستیکی، کاغذ، مقوا و تخته های چوبی وجود داشت که صبح امروزبه علت نامعلومی آتش گرفت
قبل از رسیدن آتش نشانان در محل حادثه، : اعالم این که این آتش سوزی در لحظات اولیه دود شدیدی داشت، افزود

مشغول عملیات مهار شعله های آتش بودند که آتش نشانان بالفاصله با استفاده از تجهیزات  نیروهای آتش نشانی کارخانه
 ....کامل فردی و لوله های آبرسانی، عملیات مقابله با آتش سوزی را آغاز کردند

 امیدواریم کارگران وضعیت بهبود روند به/کرد برآورده را کارگری دستمزدهای انتظارات یازدهم دولت
 

 
رگری شورای عالی کار یکی از اعضای کا احمدرضا معینی، : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

دولت یازدهم در زمینه .توان به آینده افزایش دستمزدها امیدوار بود معتقد است با روندی که وزارت کار در پیش گرفته می
های مثبت دولت  افزایش دستمزدها توانست انتظارات جامعه کارگری را برآورده کند و موجب شد تا این مورد یکی از فعالیت

امیدواریم این روند بهبود وضعیت در مورد قراردادهای کارگری نیز به سرانجام مناسبی ... : دهد ادامه می  وی .نام بگیرد
ها با فصل پنجم قانون کار در تضاد  این طرح: های کارورزی و مهارت آموزی عنوان کرد معینی همچنین در مورد طرح... .برسد

گردد جامعه کارگری از وزارت کار دولت دوازدهم انتظار دارد تا  ر بازمیاست و تنها به پاک کردن صورت مساله بیکاری در کشو
 ....هایی بشوند مانع اجرای چنین طرح

 !تجمع اهالی محله اوزی بندرعباس دراعتراض به نصب دکل های مخابراتی 

بندرعباس با تجمع در محل اهالی محله اوزی ها در شهر  : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام ؛
گودبرداری مخابرات که جهت نصب دکل بی تی اس انجام شده بود، نصب دکل جدید در کنار مدرسه دقت و در محل کنونی و 

... . همچنین در محل عبور و مرور شهروندان و فاصله دکل با منازل مسکونی را مغایر قانون و سالمت اهالی عنوان کردند
دکل های بی تی اس در شهرها هر روز افزایش می یابد تا آن جا که اهالی محالت در اعتراض به  حساسیت نسبت به نصب

نصب دکل های مخابراتی در کنار واحدهای مسکونیشان اجازه فعالیت به پیمانکاران مخابراتی را نمی دهند و با گالیه از 
اهالی محله اوزیها تضعیف ... .هایشان می شوند تشعشعات مخابراتی و مضرات آن، خواستار عدم نصب دکل جدید در محله

سلول ها و ابتال به سرطان، افسردگی، کم اشتهایی،  DNA شدن سیستم دفاعی بدن، ابتال به بیماری آلزایمر، تخریب
 ...سردرد و چشم درد و تاثیرات سوء بر روی کودکان را گوشه ای از عوارض این امواج می دانند

 ساله است ۱۵-۱۳بیشترین جمعیت ایران در گروه سنی  رد؛مرکز آمار ایران اعالم ک

http://www.mehrnews.com/news/4011747 

 

 

 

 

ساله  ۲۱-۲۴که گروه سنی مرکز آمار ایران اعالم کرد  :آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
، جداول ۵۲۶۱در راستای انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن   .بیشترین جمعیت را در بین گروههای سنی دارد

« جمعیت کل کشور، نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروههای سنی و سنین منفرد» .جدید بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفت
میلیون و  ۷۶بر اساس نتایج این جدول جمعیت کل کشور . است که بر روی این سامانه قرار گرفته است از جمله جداول جدیدی 

نفر در نقاط  ۲۶۱هزار و  ۷۲۱میلیون و  ۶۱  نفر در نقاط شهری و ۸۴۷هزار و  ۵۴۲میلیون و  ۱۶نفر است که  ۶۷۱هزار و  ۶۶۲
نفر بیشترین فراوانی را  ۶۵۲هزار و  ۲۱۱داشتن هشت میلیون و ساله با  ۲۱-۲۴همچنین گروه سنی  .کنند روستایی زندگی می

  . مراجع مراجعه کنید«  این لینک  »برای مشاهده جداول مذکور به .دارد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/503474-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503175-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 شوند می خلق محرومان از انبوهی/اشتغال های طرح مبانی غیرحقوقی تفسیر :کارورزی

 

 
گوید دولت در  دبیر خانه کارگر غرب تهران می، اکبر قربانی: آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

های اشتغالزایی خود یک تفسیر مغلوط، معیوب و غیرحقوقی دارد از قانون کار ارائه داده است که موجب خلق انبوهی از  طرح
ا فصل پنجم قانون کار واقعی مبنای قانونی مشخصی ندارد و ب  آموزی در محیط طرح مهارت: اظهار داشت.شود محرومان می

سازد،  با بیان اینکه آوردن تنش از حاشیه به متن در حقوق کار، جوینگان کار را شدیدا از خود متاثر میوی  .کار در تغایر است
ها توسعه انسانی است پس چرا بعد انسانی آن تا این میزان کمرنگ شده  باید پرسید که اگر هدف از این طرح: اظهار داشت

این در شرایطی است که دولت هم : دولت از این دو طرح را مغلوط، معیوب و غیر حقوقی دانست و افزود وی تفسیر است؟
دبیر خانه کارگر غرب تهران در ادامه با بیان اینکه  .ها را با قانون کار و الزامات آن تطابق نداده است طرح کارورزی و هم این طرح

هزار  ۲۱۱یا  ۶۱۱با : سال هیچ معنایی جز استثمار آنان ندارد، افزود ۶مدت  پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به کارورزان به
 .توان معنایی جز استثمار از آن برداشت کرد آید در این شرایط دیگر نمی تومان دستمزد حتی کرایه راه کارورزان درنمی

 آهن اصفهان شهر نسبت به آالیندگی کارخانه ذوب تجمع اعتراضی اهالی زرین

http://javanehha.com/2017/06/23 

 

توجهی مسؤوالن  شهر در اعتراض به بی اهالی زرین: آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه به گزارش وب سایت خبری جوانه ها ؛
چندی است که موضوع آالیندگی  .زیست لنجان تجمع کردند آهن اصفهان مقابل اداره محیط نسبت به آالیندگی کارخانه ذوب

