
 

 ۲۰۱۷برابرجوالی  تیر ۶۱تا جمعه ۱۳۹۶ تیر۹جمعه 

      ۶۱شماره 
 لنگرودی امیرجواهری

haftegi.kargari@gmail.com 

 :یادداشت 

 گرامی دوستان و یاران پیگیر روزشمار کارگری
 

   شماره مجله روزشمار کارگری هفته را انتشار داده ام ۶۱  تا حال ۱۳۹۶ من از اول فروردین

 
شمادرصورت عالقمندی به مباحث کارگری روز با مراجعه به لینک زیر به تمامی این آرشیو دسترسی 

 خواهید داشت

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 

   

******** 

 :کشور  در سالیان بی آبی و خشکربح 

 

بی  .طی هفته ای پشت سر گذاشتیم مسئله کم آبی م بحران آن حجم وسیع اخبار محله را پوشش می دهد 

 سطح در، خشکسالی، بحران آب، کم آبی همچون بیکاری در سطح کشور بدل به سونامه شده که آبی 



رت سازندگی ، وزاداری ها ، فرمانداری ها و جهاد نکشور و استادولت، مجلس، امامان جمعه، وزیر 

ت و در نزد اساتید دانشگاهها و آب و خاک ، حفاظت محیط زیس کشاورزی و معاونت وزیر در امر

سطحی از خبر بدل شده که برای رودررویی با  به آنچنانمطبوعات کشور  عسطح وسی درنان و تصاد داقا

 . کار برون رفت می گردد این مشکل بزرگ دنبال راه

 : متعددی به شکل زیر آمده است ر های تمجموع این خبر ها با تی،این شماره  کارگری در مجله

 :آمده است ۹۶٣۱تیر  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه

 آبی دلیل کم هشدار نسبت به تخلیه برخی شهرها به/اندیشی برای کمبود آب شرب بوشهر لزوم چاره

http://www.isna.ir/news/96040903517 

 
 

  :آمده است ۹۶٣۱تیر  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه 

 رسد به گوش می« جنگ آب»زنگ خطر  :حیدری 

 

  :آمده است ۹۶٣۱تیر  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه

 وجود چندین هزار چاهای آب غیر مجاز درمنطقه دماوند 

دادستان عمومی و انقالب  :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۴ چهارشنبه دماوند،/نوشته خبرگزاری دولتی مهر به

 .هزار حلقه چاه غیر مجاز در دماوند شناسایی شد ٣: شهرستان دماوند گفت

  :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۴ چهارشنبه مهر، به گزارش خبرگزاری

/ درصد مصرف آب، هیچ جا قطعی نخواهیم داشت ۵با صرفه جوایی :وزیر نیرو در جمع خبرنگاران

 محبوبه نیاورانی عباسقلی

//www.mehrnews.com/news/4022524http: 

 :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۵ شنبهپنج؛  به نوشته خبر آنالن بخش اقتصاد

 اکمیت کنددولت اعمال ح/آبی پیشنهاد تشکیل کارگروه برای حل بحران کم

 

http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(hc3vmqopg2psv1u1bt4ujmp5))/detail/6837

60/Economy/macroeconomics 

 

 : آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۵ ، پنجشنبهگزاری فارسخبر به گزارش خبرنگار اجتماعی

 ساالری را کنار بگذاریم دولت/ شرایط بحرانی کمبود آب در سراسر کشور:ها رئیس شورای عالی استان

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960415000451 

http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505860-زنگ-خطر-جنگ-آب-به-گوش-می-رسد
http://www.farsnews.com/


 

 : آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۵ پنجشنبه ،ی فارسخبرگزاری دولت گزارش  به

قانون / حساسیت شورای عالی امنیت ملی به موضوع آب: معاون آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد 

 توزیع عادالنه آب باید اصالح شود

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960415000915 

  :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۶ ، جمعهخبرگزاری تسنیم به گزارش

 مساله آب کشور امنیتی شد/ معاون وزیر نیرو خبر داد

/1457606https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16 

 

  :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

های برکه مورد مصرف  آب  ندر برخی روستاهای سیستان و بلوچستا:مدیرعامل شرکت آبفار استان

 انسان و دام است

http://www.isna.ir/news/96041407072 

 
 

 :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۵ شنبهپنجگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛  به

  ضرورت بازنگری در وضعیت آب
 

 :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۵ شنبهپنجبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

آبی و خشکسالی  ترین مشکل استان یزد کم اصلی: شورای عالی استان هانماینده مردم استان یزد در 

 است

http://www.isna.ir/news/96041507952 

 
 

 :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 

 سیامک صدیقی: از  برابر حد مجاز در سیستان ۵۰آلودگی / خوزستان حال و روز خوبی ندارد

http://www.farsnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


http://www.mehrnews.com/news/4023257 

 

 

 

 

روزه که با  ۱۲۰های  ها نیز با اشاره به طوفان نماینده مردم سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان

 ۵۰درجه و آلودگی بیش از  ۵۰کیلومتر استان را در برمی گیرند، گرمای بیش از  ۱۰۰سرعتی بیش از 

 اگر مرز سیستان خالی شود، چه کنیم؟. متأسفانه شاهد خالی شدن استان از مردم هستیم: حد مجاز گفت برابر

 .هامون خشک شده است و همین موضوع مشکالت را چند برابر کرده است: وی گفت

 :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۶جمعه ؛  به نوشته خبر آنالن بخش اقتصاد

 دولت اعمال حاکمیت کند/آبی پیشنهاد تشکیل کارگروه برای حل بحران کم

 

1)S(hc3vmqopg2psv1u1bt4ujmp5))/detail/6837http://www.khabaronline.ir/(X(

60/Economy/macroeconomics 
 

 

 کشور کارگران شرکت مخابراتگسترده کارکنان و اعتراض 
در هفته پشت سر گذاشته شده ما با یک سطح از اعتراضات کارگران و کارکنان شرکت مخابرات در  

این اعتراضات از کچساران شروع  .خود به اعتراض برخواستندرابطه با وضعیت حقوقی و قراردادهای 

همدان، فارس، مازندران و مشهد ، مخابرات استان  و بخشا در سطح استانهای لرستان و خوزستان  و به 

به این شماره کارگری در مجله . و همچنان ادامه دارد  برخی دیگر از شهرهای کشور آغاز شده است

به گزاری  در پاسخ به این سلسله اعتراضات .به های مختلف این اعتراضات پرداخته شده است جن

طی اطالعیه  " روابط عمومی شرکت مخابرات ایران"  ۱٣۹۶تیر  ۱۲ دو شنبهخبرگزاری ایلنا درتاریخ 

 « شویم کنان و کارگرانراخراج کاتجمعات اخالل است؛ ممکن است مجبور به این » : اعالم داشته است 

اعتراضات ما صنفی است؛ ما را از » : نیز متقابال پاسخ دادند  مخابرات شرکتو کارگران کارکنان 

 « نترسانید اخراج

 

 اعتراض کارگران شرکت مخابرات به وضعیت حقوقی و قراردادها درگچساران 

dana.ir/news/1140178.htmlhttp://www./  

 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید
http://www.dana.ir/News/1140178.html
http://www.dana.ir/News/1140178.html


صبح   :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۱ ، یکشنبهآفتاب جنوب به نقل از ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

ران در اعتراض به وضعیت حقوقی و امروز تعدادی از نیروهای بخش خصوصی مخابرات گچسا

کارکنان معترض به عدم اجرای طرح طبقه بندی .قراردادهای خود در محوطه این شرکت تجمع کردند

با وجود :یکی از کارکنان این شرکت می گوید .قراردادی نشدن خود معترض بودند مشاغل ووضعیت 

در انجام امورات این شرکت دارند اینکه کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات گچساران سهم بزرگی 

در اعتراض به حقوق و دستمزد تجمع کارگران  .متأسفانه حقوق و دستمزد بسیار پایینی دریافت می کنند

پایین ، قراردادی نشدن ،عدم پرداخت اکثر آیتم های قانون کار و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل بوده 

 .است

 

اعتصاب و اعتراضات متحدانه نیروهای شرکتی مخابرات مشهد با کشیده شدن به دیگر استانها ابعادی 

 سراسری به خود گرفت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6230 

    

در چهاردهمین روز اعتصاب : آمده است  ۱٣۹۶تیر  ۱۱ یکشنبه ،...ه آزادبه نوشته وب سایت اتحادی

متحدانه پرسنل شبکه کابل هوائی و زمینی مشهد و ایستادگی آنان بر سر خواستهایشان، این اعتصاب 

امروز دهم تیر ماه به استانهای لرستان و خوزستان نیز کشیده شد و کارکنان بخش خصوصی مخابرات 

ن اعتصاب با برگزاری تجمع خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انعقاد قرارداد این استانها ضم

 .مستقیم شدند

 

بنا بر گزارشهای رسیده به ما ، پرسنل شبکه کابل هوائی و زمینی مشهد نیز در چهاردهمین روز اعتصاب 

در پی این . جمع زدندخود، همچون روزهای گذشته در مقابل اداره کار استان خراسان رضوی دست به ت

ظهر مابین نماینده های تجمع کنندگان و مسئولینی از اداره مخابرات  12تجمع، جلسه مذاکره ای از ساعت 

و اداره کار استان خراسان رضوی برگزار شد اما این جلسه مذاکره بدون حصول نتیجه روشنی  در 

 .ظهر پایان گرفت 14ساعت 

حالی نیروهای شرکتی مخابرات استانهای لرستان و خوزستان به اعتصاب و اعتراض همکاران امروز در

پیوستند که زمزمه پیوستن به این اعتصاب در میان نیروهای بخش خصوصی مخابرات  خود در مشهد

استان همدان، فارس، مازندران و برخی دیگر از شهرهای کشور آغاز شده است و چه بسا که از فردا 

 .اعتصاب نیروهای شرکتی مخابرات  ابعادی هر چه سراسری تر پیدا کند

http://www.dana.ir/
http://aftabejonoob.ir/
http://www.aftabejonoob.ir/


 

 

کارکنان  /تجمعات اخالل است؛ ممکن است مجبور به تعدیل شویم: روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

 اعتراضات ما صنفی است؛ ما را از تعدیل نترسانید: شرکتی مخابرات

 

به دنبال اعتراضات کارکنان شرکتی  :آمده است ۱٣۹۶تیر  ۱۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه

کارکنان . است ای صادر کرده مخابرات در روزهای گذشته، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیانیه

کتی مخابرات در استانهای مختلف در پاسخ به این بیانیه، اعتراضات خود را صنفی و در راستای شر

در روزهای گذشته اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در شهرها و .اند اجرای قوانین اعالم کرده

ایران  به دنبال این اعتراضات، روابط عمومی شرکت مخابرات.است های مختلف کشور ادامه داشته استان

تجمعات، اختاللی در خدمت رسانی به » متن این بیانیه با عنوان . است ای در چهار بند منتشر کرده بیانیه

 .در لینک باال آمده است « مردم ایجاد نکرده است

های  پس از انتشار بیانیه توسط روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، کارکنان شرکتی مخابرات در استان

کارکنان شرکتی   در بیانیه.اند یانیه واکنش نشان داده و آن را دور از انصاف دانستهمختلف به این ب

ضمن التزام و اعتقاد به قوانین جمهوری اسالمی   نیروهای شرکتی مخابرات ایران: مخابرات آمده است

ی و صرفاً اعتراضات یک اعتراض صنفی آنهم به مدیران شرکت مخابرات به جهت عدم اجرا...  ایران 

و تاوان و هزینه ی این توهین به نیروهای . قوانین کار در پرداخت حقوق و مزایای این نیروها است

تهدید به  . ... دلسوز و انقالبی را باید شرکت مخابرات ایران بپردازد که آب به آسیاب دشمن می ریزد

مطالبات و جلوگیری از اخراج و تعدیل نیرو تا کنون حربه ای بوده برای عدم اجرای قانون و پرداخت 

خواسته های بر حق پرسنل خصوصی؛ تا کنون بارها مذاکره کردیم و هر بار مدیران زمان را به تعویق 

بندی مشاغل در مخابرات،  در این بیانیه ادعای اجرای طرح طبقه. اند اکتفا نموده  به وعده  انداخته و فقط

 .است ی شرکت مخابرات کامال رد شدهاساس دانسته شده و اظهارات روابط عموم ادعایی بی

 دو تجمعگزارش 

 تولوژیست های معترض وادستیاران پ تجمع  -1

دانشجویان دانشگاه خوارزمی که بازتاب خبری وسیعی در سطح خبرگزاری ها و شبکه هیا  تجمع -۲

 .مجازی داشته است 

 !های مختلف پزشکی درحمایت از دستیاران پاتولوژیست معترض های رشته تجمعات رزیدنت ادامه

http://www.ghatreh.com/news/nn38233145 

های مختلف  رشته :تآمده اس ۱٣۹۶تیر  ۱۵ شنبهبه گزارش وب سایت قطره به نقل از خبرگزاری آنا، پنج

های پاتولوژیست   های علوم پزشکی از جمله دانشگاه شیراز و بهشتی درحمایت از رزیدنت دانشگاه 

 . معترض دست به تجمع زدند

 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید


اعتراض کنندگان ضمن محکوم کردن احکام تعلیق و محرومیت از امتحان و قطع حقوق دستیاران 

های  جامعه پزشکی یکپارچه در کنار رزیدنت»: عالم داشتندمعترض پاتولوژی با برافراشتن پالکاردی ا

درهمین رابطه در گزارشاتی که امروز رسانه ای شد،بیش از سی تشکل . «پاتولوژی خواهد بود

های وزارت  ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به سیاست دانشجویی کشور در نامه

های پزشکی به حمایت از دستیاران پاتولوژی  اران دیگر رشتهامروز هم دستی.اند بهداشت اعتراض کرده

اعتراض کنندگان ضمن محکوم کردن احکام تعلیق و .اند های مختلف کشور تجمع کرده در دانشگاه

محرومیت از امتحان و قطع حقوق دستیاران معترض پاتولوژی با پالکارهایی که روی آن نوشته شده 

برخورد »و « های طب بالینی انسانی تصمیم گیرنده باشند رای رشتهچرا دامپزشکان باید ب» :... است

از رئیس جمهوری خواستند به برخوردهای « پادگانی با اعتراض منطقی در شان دولت تدبیر و امید نیست

 .وزیر بهداشت در مواجهه با منتقدان خاتمه دهد

 پاسخ مسئوالن+تجمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی در اعتراض به جابجایی خوابگاه

http://www.isna.ir/news/96041105293 

 
در اعتراض به جابجایی خوابگاه خود ( یکشنبه)جمعی از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی امروز

 .مع کردندروبروی دانشگاه خوارزمی تج

به دانشجویان پسر دانشگاه : به گزارش ایسنا، یکی از دانشجویان دکتری حقوق این دانشگاه اظهار کرد

زار اختصاص داده شده است که هم از جهت نزدیکی  خوارزمی در حال حاضر خوابگاهی در خیابان الله

 .به دانشگاه و هم از نظر کیفیت بسیار مناسب است

مسئوالن   :دانشجو مستقر هستند گفت 600در حال حاضر در این خوابگاه حدودا  وی با اشاره به اینکه

دانشگاه قصد دارند که دانشجویان پسر را از این مکان به خوابگاه دیگری منتقل کنند و آن را به خوابگاه 

 دخترانه اختصاص دهند که ما به این موضوع و تغییر مکان خوابگاه پسرانه اعتراض داریم و خواهان

 .تجدیدنظر مسئوالن در این موضوع هستیم

این دانشجوی معترض با اشاره به اینکه مسئوالن دانشگاه با بهانه جلوگیری از زیاد شدن فساد در خوابگاه 

کنند که با آوردن دختران دانشجو در این خوابگاه  اند و اظهار می دخترانه تصمیم به جابجایی خوابگاه گرفته

ما به هیچ وجه با این رویکرد مسئوالن دانشگاه موافق : خواهند داشت گفت کنترل بیشتری روی آنان

 .نیستیم و به این موضوع اعتراض داریم

ول خواسته هفت تپه برای وص حدت آتش سوزی ها و اعتراضات چند روزه و سریالی کارگران نیشکر

 دنبال شده است  هاین شماره مجل درهای خویش همچنان 

*** 

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

اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  . مستمر پی گرفته ام 

 . ادروزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم د



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 

. گری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت طی هفته های آینده آدرس سایت روزشمار کار: توجه 

برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم  می توایند 

 . مربوط گردید

haftegi.kargari@gmail.com  0046:736778815تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

معلول تا پایان سال آینده  2ی خانوارهای دارای تمام: رئیس سازمان بهزیستی کشور
 شوند دار می خانه

http://www.isna.ir/news/96040702966 
 

،  انوشيروان محسنی بندپی :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه
معلول  2 تمامی خانوارهای دارای 97تا پایان سال :  رئيس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت

هزار خانوار در کشور دارای دو معلول هستند،  11وی با اشاره به اینکه . شوند صاحب مسکن می
درصد  ٨۰تا  ۲۰هزار مسکن برای معلوالن در دست احداث است که بين  43درحال حاضر : گفت

ور پيشرفت فيزیکی داشته و در سال جاری برای نخستين بار توانستيم ردیف بودجه برای این منظ
خانوار، مسکن  ۲۹۰۰هزار خانوار دارای دو معلول تاکنون به حدود  ۱۱از : وی در ادامه افزود.بگيریم

کنم تا پایان سال جاری به چهار هزار خانوار دارای دو معلول  واگذار شده است و پيش بينی می
 .صاحب مسکن شوند 97مسکن واگذار شود و سایرین تا پایان سال 

ميليون ریال از طریق بنياد  150ی خانوارهای دارای دو معلول در مناطق شهری به گفته بندپی، برا
ميليون ریال هم از سوی خيرین  50ميليون ریال از طریق سازمان بهزیستی و  ۱۰۰مستضعفان، 

وی در ادامه با تاکيد برآنکه هر خانواری که دارای دو فرزند ....مسکن ساز تامين مالی می شود
ر علتی تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی معلول است و به ه

الیحه مساعدت های اجتماعی هنوز به مجلس نرفته اما سياست : برای ثبت نام اقدام کنند گفت
 .سازمان بهزیستی تخصيص مسکن به خانوارهای دارای معلول است

/ ای از ابهام ها در هاله سرنوشت پاتولوژیست :وگو با ایلنا مطرح شد در گفت

 کند وزارت بهداشت به اعتراضات توجهی نمی

 

 
نائب ریيس انجمن پاتولوژی و  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه

شناسی ایران با اشاره به اینکه وزارت بهداشت هر روز مشکل جدیدی را برای  آسيب
روزی ما را تهدید به لغو امتياز انجمن کردند و در حال : ها ایجاد کرده است، گفت پاتولوژیست

پس از اعتراض .اند و تبریز را صادر کرده تهران  های پاتولوژی دانشگاه حاضر نيز حکم تعليق ریزیدنت
نامه اخير وزارت بهداشت که به افراد غيرپزشک و  ها به تصویب آیين پاتولوژیست

های  دهد با یک دوره کوتاه مسئوليت همه بخش ای علوم پایه اجازه می رشته تک التحصيالن فارغ

http://www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/505099-سرنوشت-پاتولوژیست-ها-در-هاله-ای-از-ابهام-وزارت-بهداشت-به-اعتراضات-توجهی-نمی-کند
http://www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/505099-سرنوشت-پاتولوژیست-ها-در-هاله-ای-از-ابهام-وزارت-بهداشت-به-اعتراضات-توجهی-نمی-کند


جمعی هيات بورد پاتولوژی  تهآزمایشگاه جنرال پزشکی را به عهده بگيرند و در پی استعفای دس
های مختلف پزشکی به این طرح اکنون پس از گذشت یک ماه از این  و اعتراض مدیران گروه

نامه بين وزارت بهداشت و مجلس، این وزارتخانه در اقدامی تأمل  کاری این آیين ها و پاس اعتراض
ساب سنوات برای دستياران سابقه، اقدام به صدور حکم تعليق دو نيم سال با احت برانگيز و بی

فرید کرمی ،  نائب ریيس انجمن پاتولوژی و ..... پاتولوژی دانشگاه تهران و تبریز کرده است
پزشکی و کميسيون بهداشت مجلس در   شورای عالی نظام: شناسی ایران تاکيد کرد آسيب

وجهی از سوی اند که متاسفانه ت ای به وزیر بهداشت خواستار توقف اجرای این طرح شده نامه
های مختلف پزشکی در حمایت از  شود از طرف دیگر انجمن وزارت بهداشت به آن نمی

ها و مخالفت با اجرای این طرح نامه به وزارت بهداشت ارسال کردند که این کار  پاتولوژیست
 ....شود غيراصولی است، اما باز هم توجهی نمی

ار نسبت به تخلیه برخی هشد/اندیشی برای کمبود آب شرب بوشهر لزوم چاره
 آبی دلیل کم شهرها به

http://www.isna.ir/news/96040903517 

 
 سيد علی اکبر فاطمی، :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه

ها با اشاره به آغاز فصل گرما و کمبود آب  نماینده مردم استان بوشهر در شورای عالی استان
بندی شده است و مردم  در برخی از مناطق استان بوشهر آب جيره: بوشهر گفت شرب در استان

هر سال در فصل تابستان این مشکل وجود دارد و تاکنون فکری برای آن . نياز به آب شرب دارند
مشکل آب شرب در این استان هر ساله وجود داشته و تا به امروز برای : وی افزود... نشده است

باید به فکر آینده و کم آبی شدید استان بود، چرا که کمبود آب در . است حل آن تدبيری نشده
: وی گفت.استان تبدیل به یک بحران خواهد شد و می تواند باعث تخليه شهرهای استان شود

به همين دليل ظرفيت زیادی برای تصفيه آب از دریا و . این استان در ساحل خليج فارس قرار دارد
کن عالوه بر تامين آب  های آب شيرین با نصب دستگاه. ن مناطق وجود داردتامين آب استان در ای

ها  توان به مرکز کشور نيز آب انتقال داد و مشکل کمبود آب را در بسياری از استان استان، می
 .برطرف کرد

شرایط بحرانی است؛ ناچاریم به : وگو با تسنیم معاون سابق وزیر کار در گفت/ کارورزی 

 تن دهیم طرح کارورزی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449055 

علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ جمعه به نوشته خبرگزاری تسنيم؛
کار با اشاره به اینکه طرح های کارورزی و مهارت آموزی اشتغال بيشتر جنبه آموزشی دارد تا 

زایای این طرح این است که افراد به جای اینکه خانه نشين باشند در یکی از م: اشتغالزایی گفت
وی با اشاره به طرح آموزش مهارت در محيط کار . ... محيط کار آموزش یک حرفه مشخص را ببينند

رویکرد این طرح آموزش و جذب فارغ التحصيالن دانشگاهی به منظور کاهش : واقعی اظهار داشت
در حقيقت طرح . ت که بخشی از هزینه های آن بر عهده دولت استبحران بيکاری در جامعه اس

طرح ها   این. کارورزی یا طرح مهارت آموزی در محيط واقعی کار همان طرح استاد شاگردی است
طبيعتاً دارای اشکاالتی است که به راحتی نمی توان از آن عبور کرد اما در زمانی که بحران بيکاری 

يش از سه ميليون بيکار منتظر ورود به بازار کار هستند چاره دیگری جز در کشور غوغا می کند و ب
بی شک با توجه به اینکه در شرایط عادی : لبافی بيان کرد....اجرای چنين طرح هایی وجود ندارد

اشتغال به سر نمی بریم و هرچند طرح کارآموزی تبعات و ایرادات خاص خود را دارد باید به این طرح 



يعتاً زمانی که ساالنه یک ميليون وصد هزار نفر به جمعيت بيکاران کشور افزوده می طب  .تن دهيم
شود ما در شرایط عادی نيستيم که تبعات و آسيب های چنين طرح هایی را شناسایی ومانع 

 .انجام آن شویم

 :رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی

 تومان ۳۰۰۰قیمت عمده فروشی /کشاورزی سنتی دلیل گرانی پیاز

http://www.isna.ir/news/96040903618 

 
حسين مهاجران ، رئيس  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه

اتحادیه فروشندگان ميوه و سبزی اعالم کرد که کشاورزی و توليد سنتی دليل اصلی گرانی 
برد سال  دش سود مناسبی نمیمحصوالت کشاورزی مانند پياز است و کشاورز هرگاه از تولي

در سال گذشته در همين بازه زمانی پياز در بازار : وی اظهار  داشت. کارد آینده دیگر آن را نمی
اشباع شده و توليد مناطق مختلف به بازار رسيده بود، اما هم اکنون توليد اصفهان، آن هم نه 

دزفول در بازار وجود داشت که نشان روز گذشته تنها توليد  ۱۰همه مناطقش به بازار رسيده و تا 
می دهد کشاورز و توليد کننده چندان رضایتی از بازار پياز در سال گذشته نداشته و نتوانسته 

هم اکنون قيمت عمده فروشی هر : وی افزود. سود دلخواه خود را از فروش محصول ببرند
 ۲٨۰۰تا  ۲۵۰۰شی پياز سفيد تومان و قيمت عمده فرو ٣۰۰۰تا  ۲٨۰۰کيلوگرم پياز زرد در بازار 

قيمت و بازار این محصول است، اما اميدواریم در هفته آینده با   تومان است که نشان دهنده
رسيدن پياز از مناطقی مانند اصفهان و در ماه آینده با رسيدن پياز مناطق مختلف آذربایجان مانند 

 ....ا کندبناب، قيمت این محصول تا کمتر از هزار تومان نيز کاهش پيد

 آزادی صیادان ایرانی از زندان عربستان؛ روز گذشته اتفاق افتاد

 

 
 در روز گذشته چندین صياد :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه

ایرانی که توسط عربستان سعودی بازداشت شده بودند آزاد و به شهرهای زادگاهشان 
عبدالغنی رحيمی و فرزندش اکبر رحيمی که حدود یک ( هشتم تيرماه)روز گذشته .بازگشتند

سال و نيم پيش در دریا توسط سربازان سعودی دستگير شده بودند آزاد شدند و به شهر محل 
طبق اطالعات دریافتی، صيادان آزادشده بوشهری وحيد . ..شتندسکونتشان، گناوه، بازگ

صياد به اردیبهشت ماه سال  ۵بازداشت این . خسروی، سعيد خسروی و مجيد ماهينی هستند
دو کشور مربوط می شود و صيادانی که هفته های اخير بازداست شده  گذشته در مرزهای آبی 

 .طالعی در دست نيستاند همچنان در بند هستند و از وضعيت آنها ا

 های پالسکو در گفت و گو با رییس اتاق اصناف از سیر تا پیاز وام

 درصد خسارت هم ندهند١٥مقصران اصلی شاید /پالسکو تخلفات زیادی داشت

http://www.isna.ir/news/96040903606/ 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/505537-آزادی-صیادان-ایرانی-از-زندان-عربستان


بخش  ساختمان پالسکو که :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه
 30دادند، پيش از ظهر  اعظم آن را واحدهای توليدی و توزیعی البسه و پوشاک تشکيل می

ولی بحث های پيرامون آن همچنان در سطح . سوزی فرو ریخت ماه سال گذشته به دليل آتش دی
گزارش فوق در سطح . مطبوعات رسمی و خبرگزاری های رژیم به قوت خود باقی است 

 . ن جمله است خبرگزاری ایسنا از آ

که مستاجران پالسکو هم مانند صاحبان  ، رئيس اتاق اصناف با تاکيد بر این  علی فاضلی 
اند بر این واقعيت صحه گذاشت که مقصران اصلی این ماجرا  سرقفلی مشمول دریافت وام شده

بهتر بود به صاحبان : وی اظهار داشت . درصد هم خسارت پرداخت نکنند ۱۵شاید بيش از 
درصد تعلق گيرد اما به هر حال بر اساس  ۱٨تر از  بهره حدهای حادثه دیده پالسکو وامی کموا

شرایط موجود آنچه به کسبه پالسکو تعلق گرفته، بهترین تسهيالت ممکن است؛ هر چند که 
 ....درصد بيشتر خسارت پرداخت نکرده باشند ۱۵مقصران اصلی این حادثه شاید 

ای خالف قانون نبوده  آیا چنين رویه. کارگر پالسکو بيمه نبودند ۷۰۰نزدیک به : وی ادامه داد
؟ !کنند، این اجازه را دارند که کارگران را به استثمار بکشند ؟ آیا افرادی که در اصناف کار می!است

با این وجود در پرداخت تسهيالت هيچ یک از این موارد دیده نشد و ما خواستيم که دولت تمام 
آنچه اکنون به عنوان تسهيالت به اهالی : فاضلی تاکيد کرد. ه نوعی نادیده بگيرداین موارد را ب

ترین شکل تسهيالت نخواهد بود اما با توجه به شرایط موجود  آل پالسکو واگذار شده، قطعا ایده
من هم قبول دارم که باید از حقوق . بهترین تسهيالت برای این افراد در نظر گرفته شده است

تا جایی که امکان دریافت . سویه نبينيم کنم، اما بهتر آن است که موضوعات را یک اصناف دفاع
البته من هم به . تسهيالت وجود داشت، این تسهيالت در اختيار پالسکونشينان قرار گرفته است

گرفت، کما اینکه امروز هم  تری به آنها تعلق می بهره های کم طور صد در صدی موافقم که باید وام
گذارد  درصدی بانکی جای حرفی باقی نمی ۱٨گویم که در حوزه دفاع از توليد بهره  طعيت میبا قا

های بزرگ دنيا را نخواهيم  و با این بهره ما در توسعه صادرات غيرنفتی قابليت رقابت با بنگاه
 ....چيز دیگری است  داشت، اما واقعيت

نبع پرداخت حق بیمه کارفرما اعالم م: یک مقام ارشد کارگری خواستار شد / کارورزی 

 در طرح کارورزی

http://www.isna.ir/news/96040703099 

 

بيگی، یک مقام  اولياء علی :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ جمعه
ارشد کارگری تضعيف منابع تامين اجتماعی و ریزش نيروهای کار شاغل را دو دغدغه بزرگ طرح 

بيند و هم  اگر این طرح به درستی اجرا شود، هم نيروی کار آسيب نمی: نست و گفتکارورزی دا
وزارت کار برای : علی بيگی پيشنهاد کرد.... شود های احتمالی گرفته می جلوی سوء استفاده

های احتمالی، ليست بيمه شاغالن بنگاه قبل از اجرای طرح را با  جلوگيری از سوء استفاده
ين اجتماعی بررسی و نظارت کند تا ليست بيمه ارسالی کارفرما با ليست همکاری سازمان تام

بيمه پرداختی قبلی مطابقت داشته و در حين کارورزی یا پس از اجرای طرح با حذف نام بيمه 
طرح کارورزی در چند استان به شکل آزمایشی به اجرا درآمده و .... شدگان مواجه نشده باشد

طبق اعالم وزارت کار آخرین آمار ثبت نام . طرح جذب بازار کار شدند درصد افراد در قالب این ۷۰
هزار نفر آنها فارغ التحصيل  ۵۰هزار نفر بوده است که  ۲۰۰کنندگان در سامانه کارورزی 

مقامات کارگری تاکيد دارند که قبل از اجرای این طرح، اصالحات الزم در . دانشگاهی هستند



طرح کارورزی از . اجرای بی نقص طرح، فدای شتابزدگی نشود خصوص ایرادات آن انجام گيرد و
های وزارت کار برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور است و عليرغم ایرادات وارده،  جمله طرح

وزارت کار مصمم است از این ماه آن را عملياتی کند تا بخشی از فشار فارغ التحصيالن به بازار 
 .کار را کاهش دهد

چیزی تا از بین رفتن کامل / درصد توان تولید صنعت موتورسیکلت تعطیل شد 70

 صنعت موتورسیکلت ایران نمانده است
 

ابوالفضل حجازی ریيس هيات  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه
ابالغ ناگهانی ممنوعيت توليد موتورسيکلت در سال : مدیره انجمن موتور سيکلت ایران گفت

ماهه توليد را به همراه داشت باعث شد شوک بزرگی به این صنعت وارد  5گذشته که تعطيلی 
وی با اعالم این خبر و با . درصد ظرفيت صنعت موتورسيکلت تعطيل شده است 70 شود و امروز

: اشاره مشکالتی که به دنبال این دستور دامن توليدکنندگان موتور سيکلت را گرفت ، گفت 
ماهه سال  5امسال قطعا سال سخت و به شدت دشواری برای ماست چون به دنبال تعطيلی 

ماه در یک ماه پایان سال صورت گرفت اما  6صورت گرفت ، توليد گذشته که برخالف مصوبه دولت 
در سوی دیگر بازار کشش جذب این ميزان عرضه را به هيچ عنوان نداشت و این توقف توليد ضربه 

همين : او افزود  .سهمگينی به این صنعت وارد کرد که در طول این دودهه بی سابقه بوده است
های توليدکنندگان موتورسيکلت کاهش یابد وبسياری از  موضوع باعث شده گردش مالی شرکت

آن ها توان مالی الزم برای سفارش های جدید به شرکای خارجی برای توليد موتورسيکلت های 
درصد کارگرهای این خطور توليد بيکار  70از   به همين دليل بيش. انژکتوری را نداشته باشند 

درصد  90امسال نسبت به سال گذشته حدود  شده اند و آمار شماره گذاری سه ماه نخست
 ....کاهش یافته است

/ تآمار واقعی بیکاران مشخص نیس: ناصر آقا جری فعال کارگری: کارورزی 

 اشتغال بایستی هزینه های زندگی را تامین کند

 

 
ناصر آقا جری، فعال کارگری  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه 

برای حل مشکل اشتغال آمار عينی و واقعی بيکاران و افراد در جستجوی کار مورد : معتقد است
انند تاثيری در بهبود معيشت جمعی مردم داشته نياز است و طرحهایی مثل کارورزی نمی تو

هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می » :ناصر آقاجری گفت.باشند
؛ این نگاهی است که سازمان جهانی کار به مساله اشتغال و نرخ بيکاری دارد و «شود

غيرواقعی قرار همين دیدگاه را دستمایه ارائه آمارهای صوری و  کشورهای عضو این سازمان، 
وی با تاکيد بر این که معيار یک ساعت کار در هفته نمی تواند شاخص مناسبی برای .داده اند

مسئوالن ایران نيز برای توجيه آمار های : اندازه گيری ميزان اشتغال در کشورها باشد، افزود
ا بدون توجه به نادرستی که به مردم و رسانه ها اعالم می کند، این نظریه سازمان جهانی کار ر

این واقعيت که آیا با یک ساعت کار در ایران می شود هزینه زندگی یک خانواده یا حتی تنها 
هزینه زندگی یک روز یک نفر را تامين کرد، مورد استناد قرار می دهند و اعالم می نمایند آمار 

این که متاسفانه  این فعال کارگری با بيان....بيکاری در ایران سه ميليون و دویست هزار است
با : کارورزی که بيگاری مسلم است، طرح بنيادی مسئوالن برای ایجاد اشتغال است؛ گفت

سال تحصيل که چهار سال  16عملی شدن این طرح، یک دانش آموخته دانشگاه پس از حداقل 
ا هزار تومان استخدام شود و زندگيش ر 310آخرش آموزش آکادميک است تازه می باید با ماهانه 

در حالی که حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر است، شما یک سوم حداقل . سامان دهد
و ببينيد این دستمزد ناچيز،  حقوق را که یک دانش آموخته جوان باید دریافت کند محاسبه کنيد 

به نظر ميرسد آقایان اشتغال را فقط یک : چه در صدی از خط فقر است؟ آقاجری در پایان گفت

http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505617-درصد-توان-تولید-صنعت-موتورسیکلت-تعطیل-شد-چیزی-تا-از-بین-رفتن-کامل-صنعت-موتورسیکلت-ایران-نمانده-است
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505617-درصد-توان-تولید-صنعت-موتورسیکلت-تعطیل-شد-چیزی-تا-از-بین-رفتن-کامل-صنعت-موتورسیکلت-ایران-نمانده-است
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505617-درصد-توان-تولید-صنعت-موتورسیکلت-تعطیل-شد-چیزی-تا-از-بین-رفتن-کامل-صنعت-موتورسیکلت-ایران-نمانده-است
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/505531-آمار-واقعی-بیکاران-مشخص-نیست-اشتغال-بایستی-هزینه-های-زندگی-را-تامین-کند
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/505531-آمار-واقعی-بیکاران-مشخص-نیست-اشتغال-بایستی-هزینه-های-زندگی-را-تامین-کند
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/505531-آمار-واقعی-بیکاران-مشخص-نیست-اشتغال-بایستی-هزینه-های-زندگی-را-تامین-کند


پذیرش عينِی مفهوم واقعی  ه آماری، آنهم براساس معيارهای نوليبرالی درنظر ميگيرند و از پدید
 .اشتغال که توان تامين هزینه های زندگی است، تعمدانه سرباز می زنند

خسارت به جنگل ها / نجات جنگل های بلوط از آتش :ساعدی در گفتگو با ایلنا

 بسیار جزئی است

 

 
احمد ساعدی ، فرمانده یگان  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ جمعه
بوده و حریق  خسارت به جنگل های بلوط بسيار جزیی: حفاظت از منابع طبيعی خوزستان گفت

تير  3شب یکشنبه  21:30حدود ساعت  :وی اظار داشت . در اندیمشک کامال اطفا شده است
بخش الوار گرمسيری اندیمشک که در مرز استان خوزستان و " قيالب"و " منگره"های بلوط  جنگل