شود تا جایی که اخیرا شاهد انتقاد شدید  دست می  به  های اجتماعی دست آهن اصفهان در شبکه ذوب از حد کارخانه  بیش
از این عنوان کرده بود که   ظهرابی پیش .آهن اصفهان بودیم زیست استان اصفهان از مجموعه ذوب مدیرکل حفاظت محیط

زیست و هم دستگاه قضا به این کارخانه اخطار داده  محیطآهن اصفهان در فهرست صنایع آالینده قرار دارد و هم  کارخانه ذوب
با تمام این تفاسیر پیش از ظهر امروز شاهد  .بودند ولی توجهی نشد و شکایت دوباره از این مجموعه در دستور کار قرار دارد

به آالیندگی کارخانه توجهی مسؤوالن نسبت  زیست این شهرستان و در اعتراض به بی تجمع مردم لنجان در مقابل اداره محیط
 .آهن اصفهان بودیم ذوب

 دارد ادامه اعتصاب /کارخانه به «تپه هفت شکر نی» کارگر ۱۵ ورود از جلوگیری

 

 
در ادامه اعتراض صنفی کارگران مجتمع نی شکر هفت  : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

بدنبال اعتراض صنفی روزهای گذشته کارفرما با  .نفر از کارگران به کارخانه جلوگیری کردند ۲۱ود تپه، ماموران حراست از ور
تا  ۵۸بین این کارگران  .است  کنند از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده کارگر اعتراضات را هدایت می ۲۱این استدالل که این 

کارگران اعتصابی در واکنش به بی توجهی کارفرما در پرداخت  در حالی که همهگفته می شود؛  .سال سابقه کار دارند۶۶
کارگر اعتراضات را هدایت ۲۱اند، ماموران حراست با این استدالل که این  تصمیم به توقف تولید گرفته  مطالبات صنفی شان

کر هفت تپه در اعتراضات مجتمع نی ش انکارگرهمه ما کارگران می گویند  .اند کنند از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده می
 .کارگران را اخراج کندما اگر کارفرما قصد اخراج دارد باید همه داشتیم  ، بنابراین دو ماه گدشته نقش کلیدی 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503132-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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-9/503397-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 التحصیالن دو هدف طرح اشتغال فارغ/اجرای طرح کارورزی از دهه اول تیر: کارورزی

http://www.mehrnews.com/news/4012196  

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر ، عیسی منصوری : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ پنجشنبه
گذاری اشتغال فارغ  کیل شد، با اشاره به هدفای که به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران کل استانهای کشور تش در جلسهکار 

طرح کارورزی فارغ : ساله کارفرمایان در زمینه پرداخت حق بیمه خبرداد و گفت ۶التحصیالن بیکار در قالب طرح کاروزی، از معافیت  
رورزی که با هدف وی با تشریح جزئیات اجرای طرح کا.التحصیالن دانشگاهی از دهه اول تیرماه در سراسر کشور آغاز می شود

جامعه هدف اجرای این طرح، : جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری اجرایی شده است، گفت
دانش آموختگان دانشگاهی و واحدهای پذیرنده اعم از بخش خصوصی و تعاونی هستند، که درگام اول کارفرما را تشویق می 

التحصیل دانشگاهی جدید را جذب کند و در مرحله بعد هدف ما آماده سازی نیروی کار برای بازار کار است کنیم تا نیروی کار فارغ 
 ...که این افراد در دوره کارورزی مهارت الزم برای ورود به بازار کار را کسب می کنند

 شد پرداخت تپه هفت شکر نی بازنشسته کارگر ۱۳۹ بازنشستگی هزینه
 

 
 

قائم مقام مدیر عامل شرکت کشت و افشار، سیامک  : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ پنجشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
گفته  او.نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی خبر داد ۲۴۵صنعت نیشکر هفت تپه از پرداخت هزینه بازنشستگی 

کارگر مجتمع نی  ۲۴۵با تامین اعتبار ومساعدت سازمان تامین اجتماعی مشکل پرداخت هزینه بازنشستگی حدود :است
درصد از هزینه بازنشستگی سخت  ۴به گفته وی، موضوع پرداخت  .مرتفع شد واین کارگران بازنشسته شدندشکر هفت تپه 

وزیان آور این کارگران از مسائل مهم وبزرگی بود که بدون حمایت و مساعدت ویژه مسئوالن عالی رتبه استان امکان نداشت 
طبق اظهارات .همت و عنایت ویژه مسئوالن استانی مرتفع شدموضوع بسیارمهم با   به زودی مرتفع شود که خوشبختانه این

مجتمع   اند تعداد کارگران بازنشسته آقای افشاربا احتساب کارگرانی که پیش از این در دوره مدیریت جدید بازنشسته شده
جاری با افزایش در سال   قصد داریم: در پایان گفته است مدیر عامل ... .نی شکر هفت تپه به حدود هزار کارگر می رسد

 .هزار تن گام های خوبی در این راستا برداریم ۸۱ظرفیت تولید شکر به 

 آزاده خانی/   مهار آتش در ضایعات کارخانه صنعتی در جاده مخصوص کرج

http://www.mehrnews.com/news/4011973/ 

 

 

 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات   ،جالل ملکی: آمده است ۱۳۹۶تیر۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ پنجشنبه
: وی گفت.ایمنی شهرداری تهران از حادثه آتش سوزی در ضایعات یک کارخانه صنعتی واقع در جاده مخصوص کرج خبر داد

متر مربع که مقدار زیادی کارتن و پالت وجود داشت، دچار ۵۱۱۱ه صنعتی به وسعت دراین حادثه که در پشت محوطه روباز کارخان
بر اثر این آتش سوزی، دود زیادی به آسمان متصاعد می شد که بالفاصله آتش نشانان وارد : ملکی افزود.آتش سوزی شد

زمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سخنگوی سا.عملیات شده و این آتش سوزی را کنترل و از سرایت به اطراف جلوگیری کردند
تنها بخش بیرونی این کارخانه صنعتی دچار آتش سوزی شد که با تالش آتش نشانان این حادثه بدون هیچ : شهرداری تهران گفت

 .مصدومیت و تلفات جانی مهار شد

ماه۱هزارعامل تولید موادمخدر در۹۳دستگیری /هزار معتاد دارد۱۱۵تهران   

 

http://www.mehrnews.com/news/4012067 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503418-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/06/4/2422689.jpg
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/06/4/2422689.jpg


 

 

 

 

 

 

 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد  ،محمدعلی اسدی: آمده است ۱۳۹۶تیر۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ پنجشنبه
و اتحادیه اروپا هر ساله  (UNODC) قابله با مواد مخدر و جرم سازمان مللبا توجه به گزارش دفتر م: مخدر استان تهران گفت