سوزی شد که روز گذشته این آتش سوزی به صورت کامل اطفا  لرستان قرار دارند، دچار آتش
در اثر این آتش سوزی به جنگل ها خسارت بسيار جزئی وارد شده و حریق به : وی افزود .دش

وضعيت در حال حاضر خوب است و تنها مراتع در این آتش آسيب دیده که . صورت سطحی بود
 .هنوز علت آتش سوزی مشخص نيست  .قابل بازیابی است

 کنند ی میدر مترو دستفروش پیرزن که  زندگی چند پیرمرد و روایت

 فهیمه حسین میری

damage-http://www.khabaronline.ir/detail/681349/society/social 

 

فهيمه گزارش ی خواندنی از  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ جمعه ، به نوشته خبرآنالین گروه جامعه
- ها آسيب ... ميری که در سطح مترو و خيابان های کالن شهر ها هر روزه دیده می شود  حسن

  ترها دستشان خالی های جوان مترو، سنگين و پروپيمان است، مسن هرقدر بساط فروشنده 
حاال پيرمرد در قسمت  .....فروشد و آن یکی که باتری قلمی است؛ مثل پيرمردی که بادکنک می

افتد، دیده نشود و  شود و قطار راه می مواظب است كه تا درها بسته می. مردانه ایستاده
كند وسایل مختصری كه همراهش دارد را پنهان كند اما موفق  سعی می. بيرونش نكنندمامورها 

خواهد  آید و از پيرمرد می جوانی با جليقه سبزرنگ كه نشان دهد مامور مترو است می. شود نمی
اندازد، سرش را پایين  كند، جار و جنجال هم راه نمی از قطار خارج شود، پيرمرد بحث نمی

شود و جمعيت خاموش، دوباره زبان  درها بسته می. شود دون هيچ حرفی، خارج میاندازد و ب می
  .كنند به اعتراض باز می

هایش را به عابران تعارف  پيرزنی كه لواشك. های مترو روی پله. نشيند هميشه همانجا می
هميشه . كند، در ازای هزار تومان، دو هزار تومان، بسته به نوع لواشكی كه با خودش آورده می

http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/504997-نجات-جنگل-های-بلوط-از-آتش-خسارت-به-جنگل-ها-بسیار-جزئی-است
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/504997-نجات-جنگل-های-بلوط-از-آتش-خسارت-به-جنگل-ها-بسیار-جزئی-است
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/504997-نجات-جنگل-های-بلوط-از-آتش-خسارت-به-جنگل-ها-بسیار-جزئی-است


خوشروتر از آن است كه نشود پرسيد چرا اینجاست . هم با یك مانتوی مشكی و روسری تركمن
هایش ساده و سرراست است؛ با لهجه شيرینی كه  جواب. كند و با این سن و سال هنوز كار می

شوهرم . بد آوردیم. پول دختر جان پول: هایش ناواضح به نظر برسند شود بعضی حرف باعث می
م كه  نشين شد شوهر بيچاره د، آمدیم تهران برای دوا و درمان، ماندگار شدیم، خانهمریض ش

 خواندنی است به لینک باال مراجعه کنید  .كنم كارگر بود، من لواشك درست می
 

 خطر خشکسالی گریبانگیر شالیزارهای بهشهر شد
 

 
خليل حقيقی مدیر،   :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا از ساری ؛ جمعه

هکتار از شاليزارهای دهستانهای ميانکاله، 900: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت
ض استرس خشکی و کمبود آب قرار کوهستان و عشرستاق هزارجریب این شهرستان در معر

به دليل کاهش نزوالت جوی درسه ماهه اول امسال، ميزان آب ذخيره : وی اظهار داشت .دارد
شده در آببندان ها و سطح ایستابی آب در چاه ها و دبی آب در رودخانه های مناطق کوهستانی 

انی الزم به اطالع رس: او خاطرنشان کرد.در حوزه شهرستان بهشهر کاهش یافته است
کشاورزان برای پرهيز از کشت دوم برنج پس از برداشت جو، گندم و کلزا، ایزوله کردن مرزهای 

اراضی شاليزاری با پالستيک، استفاده از مواد غذایی برای ایجاد مقاومت خاک مانند کود 
خل مزرعه و پتاسيم، آبياری متناوب، جمع آوری هرز آب ها در انتهای مزرعه و برگرداندن آن به دا

 ....بيمه کردن محصول برنج انجام شد

 مرگ پرستار شرکتی اورژانس پیش بیمارستانی یزد درحین کار

11258-news.org/2017/hranews/a-https://www.hra/ 

چند روزقبل،یک پرستار شرکتی اورژانس   :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ جمعهبه گزارش خبری هرانا،
بنا به گزارشاتی .فت کارسکته قلبی کرد وجانش را ازدست دادپيش بيمارستانی یزد درحين شي

سال 27تير رسانه ای شد،این کارشناس پرستاری جان باخته حسين خير اندیش نام و9که امروز
. سن داشت واز نيروهای اورژانس جاده ای استان یزد بود که در پایگاه خضرآباد خدمت می کرد

و به مدت یک سال به عنوان نيروی شرکتی اورژانس وی سابقه هيچ نوع بيماری خاصی نداشته 

 .پيش بيمارستانی یزد مشغول فعاليت بود

 بحران آب در دشت شهریار جدی است

http://www.mehrnews.com/news/4017075 
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بحران آب در دشت   :آمده است ۹۶٣۱تير  ۹۰ جمعهشهریار، / تی مهربه نوشته خبرگزاری دول
شهریار به دليل خشکسالی های اخير و صد البته عدم استفاده کشاورزان از حق آبه سد کرج که 

متر سال های نه  ۱۰عمق چاه های آب منطقه از . حق مسلم مردم منطقه است جدی است
يده است، در منطقه شاهد فرونشست زمين به دليل متر رس ۲۵۰چندان دور، امروزه به بيش از 

خالی شدن سفره های زیر زمينی هستيم، آب موجود چاه ها کفاف نياز آشاميدنی و بهداشتی 
مردم را هم نمی دهد و قطعا به آبياری حجم انبوه باغات و مزارع کشاورزی این منطقه نخواهد 

شهرستان های مالرد، شهریار و قدس،  هم اکنون در بسياری از شهرها و مناطق مختلف. رسيد
مردم شاهد قطعی های مکرر و افت فشار آب هستند و البته عدم توجه بسياری از شهروندان به 

نباید بگذاریم بحران کم آبی به خاطر ....الگوی درست مصرف آب به این مشکالت دامن زده است
های مالرد، شهریار و قدس را  عدم مسئوليت پذیری مسئولين ادوار گذشته، در آینده شهرستان

باید هرچه سریع تر دست به . دچار بحران بی آبی کند، چرا که تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد

 .کار شویم، هرچند تاکنون نيز دیر شده است

 میلیارد تومان تا خداحافظی روستاها با تانکر آب ١۲۰۰۰
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معاون وزیر نيرو در امور آب و  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهخبرگزاری دولتی ایسنا، به گزارش 

هزار ميليارد  ۱۲برای این که هيچ روستایی در کشور با تانکر آبرسانی نشود نياز به : آبفا گفت
ماند که به  تومان سرمایه است که اگر این سرمایه تحقق پيدا کند معدود روستاهایی باقی می

 .راکنده بودن احتمال آبرسانی به جز تانکر در آنها وجود ندارددليل پ

گذاری است، اظهار   وگو با ایسنا، با بيان این که بخش آب نيازمند سرمایه رحيم ميدانی در گفت
ميليون نفر در روستاها از نعمت آب شرب بهداشتی و  ۲.۵با کمک دولت تاکنون نزدیک به : کرد

 .سالم برخوردار شدند

 ۱۰۰توان گفت  صنعت آب کشور در شرایط فعلی در وضعيتی قرار گرفته که می: امه دادوی اد
های موجود دراین صنعت الزم است  درصد در تاسيسات خودکفایی دارد، لذا با توجه به پتانسيل

 .که توجه بيشتری به این حوزه شود

 ۴.٣سد با حجم مخزن  ۲٣دهم معاون وزیر نيرو در امور آب و آبفا با بيان این که در طول دولت یاز
ميليون متر  ٣۷۰حدود سه سد نيز با حجم : برداری رسيد، تصریح کرد  ميليارد مترمکعب به بهره

 ۵۶۶شود که تا دولت یازدهم پنج سد دیگر را نيز با حجم  مکعب آبگيری شده و پيش بينی می
 .ميليون مترمکعب آبگيری کنيم

 ۷۹۲رح آبرسانی به بهره برداری رسيد که بر این اساس ط ۲٣به گفته ميدانی، طی دولت تدبير 
خانه نيز با ظرفيت   تصفيه ۱٨عالوه بر این . گيرد ميليون مترمکعب آب در اختيار مشترکان قرار می

 .هزار مترمکعب در شبانه روز ساخته شد ٨۵۰

با آب آشامیدنی شور   ای منطقه/ در محاصره فقر« قلعه نو چمن»دهد؛  ایلنا گزارش می

 ، بدون مدرسه و بیمارستان در چند قدمی پایتخت
 یاسمن خالقیان: گزارش
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پسرکی تقریبا هشت ساله درست  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ رگزاری دولتی ایلنا؛ شنبهبه گزارش خب

برد، بوی فاضالب تمام کوچه را  شود و سرش را داخل جوب می باالی یک جوب ایستاده است، خم می
رسد، اما حاال  گرفته است، جوب مملو از لجن و آب آلوده است، اول شبيه به یک شوخی به نظر می

بر اساس آخرین آمار منتشر . کند دارد از آب جوب بخورد، یک مرد با تشر او را از صحنه دور میپسرک قصد 
کنند که در پنج منطقه حائز  یافته زندگی می های توسعه درصد از جمعيت تهران در محله ۲٣شده فقط 

در مقابل  .ترتيب شامل مناطق شش، سه، یک، دو و هفت ساکن هستند  یافتگی به بيشترین رتبه توسعه
درصد مناطق تهران و اطراف آن دارای کمترین سطح رفاه و توسعه هستند، بطوریکه سطح بهداشت  ٦۰

ها و جریان فاضالب  انباشت زباله. عمومی در این مناطق پایين است و با استانداردها بسيار فاصله دارد
ها در این محالت قابل رویت  لودگیها و عدم دفع بهداشتی آن، آلودگی هوا و انواع دیگر آ منازل در کوچه

های  کنند، که به دليل شاغل بودن در کارخانه است و در این ميان افرادی در اطراف تهران زندگی می
های خود با پای پياده طی کنند؛  صنعتی اطراف این شهر مجبورند؛ مسافت زیادی را برای رسيدن به خانه

 گزارشی خواندنی "   آب آشاميدنی"سانی محرومند؛ ان  مردمی که از تامين اولين نياز عادی هر

 برابری قیمت پیاز ۲افزایش / بار در بازار تابستان و تره  انواع میوه  قیمت
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بار که این روزها با گرم  بازار ميوه و تره :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
بيند با عرضه محصوالت نوبرانه تابستانی از جمله  دن هوا رفت و آمد و تقاضای بيشتری را به خود میش

در ميان محصوالت نوبرانه به طور متوسط هر .شبرنگ، آلبالو و گيالس همراه شده است زردآلو، شليل، آلو، 
تومان و آلو قرمز  ۶۰۰۰شبرنگ   تومان، ۷۰۰۰شليل  هزار تومان،  ۱۲هزار تومان، گيالس  ۱۰کيلوگرم آلبالو 

هایی که تقریبا نسبت به روزهای قبل شکسته شده و در مقایسه با  قيمت. تومان قيمت دارد ۷۵۰۰
 ۵۵۰۰در ميان دیگر محصوالت، سيب قرمز کيلویی  . تر شده است شان متعادل روزهای اول عرضه

 ۱۰تومان، بِه کيلویی  ۴۰۰۰ن، موز کيلویی توما ۵۰۰۰تومان، انگور کيلویی  ۵۰۰۰سيب زرد کيلویی  تومان، 
 ٣۵۰۰ای کيلویی  تومان، خيار بوته ٣۰۰۰تومان، خيار درختی کيلویی  ۶۰۰۰هزار تومان، نارگيل کيلویی 

در ميان اقالم مختلف .شود هزار تومان فروخته می ۱۵ترین ميوه کيلویی  تومان و آناناس به عنوان گران
 ۱۲ليمو ترش کيلویی  تومان،  ٣۰۰۰گوجه فرنگی کيلویی   تومان، ۲۰۰۰بار نيز سيب زمينی کيلویی  تره

در ميان سایر اقالم . تومان قيمت دارد ۲۰۰۰تومان و بادمجان کيلویی  ٣۰۰۰ای  فلفل دلمه هزار تومان، 
 ۲۰۰۰تومان و هویج کيلویی  ۲۰۰۰کاهو کيلویی  تومان،  ۱۰۰۰  تومان، هندوانه ۲۰۰۰ميوه چغندر کيلویی 

 .شود ن فروخته میتوما

ماعی های اجت شورای چهارم در حوزه آسیب :وگو با ایلنا لیال ارشد در گفت: زنان 

 کنند ها بیرون و در خیابان رها می زنان را از گرمخانه/ کاری از پیش نبرد
 

مدیرعامل مؤسسه زنان سرزمين خورشيد  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه
های اجتماعی تاکنون  معتقد است؛ کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در حوزه آسيب
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ها در  ليال ارشد؛ مدیرعامل مؤسسه زنان سرزمين خورشيد که سال.ز پبش نبرده و و نخواهد بردکاری ا
وگو با خبرنگار ایلنا درباه عملکرد کميسيون  های اجتماعی زنان کار کرده است در گفت زمينه آسيب

وان اگرچه کميسيونی تحت عن: فرهنگی و اجتماعی شورای چهارم و انتظاراتش از شورای پنجم گفت
های اجتماعی  سطحی از آسيب  کميسيون فرهنگی و اجتماعی در شورا هست، اما در شهری با چنين

شود، این کميسيون  نشين دارد و آمار اعتياد کودکان و زنان روز به روز بيشتر می که سه ميليون حاشيه
 .تاکنون کاری از پيش نبرده و نخواهد برد

 

دخترانی : های اجتماعی در شرایط خطرناکی قرار دارد، ادامه داد نه آسيباو با تاکيد بر آنکه تهران در زمي
شوند؛ روز به روز بر  کنند و زنانی که مجبور به طالق می که به علت شرایط ناامن خانه خود را ترک می

داری اردوگاهی  از نظر این مددکار اجتماعی نگه... .شود، اما هيچ سرپناهی ندارند تعدادشان افزوده می
نفر جمعيت غيرانسانی و غيراصولی است، به خصوص  ۱۰۰۰الی  ۹۰۰هایی با  مردان و زنان در گرمخانه

ارشد در .توان با آنها به این طریق غيرانسانی برخورد کرد ای دارند و نمی آنکه زنان شرایط فيزیکی ویژه
دارند و  شب تا یک هفته نگه میاز یک   ها ها در گرمخانه زنان را شب: ها ادامه داد تشریح عملکرد گرمخانه

ها بيمار بوده و  شوند، در حالی که اکثر این زن کنند، و در ميادین مختلف شهر رها می شان می صبح بيرون
روز نگه دارید و بعد دوباره در همان محيط رهایش کنيد، رسيدگی به  ۱۰اینکه فردی را . اسهال خونی دارند

 ....های اجتماعی نيست آسيب

. 

های  التحصیالن دنبال شغل فارغ :رییس اتحادیه کارگران قراردادی اظهار کردزی کارور
 !پردرآمد و کم دردسر
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فتح اله بيات ، ریيس اتحادیه کارگران  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

او . های کم دردسر و پردرآمد هستند رغ التحصيالن در جستجوی شغلگوید امروز بيشتر فا قراردادی می
التحصيالن بيکار نباید به تهدیدی برای امنيت  تاکيد دارد که اجرای طرح کارورزی برای ساماندهی فارغ

در چهار سال : بيات با اشاره به نيروی کار مازاد در کشور، گفت....ها تبدیل شود نيروهای شاغل در بنگاه
اگر چه در بخشهایی جذب نيرو اتفاق افتاده ولی نيروی کار زیادی هم تعدیل شده است یعنی اگر  گذشته

از یک طرف جذب بوده از طرف دیگر تعدیل یا اخراج هم صورت گرفته است لذا معتقدم وزارت کار باید به 
باید : انست و اظهار کردوی واردات بی رویه کاال را مانع اصلی توليد د .کرد اشتغال پایدار بيشتر توجه می

شود را بگيریم و گمرکات در این زمينه به طور  جلوی واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل توليد می
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، امروز بسياری از فارغ التحصيالن به دنبال ... .جدی وارد عمل شوند

ح کارورزی نهایت دو ماه بتوانند طاقت بياورند چون های پردرآمد و کم دردسر هستند و در فضای طر شغل
بيات گفت عليرغم آنکه   .دانند هزار تومان را مناسب نمی ٣۰۰کار با مدرک کارشناسی ارشد و حقوق 

نام فارغ التحصيالن در سامانه حاکی از این  عنوان این طرح کارورزی فارغ التحصيالن است ولی آمار ثبت
 .اند ش آموختگان از این طرح استقبال کردهاست که تعداد کمی از دان

مقام سازمان نظام  قائم -مقدم  محمد شریفی/ هزار پرستار در کشور  ١۰۰کمبود 
 پرستاری
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در کشورهای پيشرفته دنيا، به جامعه پرستاران   :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبه ،آرمانبه گزارش روزنامه 

افراد در این شغل مسئوليت حفظ . شود های ویژه در این شغل توجه ویژه می به دليل وجود حساسيت
این . شوند ترین گروه نظام سالمت محسوب می همچنين پرستاران، بزرگ. جان بيماران را برعهده دارند

دهند، اما  روزی، بيشترین خدمات بهداشتی و درمان را به بيماران ارائه می ای شبانهه گروه به دليل تالش
پرستاران خواستار امکانات . طور که باید و شاید به این قشر توجه نشده است های گذشته آن در دولت

ود اقدامات امروزه با وج. مند کنند مناسب هستند تا بتوانند مردم را از خدمات درمانی به شکل مطلوب بهره
این . شده از سوی جامعه پرستاران کشور باز هم مردم از حداقل خدمات پرستاری برخوردار نيستند انجام

 .در حالی است که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یکی از وظایف حاکميت است
 کمبود کادر پرستاری در مراکز درمانی

های  در فرمول دیگر نيز تعداد تخت. جود داردهزار نفر سه کادر پرستار و در کشور ما به ازای هر 
های  براساس بررسی. گيرد رسانی مورد بررسی قرار می بيمارستانی و تعداد پزشکان در خدمات

سازی  مردم با برطرف. شود هزار نفر کادر پرستار مشاهده می 100اکنون در کشور کمبود  شده، هم انجام
اکنون وزارت  هم. های مراکز درمانی کشور برخوردار شوند مراقبتتوانند از حداقل خدمات در  این کمبود می

طرح تربيت پرستاران »های متعددی تحت عنوان  بهداشت و درمان به دليل کمبود کادر پرستاری طرح
ها در اصل ضد  این در حالی است که این طرح. پيشنهاد کرده است« پرستار طرح کمک»و « بيمارستان

اشتغال در زمينه  به اکنون در کشور هزاران نفر متخصص آماده هم. مردم هستند زا برای پرستاری و آسيب
هزار نفر  15تا  13ساالنه حدود . دانشکده پرستاری وجود دارد 185در کشور . پرستاری وجود دارد

شوند، چون  شوند، اما اغلب این افراد جذب سيستم پرستاری نمی التحصيل می دانشجوی پرستاری فارغ
در این شرایط پرستاران در دیگر . این شغل برای متقاضيان جذابيت ندارد  شبکاری و وجود استرس به دليل

بنابراین برای جبران کمبود در جمعيت پرستار کشور نباید همچون وزارت . کنند مشاغل فعاليت می
هم در جذب و این در حالی است که تاکنون این وزارتخانه . بهداشت و درمان به تربيت پرستار توجه کرد

اخيرا از سوی نظام پرستاری یک طرح در . داشت پرستار با مشکالت متعددی مواجه بوده است هم در نگه
توان  هزار نفر کادر پرستاری مورد نياز کشور به دولت پيشنهاد شده است؛ در این طرح می 100قالب جذب 

استخدام پرستار به سازمان پرستاری  هرچند دولت مجوز. هزار نفر پرستار را جذب کرد 20تا  15ساالنه 
این در حالی است که . کشور نداده و این امر یکی از مسائل مورد توجه در وزارت بهداشت و درمان است

سازی دولت، مجوز استخدام پرستاران به شکل رسمی وجود  براساس برنامه ششم توسعه و چابک
هزار پرستار در قالب  15ت دوازدهم، موافقت با جذب یکی از انتظارات جامعه پرستاران کشور از دول. ندارد

این در حالی است که یکی از موانع خدمات پرستاران کمبود کادر پرستاری و . استخدام رسمی است
 ....های این حرفه همچون استخدام رسمی است ارتقای جذابيت

 !تر شده است پیاز از موز گران

http://www.isna.ir/news/96041004040 

 
سيدرضا نورانی ، رئيس اتحادیه  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، ب

محصوالت کشاورزی اعالم کرد که قيمت پياز به دليل کمبود توليد و عرضه نسبت به تقاضا از موز در بازار 
ین محصول رود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی برای ا پيشی گرفته است که انتظار می

تر شده است که به عنوان مثال  بار پياز از موز گران اکنون در بازار ميوه و تره هم: اظهار کردوی  .تعریف کند
شاید : وی افزود .شود تومان فروخته می 3850تومان و هر کيلوگرم پياز حدود  ٣۵۰۰هر کيلوگرم موز حدود 

توان آن را به گردن دالالن  ارتباط پيدا کند اما نمیگری  بخشی از گرانی پياز در بازار به داللی و واسطه
اکنون توليد و عرضه پياز در بازار نسبت به تقاضا کمتر شده و کمبود عامل اصلی  انداخت، چرا که هم

های گذشته شاهد بودیم که توليد پياز به شدت افزایش یافته بود و آنقدر محصول  در سال. گرانی است
وزارت جهاد کشاورزی به : نورانی تاکيد کرد..... د که بخشی از آن معدوم شدروی دست کشاورز باقی مان

عنوان متولی توليد و بازار محصوالت کشاورزی موظف است یک بار برای هميشه الگوی کشت و الگوی 
مصرف محصوالت کشاورزی را با محاسبه معيارهایی مانند ميزان مصرف آب و ميزان تقاضای داخلی تغيير 

http://www.armandaily.ir/


زمينی و پياز قابليت اجرا دارد و برای   لبته این الگوی کشت درباره محصوالتی مانند سيبدهد که ا
 .شوند، باید به فکر صادرات باشيم محصوالت باغی که با افزایش توليد بيش از نياز داخلی مواجه می

خطر انحراف بازار کار از / جاست نگرانی کارگران از عواقب کارورزی به/ کارورزی 
 های جدید معافیت

 

حسن صادقی ، ریيس اتحادیه  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه
ها در خصوص طرح کارورزی از سوی فعاالن کارگری  نگرانی: گوید رگری میپيشکسوتان جامعه کا

کامال بجاست و دولت باید در جهت برطرف کردن آنها همت کند و طرح را با شفافيت بيشتری 
مخالفين طرح با استنادات : توام با پاسخگویی روشن به منتقدین ارائه نماید وی خاطر نشان کرد

م قانون کار که به صراحت به موضوع کارآموزی و نحوه آموزش آنان در به قانونی مانند فصل پنج
او با اشاره به دیگر  .کنند پردازد انتقادات خود را مطرح می ای کشور می ساختار فنی و حرفه

دومين نگرانی موجود در مورد جایگزینی : دهد های موجود در حاشيه این طرح ادامه می نگرانی
او در انتقاد از نظر ... به جای نيروی کار قرار داردی یا رسمی است کارورزان با یک سوم حقوق

موافقين صرفا به مزایای زودگذر طرح که نوعی بهره برداری منفعت طلبانه : موافقان عنوان کرد
های  شود، زیرا معافيت پردازند که این نوع گفتمان خود باشد تشدید نگرانی کارگران می است می

ر این طرح به کارفرمایان اعطا شده باعث ذوق زدگی بيش از حد و دفاع ای که د مزدی و بيمه
 .شود شود که این مسئله خود سبب ایجاد نگرانی در جامعه کارگری می نامعقول آنان،می

 صنعت فوالد کشور در آستانه تعطیلی

http://www.isna.ir/news/96041003936 

 
احمد خوروش ، عضو هيئت  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

صنعت فوالد کشور به ویژه در بخش خصوصی به : مدیره انجمن توليد کنندگان فوالد کشور گفت
علت مشکل در تأمين مواد در آستانه تعطيلی قرار گرفته است که علت اصلی آن صادرات شمش 

 ....کشور است های فوالد دولتی به خارج از و مواد اوليه فوالدی توسط شرکت
های تفاوت قيمت جهانی فوالد ميان داخل و خارج از کشور موجب شده شرکت: وی ادامه داد 

های دهند به جای اینکه شمش و مواد اوليه فوالد را به شرکتتوليد کننده مواد اوليه فوالد ترجيح 
واحدهای : امه داداو  اد. داخلی بفروشند به خارج از کشور صادرات کنند تا سود بيشتری ببرند

دولتی توليد فوالد به علل مختلف مانند باال بودن توليد و پایين بودن قيمت تمام شده و داشتن 
کنند که در نتيجه توان رقابت را از  تر عرضه می دفاتر بين المللی، محصوالت خود را با قيمت پایين

فوالد کشور با بيان اینکه در این عضو هيئت مدیره انجمن توليد کنندگان . گيرند بخش خصوصی می
درصد کاهش یافته است، تصریح  ۵۰شرایط حاضر ظرفيت توليد فوالد بخش خصوصی در کشور به 

های فوالدی مجبور به کاهش بيشتر توليد و در نتيجه  در صورت ادامه شرایط حاضر شرکت: کرد
 ....تعدیل بيشتر نيروی کار خواهند بود

 
 تجمع کارگران صبا فوالد زاگرس مقابل استانداری چهار محال بختیاری

 

، حدود (دهم تيرماه)صبح امروز  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه
کارگر اخراجی صبا فوالد زاگرس به همراه خانواده هایشان برای پی گيری وضعيت  ۱۲۰

 ۱۲۰به دنبال اخراج . شغليشان مقابل ساختمان استانداری چهار محال بختياری تجمع کردند
هایشان مقابل  کارگر کارخنه صبافوالد در ابتدای تيرماه صبح امروز این کارگران به اتفاق خانواده

از زمان اخراج : شماری از این کارگران یادآور شدند .ارمحال و بختياری تجمع کردنداستانداری چه
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در   ای مرتبط دولتینهاد ه این چندمين باری است که نقاط مختلفی همچون مقابل کارخانه و
کنيم اما تا این لحظه هيچ پاسخی از سوی مسئوالن و کارفرما به  شهر کرد تجمع می

ها پيگير وضعيت شغلی  روز گذشته بار ۱۰معترضان که طی  .هایمان داده نشده است خواسته
شده با گذشت ده روز هنوز موفق به بازگشت بکار سابقمان ن  خود بوده اند در خاتمه می گویند

خواهيم به وضعيتی  چهار محال بختياری می  ایم به همين دليل امروز از مسئوالن استانداری در
 .که ما کارگران صبا فوالد به آن دچاریم رسيدگی کند

 طايي رفع معضل بیكاري را در عبور از دولت رفاه به دولت كار دانست
 «گر دولت توزيع» حاشیه نشیني 
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اشتغال امري چندوجهي و »  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه نوشته روزنامه شرق ، 
هاي مرتبط و  اي است و حل آن نيازمند هماهنگي و مشاركت بين دستگاه فرادستگاهي و فراقوه

اين گزاره را شايد بتوان جان كالم حسن طائي، عضو هيئت علمي . «گانه است قواي سه
عنوان معاون  تر به طائي كه پيش. طباطبايي در مؤسسه دين و اقتصاد دانست المهدانشگاه ع

توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، در اين وزارتخانه، مشغول به فعاليت بود، 
صورت سيستمي  معتقد است اشتغال خروجي يك سياست اقتصادي صرف نيست و بايد به آن به

شان  شدند، ضرباهنگ زيستي و، در گذشته افرادي كه وارد بازار كار ميبه گفته ا. نگريست
شوند،  وارد بازار كار مي ۱٤۰۰و پس از  ۹۰مكانيكي بود، اما ضرباهنگ زيستي افرادي كه در دهه 

ها براي ايجاد شغل  كند كه بايد رويكرد بنابراين تأكيد مي. ديجيتالي است -ضرباهنگي زيستي
ها بايد از دولت رفاه به دولت كار تغيير يابند تا  كند كه دولت چنان تأكيد ميطائي هم. تغيير كنند

واقع به مدافعان  ها بايد به گويد دولت درواقع مي. بتوان فكري به حال حل مسئله اشتغال كرد
اي كه  وقتي در جامعه»: اي نيست هاي مولد تبديل شوند؛ امري كه به گفته او، كار ساده بخش

كند و بسياري از مسائل در مجراي اصلي خود نيست، اگر  دارد، فساد در آن بيداد ميتوزيع رانتي 
تا اين مسئله حل نشود، . هاي مولد باشد، كار دشواري است از دولت بخواهيم كه طرفدار بخش

چنين تغيير ديدماني نخست نيازمند حمايت . مسئله اشتغال بر سر جاي خود باقي خواهد ماند
 ....«رسيدن به اجماع است در نظام سياسي و

مرحله مبتنی بر »کنيم و حتما باید به  زندگی می« مرحله مبتنی بر عوامل»اکنون در ایران در 
به « مرحله مبتنی بر کارایی»شده از  پس از آن هم باید گذاری بسيار مدیریت. گذار کنيم« کارایی

بهبود بازار کار و مقابله با پدیده برای ایجاد اشتغال، . داشته باشيم« مرحله مبتنی بر نوآوری»
گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی،  ستيزانه فردی و تخریب کاری و گریز از پيامدهای روان بی

مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگير بررسی شود، یعنی رشد همراه با اشتغال 
المللی باالتر، تخریب کمتر محيط زیست  ينوری باال، توان رقابت ب مولد، توزیع مناسب درآمد، بهره

 .و مشارکت همگانی

 قطعی است سازی تبریز  واگذاری ماشین

http://www.sharghdaily.ir/News/134839 

رئيس  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری ایسنا ، 
اشرف عبدهللا  علی. قطعی دانستسازی تبریز را  سازی، واگذاری ماشين سازمان خصوصی

سازی تبریز دو سال پيش، از سوی دولت واگذار شده  شرکت ماشين : حسينی اظهار کرد پوری
بود و اکنون نيز واگذاری این شرکت از طریق صندوق بازنشستگی فوالد به بخش خصوصی 

رکت به مردم پس از ابالغ قرارداد، هویت اصلی خریدار این ش: وی ادامه داد. قطعی شده است
 .اعالم خواهد شد

 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/504053-تجمع-کارگران-اخراجی-صبا-فولاد-زاگرس-در-مقابل-اداره-صنعت-ومعدن


 آبیاری اراضی کوهدشت با فاضالب
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رئيس اداره  حميد طوالبی، :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ شنبه

خانه فاضالب در حال انجام است اما هنوز  ساخت تصفيه: حفاظت محيط زیست کوهدشت گفت
خانه فاضالب شهر هم اکنون در حال  سيستم تصفيه: خاطرنشان کردوی ... .فاضالب رهاست

دست  های زائد در سطح شهر رها هستند و در پایين ساخته شدن است اما باز فاضالب و آب
وی با بيان اینکه سيستم پسماند عفونی و  .گيرند مورد استفاده برای کشاورزی قرار می

تغييراتی در سيستم : شهر در حال بهبود یافتن است، گفت بيمارستانی بيمارستان
طوالبی از دستگيری سه ماهيگير متخلف در  .خطرسازی این بيمارستان در حال انجام است بی

سوزی داشتيم که به همت منابع طبيعی و  چند مورد آتش: این شهرستان خبر داد و گفت
 .نهاد اطفا شدند های مردم سازمان

 انتهای پيام

اجرای طرح »/های مخابرات در شهرهای استان لرستان تجمع کردند شرکتی

 دو خواسته محوری معترضان« امنیت شغلی تامین»و « بندی طبقه
 

 
کارکنان شرکتی مخابرات در  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه

شهرهای مختلف استان لرستان دست از کار کشيدند و در اعتراض به عدم اجرای طرح 
م آباد و دیگر شهرهای معترضان در کوهدشت، پلدختر، خر .بندی مشاغل تجمع کردند طبقه

لرستان، یا در مقابل ادارات مخابرات و یا در فضاهای سرپوشيده جمع شدند و از مسئوالن شرکت 
یکی از حاضران در تجمع که در شهرستان . خواهند که به وضعيت آنها رسيدگی کنند مخابرات می

ليل گرمای هوا، گوید در این شهرستان به د پلدختر استان لرستان مشغول به کار است، می
گویند واکنش مسئوالن  معترضان می....اند ها در دبيرخانه و آقایان در قسمت فنی جمع شده خانم

ها، نااميدکننده است؛ با این حال تا اجرای  شرکت مخابرات ایران به تجمعات و اعتراضات شرکتی
 .کامل قانون و احقاق حق خود، به اعتراض ادامه خواهيم داد

 ی صیادان دیر بوشهر نسبت به صید ممنوعه ترال مقابل فرمانداریتجمع  اعتراض

http://khabarfarsi.com/u/40923625 

جمعی از صيادان قایق دار  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش وب سایت خبر فارسی، شنبه
بندر دیر استان بوشهر در اعتراض به تخریب ادوات صيد و صيادی خود توسط شناورها و کشتی 

غير بومی در صيدگاه های این منطقه، مقابل فرمانداری این ( کف روب)ی صيد ممنوعه ترالها
نفر می رسيد، از ساعت  100این صيادان که شمار آنان به . شهرستان تجمع آرام برگزار کردند
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صبح امروز در کمال آرامش خواستار رسيدگی فرماندار دیر به این مشکل و جلوگيری از  8:00
ی های صيادی ترال کننده طبس و کيش در آبها و صيدگاه های این منطقه فعاليت کشت

هم اکنون که صيد ترال به دليل آسيب رساندن به صيدگاه ها، زیستگاه ها : آنان می گویند.شدند
و نسل آبزیان دریایی ممنوع است، چرا کشتی های بزرگ صيادی با این روش ممنوعه بدون اینکه 

انه عالوه بر خالی کردن دریا به زیستگاه های آبزیان آسيب می کسی مانع آنها شود آزاد
در این ارتباط جلسه ای با پنج نفر از نمایندگان صيادان : فرماندار دیر در همين رابطه گفت...زنند؟

معترض در محل فرمانداری برگزار و مقرر شد که نامه ای به شيالت نوشته شود که در صورت 
به عنوان بزرگترین بندر ( dayyer)در دیر ....سارت به آنان پرداخت شوداثبات این ادعای صيادان خ

قایق صيادی به امر صيد و صيادی مشغول  300کشتی و  11لنج صيادی،  35صيادی جنوب کشور 

 .هستند

 آبی در شهرستان کوهدشت کم

http://www.isna.ir/news/96041003992 

 
وند ، مدیرعامل  حميدرضا کرم :آمده است ۹۶٣۱ير ت ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ شنبه

های آبفا در شهرستان  تا پایان تير ماه قسمتی از پروژه: شرکت آب و فاضالب لرستان گفت
آبی در این شهرستان،  با توجه به وضعيت کم: افزودوی ...برداری خواهد رسيد کوهدشت به بهره

ين آب این شهر برای کوتاه مدت و ميان مدت تصميم گرفتيم با انجام مطالعات الزم بدنبال تام
ها به  ریزی انجام شده تا پایان تير قسمتی از این پروژه طبق برنامه: وند تصریح کرد کرم... .باشيم

همان : خانه فاضالب این شهر گفت وی همچنين درباره احداث تصفيه .برداری خواهد رسيد بهره
خانه به مهندس بازوند استاندار لرستان برای  صفيهطوری که در زمان آغاز عمليات اجرایی این ت

شروع سریع و بدون وقفه آن قول دادیم، هم اکنون این پروژه به شکل مطلوب در حال اجراست و 
 ....اميدواریم در موعد مقرر تکميل شود

 وگوی تفصیلی با تسنیم خبر داد مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در گفت/ کارورزی 

هزار ۳١۰قدمی حقوق  بیکاران در یک/۹۶تا نیمه دوم " ملی اشتغال" تدوین برنامه
 تومانی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450119 

 

عالءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به نوشته خبرگزاری تسنيم، شنبه
هزار تومان از سوی دولت  ٣۱۰ه پرداخت حقوق ماهيان:  اشتغال وزارت کار یاد آور شد 

روز آینده،پاکبان  ۱۰درطول دوره کارورزی،آماده سازی دستورالعمل اشتغال فراگير تا 
ساحل یکی از طرح های اشتغالزایی و بومی سازی خانه های روستایی برای جذب 

درباره طراحی طرح وی  .گردشگران از مهمترین برنامه های اشتغال فراگير دولت است
هزار  970دربرنامه ششم توسعه چندین قيد برای تحقق ایجاد :گفت« اشتغال»دت بلندم

درصدی در اقتصاد  8یکی از قيد ها رسيدن به رشد .شغل در سال گنجانده شده است



هزار شغل ایجاد  970درصدی در اقتصاد محقق و ساليانه  8است و در صورتی که رشد 
 ...درصد خواهد رسيد8شود نرخ بيکاری به حدود 