کشور ایران قربانی مواد مخدر صنعتی شده است؛ زیرا این مواد : افزودوی  شود به تعداد مواد مخدر صنعتی جدید افزوده می
که انتظار دارند جمهوری اسالمی ایران از کشورهای اروپایی همانطور : تصریح کردوی  .شود اکثرا در کشورهای اروپایی تولید می

ورود مواد مخدر از کشور افغانستان به اروپا جلوگیری کند، در مقابل ما هم انتظار داریم اروپائیان مانع از قاچاق مواد صنعتی به 
 .کشورمان شوند

 عامل تهیه و توزیع مواد مخدر در تهران ۱۱۹هزار و  ۹۱دستگیری 
تن از عوامل  ۶۲۵هزار و  ۵۲طی این مدت، : استان تهران در دو ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفتوی در ادامه به اقدامات 

تن مواد مخدر کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب شاهد  ۲تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شدند و 
فزایش کشفیات در سه استان شرق کشور توسط نیروی درصدی در این موارد بودیم، البته دلیل این کاهش، ا ۵۶و  ۲کاهش 

آوری  درصدی کشف شیشه، جمع ۶۱البراتوار تولید شیشه، رشد  ۵۶باند قاچاق مواد مخدر و  ۲۶انهدام : وی گفت .انتظامی است
 ۲۶۱هزار و  ۵۸جام استان، ان ۵۲نفر از آنان در مراکز اقامتی میان مدت و مراکز ماده  ۴۶۵معتاد و پذیرش هزار و ۴۸۲دو هزار و 

استان تهران طبق ارزیابی : اسدی اظهار کرد .عملیات مقابله با مواد مخدر را از دیگر اقدامات استان در حوزه مقابله با عرضه است
عملکرد معاونت مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دو ماهه نخست امسال، جزو رتبه های اول در بخش مقابله با عرضه 

 .ده استبو
 هزار معتاد دارد ۱۱۵تهران 

از این : هزار معتاد دارد، گفت ۶۶۱دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه براساس برآوردها تهران 
اد متجاهر زن نفر معت ۱۱۱و حداکثر  ۵۱۱هزار نفر از آنان معتاد متجاهر هستند و در تهران حداقل  ۵۶ تا ۱۱۱رقم هشت هزار و 

 .وجود دارد
 ۴۱۱اسدی با اشاره به اینکه در ابتدای کار دولت تدبیر و امید ظرفیت نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان تهران تنها حدود 

تا پایان هزار نفر افزایش یافت و سعی داریم این رقم را  ۸به  ۶۱ این آمار با اقدامات انجام شده در سال: نفر بود خاطرنشان کرد
 .هزار نفر افزایش دهیم ۵۶سال به 

 مریم یعقوبی /  ناتوانی شبکه بانکی از تامین مالی بخش معدن در گفتگو با مهر عنوان شد؛

http://www.mehrnews.com/news/4011684 

 

 

 

 

 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت   ،سید علی صدری: آمده است ۱۳۹۶تیر۱ خبرگزاری دولتی مهر؛ پنجشنبه به نوشته
های اقتصادی  یکی از بخش  .شبکه بانکی کشور توان تامین مالی و نیازهای نقدینگی بخش معدن را ندارد: جوانان ایران گفت

اما تامین مالی این بخش طی سال های . شده بخش معدن استهزار اشتغال به صورت مستقیم در آن ایجاد  ۵۴۱که بیش از 
اخیر با مشکالتی مواجه شده و اغلب سرمایه گذاران و بهره برداران این حوزه مدعی هستند به دلیل مشکل نقدینگی امکان 

ن نشست معاون امور در آخری .نوسازی تجهیزات و ماشین آالت معادن را نداشته و ناچارند از ماشین آالت قدیمی استفاده کنند
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فرسوده بودن ماشین آالت معادن مطرح شد و جعفر سرقینی اعالم کرد 

وری و کارایی این  فارغ از فرسودگی و عدم بهره .سال قبل را استفاده می کنند ۱۱برخی معادن ماشین آالت ساخت حدود 
برخی کارشناسان بخش معدن معتقدند . ایمنی کارگران و معدنکاران در استفاده از این تجهیزات است ماشین آالت موضوع مهم،

بردار، ایمنی کارگران را نیز به مخاطره  های هنگفت برای مالک و بهره این ماشین آالت عالوه بر هدر دادن زمان و در بر داشتن هزینه
معدن و تجارت  رئیس خانه صنعت، ... .قدینگی توان نوسازی این تجهیزات را ندارنداما بهره برداران به دلیل کمبود ن. می اندازد

های کشور توان تامین مالی تولید را ندارند و ما نمی توانیم روی نظام بانکی حساب باز کنیم، بنابر این  بانک: جوانان ایران تاکید کرد
: صدری ادامه داد .های خارجی است گذار خارجی و یا بانک ود سرمایهنیاز به بازارهای رقابتی داریم و این موضوع هم منوط به ور



های بین المللی و تزریق منابع به بخش تولید نیز نیاز به سیاست های دیپلماسی اقتصادی وزارت امور  گذار و بانک ورود سرمایه

یدواریم روند برقراری ارتباط بین بانک های کشور ما ام: وی در پایان گفت .خارجه دارد تا مسیر ورود این سرمایه گذاران را هموار کند
با بانک های بین الملل ادامه پیدا کند و با توجه به اخبار منتشره انتظار داریم اتفاقات خوشی در رونق تولید رخ دهد و اقتصاد کشور 

 .از وضعیت فعلی خارج شده و به سمت رونق پیش رود

 قابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوه تجمع کردندکارگران کارخانه نورد و پروفیل صفا ساوه م

http://markazi.farsnews.com/news/13960401000350 

 

نفر از کارگران کارخانه نورد و پروفیل صفا در اعتراض به پرداخت  033به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، صبح امروز بیش از 
 .شرکت مقابل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان تجمع کردند نشدن خسارت ناشی از سختی کار در این

نفر از کارگران کارخانه نورد و  033صبح امروز بیش از : آمده است ۱۳۹۶تیر ۱پنجشنبه به گزارش خبرگزاری فارس از اراک،
اجتماعی این کار و رفاه پروفیل صفا در اعتراض به پرداخت نشدن خسارت ناشی از سختی کار در این شرکت مقابل تعاون، 

کنندگان  صبح امروز آغاز شده و تا زمان ارسال خبر ادامه دارد، تجمع 8در این تجمع که از ساعت  .شهرستان تجمع کردند
تعیین : کننده نیز گفت یکی از کارگران تجمع... .آور شدند خواستار واریز چهار درصد سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان

ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت  بودن مشاغل حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل آور سخت و زیان
کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط 

ی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید درمان و آموزش پزشک  ای وزارت بهداشت، کارشناسان بهداشت حرفه
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه ...  .گیرد نامه انجام می های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع این آیین توسط کمیته

بیولوژیکی  ، مکانیکی شیمیایی،  آور به مشاغلی که در آن عوامل فیزیکی،  های سخت و زیان کار: اجتماعی ساوه نیز گفت
در ( جسمی و روانی )های طبیعی  مراتب باالتر از ظرفیت شده، تنشی به محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه

 ....شود شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد، اطالق می وی ایجاد می

 !ماه حقوق1عدم پرداخت وردولوله صفا دراعتراض به ن اعتصاب کارگران کارخانه

ماه حقوق 4وردولوله صفا دراعتراض به عدم پرداخت ن کارگران کارخانه: اول تیر آمده است  پنجشنبهبرپایه گزارش دریافتی 
 .تهران واقع شده است –آزادراه ساوه  3وردولوله صفا درکیلومتر ن کارخانه .دست به اعتصاب زدند

 ارسال انتظامی نیروی به حافظ موسسه شعب فعالیت توقف اییقض دستور با اعالم بانک مرکزی؛

 شد

 
بانک مرکزی دستور قضایی توقف فعالیت شعب موسسه  : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبهبه 

بر فعالیت غیرمجاز  بانک مرکزی مبنی اطالعیه اخیر پیرو» : بانک مرکزی اعالم کرد .حافظ را به نیروی انتظامی ارسال کرد
خودخوانده حافظ در برخی مناطق کشور بدین وسیله مجدداً از هموطنان گرامی درخواست   شعب موسسه اعتباری

گذاری نکرده و از  شود، به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود به هیچ وجه نزد موسسه جعلی مذکور سپرده می
  «.سه از قبیل در اختیارگذاردن ِملک برای ایجاد شعبه یا دریافت تسهیالت جداً خودداری کنندهر گونه ارتباط دیگری با این موس

ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی »
اقدام « اسامی مؤسسات بدون مجوزاعالم »بخش  www.cbi.ir ها از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی به آدرس آن

 ...«.کنند

 عرفانه تاجیکی/  وضع وخیم آب آشامیدنی در برخی مناطق کشور وزیر نیرو هشدار داد؛

http://www.mehrnews.com/news/4011844 

وضعیت  وزیر نیرو با هشدار نسبت به ، حمید چیت چیان : آمده است ۱۳۹۶تیر۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛ پنجشنبه
 ۵۱۱از فاصله  شهرهای سیستان و بلوچستان   برخی آب شرب  در حال حاضر : وخیم آب آشامیدنی در برخی نقاط کشور گفت

از : ترین اعتبارات را از منابع خارجی جذب کرده است، گفتبا اعالم اینکه وزارت نیرو بیشوی  .شود با تانکر تامین می کیلومتری 
میلیون متر مکعب در شبانه روز بوده است که توانستیم در چهار  ۲.۲ظرفیت تصفیه فاضالب کشور  ۶۶دهه چهل تا قبل از سال 

کشور تصفیه خانه  ۲۷نستیم در وزیر نیرو با اعالم اینکه توا... .ساله فعالیت دولت این رقم را یک میلیون متر مکعب افزایش دهیم
تصفیه خانه آن متعلق به استان آذربایجان غربی است که به این ترتیب یک درصد به  ۱از این مقدار : فاضالب احداث کنیم، ادامه داد

مگاوات برق در ساعت است و آب شرب سردشت،  ۵۱۱سد سردشت قادر به تولید ... .تصفیه فاضالب کشوری اضافه می کند
 .را تامین می کند، از سوی دیگر بخش عمده ای از مشکل تامین آب کشاورزی منطقه با واگذاری حقابه برطرف می شود... ربط و 

بزرگترین طرح های محیط زیستی کشور به جمع آوری فاضالب و تصفیه آن در کشور مربوط می شود، : این مقام مسئول اضافه کرد
 .مترمکعب آب سالم را آلوده کند ۴۱متر مکعب آب آلوده می تواند این در حالی است که در غیر این صورت هر 

 اعالم شد« های پرستاری در منزل تعرفه»نرخ 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/503374-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/503374-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/503374-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF


http://www.isna.ir/news/96033118529 

 
های سالمت وزارت  سرپرست دفتر بیمه ،میکاییلیکاظم : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶زاری دولتی ایسنا،جمعهبه گزارش خبرگ

این : های پرستاری در منزل در جلسه هفته گذشته هیئت وزیران گفت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب تعرفه
های پرستاری در منزل مصوب شصت و پنجمین جلسه  ه تعرفهاینک  با بیانوی  .دهد ها به خدمات مراکز سروسامان می تعرفه

در  های پرستاری به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و وزارت بهداشت آماده و بسته تعرفه :شورای عالی بیمه است اظهار کرد
اعالم کرد و  های حرفه ای پرستاری را گلوبال مراقبت در ادامه نرخ مهمترین خدماتاو   .صحن شورای عالی بیمه ارائه شد

اش تحت کنترل است  ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمارعادی که عالئم حیاتی های حرفه نرخ خدمات مراقبت: گفت
هزار  08 عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی  نرخ مراقبت حرفه ای پرستاری برای بیمار. هزار تومان تعیین شده 00حدود 

 27هزار تومان تعیین شده است و  23های ویژه قلبی ریوی  ستاری برای بیمار نیازمند مراقبتای پر مراقبت حرفه تومان و نرخ
ناظر آن معاونت  دهد و ها به این حوزه نظم می تعرفه: وی عنوان کرد... .اند خدمت دیگر نیز به همین ترتیب دارای تعرفه شده

زی برای ثبت بیماران و رصد آنها دارد تا بتواند نظارت ای مرک گویا وزارت بهداشت سامانه. پرستاری وزارت بهداشت است
 .دقیقتری اعمال کند

 شد کشیده سوم روز به تجمع /مشهد مخابراتِ  خصوصی بخش کارکنان اعتراضات ادامه
 

 
تجمع کارکنان شرکتی مخابرات مشهد برای سومین روز متوالی :آمده است ۱۳۹۶تیر ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعهبه 

، کارکنان شرکتی بخش خصوصی مخابراتِ مشهد برای سومین روز متوالی (اول تیرماه/ شنبه پنج)روز گذشته  .ادامه پیدا کرد
شنبه اعتراضات خود را شروع  این کارکنان که از روز سه.کار کشیدند و مقابل ساختمان مرکزی مخابرات تجمع کردنددست از 