ها و  ستادی/ کار در گرمای سوزان اهواز برای نیروهای عملیاتی نفت ادامه دارد
 ل شدندتعطی 13کارمندان ساعت 

 
http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/07/01/1724468 

 

 

نيروهای عملياتی نفت در  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش وبا سایت خبری آفتاب، شنبه
خوزستان خواستار رسيدگی مسئوالن به مساله گرمای شدید خوزستان و کار کردن کارگران 

کارهای شرکتی در   به گفته این کارگران، عمليات حفاری و بقيه. ...ها در این هوا شدند شرکت
 54گویند در روزهای گذشته دما در خوزستان به  گرمای غيرقابل تحمل ادامه دارد؛ این کارگران می
از قرار معلوم امروز به دليل گرمای باالی هوا .درجه رسيد ولی کاِر کارگران شرکتی تعطيل نشد

خاتمه پيدا کرد؛ اما  13نيروهای ستادی صنعت نفت، در ساعت ساعت کار کارمندان و 

 .ها همچنان مجبور هستند به کارکردن در گرمای نفسگير ادامه دهند ها و شرکتی عملياتی

 رسد گوش میبه « جنگ آب»زنگ خطر  :حیدری

 
طلب تهران در  نماینده اصالح :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه

طلب مردم  به گزارش ایلنا، غالمرضا حيدری نماینده اصالح.هشدار داد« بحران آب»تویيتی درباره 
حساب کاربری تازگی  تهران و از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی که به

« بحران آب»های خود به موضوع مهم  اندازی کرده، در یکی از نخستين تویيت خود را در تویيتر راه
 .پرداخت

تر به  زنگ خطر برای جنگی مخوف»: این عضو شورای مرکزی فراکسيون اميد مجلس نوشت
را با بحرانی ای نزدیک ما  جدی نگرفتن این مهم، در آینده. است« جنگ آب»رسد و آن،  گوش می

 «.سخت مواجه خواهد کرد

 عکس+ سهامداران معترض بورس را به هم ریختند 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450074 

 

 

سهامداران بورسی امروز به دليل  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به نوشته خبرگزاری تسنيم، شنبه
ود را علنی کردند و بورس تهران را به هم وضعيت نامساعد بازار سرمایه اعتراضات خ

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/505978-کار-در-گرمای-سوزان-اهواز-برای-نیروهای-عملیاتی-نفت-ادامه-دارد-ستادی-ها-کارمندان-ساعت-تعطیل-شدند
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/505978-کار-در-گرمای-سوزان-اهواز-برای-نیروهای-عملیاتی-نفت-ادامه-دارد-ستادی-ها-کارمندان-ساعت-تعطیل-شدند
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505860-زنگ-خطر-جنگ-آب-به-گوش-می-رسد


ای از سهامداران و فعاالن بازار سرمایه که اکثر آنها سهامداران خرد هستند، امروز به  عده.ریختند
هایی که متوجه آنها است، اعتراضات  بهانه نامساعد بودن وضعيت بازار سرمایه و ضرر و زیان

این عده از سهامداران .ار سرمایه را بر هم ریختندشدیدی را مطرح کردند و با طرح شعارهایی باز
های زباله و با فریادهایی وضعيت بورس را بر هم زدند و البته  ها، پرتاب سطل با شکستن شيشه

ها نيز خالی  نيز برقرار شده و در عين حال دو ردیف اول کارگزاری 110هایی نيز با پليس  تماس
 .شده است

 وفیل ساوه دست از کار کشیدندکارگران کارخانجات نورد و پر

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6228 

بيش از دویست نفر از  کارگران نورد و پروفيل ساوه : آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبه به نوشته وب سایت اتحادیه آزاد،
دست از کار امروز دهم تير بدليل اعتراض به حقوق های معوقه خود  ۱۶در شيفت بعد ازظهر از ساعت 

کارگران این کارخانه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون نزدیک به پنج ماه است که حقوق های خود را دریافت .کشيدند

یادآوری می شود . الزم به ذکر است مدیریت کارخانه تا این لحظه پاسخی به کارگران اعتصابی نداده است. نکرده اند
زیادی در اعتراض به حقوق های معوقه داشته اند اما متاسفانه این  تاکنون کارگران اعتصاب های ۱٣٨۶از سال 

مسئله حياتی برای کارگران تاکنون حل نشده است و هر از چند گاهی کارگران ناچار می شوند برای ادامه بقای 
 .خود دست به اعتصاب بزنند

 آشنایی با تنها شهر ایران که رقم بیکاری در آن صفر است
 

 
آمار ابتالء به بيماریهای غيرواگير نظير دیابت،  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه

 5از هر . علل مرگ را به خود اختصاص داده است% 60و  چاقی، سکته، سرطان و فشارخون در دنيا شتاب گرفته
درصد مردم کشورمان از دیابت،  10طبق آخرین آمار ارائه هم اکنون . ایرانی یک نفر مبتال به این بيماری ها هستند

. درصد از چاقی مفرط رنج می برند 50درصد تری گيلسيرید باال و  40درصد چربی اضافی،  30درصد فشار خون،  20

در چنين شرایطی مردمان یکی از شهرهای ایران، ضمن حفظ اصالت و کيفيت نان ایرانی، توانسته اند یک چرخه ....
اگر در کشور به دنبال یافتن شهری باشيم که در آن ميزان بيکاری . سالم و سودآور اقتصادی را نيز پایه گذاری کنند

سمت شمال خارج شویم تا به شهر تنورهای هميشه  کيلومتر از شهر اصفهان به 25صفر باشد، فقط کافی است 
ُکمشچه یا شهر نان و برکت احتماال تنها نقطه ای از کشور است که در آن هيچکس به برکت . روشن برسيم

 .تنورهای پخت نان بيکار نيست

درصد  95م معادل این رق. نفر به نانوایی اشتغال دارند 500هزار  2هزار نفر جمعيت دارد که از این ميزان،  6کمشچه 

تن انواع نان های  80تا  60نانوایی سنتی و نيمه صنعتی روزانه بين  300در کمشچه . افراد شاغل در ُکمشچه است
هر روز صف بلندی از . با کيفيت را توليد و به سراسر استان اصفهان و دیگر استانهای کشور صادر می کنند

 ....سایر نقاط کشور تشکيل می شودخودروهای باری برای انتقال نان از کمشچه به 

 :رئیس اتحادیه مشاوران امالک

 درصد رشد کرده است ١۰تا  ۷اجاره بها در شهرهای بزرگ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450031 

 

حسام عقبایی ، رئيس اتحادیه  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به نوشته خبرگزاری تسنيم، شنبه
درصد و در  ۵در حال حاضر رشد اجاره بها در شهرهای کوچک زیر : ک گفتمشاوران امال

وی همچنين با بيان اینکه کاهش سود بانکی در متعادل .... درصد است ۱۰تا  ۷شهرهای بزرگ 
با توجه به اینکه قيمت : سازی بازار اجاره بهای مسکن بسيار حائز اهميت است، او اظهارداشت

فزایش پيدا نکرده ولی در برابر بازار اجاره بها در این بازه زمانی در کشور ا 92مسکن از سال 
هزار قرار داد اجاره بها در تهران و  20وی در ادامه از انعقاد .... هرساله رشد را تجربه کرده است

 5در حال حاضر رشد اجاره بها در شهرهای کوچک زیر :هزار قرارداد در کشور خبرداد و افزود 80

http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505832-آشنایی-با-تنها-شهر-ایران-که-رقم-بیکاری-در-آن-صفر-است
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505832-آشنایی-با-تنها-شهر-ایران-که-رقم-بیکاری-در-آن-صفر-است


قيمت اجاره بها در شهرهای : عقبایی اضافه کرد. درصد است 10تا  7های بزرگ درصد و در شهر
کوچک با توجه به توازن عرضه و تقاضا ظرفيت افزایش قيمت را ندارد و اجاره بهای سال گذشته 

به بعد قيمت مسکن  92با توجه به اینکه از سال : وی گفت. باید در شهرهای کوچک لحاظ شود
ته به تبع اجاره بها نيز نبایستی در جامعه افزایش می یافت ولی متاسفانه در کشور افزایش نياف

 ....چنين شد

 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکودر خیابان

http://www.yjc.ir/fa/news/5929405 

جمعی از کارگران  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبه به نوشته وب سایت باشگاه خبرنگاران جوان ،
در ميدان صنعت اراک تجمع کردند واعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها کارخانه هپکو 

 .حقوق را باسر دادن شعار ونشستن درکف خيابان بنمایش گذاشتند

 

این اقدام اعتراضی کارگران کارخانه هپکو منجر به مسدودشدن خيابان وجلوگيری از تردد وسایل 
همزمان با روز صنعت و معدن با راهپيمایی و  دراین رابطه کارگران  کارخانه هپکو.نقليه شد

اعتراض خود را نسبت به مشکالت ( نزدیک ترمينال)نشستن بر روی زمين و مسدود کردن خيابان 
این در حالی است که کارگران این . این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات اعالم کردند

ت حقوق و معوقاتشان مقابل شرکت بارها در پی عدم تحقق وعده های مسئوالن در پرداخ
یکی از کارگران تجمع کننده در خصوص مشکالت شرکت ....استانداری مرکزی تجمع کرده اند

از ابتدای امسال تاکنون فقط بخشی از دستمزد یک ماه پرداخت شده و مابقی : هپکو اراک گفت
سال گذشته  وی در خصوص معوقات حقوق. دستمزد کارگران به عنوان معوقات باقی مانده است

حقوق اسفندماه سال گذشته کارگران پرداخت شده، ولی حقوق آذر، دی و : کارگران گفت
 ....ماه سال گذشته به صورت کامل چرداخت نشده است بهمن

 :لینک فیلم تجمع امروز

http://www.aparat.com/v/kTUL2 

فروشگاه متخلف پلمپ / های نظارتی بر توزیع اقالم کشاورزی نظارت دقیق دستگاه

 شد
 

 
 

فرزین فرهادی، مدیر جهاد  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه
کشاورزی شهرستان قائم شهر از پلمپ فروشگاه توزیع سموم نباتی در این شهرستان خبر 

http://www.aparat.com/v/kTUL2
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505823-نظارت-دقیق-دستگاه-های-نظارتی-بر-توزیع-اقلام-کشاورزی-فروشگاه-متخلف-پلمپ-شد
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505823-نظارت-دقیق-دستگاه-های-نظارتی-بر-توزیع-اقلام-کشاورزی-فروشگاه-متخلف-پلمپ-شد
http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/505823-نظارت-دقیق-دستگاه-های-نظارتی-بر-توزیع-اقلام-کشاورزی-فروشگاه-متخلف-پلمپ-شد


وی با اشاره به بازدید و نظارت اکيپ های نظارتی از واحدهای تره بار فروشی، فروشگاه های .داد
ای نظارتی بصورت اکيپ ه: سموم نباتی و سورتينگ داران در شهرستان قائم شهر اظهار داشت

منظم و برنامه ریزی شده به بازرسی و بررسی مستمر و مداوم از واحدهای تره بارفروشی و 
مورد  27از : این مقام مسوول افزود.... فروشگاه های سموم نباتی این شهرستان می پردازند

تره  واحد 10مورد فروشگاه های سموم نباتی،  16بازدید بعمل آمده در خرداد ماه امسال، 
مرحله بازدید، یک  2در : وی خاطر نشان کرد.بارفروشی مجاز و یک فروشگاه سموم غيرمجاز بود

تذکر شفاهی به این واحدها داده شد که در صورت تکرار در بازدیدهای بعدی  5تذکر کتبی و 
 700طی مدت مذکور یک هزار و : وی در پایان تصریح کرد.... نسبت به پلمپ آنان اقدام می شود

  .کيلوگرم کود اوره خارج از توزیع شبکه کشف و ضبط شد

 سراسری شدن اعتصاب و اعتراضات نیروهای شرکتی مخابرات
 

http://javanehha.com/2017/07/02 

 

کارگران وکارکنان شرکتی  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه گزارش وب سایت خبری جوانه ها، 
در اعتراض به نداشتن امنيت شغلی،عدم اجرای طرح مخابراتِ مشهد در دهمين روز اعتصابشان 

کارکنان بخش خصوصی .... طبقه بندی مشاغل وبرای تبدیل وضعيت مقابل اداره کار تجمع کردند
ها و عقد قرارداد مستقيم با مخابرات، اجرای طرح  مخابرات مشهد خواستار حذف واسطه

اند اما همواره در آمپاس ميان دو  شغلیقانون کار و امنيت  ٣٨و  ٣۶بندی مشاغل طبق ماده  طبقه
سازمان اداره کار و مخابرات مشهد هستند زیرا از یک سو مدیرکل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی 

خواند و از سوی دیگر مدیر  را حق مسلم کارکنان می« طبقه بندی مشاغل»خراسان رضوی طرح 
رفع تبعيض ميان نيروهای رسمی روابط عمومی و امور بين الملل شرکت مخابرات خراسان رضوی 

و شرکتی را زیرمجموعه طرح طبقه بندی مشاغل ندانسته و کمر همت بر منکر شدن این مهم 
  این طرح به: بندی مشاغل عنوان کرد نماینده کارمندان معترض در مورد طرح طبقه.... بسته است

قدامی در مسير اجرایی شد اما تاکنون ا توسط مخابرات اجرا می 91طور قانونی باید از سال 
با شکایت کارمندان مخابرات، در اسفند سال : وی گفت. شدن این قانون صورت نگرفته است

این کارمند مخابرات ادامه . گذشته از سوی قاضی حکم مبنی بر الزام اجرای این طرح صادر شد
ر بار اجرای بندی مشاغل، مخابرات زی رغم صدور حکم قاضی مبنی بر اجرای طرح طبقه علی: داد

 .رود آن نمی

 روستای لرستان 11بحران آب در 

http://www.isna.ir/news/96041004138 

 
معاون  بهمن شمشيری، :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ شنبه

روستای استان با بحران آب روبرو هستند که  ۱۱: برداری شرکت آب و فاضالب لرستان گفت بهره
بينی ما این است که  پيش :گفتوی  .گيرد ها صورت می رسانی به آن ریق تانکرهای سيار آباز ط

در ادامه آمده .شوند افزایش پيدا کند با افزایش گرما، تعداد روستاهایی که با بحران آب مواجه می



های  شوند بعضی از مجتمع رسانی می عالوه بر روستاهایی که از طریق تانکر آب: است 
حلقه چاه این مشکل را  6ی نيز با کمبود آب آشاميدنی روبرو هستند که از طریق اجاره رسان آب

رسانی قلعه  مجتمع آب: برداری شرکت آبفار لرستان خاطرنشان کرد معاون بهره.ایم رفع کرده
رسانی کوهدشت با کمبود آب مواجه  آباد، مجتمع سياه کله دورود و مجتمع آب رحيم خرم

روستا تأمين خواهد  ۴۰با اجاره این تعداد حلقه چاه، آب مورد نياز حدود : ردوی اضافه ک.هستند
 ....روستا است ٣۲ها مربوط به شهرستان کوهدشت با  شد که اکثر آن

 ی جنبش کارگری  دو رخداد مهم در عرصه

nashr.blogspot.com-http://ma 

ی کارگری ایران در خردادماه  جامعه :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبه ،" ما "کارگری  به نوشته نشر
کننده بود؛ رخداد اول که اگر نگویيم در  خود مهم و اميدوار نوع سال جاری شاهد دو رخداِد در

ی مستقل  سابقه بوده است شرکت یک نماینده کم در چهل سال قبل بی قرن گذشته، دست نيم

 .المللی کار است ی سازمان بين خود کارگران در کنفرانس ساالنه و برگزیده توسط

رخداد دوم تهيه و انتشار گزارشی کوتاه از وضعيت کنونی کارگران ایران توسط چهار تشکل 
سندیکای کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد : مستقل کارگری

هران و سندیکای کارگران نقاش ساختمان استان البرز رانی تهران، کانون صنفی معلمان ت اتوبوس
که البته نکات اساسی و مهمی را توضيح می  –اهميت این گزارش نه در محتوای آن .  است
گرایی،  اتحاد، هم. های مستقل کارگری است گرایی و کار مشترک تشکل که در هم -دهد

های مستقل کارگری، هم  ن تشکلهای مشترک و کار عملی و فرهنگی ميا همکاری، انجام پروژه
گونه  ای از رشد و بلوغ فکری و همبستگی طبقاتِی این ای و هم نشانه ساز و پایه فعاليتی زمينه

ی قابل توجه این است که این همکاری  و وحدت عمل نه در ميان فعاالن  نکته..... ها است تشکل
گيرد که  هایی صورت می تشکلکه بين  -خود امری الزم و مفيد است خودیِ  که به -کارگری 

ی خود  دار و واقعی هستند و پيوندی عميق و مبتنی بر آگاهی طبقاتی با اعضا و طبقه ریشه
ها را از تمامی فراز و  های گذشته آن این ریشه و پيوند است  که قادر بوده طی سال. دارند

 ....دیده کند فرودهای اجتماعی و پيگردهای قضایی و امنيتی گذر داده و آب

 :وگو با ایلنا رئیس اتحادیه آهن سازان در گفت
به واحدهای / کنند بیمه تعطیل می واحدهای تولیدی را به خاطر بدهی اندک به

 کوچک یکسال معافیت مالیاتی داده شود
 

 
 

بشارتی ، رئيس اتحادیه آهن  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه
مشکالتی همچون بيمه و ماليات نيز در این بازار راکد، تاثيرگذاری خود را بيشتر : سازان گفت

با .کنند ری که امروز یک واحد صنفی را به دليل بدهی اندک به بيمه تعطيل میکرده است به طو
سازی و  فعاليت و کار ما ارتباط مستقيم با ساختمان: اشاره به رکود موجود در این صنف گفت

های عمرانی دارد و با توجه به اینکه این بخش از اقتصاد کشور در چند سال اخير راکد بوده و  پروژه
اند، ما از وضعيت بدی برخوردار هستيم و این باعث  های بزرگ عمرانی متوقف شده حتی پروژه

رئيس .... هزار نفر از زیرمجموعه این اتحادیه در وضعيت نابسامانی قرار بگيرد 3شده که زندگی 

http://ma-nashr.blogspot.com/
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های کوچک را  دولت اگر به دنبال بهبود اوضاع است باید کارگاه: اتحادیه آهن سازان تصریح کرد
ایم اما  شود که ما این مقدار به واحدهای توليدی وام پرداخت کرده هر روز اعالم می. ندتقویت ک

: وی ادامه داد.اند هایی مانند ایران خودرو و دیگر صنایع بزرگ هستند که وام گرفته در واقع کارخانه
 5از  های کوچک آن دسته از این واحدهایی که کمتر پيشنهاد ما این است که برای تقویت کارگاه