گویند تبعیض در مخابرات، جانمان را  بندی مشاغل و نوع قراردادهای خود اعتراض دارند و می اند، به عدم اجرای طرح طبقه کرده
بهتر است مسئوالن نگاهی به : گوید تجمع که بیش از ده سال سابقه کار دارد می یکی از حاضران در .است به لبمان رسانده

سیصد نفر ... .بریم را متوجه شوند ها و تبعیضی که از آن رنج می ها بیاندازند تا تفاوت دریافتی های حقوقی ما و رسمی فیش
نیت شغلی مشغول به کار هستند و تا کنون از کارکنان شبکه کابل هوایِی مخابرات مشهد ماههاست که بدون قرارداد و ام

 .اعتراضات آنها به نتیجه نرسیده است

 لوله های نفت در اهواز ترک خوردند 

http://www.mehrnews.com/news/4012478 

 

 

 

 

 

لوله های نفت واقع در سه راه فرودگاه اهواز ترک : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶جمعه ،اهواز / خبرگزاری دولتی مهر به نوشته
با قطع جریان نفت این لوله ها، هم اکنون نیروهای عملیاتی در حال رفع مشکل  .خوردند و این اتفاق باعث فوران نفت شد

 .هستند

 های زیرزمینی ر آبی سفرهمیلیارد متر مکعب از ذخای 00شدن ساالنه  کم

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503597-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF


http://www.isna.ir/news/96040200522 

 
هیات علمی گروه منابع   دکتر علی باقری، عضو: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبی در  00شدن ساالنه  از کم ،مدرس  نشکده کشاورزی دانشگاه تربیتآب دا

اندیشی استادان دانشکده  در هشتمین جلسه از جلسات هم ایشان .های آب زیرزمینی کشور خبر داد سفره

مفاهیم پایه در  ضمن ارائه« آب مدیریت بحران آب یا بحران مدیریت»دانشگاه تربیت مدرس با موضوع  کشاورزی
آب در  چرخه: اظهار کرد درک مشترک به منظور فراهم آوردن زمینه مورد چرخه آب در طبیعت و منابع آب زیرزمینی

- طبیعی است که با انرژی خورشید باعث تبخیر آب از روی سطح اقیانوس طبیعت یا سیکل هیدرولوژی یک چرخه
آیند و در مناطق مرتفع به شکل باران و  ابرها توسط انرژی باد به حرکت در می. دشو ها و دریاها و تشکیل ابر می

بخشی از بارش رسیده به سطح زمین به اعماق آن . کنند برف رطوبت موجود در خود را به سطح زمین منتقل می

شود و در  اری میپیوندد و بخشی دیگر به شکل رواناب بر سطح زمین ج های زیرزمینی می کند و به آب نفوذ می
 .رساند ها را به انجام می ها وظیفه توزیع آب به مصارف مختلف و حمل مواد و آالینده مسیر خود به سوی اقیانوس

های آب  میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبی که در سفره 00این به معنی آن است که در هر سال ... 
های  پیامد این موضوع پایین رفتن سطح تراز آب. شود د، کم میزیرزمینی طی قرون و اعصار ذخیره شده بودن

ها  هایی از این نشست نمونه. های کشور است  زیرزمینی و به دنبال آن نشست زمین و ایجاد فروچاله در دشت

به همین دلیل میزان مصرف از منابع . ها در دشت رفسنجان و دشت کبودرآهنگ به وقوع پیوسته است و فروچاله
 .اید کمتر از نرخ تجدید ساالنه آن باشدآب ب

 ترکیدگی لوله های انتقال نفت اهواز اصالح شد :مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان

http://www.mehrnews.com/news/4012597 

 

مدیرکل مدیریت بحران  ،کیامرث حاجی زاده: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶جمعه ،اهواز / ی دولتی مهربه نوشته خبرگزار
لوله های نفت اهواز که امروز دچار ترکیدگی شد با حضور نیروهای عملیاتی نفت، : استانداری خوزستان گفت

ور نیروهای عملیاتی اصالح ترکیدگی لوله های نفت سه راه فرودگاه اهواز که امروز رخ داد، با حضوی  .اصالح شد

اول اینکه این لوله های تقریبا پوسیده بودند و گرمای آسفالت باعث ایجاد فشار سطحی روی آنها : عنوان کرداو  .شد
این لوله های انتقال نفت، بسیار مهم بودند : حاجی زاده عنوان کرد .شد و این فشار باعث ترکیدگی این لوله ها شد

 ....ان های نفتی منطقه مسجدسلیمان را به اهواز منتقل می کردندو نفت خام تولیدی مید

ترین شهر کشور در  اهواز، آلوده :کل حفاظت محیط زیست خوزستان خبر داد معاون پایش اداره
 ترین روز سال طوالنی

http://www.isna.ir/news/96040100326 

 



کل حفاظت محیط زیست  معاون پایش اداره ،سیروس کریمی: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

شهر کشور  ترین آلوده( یکم تیرماه)اهواز امروز: خوزستان با اشاره به وقوع گرد و غبار در اهواز و برخی مناطق استان، گفت
است  933در اهواز اکنون باالتر از  (PSI )ترین روز سال و شاخص کیفی هوا امروز اول تیرماه طوالنی: داشت اظهار وی  .است

امروز،  02در ساعت : وی تصریح کرد .ترین شهر در میان سایر شهرهای کشور است و بر اساس این شاخص، اهواز امروز آلوده
میکروگرم در  923میکروگرم در مترمکعب و در امیدیه  202میکروگرم در مترمکعب، در آبادان  980، غلظت گرد و غبار در اهواز

اکنون میزان غلظت گرد  میکروگرم در مترمکعب است، هم 003ها  که میزان غلظت مجاز آالینده مترمکعب بوده که با توجه به این
بر اساس : وص منشا گرد و غبار امروز خوزستان بیان کردکریمی در خص... .برابر حد مجاز است 2.0و غبار در اهواز 

های محلی ناشی  های خارجی در عراق و هم از کانون های هواشناسی خوزستان، گرد و غبار امروز هم از کانون اطالعیه
 شود می

 

 های طبیعی خودداری کنید از روشن کردن آتش در محیط

http://www.isna.ir/news/96040200657/ 

 
کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیط  : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

سازمان .  تا اطالع ثانوی جدا خودداری کنن های طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر می شوند از روشن کردن آتش
 .حفاظت محیط زیست، نظر به افزایش دما و خشکی هوا، احتمال وقوع آتش سوزی در محیط های طبیعی فزونی یافته است
ماموران حفاظتی دستگاههای مسئول، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری ها و شهروندان حساسیت الزم در قبال این 

 .اشته باشند و با مشاهده خطر، بالفاصله برای اطالع رسانی یا خاموش کردن آتش اقدام کنندمسئله را د

 کرج مخصوص جاده در کارخانه ضایعات بزرگ سوزی آتش مهار
 

 
مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش  ،حسین حسین بیگی :آمده است ۱۳۹۶تیر ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعهبه 

ان چهار ایستگاه برای نشان انبار ضایعات یک کارخانه صنعتی در جاده مخصوص کرج صبح امروز آتش گرفت و آتش نشانی تهران
متر مربع که دور تا دور آن  ۵۱۱۱در محوطه یک کارخانه صنعتی به مساحت : گفتوی ... .خاموش کردن آن تالش کردند

دیوارکشی بود مقدار زیادی ضایعات شامل؛ پالت های چوبی، قطعه های پالستیکی، کاغذ، مقوا و تخته های چوبی وجود 
نیروهای آتش نشانی با تالش همه جانیه و : حسین بیگی تصریح کرد... .لومی آتش گرفتداشت که صبح امروزبه علت نامع

در کوتاه ترین زمان ممکن شعله های سرکش آتش را مهار و کامالً خاموش کردند و از سرایت آن به قسمت های دیگر کارخانه 
 .کنان کارخانه آسیبی ندیدگفتنی است؛ خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از کار.جلوگیری به عمل آوردند

محبوبه  ها شدند؟ چه کسانی قیم کاسپینی/گذاران پشت پرده تجمعات سپرده دهد؛ مهر گزارش می

 فکوری

http://www.mehrnews.com/news/4012316 

باختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حق  اگرچه مال: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶جمعه ، مهر به نوشته خبرگزاری دولتی
های تجمعات، از زبانی غیر از  ای تالش دارند آدرس غلط بدهند و بیانیه هایشان باشند اما اکنون عده دارند نگران سپرده

از اکنون دیگر یک پرونده ساده قضایی نیست؛ بلکه پرونده ساماندهی موسسات اعتباری غیرمج .شود گذاران شنیده می سپرده
برداری خاصی برای خود  خواهند از این پرونده بهره در واقع، برخی می. شده است ای تبدیل به محلی برای سوءاستفاده عده

شوند تا  جمع می ای در گرمای این روزهای تابستان، گرد هم باخته، هر روز به بهانه گذاران مال حال آنکه سپرده. داشته باشند
در این میان بانک مرکزی هم اعالم کرده که کار ساماندهی سپرده .. .سهم خود را از این دعوای سیاسی دو طرف پس بگیرند

به گفته . گرداند میلیون تومان را باز می ۱۱گذاران موسسه کاسپین ادامه دارد و تا قبل از عید فطر هم، سپرده های تا سقف 
شعبه به چرخه فعالیت موسسه کاسپین اضافه  ۲۱خردادماهف  ۲۵ن نظارتی بانک مرکزی، تا روز چهارشنبه فرشاد حیدری، معاو

بر این اساس این موسسه : وی اضافه کرده .شعبه می رسد ۸۱شده و با آغاز به کار این شعب، تعداد شعب این موسسه 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-5/503474-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AC


حیدری در خصوص تعیین تکلیف  .شتگان را تعیین تکلیف کندقادر خواهد بود با سرعت بیشتری سپرده گذاران تعاونی منحله فر

اردیبهشت ماه سال جاری  ۶۸در دو مرحله پیشین و از : سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان خاطرنشان کرد
ز شده بود؛ اما در ادامه روند میلیون ریال آغا ۶۱۱خرداد پرداخت سپرده های تا  ۶میلیون ریال و از  ۵۱۱پرداخت سپرده های تا مبالغ 

میلیون ریال از طریق موسسه  ۱۱۱ساماندهی تعاونی منحله فرشتگان تا پیش از عید سعید فطر، تعیین تکلیف مبالغ تا مبلغ 
تعیین . درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می شود ۶۲با اجرای این طرح، : وی افزود .اعتباری کاسپین آغاز خواهد شد

 .درصد باقی مانده نیز در آینده اعالم خواهد شد ۷ف تکلی

 !کولبر در مرزارومیه براثرتیراندازی نیروهای نظامی2کشته وزخمی شدن

 سرمرز ارومیه" کندالوک"کولبردر دره 2،(تیر0)شب گذشته: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶جمعه برپایه خبرمندرج در کردپا،
مراد "یک منبع خبری محلی،هویت کولبر جان باخته وزخمی را بترتیب  . ندبراثرتیراندازی نیروهای نظامی کشته وزخمی شد

فرزند قاسم " پور کاردین عرب"ساله و دارای سه فرزند از توابع منطقه ترگور و  ۲٨" انبی"الدین اهل روستای  فرزند تاج" عربی
 .اعالم کرد

 آتش سوزی جنگلهای طسوج چرام مهار شد

3118493http://www.isna.ir/news/9603 

 
مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و  : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

مراد فروهر در گفت و گو با خبرنگار .طسوج واقع در شهرستان چرام خبر داد« آب نگت»سوزی در منطقه  بویراحمد از مهار آتش
ها و مراتع این منطقه ظهر امروز طعمه حریق شد که با تالش نیروهای منابع طبیعی و با کمک مردم و  جنگل: افزود ایسنا

سوزی در جنگلها و مراتع استان بوده  امروز شاهد سه فقره آتش: وی اضافه کرد .برخی ادارات پس از چند ساعت مهار شد
 .های این استان خسارت وارد کرد ایم که به بخشی از مراتع و جنگل

 انتهای پیام

 ندارد اوین زندان با ارتباطی بهشت دشت سوزی آتش :وگو با ایلنا  ملکی در گفت

 

 
سوزی در مجموعه  نشانی تهران از وقوع آتش سخنگوی آتش:آمده است ۱۳۹۶تیر ۶گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعهبه 

 .مجموعه دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام خبر دادسوزی در  جالل ملکی، از وقوع آتش.دشت بهشت خبر داد
بخشی زیادی از فضای سبز مجموعه دشت بهشت باالتر از اتوبان یادگار به صورت : نشانی ادامه داد سخنگوی سازمان آتش

ا در حال حاضر نشانی به محل حادثه عازم شده و نیروه های مختلف آتش از ایستگاه: او افزود .تکه تکه دچار حریق شده است
محلی که دچار : ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا این حریق در نزدیکی زندان اوین است، گفت .مشغول عملیات هستند

 .سوزی شده با زندان اوین فاصله دارد آتش

 اعالم منشأ دود عظیم در شمال بزرگراه یادگار امام

http://www.isna.ir/news/96033118531 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/503301-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85


 
نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از  سخنگوی سازمان آتش : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