آن وقت شاهد خواهيد بود که با . نفر کارگر دارند برای یک سال از ماليات و بيمه معاف شوند
نفر به تعداد نيروهای خود اضافه خواهد کرد و دولت با  2اتخاذ این تصميم هر کارگاه حداقل 

 ....هزار شغل ایجاد خواهد کرد 200حداقل هزینه 

 مقابل دفتر امام جمعهآهن اردبیل  تجمع کارگران اخراجی ذوب

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

 

کارگران اخراجی کارخانه  :تآمده اس ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبه ،اردبيل از خبرگزاری تسنيم به گزارش
آهن اردبيل امروز در مقابل دفتر امام جمعه اردبيل تجمع کرده و با نماینده ولی فقيه در استان  ذوب

ای در دست  نوشته کارگران حاضر در این تجمع در حالی که پالکاردها و دست....دیدار کردند
عزا »، «ه حمایت حمایتای رهبر فرزان»، «سيدحسن حمایت حمایت»داشتند با شعارهای 

و شعارهایی از این دست نسبت به رسيدگی « آهن رو به فناست امروز عزاست امروز، کارگر ذوب
براساس اذعان حاضران در این تجمع حتی برخی کارگران ... .به وضعيت کاری خود تاکيد کردند

در حوزه معيشتی اند که این امر سبب مشکالتی برای آنها  ماه خود را دریافت نکرده 17حقوق 
شده است چرا که تنها منبع برای گذران زندگی اغلب کارگران حقوق ماهيانه دریافتی آنها از 

در کارخانه ذوب  :گوید کننده در این تجمع صنفی می دیگر کارگر شرکت .رود کارخانه به شمار می
ماه مطالبات معوقه نفر کارگر رسمی و قراردادی فعاليت دارند که چندین  400آهن اردبيل بيش از 

کارگران قراردادی کارخانه از سوی کارفرما به  پيش از این نيز تعداد زیادی از  از کارفرما دارند که
 ....اند بهانه مشکالت مالی با اتمام قرارداد کار بيکار شده

مصاحبه ماهنامه خط صلح با / چیستی و چگونگی اش :  طرح کارورزی
 علیرضا ثقفی

2768-nm.com/2768#morehttp://www.kanoo 

این طرح به   :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبه به نوشته وب سایت کانون مدافعان حقوق کارگر ،
اگر خاطرتان باشد در زمان احمدی . مانند بسياری از طرح های دیگر به اصطالح فقط طرح است

آن طرح به . کارورزی هم شبيه همان طرح است. شاگردی را مطرح کردند-نژاد هم طرح استاد
ما در حال .... . جایی نرسيد، و این هم راه به جایی نخواهد برد و به زودی فراموش می شود

حاضر شاهد بيکاری وسيع دانشجویان فارغ التحصيالن هستيم که به گفته خودشان در آمار 
طبق آمارهای رسمی، ساالنه یک . درصد هم می رسد ٣۰رسمی ميزان بيکاری این افراد تا 

در چنين شرایطی، مثالً خود من ممکن است . يون هم به جمعيت بيکاران اضافه می شودميل
پسرم یا یکی از نزدیکانم را به جای این که برود و سر کوچه بایستد، به هر بنگاه اقتصادی که 

این بيکاری وحشتناک در حقيقت به نوعی نيروی کار مفت و ارزان در اختيار . باشد، بفرستم
حاال هم به قول معروف از کيسه خليفه بخشيده اند و گفته اند این . قرار می دهد سرمایه داری

وقتی که بنيان اقتصادی از هم . نيروی کار ارزان بروند و در بنگاه ها بدون حقوق کاری یاد بگيرند
پاشيده و هزاران هزار جوان در این مملکت بيکار اند، من نمی دانم این طرح اصالً چه کاری می 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/service/49/اردبیل


شما ببينيد، . بيکاری در ایران هم محصول چنين بلبشویی اقتصادی است.... .هد انجام دهدخوا
تا  ۴بين : سال حکومت االن ما چه داریم؟ من بر مبنای آمارهای رسمی عرض می کنم ٣٨بعد از 

 ۱۰درصد کارگاه های اقتصادی تعطيل شده؛ بين  ۷۰تا  ۶۰ميليون جوان ترک تحصيل کرده؛ بين  ۵
. این ها نتایجی است که هيچ راه حلی هم برایشان در نظر گرفته نمی شود. ميليون معتاد ۱۱تا 

سند چشم انداز چند ساله هم تداوم . این دولت هم نمی تواند برای این قضيه راه حلی پيدا کند
مسئله این است که یک پولی از فروش نفت می گيرند و در بين . همين وضعيت موجود است

نه چيزی صرف ایجاد کارخانه و یا توليد شده و نه زیر . تمداران تقسيم می کنندعده ای از قدر
تا  ۲۰. هرچه که بوده در زد و بندها و پيمانکاری ها هزینه شده است. بنایی محکم شده است

به گفته رئيس اتاق . درصد دیگر را هم به خارج منتقل کرده اند ۷۰درصد را خرج کرده اند و  ٣۰
تردیدی نيست که این . ار ميليارد دالر سرمایه های ایرانيان در خارج از کشور استبازرگانی دوهز

. پول ها یا از طریق آقازاده ها، یا از طریق دزدی به دست امثال خاوری ها از کشور خارج شدند
گاهی به ما خبر می رسد که مثالً یک راننده امام جمعه می رود و در خارج از کشور یک 

 ....خوب این غارتی است که از سرمایه ها شده است. ی خردساختمان بزرگ م

 :یک نماینده مجلس در گفت و گو با ایلنا
ایران باید حقابه خود از هیرمند را / اند ها سد کرده را به روی سیستانیها آب  افغان

 پس بگیرد
 

 
 

نماینده  حبيب هللا دهمرده  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ شنبه
مردم شهرهای زابل، زهک، هيرمند، هامون و نيمروز در مجلس شورای اسالمی درباره مشکل 

بخشی از مشکل آب استان مربوط : طح استان سيستان و بلوچستان اظهار داشتکم آبی در س
به خارج از کشور و رودخانه هيرمند است که منشا آن افغانستان است که آب کل سيستان و 

سال آب شرب  10به اندازه مصرف . زاهدان از آن رودخانه تامين می شود و آب دیگری وجود ندارد
نماینده ... .روزه تبخير می شود 120طول تابستان توسط بادهای  زاهدان در عرض یک سال در

بخشی از مشکل ما نيز مربوط به : مردم شهرهای زابل، زهک، هيرمند، هامون و نيمروز گفت
مدیریت نادرست است که دولت ها هيچ کاری انجام نداده اند و بخشی هم مربوط به خارج از 

گودالهایی که پر می  که داریم این است که اولين مشکلی  :وی ادامه داد. کشور است
 120الیروبی نمی شوند یعنی توان ذخيره سازی ما از بين می رود، خطر دیگر بادهای  شوند 

را به گودال ها منتقل می کنند و منجر به   روزه و فرسایش خاک است که هم خاک و ریزگرد
روزه همين  120ر بادهای خشک شدن آنها می شود و مسئله سوم تبخير آب است که در اث

وی دیگر مشکل آب  ....ميليون متر مکعب در سال تبخير می شود 300تا  200مقدار آب هم 
آب شرب استان با پمپ منتقل می شود و : استان را مربوط به مدیریت نادرست دانست و افزود

ه ها و اکثر اکثر لوله های انتقال آب نشتی دارد یعنی درصد قابل توجهی پرت آب داریم، لول
موتورخانه ها اشکال دارند و قطر لوله ها جوابگوی حجم آب ارسالی نيست، همچنين تعدادی از 

همه این عوامل دست به دست هم می دهند و شرایط سختی  .روستاها لوله کشی نشده اند
 .برای این مردم ایجاد کرده که باعث کوچ مردم و حاشيه نشينی شده است

  ه امنیتی تبدیل شده استبحران آب به یک مسال
rooz.com/article.jsp?essayId=80816-http://www.akhbar 
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عالءالدین بروجردی ، رئيس  :آمده است ۹۶٣۱تير  ۰۱ شنبهبه نوشته سایت اخبار روز، 

توجهی به کمبود آب در کشور خوانده، انتقاد  کميسيون امنيت ملی مجلس ایران از آنچه بی
به همين خاطر کميته امنيت آب . ب در ایران وارد مقوله امنيتی شده استکرده و گفت بحران آ

 .در مجلس تشکيل شده است
سکاهش ميزان بارندگی در ایران و افزایش تقاضا برای مصرف آب و محدود بودن منابع آبی در 

رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس . این کشور از جمله دالیل بروز این بحران اعالم شده است
کشور به لحاظ منابع آبی بسيار محدود بوده و جز کشورهای کم آب دنيا : "مشهد گفتدر 

 ."هستيم و بحران داریم و بحران آب عمال وارد مقوله امنيتی شده است
های کشور، فاضالب وارد آب شده و  این نماینده مجلس ایران گفته است در بسياری از رودخانه

سازمان های مسئول . ن صرفه جویی آب صورت نمی گيرددر ایرا. برد آب سالم را از بين می
آب هشدار داده و خواهان " رویه مصرف بی"بارها به خصوص در فصل گرما به مردم در مورد 

 .اند کاهش مصرف آن شده
ها مانند هامون و  ها و دریاچه ایران سال هاست با خشکسالی مواجه بوده و شماری از تاالب

تثبيت " های دولتی وضعيت دریاچه اروميه در حال حاضر  فته مقاماروميه خشک شدند اما به گ
های حکومت در دو  به غير از خشکسالی، کارشناسان محيط زیست سياست." شده است

 .اند دهه گذشته را در این وضعيت مقصر دانسته
چيان، وزیر نيروی ایران سال پيش هشدار داده بود که  به گزارش بی بی سی حميد چيت

او گفته بود . است" تمدن و بقای ایرانی به دليل شرایط آبی کشور در معرض تهدیدحيات، "
 ".تامين آب برای شرب مردم به یکی از معضالت کشور تبدیل شده است"
 

 .مسئولیت بیماری محمد جراحی به عهده جمهوری اسالمی است
post_89.html-http://chzamani.blogspot.se/2017/07/blog 

 

ما   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ یکشنبه ندرج دز وبالک کميته حمایت از شاهرخ زمانی،به نوشته م
دهه گذشته این  4اعالم می داریم سياست ضد انسانی و ضد کارگری جمهوری اسالمی طی 

گونه بوده است که فعالين کارگری و اجتماعی را در زندانها بکشد و یا به بيماری های گرفتار کند 
جمهوری فاشيستی اسالمی همين سياست . اد شدن دیگر نتوانند فعاليت کننددر صورت زنده آز

را در مورد محمد جراحی از رفقا مبارز شاهرخ زمانی نيز طی پنج سال زندا ن بکار برده است که 
اکنون محمد جراحی این کارگر فعال و مبارز عضو کميته پيگيری ایجاد تشکل های کارگری گرفتار 

در زندان شده است ، محمد در حال مداوای بيماری های است ، که از دوره بيماری های مختلف 
زندان با او همراه شده اند و نياز مبرم به انواع حمایت و کمک های مردم انقالبی و مبارز و فعالين 

 .دارد



همه کارگران ، معلمان و زنان و مردان و فعالين کارگری و انقالبی می دانند جمهوری اسالمی 
سازمان زندانها و قوه قضایيه و ماموران امنيتی چگونه و با چه روش های باعث بيماری بخصوص 

محمود صالحی ، رضا شهابی ، بهنام ابراهيم زاده ، سعيد شير زاد ، و دهها زندانی دیگر شده 
اند ، اکنون محمد جراحی در این وضعيت گرفتار شده است و هم اکنون صد ها زندانی دیگر در 

دارند گرفتار انواع بيماری ها می  ا نقشه های ضد انسانی نهاد ها نام برده و ماموران زندانها ب

 ....شوند

 :دهد ایلنا گزارش می
اعتراض به عدم رسیدگی بنیاد / تجمع کسبه پالسکو برای چهارمین بار در یک ماه اخیر

 مستضعفان

 
 

کسبه پالسکو برای چهارمين  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه
گفته کسبه  گذرد به در حالی که شش ماه از حادثه پالسکو می.بار در یک ماه اخير تجمع کردند

پالسکو تا امروز برای حل مشکالت آنان اقدام خاصی از طرف بنياد مستضعفان صورت نگرفته 
است و به همين خاطر طی یک ماهه اخير تجمعاتی را در اعتراض به این مسئله برگزار 

اجناس کسبه هر شب از طرف سارقان : وگو با خبرنگار ایلنا گفت یکی از کسبه در گفت....کردند
شود و به همين خاطر کسبه اقدام به برپایی چندین چادر، درب پشتی ساختمان  ید میتهد

کسبه . اند تا با نگهبانی از ساختمان مانع از ورود سارقان و غارت اموال خود شوند پالسکو کرده
پالک سالم و ساخت هرچه زودتر قسمت تخریب  286سازی  کنند که خواهان مقاوم تاکيد می

تر نسبت به بازسازی و یا  بنياد مستضعفان درخواست دارند که هرچه سریع شده هستند و از
حداقل ساخت دوباره این مکان اقدام کنند، چرا که سرنوشت چند تن از کسبه به دليل عدم 

 .ای از ابهام است رسيدگی بنياد مستضعفان به این مسئله همچنان در هاله

 یک ماه معوقات در لوله و نورد صفا پرداخت شد
 

 
 

امروز یک ماه از معوقات  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه
نوبت اعتراض صنفی  به دنبال برپایی چند. کارگران لوله و نورد صفا در ساوه پرداخت شد

کارفرمای لوله و نوردصفا حاضر شد یک ماه از معوقات ( یازدهم تيرماه)سرانجام، ظهر امروز 
از قرار معلوم کارگران این کارخانه در ساوه، حدود چهارماه .کارگران این کارخانه را پرداخت کند

کارگران این . پرداخت کرد مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند که کارفرما امروز یک ماه از آن را
کارخانه در اعتراض به معوقات مزدی دست از کار کشيده بودند که با پرداخت یک ماه از مطالبات 

های  پيش از این نيز مقامات کارخانه وعده داده بودند که با وصول طلب. به سر کار بازگشتند 
 .کنند کارخانه، معوقات کارگران را پرداخت می
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 داره کار گلستان به وزیر کار مطرح شد؛رئیس ا  در نامه
 تشریح اقدامات صورت گرفته در ارتباط با حادثه معدن زمستان یورت

 

 
 

سعيد مازندرانی، مدیرکل  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ ا؛ یکشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلن
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در نامه ای به علی ربيعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

چهار : وی گفت. مهمترین اقدامات صورت گرفته در پی حادثه معدن زمستان یورت را تشریح کرد 
، حضور وزیران صنعت ، ( ربيعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر) مرحله بازدید جناب عالی 

معدن تجارت در معيت مقام وزارت در محل حادثه ، حضور نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه 
به همراه مدیرکل بازرسی کار و ریيس مرکز تحقيقات و تعليمات و ( مهندس هفده تن )اجتماعی 

محل حادثه ، تشکيل کميته انسانی در سازمان تامين اجتماعی حفاظت فنی و بهداشت کار در 
به منظور پيگيری و رسيدگی به امور فوت شدگان و بيمه معوقه کارگران در تامين اجتماعی آزاد 

تشکيل ستاد پيگيری : وی ادامه داد .شهر و برقراری مستمری از اقدامات انجام شده است
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان آزاد شهر و مطالبات معوقه کارگران معدن مذکور در 

کارگر که در گذشته و حال در این معدن  350دادخواست شکایت مربوط به  1400وصول بالغ بر 
درصد سخت و زیان آور که تاکنون  4کارکرده اند ، با موضوعات حقوق معوقه و عدم واریز بيمه و 

دادخواست نيز رسيدگی شده و اماده صدور  20ه و دادخواست وقت رسيدگی تعيين شد 50برای 
طی : وی در پایان تصریح کرد.... و رای می باشد، نيز از دیگر اقدامات از زمان حادثه بوده است 

 95و  94، 93پيگيری های صورت گرفته در خصوص مطالبات معوقه کارگران مربوط به سال های 
مامی مطالبات معوق توسط کارفرما پرداخت که ت(  94ماه حقوق معوق و عيدی سال  7حدود )

  . شده است 

 صبح امروز اتفاق افتاد؛
شاگرد مغازه باید بیمه باشد؛ اما ما / تتجمع معلمان آزاِد سراسر کشور مقابل خانه مل

 !نَه
 

 
 

صبح یکشنبه معلمان آزاِد  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه
شاغل در مدارس غير انتفاعی و در بخش غير دولتی از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل 

مندند و نه حداقل  ن که نه از حق بيمه بهرهاین معلما. مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
شود، از شرایط شغلی خود به شدت ناراضی  دستمزد مصوب شورای عالی کار نصيبشان می
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فرق ما با معلمان رسمی چيست؟ ما هم همان : گوید یکی از حاضران در این تجمع می. هستند
ر تابستان درآمد نداریم و از دهيم اما دستمزدمان از آنها خيلی کمتر است؛ د کار را انجام می

این معلمان که از چند روز پيش در . ...وجه عادالنه نيست مزایای بيمه هم محروميم و این به هيچ
صبح مقابل مجلس شورای  8فضای مجازی برای این تجمع هماهنگی کرده بودند، از ساعات 

 .دگان مجلس هستنداکنون نيز در حال رایزنی با مقامات و نماین اسالمی جمع شدند و هم

 وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت
نفر در  ١۳۴۰/شود های استانی استفاده نمی از بیکاران سیستان و بلوچستان در پروژه

 سازی انتظار شروع به کار کارخانه الستیک
 

 
 

بامری ، عضو هيات  محمد گل :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه
مدیره کانون شورای کار سيستان و بلوچستان معتقد است براساس تجربيات گذشته هيچ 

وی خاطرنشان . های استانی وجود ندارد کارگيری نيروهای بومی در پروژه وص بهضمانتی در خص
هایی که در داخل سيستان و بلوچستان  خواهند در اندک موقعيت جوانان بيکار استان می: کرد

توانند در این کارخانه  بامری در خصوص تعداد افرادی که می... .شود، استخدام شوند فراهم می
الزم به ذکر است که احداث این کارخانه سه سال زمان خواهد برد : دهد می شاغل شوند، ادامه

نفر  ۱٣۴۰کار شوند و همچنين  توانند تنها در مدت احداث آن مشغول به نفر می ٨۰۰و در این مدت 
وی با مثال زدن پروژه  .توانند وارد بازار کار بشوند کرده پس از احداث می از جوانان کارگر و تحصيل

در ابتدای شروع به کار پروژه : دهد ر هکتاری گازرسانی سيستان و بلوچستان ادامه میهزا ۴۶
هزار هکتار گازرسانی استان گفته بودند که از نيروهای کارگری بومی استفاده خواهيم کرد  ۴۶

ولی در ادامه متوجه شدیم که نيمی از کارگرانی که در این پروژه مشغول به کار هستند از 
 ....اند یگر پذیرش شدههای د استان