وگو با ایسنا در  سیدجالل ملکی در گفت.ادگار امام خبر دادوقوع حریق در مراتع اطراف خیابان دشت بهشت در شمال بزرگراه ی
اطالع داده شد  020امروز خبر حریق در فضای سبز اطراف خیابان دشت بهشت به سامانه  03حوالی ساعت : این باره گفت

نشانی و  سخنگوی سازمان آتش .نشانی همراه با تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند که در پی آن چندین ایستگاه آتش
پس از اطفای حریق : خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه این حادثه تاکنون مورد خسارت جانی نداشته است، گفت

سیگار سبب وقوع  رسد که حضور افراد معتاد یا انداختن ته شود؛ اما به نظر می تحقیقات برای بررسی علت حادثه آغاز می
 .حادثه شده باشد

 متر هزار ۱ وسعت به سبزی فضای در آتش مهار
 

 
سوزی در  نشانی از آتش سخنگوی سازمان آتش ،جالل ملکی :آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،جمعه

با اعالم خبر آتش سوزی در فضای سبز یک شهرک مسکونی  .تهران خبر داد فضای سبز یک شهرک مسکونی در شرق
شب در مسیر غرب به شرق بزرگراه بابایی، خیابان کوهستان فضای سبزی به  ۶۲:۲۱پنجشنبه شب گذشته ساعت : گفت

به محل اعزام او با بیان اینکه دو ایستگاه .سوزی شد هزار متر که متعلق به یک شهرک مسکونی بود دچار آتش ۶وسعت 
این آتش سوزی در محوطه باز و فضای سبز رخ داده بود و به خاطر وزش باد و وجود خارو علوفه به شدت در : شدند ادامه داد

 .حال گسترش بود که خوشبختانه با حضور به موقع از گسترش آن جلوگیری شد

 :مدیرکل منابع طبیعی استان اعالم کرد

 به مهار آتش جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد درخواست فوری از مردم برای کمک

http://www.isna.ir/news/96033118433 

 
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و  عزت هللا بهشتی فرد : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

 .منتظر نمانند که کسی از آنها بخواهد بلکه به محض اطالع از آتش سوزی به کمک منابع طبیعی بیایند مردم: بویراحمد گفت
بخش مارگون از توابع شهرستان بویراحمد هنوز ادامه دارد اما " بیدگره موگر"آتش سوزی ها جنگلهای منطقه : افزوداو 

منابعی طبیعی، نیروهای مردمی و نیروهای برخی ادارات در حال تالش برای خاموش و مهار کردن آتش سوزی  نیروهای
فقره آتش سوزی در جنگلها و مراتع  97خرداد ماه  93از ابتدای سالجاری تا روز سه شنبه، : مدیرکل خاطرنشان کرد .هستند

 07در مدت مشابه سال گذشته : بهشتی فرد تصریح کرد .حریق شدهکتار از منابع طبیعی طعمه  080این استان رخ داده که 
از مسئوالن : وی اضافه کرد... .هکتار از جنگلها و مراتع این استان در آتش سوخته بودند933فقره آتش سوزی رخ داده بود که 

ه استانی بهتر بود و البته وضعیت اعتبارات ملی ما نسبت ب. کشوری حمایت مالی و امکانات و تجهیزاتی انتظار داریم
( جنگلها)تجهیزاتی از محل اعتبارات ملی خریداری شده اما باز هم جا دارد که برای حفاظت و نگهداری از این سرمایه ملی

سه فقره آتش سوزی در   32خرداد ماه  90به گزارش ایسنا، طی امروز، چهارشنبه،  .کمک و حمایت های بیشتر صورت گیرد
 .استان کهگیلویه وبویراحمد رخ داده است" مارگون"، و "دنای شرقی" ،"طسوج" جنگلها و مراتع مناطق

 

 !با دست خالی" چرام"های  تالش برای خاموش کردن آتش جنگل

http://www.isna.ir/news/96033118308 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/503595-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1


 
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان  ،گرهللا پیوستهحبیب: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

این آتش سوزی ساعت : افزود وی .در این شهرستان خبر داد" تنگ آب طسوج"چرام از آتش سوزی در جنگلها و مراتع منطقه 
تنها : رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چرام خاطرنشان کرد... .ه رخ داده استخرداد ما90امروز چهارشنبه  03.93

پوشش مرتعی این منطقه : گر اضافه کردپیوسته .نیروهای منابع طبیعی این شهرستان در حال اعزام به منطقه هستند

 .بنه استضعیف است و بیشتر پوشش این منطقه درختانی همچون شن، بادام کوهی، گون، ارژن، بلوط و 
 

 آتش سوزی در پارک سردار جنگل محالت

http://www.isna.ir/news/96040100102 

 
ی و خدمات ایمنی نشان رئیس سازمان آتش ،محمود فلفلی: آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

اظهار وی  .شب گذشته همزمان با آتش سوزی باغات محالت، پارک سردار جنگل محالت نیز طعمه حریق شد: محالت گفت
در عملیاتی نفس گیر با استفاده از کمک های مردمی  22تا  03در حالی که نیروهای آتش نشانی محالت از ساعت : داشت 

ول اطفای حریق در باغات محالت بودند، آتش سوزی دیگری بالفاصله در پارک سردار و کشاورزان و تانکرهای آب رسان مشغ
جنگل محالت به آتش نشانی گزارش شد که باتوجه به حضور مردم و تفریح آنها در این پارک، سریعا نیروهای ایستگاه یک 

رییس  .ق را شروع و به سرانجام رساندندبهمراه دو دستگاه تانکر آبرسان و بولدوزر به محل اعزام شده و عملیات اطفای حری
در اثر سهل انگاری و : نشانی و خدمات ایمنی محالت، علت حادثه را سهل انگاری گردشگران عنوان و گفت سازمان آتش

افتادن زغال قلیان بر روی علف های خشک این حادثه رخ داده که باعث نابودی تعداد زیادی گلدان نشایی و بخش کوچکی از 
 .های شهرداری محالت شده است گلخانه

 

 چند هکتار باغ محالت طعمه حریق شد

http://www.isna.ir/news/96040100103 

 
نشانی و خدمات ایمنی  ئیس سازمان آتشر محمود فلفلی، : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

عصر  08.03ساعت : گفتاو  .چند هکتار باغ محالت برای چندمین بار در خردادماه طعمه حریق شد: شهرستان محالت گفت
نشانی اطالع داده شد که  آتش 020وقوع چندین فقره آتش سوزی در باغات خیابان زین العابدین محالتی به مرکز  روز گذشته

وامل دو ایستگاه به محل اعزام و با گسترده تر شدن شعله های آتش از نیروهای خدمات شهری شهرداری محالت سریعا ع
وی، علت حادثه را خشک بودن درختان و علف های هرز خشک و عدم رسیدگی مالکین  .درخواست کمک کردیم  جهت اطفا



سازمان متاسفانه کم توجهی به جمع آوری و هرس  علیرغم اخطارهای این: و بی احتیاطی رهگذران عنوان کرد و افزود

به گزارش ایسنا، مامورین آتش نشانی تا ساعتی  .درختان خشک شده و نیز گرمی هوا باعث بروز این چنین حوادث است
ر باغداران و برخی منابع احتمال عمدی بودن آتش سوزی های سلسله وا. قبل در حال اطفا و از بین بردن لکه های آتش بودند

 .چند روز اخیر را دور از ذهن نداستند

 وقوع حریق در مراتع اطراف خیابان دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام

http://www.isna.ir/photo/96033118570 

   

 مراتع اطراف خیابان( خردادماه ۲۵)عصر امروز چهارشنبه  : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،جمعه

 .در فضایی به مساحت حدود یک هکتار دچار حریق شد( ره)دشت بهشت در شمال بزرگراه یادگار امام

 تهران پرندگان باغ حوالی در سوزی آتش
 

 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات سیدجالل ملکی؛  :ده است آم۱۳۹۶تیر ۶،جمعهیرنابه گزارش خبرگزاری دولتی ا

حدود یک هزار متر مربع از فضای سبز : ایمنی شهرداری تهران از آتش سوری در حوالی باغ پرندگان خبر داد و گفت 
گفته وی به ایرنا  .سوزی شده اما این حادثه مصدومی نداشته است گردشگری شمال شرق تهران، پنجشنبه شب دچار آتش

 .نشانی اعالم خواهد شد سوزی در دست بررسی است و نتایج آن متعاقبا از سوی سازمان آتش دالیل بروز این آتش: است

 مالقات فعالین کارگری با محمد جراحی دربیمارستان

ica?fref=tshttps://www.facebook.com/davood.synd 

 

در روزهای گذشته تعدادی زیادی از فعاالن  : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶برپایه خبرمندرج پست فیس بوک داوود رضوی  ، جمعه
تعدادی از فعاالن سندیکایی و  .کارگری و مدنی و اجتماعی به دیدار آقای محمد جراحی رفته اند وبا ایشان مالقات کرده اند

  عال کارگری که بتازگی بعد از پنج سال زندان بدون مرخصی از زندان آزاد شده و در زندان به بیماریکارگری با محمد جراحی ف
محمد جراحی در دادگاه انقالب به اتهام های امنیتی به پنج سال زندان محکوم شده بودو  .اختالالت تیروئید مبتال شده بود

 .پس از پایان دوره محکومیتش، از زندان تبریز آزاد شد

دیدار مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با کودکان کار وخیابان جلوی دفتر پلمب شده 

 جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان

https://www.facebook.com/jamiatdefaa/?pnref=story 

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با درهای پلمپ  : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶جمعه، شبکه فیس بوکیدر به گزارش خبری مندرج 
مسعود شجاعی فوتبالیست مدافع کودکان کار و خیابان در بازدید .  شده ی جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان مواجه شد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/503627-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/davood.syndica?fref=ts
https://www.facebook.com/jamiatdefaa/?pnref=story


فروزدین ماه توسط  90ه ی جمعیت دفاع که از تاریخ حمایتی کودکان کار و خیابان با درهای بست -امروزش از پروژه آموزشی

این ورزشکار مردمی نسبت به بسته نگه داشتن نزدیک به دو ماهه مرکز حمایتی   .پلیس امنیت پلمپ شده بود، روبرو گشت
راز و مددکاری کودکان کار که هیچ امکان و دسترسی دیگری به شرایط و مراکز رسمی آموزش را نداشته اظهار تأسف و اب

کودک کار این مرکز، در آستانه  003بغرنجی این موضوع بویژه زمانی بیشتر آشکار می شود که بیش از . ناباوری نمودند
در توضیح این . از ارتباط و دسترسی منظم و روزمره به محیط آموزش خود محروم بودند 32 -30امتحانات و پایان سال تحصیلی 

های مستمر و ارائه توصیه نامه ها و مدارک موثق در تأیید مجوز فعالیت، تاکنون واکنش وضعیت اعالم شد که با وجود پیگیری 
مسعود شجاعی طی ساعاتی که در کنار کودکان بودند با ... .صورت نگرفته است" جمعیت دفاع"مناسبی برای بازگشائی 

بازی و پاسخ دادن به سئواالت و امضاء حوصله و فروتنی بسیار به خواسته های بچه ها پاسخ مثبت داده و با آنان سرگرم 
 .کردن دفاتر و عکسهای شان شد

 کارگرکارخانه فوالد کبیر خزر رشت011اخراج

نفر از  ۵۱۱از بیکاری حدود  طی روزهای گذشته : آمده است ۱۳۹۶تیر ۶جمعهبرپایه خبر مندرج در شبکه مجازی تلگرامی ،
 .نفر از کارگران خود را اخراج کرده است ۵۱۱کارخانه فوالد کبیر خزر حدود : کارگران فوالد کبیر خزر خبر داد و اظهار داشت

هزارتن میلگرد فوالدی  ۱۱۱مطالعات اولیه، طراحی و نصب و راه اندازی ماشین آالت شرکت فوالد امیرکبیر خزر با ظرفیت 
داخلی کشور در تولید فوالد در  انجام و این کارخانه با هدف تامین بخشی از نیازهای ۸۲توسط متخصصین داخلی از سال 

در  ۶۶تا  ۵۱در دو خط تولید میلگرد آجدار در سایزهای  ۵۲۸۱هکتار در سال  ۵۱بخش خصوصی در زمینی به مساحت حدودا 
همچنین این کارخانه در راستای ارتقای سهم خود در توسعه صنعت فوالد، در .. .شهرک صنعتی رشت به بهره برداری رسید

هزار تن در سال کرد که در نیمه اول  ۶۱۱به راه اندازی خط توسعه تولید میلگرد فوالدی آجدار با ظرفیت  اقدام ۵۲۶۱سال 
کارخانه :وی ادامه داد... .با حضور محمدباقر نوبحت معاونت راهبردی رئیس جمهور موفق به بهره برداری از آن شد ۶۶سال 

ت می کرد اما برخی مسائل و مشکالت موجود باعث شده است اکنون این خط تولیدی فعالی ۴فوالد کبیر خزر تا پیش از این با 
 .کارخانه تنها با یک خط تولیدی فعالیت می کند

 

 

 

 