 ساله بازنشستگان نخ پارسیلون برای سنوات ۵معطلی
 

 
ر از کارگران نف ۲۰۰نزدیک به  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه

گویند که کارفرما توان  اند می به تدریج بازنشسته شده ۹۱که از سال « نخ پارسيلون »کارخانه 
این کارگران تا این لحظه هنوز بابت سنوات پایان .   مالی کافی برای پرداخت سنوات آنها ندارد

تا  ۱۰فی بين خدمت خود از کارفرمای سابق طلبکارندو مدعی هستند که بابت این مطالبه صن
به دليل بدحسابی : گویند کارگران بازنشسته نخ پارسيلون می... .ميليون تومان طلبکارند ۲۰

کارفرمای سابق، ارزش مالی این طلب پرداخت نشده آنها روز به روز ناچيزتر شده و این درحالی 
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آنها  .ای داشته است است که هزینه های زندگی در فاصله این سالها افزایش قابل مالحظه
گویند که از زمان بازنشستگی برای پيگيری این مطالبه مزدی برزمين مانده، تاکنون تجمعات  می

نخ پارسيلون   کارگران بازنشسته....متعددی را مقابل نهاد های مختلف دولتی انجام داده اند
دا بایستی با وجود آنکه کارگران از مشکالت مالی کارخانه آگاهند ،اما کارگران معتق  گویند می

در غير اینصورت این کارگرانند که که با پائين آمدن .مطالبات تشان به روز محاسبه وپرداخت شود
 .ارزش پولشان زیان می بينند

 های مختلف های مخابرات در استان شرکتیادامه اعتراضات 
 

 

با گذشت بيش از ده روز از  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه
شروع اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در مشهد، این اعتراضات همچنان ادامه دارد و به 

در مشهد، همدان، ( یازدهم تير)وز صبح امر.های دیگر هم کشيده شده است شهرها و استان
از کارکنان  شيراز، شهرهای استان لرستان و همچين در استان خوزستان، بيش از چند صد نفر 

این . های این سازمان تجمع کردند شرکتی مخابرات دست از کار کشيدند و مقابل ساختمان
وایی مخابرات مشغول های خصوصی و اغلب در شبکه کابل ه کارکنان که طرف قرارداد با شرکت

خواستار اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، عقد قرارداد  به کار هستند، 
: گویند های مختلف می های مخابرات در استان شرکتی. مستقيم و تامين امنيت شغلی هستند

 .تا زمانی که مطالباتمان برآورده نشود، به اعتراضات خود ادامه خواهيم داد

 های مختلف مخابرات در استان  تراضات کارکنان  شرکتیادامه اع

http://roshangari.info/?p=13524 

 

با گذشت بيش از ده روز از  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ یکشنبه به گزارش سایت روشنگری ،
شروع اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در مشهد، این اعتراضات همچنان ادامه دارد و به 

در خبر ها آمده است ؛ در مشهد، همدان، . های دیگر هم کشيده شده است شهرها و استان
شيراز، شهرهای استان لرستان و همچين در استان خوزستان، بيش از چند صد نفر  از کارکنان 

این . های این سازمان تجمع کردند شرکتی مخابرات دست از کار کشيدند و مقابل ساختمان
های خصوصی و اغلب در شبکه کابل هوایی مخابرات مشغول  تکارکنان که طرف قرارداد با شرک

به کار هستند،  خواستار اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، عقد قرارداد 

 .مستقيم و تامين امنيت شغلی هستند

 کارگران نورد و پروفیل ساوه پس از دریافت یکماه حقوق به اعتصاب خود پایان دادند

deh.com/?page=news&nid=6231http://www.eteha 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506218-ادامه-اعتراضات-شرکتی-های-مخابرات-در-استان-های-مختلف


کارگران نورد و پروفيل   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ یکشنبه ،... به نوشته وب سایت اتحادیه آزاد 
عصر دیروز در اعتراض به عدم پرداخت  حقوقهایشان، دست از کار کشيده  16ساوه که از ساعت 

عتصاب خود پایان داده و توليد را از بودند، ساعت یازده صبح امروز پس از دریافت یکماه حقوق، به ا
این اعتصاب نشان داد که کارفرما هميشه پول آماده پرداخت دارد، اما به نفع خود . سر گرفتند

می بيند که هميشه کارگران را گرسنه و تحت بردگی و فرمان خود نگه دارد  اما اتحاد و همدلی 

 .به کارگران نشان داد که حق هميشه گرفتنی است

تجمع صیادان بندر دیرِ بوشهر مقابل  ذشته انجام شد؛روز گ

 فرمانداری

 

صبح روز گذشته تعدادی از  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه
در همين رابطه جمعی از . ان بندر دیر در استان بوشهر مقابل فرمانداری بندر دیر تجمع کردندصياد

صيادان قایق دار بندر دیر استان بوشهر در اعتراض به تخریب ادوات صيد و صيادی خود توسط 
شناورها و کشتی های صيد ممنوعه ترال در صيدگاه های این منطقه، مقابل فرمانداری این 

در این تجمع بيش از صد نفر از صيادان شرکت داشتند و از  .تجمع آرام برگزار کردند شهرستان
فرماندار خواستند که امکان اشتغال آنها را فراهم و با موانعی که باعث شده نتوانند به صيد 

 ....بپردازند، مقابله کند

 شرکت مخابرات به وضعیت حقوقی و قراردادها درگچساران اعتراض کارگران 

http://www.dana.ir/news/1140178.html/  

 

  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ ، یکشنبهآفتاب جنوب به نقل از ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
صبح امروز تعدادی از نيروهای بخش خصوصی مخابرات گچساران در اعتراض به وضعيت حقوقی و 

کارکنان معترض به عدم اجرای طرح طبقه .قراردادهای خود در محوطه این شرکت تجمع کردند
یکی از کارکنان این شرکت می  .قراردادی نشدن خود معترض بودند بندی مشاغل ووضعيت 

با وجود اینکه کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات گچساران سهم بزرگی در انجام :گوید
تجمع  .امورات این شرکت دارند متأسفانه حقوق و دستمزد بسيار پایينی دریافت می کنند

در اعتراض به حقوق و دستمزد پایين ، قراردادی نشدن ،عدم پرداخت اکثر آیتم های کارگران 
 .طرح طبقه بندی مشاغل بوده استقانون کار و اجرا نشدن 

 !تجمع اعتراضی ناظران جهاد کشاورزی کهگیلویه بویراحمد مقابل استانداری

http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/451789 

  

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506339-تجمع-صیادان-بندر-دیر-بوشهر-مقابل-فرمانداری
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506339-تجمع-صیادان-بندر-دیر-بوشهر-مقابل-فرمانداری
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506339-تجمع-صیادان-بندر-دیر-بوشهر-مقابل-فرمانداری
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506339-تجمع-صیادان-بندر-دیر-بوشهر-مقابل-فرمانداری
http://www.dana.ir/News/1140178.html
http://www.dana.ir/
http://aftabejonoob.ir/
http://www.aftabejonoob.ir/


نفر از ناظران جهاد کشاورزی  108 :تآمده اس ۹۶٣۱تير  ۱۱ یکشنبه به نوشته تابناک کهکليویه و بویر احمد ،

کهگيلویه و بویراحمد پيش از ظهر امروز با تجمع مقابل استانداری کهگيلویه و بویراحمد نسبت به بالتکليفی و نبود 

 .اعتبار برای اشتغال به کار خود اعتراض کردند و خواستار رسيدگی مسؤوالن ارشد استانی به این وضعيت شدند
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در : ز این افراد در همين خصوص به خبرنگار فارس گفتمهدی رحمانی یکی ا

هزار ناظر بخش کشاورزی به صورت رسمی جذب شدند که از این تعداد تاکنون  10، 90اسفند ماه سال  12مورخ 
از یکسال گذشته تاکنون وی با بيان اینکه به دليل کمبود بودجه  .نفر حل نشده و جذب بازار کار نشدند 108مشکالت 

نفر انجام شده، حتی  108تمامی مراحل گزینش و مصاحبه همه این : نتوانستيم کار خود را آغاز کنيم، گفت

ایم که مشکل  ایم و کار خود را شروع نکرده های ما هم مشخص شده اما به دليل کمبود بودجه در خانه مانده پست
تاکيد کرد در دیگر استان ها این مشکل حل شده و االن مشغول بکار  وی....شود ما با یک ميليارد تومان حل می

خانم شيدا گرجی زاده دیگر ناظر تجمع کننده گفت انتظارست ....هستند ولی متاسفانه مامشکل تامين اعتبارداریم
 سميه پيشوا نيز درگفت وگوباخبرنگاران .که مسيوالن هرروز شعاراشتغالزایی ميدهند مشکل ما راحل کنند

اظهارداشت مسئوالن بيش از چندماه است که ما را به این اداره وان اداره ميفرستند و حتی تهران هم که پيگيری 
 .کردیم گفتند باید این مشکل ازسوی استاندار و برنامه وبودجه استان برطرف شود

 ها از تعطیلی احتمالی نگرانی باقیمانده/ نفر شدند ۴۰« نساجی پاکان»کارگران 
 

 
تا یک دهه پيش، بيش از  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ یکشنبه

اند، مشکل تامين نقدینگی باعث  مانده باقیکارگر  ۴۰تنها « نساجی پاکان»کارگر کارخانه ۲٣۰
از قرار معمول بيشتر کارگران این واحد صنعتی درقالب اجرای مقررات . تعدیل تدریجی کارگران شد

حدود   به گفته کارگران، فعاليت این کارخانه که از .اند بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد تعدیل شده
تأسيس شده بود مانند سایر واحدهای   ی وبافندگیسال پيش برای توليد محصوالت ریسندگ ۵۰

این منابع کارگری با بيان اینکه این واحد در زمينه  .صنعتی با مشکل تامين نقدینگی مواجه است
بخش عمده مشکالت این واحد : فروش و سفارش محصوالت توليدی مشکلی ندارد تصریح کرد

گردد و در این بين پافشاری اداره دارایی برای  توليدی به مطالبات دارایی وتامين اجتماعی باز می
دست .... وصول طلب معوقه باعث نگرانی کارگران باقيمانده از بابت آینده شغلی شده است

واحد   اندرکاران این واحد توليدی بر آنند ؛ از مدتها قبل مدیران این کارخانه در راستای نجات این
الت کرد که هنوز با این درخواست موافقت نشده از دولت در خواست دریافت تسهي  بحران زده

  .است

اعتصاب و اعتراضات متحدانه نیروهای شرکتی مخابرات مشهد با کشیده 
 شدن به دیگر استانها ابعادی سراسری به خود گرفت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6230 

    

در چهاردهمين روز : آمده است  ۱٣۹۶ر تي ۱۱ یکشنبه ،...به نوشته وب سایت اتحادیه آزاد
اعتصاب متحدانه پرسنل شبکه کابل هوائی و زمينی مشهد و ایستادگی آنان بر سر 
خواستهایشان، این اعتصاب امروز دهم تير ماه به استانهای لرستان و خوزستان نيز کشيده شد 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506326-کارگران-نساجی-پاکان-نفر-شدند-نگرانی-باقیمانده-ها-از-تعطیلی-احتمالی


ع خواهان اجرای و کارکنان بخش خصوصی مخابرات این استانها ضمن اعتصاب با برگزاری تجم

 .طرح طبقه بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقيم شدند

 

بنا بر گزارشهای رسيده به ما ، پرسنل شبکه کابل هوائی و زمينی مشهد نيز در چهاردهمين روز 
اعتصاب خود، همچون روزهای گذشته در مقابل اداره کار استان خراسان رضوی دست به تجمع 

ظهر مابين نماینده های تجمع کنندگان و  12ع، جلسه مذاکره ای از ساعت در پی این تجم. زدند
مسئولينی از اداره مخابرات و اداره کار استان خراسان رضوی برگزار شد اما این جلسه مذاکره 

امروز در حالی نيروهای شرکتی ... ظهر پایان گرفت  14بدون حصول نتيجه روشنی  در ساعت 
و خوزستان به اعتصاب و اعتراض همکاران خود در مشهد پيوستند که  مخابرات استانهای لرستان

زمزمه پيوستن به این اعتصاب در ميان نيروهای بخش خصوصی مخابرات استان همدان، فارس، 
مازندران و برخی دیگر از شهرهای کشور آغاز شده است و چه بسا که از فردا اعتصاب نيروهای 

 .سری تر پيدا کندشرکتی مخابرات  ابعادی هر چه سرا

تجمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی در اعتراض به جابجایی 
 پاسخ مسئوالن+خوابگاه

http://www.isna.ir/news/96041105293 

 
جمعی از دانشجویان پسر   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

ابجایی خوابگاه خود روبروی دانشگاه خوارزمی در اعتراض به ج( یکشنبه)دانشگاه خوارزمی امروز
به دانشجویان پسر : یکی از دانشجویان دکتری حقوق این دانشگاه اظهار داشت .تجمع کردند

زار اختصاص داده شده است که هم از  دانشگاه خوارزمی در حال حاضر خوابگاهی در خيابان الله
 .اسب استجهت نزدیکی به دانشگاه و هم از نظر کيفيت بسيار من

دانشجو مستقر هستند  600وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در این خوابگاه حدودا 
مسئوالن دانشگاه قصد دارند که دانشجویان پسر را از این مکان به خوابگاه دیگری منتقل   :گفت

پسرانه  کنند و آن را به خوابگاه دخترانه اختصاص دهند که ما به این موضوع و تغيير مکان خوابگاه
این دانشجوی معترض با  .اعتراض داریم و خواهان تجدیدنظر مسئوالن در این موضوع هستيم

اشاره به اینکه مسئوالن دانشگاه با بهانه جلوگيری از زیاد شدن فساد در خوابگاه دخترانه تصميم 
خوابگاه کنترل کنند که با آوردن دختران دانشجو در این  اند و اظهار می به جابجایی خوابگاه گرفته

ما به هيچ وجه با این رویکرد مسئوالن دانشگاه موافق : بيشتری روی آنان خواهند داشت گفت
 ....نيستيم و به این موضوع اعتراض داریم

 نیروهای شرکتی مخابرات همدان در مقابل این شرکت تجمع کردند

 



https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1451552 

 

تعدادی از نيروهای  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ ، یکشنبههمدان از خبرگزاری تسنيم رشبه گزا
شرکتی مخابرات همدان امروز از صبح به مدت چند ساعت در حياط و مقابل این شرکت تجمع 

ها و عقد قرارداد  اغل، حذف واسطهبندی مش این کارکنان خواستار اجرای طرح طبقه.کردند
یکی از ... .مستقيم که مصوب شده وزارت کار بوده و مخابرات در اجرای آن کوتاهی می کند بودند

هزار تومان  900شود و پایه حقوق  که قانون کار توسط مخابرات اجرا نمی: کارکنان اظهار داشت
فعاليت این افراد در شرکت : تند، افزودوی با اشاره به اینکه از امنيت شغلی برخوردار نيس.بود

درصد از  80این نيروی شرکت مخابرات معتقد بود که .داری نوین است مخابرات به نوعی برده
این نيروی .ها ندارد ای برای آن ها به دوش کارکنان شرکتی است در حالی که هيچ آورده فعاليت

 23نيروی شرکت مخابرات هستند و نفر در استان همدان  600شرکتی مخابرات با بيان اینکه 
همه نيروهای شرکتی استان همدان مشکل دارند و باید به وضعيت ما : هزار نفر در کشور، افزود

 ....رسيدگی شود

  شدن کودکان و قاچاق اعضای بدن آنها در تهران ناپدید

 
rooz.com/article.jsp?essayId=80844-http://www.akhbar 

 

 
فاطمه دانشور ، عضو  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۱ یکشنبه اخبار روز ،سایت به نوشته مندرج د ر

تير در گفتگو با خبرگزاری فارس به خرید و فروش  ۱۰شورای اسالمی شهر تهران روز شنبه 
شوند و  در بسياری از موارد کودکان ناپدید می :باند بزرگ کودکان در تهران اشاره کرد و گفت

ها بدون کليه و  ها جسد برخی از آنها در بيابان ود و بعد از مدتش اعضای بدن آنها قاچاق می
ها کودکان خود  خانواده: وی به اجاره دادن کودکان اشاره کرد و گفت.... چشم رها شده است
شوند و  هایشان را نبينند آنها نگران هم نمی ها بچه دهند و شاید هفته را برای کار اجاره می

 .گردند معتقدند که باالخره باز می
در محالت پرخطر : دانشور با بيان اینکه بارها در خصوص فروش کودکان هشدار داده بودیم، گفت

 .کنند شوند که والدین آنها حتی شکایت هم نمی مانند هرندی کودکانی گم می
های خاصی  عضو شورای اسالمی شهر تهران با تأکيد بر این موضوع که این افراد زندگی

  .تفاوت هستند ها بی ن این کودکان نسبت به نبود بچهوالدی: گفت دارند،
 

 ای تکراری و فرساینده پاسکاری مسئوالن؛ چرخه

، نوبت به سازمان بهزیستی به عنوان مسئول ساماندهی کودکان کار و ۱۱۰بعد از مجلس و 
اب مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی را ظهر روز تعطيل از خو. خيابان می رسد

https://www.tasnimnews.com/


می گوید موضوع مهم را بفرمایيد و وقتی . گویم که موضوع مهمی است بيدار می کنم و می
گوید که بعيد است اما در صورتی که صحت داشته باشد باید با اورژانس  می شنود، می

اما . اورژانس اجتماعی مسئول پرداختن به این امور است. اجتماعی تماس بگيرید نه با من
گوید خانم  س اجتماعی زنی که تلفن را پاسخ می دهد با لحنی متحير میطی تماس با اورژان

گویم که مدیر کل امور کودکان و  اید؟ مگر ما اداره آگاهی هستيم؟ می چرا با ما تماس گرفته
ماشين مال »: پرسد سوال عجيبی می. نوجوانان سازمان بهزیستی مرا به شما ارجاع دادند

: می پرسد! ید یا گریه کرد اما فقط می گویم که نمی دانمنمی دانم باید خند. «کی بوده؟
شنود پوزخند  پاسخ مثبتم را که می. «شما االن فقط شماره ماشين و رنگ رو دارین؟»

تونيم کاری  ما از طریق شماره پالک نمی. من متاسفم براتون عزیزم» : زند نامحسوسی می
د؟ می گوید که موضوعی را به ما تواني می گویم خب پس از چه طریقی می. «انجام بدیم

اما پيگيری از طریق شماره پالک . کنند، آدرس می دهند وما مراجعه می کنيم گزارش می
شود پيگيری کرد و  در کل از طریق بهزیستی این موضوع را به هيچ طریق نمی. ممکن نيست

ای  ایندهپاسکاری مسئوالن، چرخه تکراری فرس! کنم قطع می. فقط کار اداره آگاهی است
خواهد و دویدن در مسيری که گرد  رسيدن به پاسخ قطعی، پوشيدن کفش آهنی می. است

 .....است و تکراری؛ بی آنکه نقطه پایان داشته باشد

محمد جراحی مبارز راه عدالت اقتصادی و اجتماعی در بیمارستان بستری 
 .شد

post_3.html-http://chzamani.blogspot.se/2017/07/blog 

 

آمده  ۱٣۹۶تير  ۱۲ ه نوشته مندرج در وبالگ کميته حمایت از شاهرخ زمانی ، دو شنبهب
محمد جراحی، فعال کارگری از رفقا همرزم شاهرخ زمانی و عضو کميته پيگيری ایجاد :است

طبق .در بحش گوارش بيمارستان امام رضا تبریز بستری شد امروز دوباره  تشکل های کارگری 
روز چهارشنبه نمونه برداری از تومور سرطانی به دستور دکتر اصفهانی  پزشکی  برنامه تيم

به هر طریق   امروز وظيفه همه ماست که از محمد جراحی...توسط دکتر بافنده انجام خواهد شد
و  در همين حال قوت قبلی باشيم برای رفيق محمد جراحی که ... ممکن دفاع و حمایت کنيم 

هوری اسالمی ایستاد و اکنون با روحيه قوی و محکم در مقابل مانند کوهی ستبر در مقابل جم

 .بيماری های که توسط جمهوری اسالمی به او تحميل شده است مقاومت و مبارزه می کند

 :سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز /قاجاق 

 کولبری بدترین شکل مزیت مرزنشینی است/ کنیم به هیچ یقه سفیدی رحم نمی
 

ابوالقاسم خورشيدی،   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه
ميليون دالر کاالی قاچاق از  ۲۵يارد و یک ميل: سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت

ممکن است؛ این سوال به وجود بياید که حجم : وی گفت. شود طریق کولبری وارد کشور می
درصد قاچاق از  ۲٣در این رابطه آمار وجود دارد . شود ميلياردی قاچاق از کجا وارد کشور می ۱۲.۶

لنجی را به  درصد ته ۱۶ممنوعه و درصد اقالم  ۱۲درصد از طریق کولبری،  ۲۹طریق مسافری، 
ميليارد دالر قاچاق کشور از مبادی رسمی وارد کشور  ۱۲.۶همچنين . خود اختصاص داده است

پنجاه درصد  ۹۲نسبت به سال  ۹۵حجم قاچاق در سال : خورشيدی تاکيد کرد... .شود می

http://www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/506856-به-هیچ-یقه-سفیدی-رحم-نمی-کنیم-کولبری-بدترین-شکل-مزیت-مرزنشینی-است


ز مجموع ا. نوزده درصد بوده است ۹۴نسبت به  ۹۵این کاهش در سال . کاهش یافته است
درصد افزایش  ٣۲به  ۹۵یک درصد کشف شد که این رقم در سال  ۹۲قاچاق وارد شده از سال 

... .های اخير داشته است ای در سال یعنی نسبت کشفيات رشد قابل مالحظه. یافته است
مشکالت : خورشيدی در رابطه با وضعيت کولبران نقاط مرزی و شرایط سخت آنها بيان داشت

پيشرفت و توسعه در مناطق مرزی موجب پدیده کولبری شده است یعنی اگر اقتصادی، عدم 
. توانيم مشکالت آنها را حل کنيم بتوانيم برای آنها شغل ایجاد کنيم که مولد و موجه باشد می

نباید راضی به این شویم که هموطنان و شهروندان کولبری کنند و در شرایط بسيار سخت و غير 
به مجلس  ۶الیحه بند پ ماده : او افزود .بگذارند که این مورد تاکيد است انسانی باری را به دوش

تر مورد رسيدگی قرار بگيرد چرا که اجرای  ارائه شده است و اميدواریم که هرچه سریع
پيشنهادها و مفادهای این الیحه منجر به توسعه و پيشرفت نقاط مرزی خواهد شد تا شهروندان 

مند شوند چرا که کولبری بدترین شکل مزیت مرزنشينی است و به  از مزیت مرزنشينی خود بهره
 .اقتصاد ملی ضربه مهلکی وارد کرده است و منافع حداقلی را برای مرزنشينان و کولبران دارد

 ها برای کنترل ریزگردها است حل مشکل آب مقدم بر دیگر روش

http://www.isna.ir/news/96041206014 

 
دکتر مهدی قمشی ، عضو  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ لتی ایسنا؛ دو شنبهبه گزارش خبرگزاری دو

های آبی دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اینکه مطمئن هستيم که  علمی گروه سازه هيأت
باید ابتدا مشکل آب حل شود تا به دیگر : های ریزگرد نبوِد آب است، گفت منشأ اصلی کانون

ها، به آب  های بيولوژیک و چه سایر روش کارگيری روش چه برای بهها اميدوار باشيم زیرا  حل راه
این عضو ... .ها محکوم به شکست هستند نياز است و اگر آب موردنياز تأمين نشود، همه روش

ما تقریباً مطمئن هستيم که : علمی گروه آب دانشگاه شهيد چمران اهواز خاطرنشان کرد هيأت
گردد و به هر دليلی مانند  جی گرد و غبار به مسأله آب برمیهای داخلی و خار منشأ اصلی کانون

این مشکل پيش آمده و آب به بسياری از ... خشکسالی، تغيير اقليم، مدیریت غلط منابع آب و 
اند،  ها به کانون ریزگرد تبدیل شده ها نرسيده است؛ به همين دليل این عرصه های کانون محل

باید : قمشی ادامه داد... .حلی پيدا شود تا برای این مسأله راه بنابراین باید فکری اندیشيده شود
های پربارشی  های ریزگرد کنونی در گذشته محل بسترهای آبی به حالت گذشته برگردند؛ کانون

مانده محيط را پایدار نگه  بوده که در زمستان و بهار مرتع بودند و در تابستان نيز گياهان باقی
ها  ها به آن ترین راهکار این است که شکل طبيعی این کانون طقیداشتند؛ بنابراین من می

یعنی  -شود  این کاراترین روش است، اگرچه روشی که در حال حاضر اجرا می. برگردانده شود
 ....تواند مؤثر باشد، اما باید در کنار آن کشت علوفه نيز انجام شود می -بلند  کاشت گياه پایه

ه با قاچاق کاال و ارز در گفت و گو با سخنگوی ستاد مبارز /قاچاق 

 با ولخرجی قاچاقچیان« سفر خارجی» خبر داد« شرق»
 

http://www.sharghdaily.ir/News/135046 

 ٦۰ :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ دو شنبه به نوشته روزنامه شرق ، به قلم شکوفه حبيب زاده،
هايي بعضا  رد دالري كه با رقمميليا ۱۲,٦درصد از حجم قاچاق ورودي كشور، يعني همان رقم 

واقع از سوي برخي منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از  خالف
اين را قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه . هاي غيرقانوني است هاي قانوني و رويه معافيت

هاي ملواني، كاالهاي  گويد معافيت مي. گويد مي« شرق»وگو با  با قاچاق كاال و ارز، در گفت



همراه مسافر و مواردي از اين دست كه اعمال قانون مرتبط با آنها از سوي مسئوالن، سخت و 
يافته  او با رد قاچاق سازمان. تقريبا غيرممكن است، سبب شده تا اين قاچاق به رويه تبديل شود

چاق ورودي كشور، ناشي ميليارد دالر قا ۱۲.٦در كشور، معتقد است حدود هفت ميليارد دالر از 
سخنگوي . وگو اشاراتي هم به مناطق آزاد دارد خورشيدي در اين گفت. از قاچاق مويرگي است

عالی مناطق آزاد، مبني بر  ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اظهارات اكبر تركان، دبير شورای
 ....كند واردات رسمي از اين مناطق را رد مي

 باد بدنبال تعطیلی کارخانهکارگرشیر عنبرآ20بیکاری

کارگرشير   ۲۰تعاد :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ دو شنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی، 
به گزارش یک منبع خبری . ماه پيش بدنبال تعطيلی کارخانه بيکارشدند3عنبرآباد از 

ار شدن محلی،کارخانه شير عنبرآباد به دليل کارشکنی برخی مسئولين تعطيل و باعث بيک
کارخانه شير عنبرآباد به مدت سه ماه است که تعطيل شده است و . کارگران این کارخانه شد

با : ریيس کارخانه گفت. نفر از کارگران این کارخانه شده است ۲۰موجب بيکار شدن بيش از 
شور نفر از کارگران کارخانه  بيکار شده اند و قرار دادهایی که با ک ۲۰تعطيل شدن کارخانه شير 

 .عراق جهت صادرات لبنيات بسته بودیم  به دليل تعطيل شدن کارخانه در حال لغو شدن هستند

 اخراج جمعی از کارگران معترض پاالیشگاه نفت کرمانشاه

http://javanehha.com/2017/07/04 

 

پس ازواگذاری بحث  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش وب سایت خبری جوانه ها ، دو شنبه
کارگر معترض 6گيزپاالیشگاه نفت کرمانشاه،اعتراضات کارگران به این واگذاری،بازداشت بران

مدیرعامل این . وبرکناری مدیرعامل این پاالیشگاه، جمعی از کارگران این پاالیشگاه اخراج شدند
شرکت پس از برکناری،محل کارش را ترک نکرد و در آخرین اقدام خود، تعدادی از کارگران را اخراج 

و خاتمه قرارداد استخدامی تعدادی از کارمندان رسمی  پس از طی مراحل کاریابی فرمایشی 
افرادی که در شرف اخراج هستند از جمله کارمندانی هستند که نسبت به این ارزان . اعالم کرد

فروشی معترض بوده اند وبرخی از آنها همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی از جمله سازمان 
نفرات اخراج شده همان کارکنانی بودند که با شکایت پاالیشگاه بازداشت . اشته اندبازرسی  د

ای شدند برای پرسنلی که نسبت به این واگذاری اعتراض  شده بودند و با ابزار ارعاب،  نمونه
کردند و باید قربانی خصوصی سازی های عجوالنه و اقدامات خودسرانه مدیر عامل و خریداران 

گيرد که این کارکنان تخلفات واگذاری  این برخوردها در حالی صورت می.. ..شرکت باشند
پاالیشگاه کرمانشاه را به نهادهای نظارتی و مجلس گزارش داده و به ارزان فروشی این 

پاالیشگاه معترض  بودند اما مسئوالن این پاالیشگاه با قربانی کردن این افراد، پيام روشنی را 
ال کردند بطوری که هم اکنون بر اساس گفته شاغلين در این پاالیشگاه،  برای سایر کارکنان ارس

 .جو نامناسبی در شرکت حکمفرما شده است

 کردیم میلیون دالر ضرر می  ١۰  ها برای هر هواپیما در تحریم  :آخوندی

http://www.sharghdaily.ir/News/134999 
 

:  آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ دو شنبه یسنا،به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ا
وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به سؤال یکی از نمایندگان 

قدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی سؤال ما این است  جواد کریمی. پاسخ دهد



ای  لغی و با چه مصوبههمين چند فروند هواپيمایی که وارد کشور شده، به ازای چه مب:  
از سوی دیگر آیا دولت در کنار بازسازی صنعت هوایی، اولویتی را نيز به . خریداری شده است

شده در چرایی  های مطرح آخوندی درباره ابهام. ...عرصه جاده و ریل اختصاص داده است یا خير
گی هواپيما در دنيا دادن به خرید هواپيماهای جدید نيز گفته در شرایطی که سن فرسود اولویت

دهنده  سال است و این به خوبی نشان ۲٣سال تعيين شده، ميانگين سن ناوگان ایران حدود  ۲۴
های وزیر راه حرف جدیدی  حال صحبت اما درعين....نياز فوری به بازسازی این صنعت بوده است

از خانواده ایرباس  ها برای خرید هواپيماهایی طبق اعالم وی ایران پيش از لغو تحریم. نيز داشت
این در شرایطی است که در جریان . ميليون دالر براي هر فروند پرداخت کرده است  ۵۵، ٣۲۰

دهنده آن است که ما  ميليون دالر بوده و این نشان  ۴۵توافقات جدید قيمت این هواپيماها حدود 
ميليون دالر در هر   ۱۰افتاده، حداقل  در خرید هواپيماهای نو نسبت به آنچه در گذشته اتفاق می

نماینده اعالم کردند که از  ۱۲۵در پایان توضيحات آخوندی در جلسه دیروز . ایم فروند سود کرده
شده درباره کيفيت و نوع قراردادهای  اند تا بار دیگر سؤال تکراری مطرح توضيحات وی قانع شده

  .لس سپرده شودگونه دستاوردی به بایگانی مج شده در عرصه هوایی بدون هيچ بسته
 

 تجمع جمعی ازاهالی یک روستای دزفول درمقابل استانداری خوزستان

http://econews.com/fa/content/701981 

نفر  30حدود  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به نوشته وب سایت خبرگزاری اقتصادی ایران ، دو شنبه
نرخ اعالمی قيمت زمين از  از اهالی روستای مهاجرین از توابع دزفول،در اعتراض به آنچه که

سوی بنياد مسکن این شهرستان عنوان کردند مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع 
سال است که زمين مسکونی به متقاضيان واجد شرایط  20:  نماینده تجمع کنندگان گفت.کردند

ع یک ميليون و سال اخير قرار شده زمين با قيمت هر متر مرب 2در این روستا داده نشده، و در 
این قيمت برای مردم : وی افزود.هزار ریال از طرف بنياد مسکن به روستایيان واگذار شود 200

: وی ادامه داد. محروم روستا که درآمد آنها از طریق کارگری کسب می شود قابل پرداخت نيست
تند این تجمع چند نفر از تجمع کنندگان برای صحبت با مسئوالن به داخل ساختمان استانداری رف

 .از صبح تا حوالی ظهر مقابل استانداری خوزستان ادامه داشت

 استاندار گیالن خبر داد؛
رکورددار کاهش نرخ بیکاری در کشور /گیالندرصدی نرخ بیکاری در  ۴/۳کاهش 

 هستیم
 

استاندار گيالن از کاهش نرخ  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه
رسيد و در هيچ  ۱۱.٣به  ۱۵.۶نرخ بيکاری در استان گيالن از : بيکاری در استان خبر داد و گفت

با بيان اینکه پيش از این   وی. کاری کاهش نيافته استاستانی از کشور به این ميزان نرخ بي
های ایالم و کرمانشاه داشته است، در ادامه  استان گيالن باالترین نرخ بيکاری را بعد از استان

 ۹۵درصد بود که این رقم تا پایان سال  ۱۵.۶در استان گيالن،  ۹۱نرخ بيکاری سال : اظهار داشت
استان گيالن ظرفيت خوبی در زمينه توليد : نجفی گفت.رسيددرصد  ۱۱.٣درصد کاهش به  ۴.٣با

تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار  ها می چای، برنج، زیتون و صنعت توریسم دارد و این ظرفيت
حل مشکل بيکاری؛ توليد  راه: وی افزود .باشيم  شود و همچنين در اقتصاد دریامحور نيز باید فعال

گيرد و عزم دولت برای محقق شدن و اجرایی  گذاری شکل می هاست و توليد از طریق سرمای
 .کردن شعار امسال نيز به جدیيت همين است

 گزارشي بهنام ابراهیم زاده از وضعیت كودكان در كانون اصالح و تربیت

http://childrenfirstnow.com/fa/2017/07/07/1863/ 

بهنام ابراهيم زاده فعال  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش وب سایت کودکان مقدمند، دو شنبه
حقوق کودکان عضو جمعيت دفاع از کودکان  كار و خيابان بر انست؛ یکی از فجيع ترین تجاوزات به 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506534-کاهش-درصدی-نرخ-بیکاری-در-گیلان-رکورددار-کاهش-نرخ-بیکاری-در-کشور-هستیم
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506534-کاهش-درصدی-نرخ-بیکاری-در-گیلان-رکورددار-کاهش-نرخ-بیکاری-در-کشور-هستیم
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506534-کاهش-درصدی-نرخ-بیکاری-در-گیلان-رکورددار-کاهش-نرخ-بیکاری-در-کشور-هستیم


شکنجه است که در نتيجه آن حثيت وکرامت قربانيان سلب می شود وبه توانایی  ٬حقوق بشر
شنيدن خبر  ( ۵۵بند۲٬ماده ) انان در ادامه ی حيات وفعاليت های عادی شان اسيب می زند

وضعيت این کودکان زیر هيجده سال در کانون اصالح وتربيت زابل  که به خاطر دزدی های بی 
باید گفت این واقعيتی است که امروزه دهها . ارزش به زندان افتاده اند در باورتان سخت بگنجد  

بيت زابل ودیگر مراکز با ان دست کودک زیر هجده  سال با ان وضعيت نابهنجار در کانون اصالح وتر
وپنجه نرم ميکنند ما هرروز تعدادی از این کودکان زیر هجده سال که ناخواسته واز روی اجبار و 

الزم به ذکر است که مددکار .فقر اجتماعي  مرتکب دزدی وحتی قتل شده اند معرفی ميکنيم 
ز نحوه برخورد وبی توجهی که به شدت ا" محمد نظام دوست"این کودکان شخصی است  به نام 

در نوشته قبلی از .  این شخص ورفتارهای وحشيانه اش ، کودکان مظلوم گله مند هستند 
ونورعلی اکچهزی کودکانی که در ٬مرتضی سياسر واحسان کریم کشته  ٬وضعيت سه کودک

زمان بازداشت تا انتقال به کالنتری وکانون اصالح وتربيت زابل به شدت مورد ضرب وشتم 
امروز از دو کودک دیگر بهمن یزدی واميد اشتراک برای .وحشيانه قرار گرفته اند نوشتيم 
تهدید به اعدام : بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق کودکان نوشت .دوستداران کودک خواهيم نوشت

نوجوان هفده ساله  ٫سعيد ملکی نوجوان متهم به قتل در کانون اصالح وتربيت زابل سعيد ملکی 
اتهام قتل دختر بيست ساله اي  سيزده ماه است كه  در کانون اصالح وتربيت زابل در  که به

اين زنداني  قربانی توطئه  ودسيسه اشکار مسوالن نها .  شرایط بسيار سختی بسر می برد 
دهای امنيتی جمهوری اسالمی شده چون قاتالن اصلی که از اقوام ونزدیکان او هستند به او 

که او اتهام را بپذيردوانها  ظرف سه ماه اورا از زندان ازاد خواهند کرد ولی اکنون قول داده بودند 
بيش از یکسال است که بالتکليف در زندان وحبس بسر می برد سعيد این روزها بسيار کم 

حوصله و تحملش پایين امده به دفعات تهدید کرده که هرچه زودتر موجبات ازادی اش را فراهم 
 ...ق را برمال ميکندنکنند تمام حقای

 برای بازگشت به کار« واریان لوشان»سرگردانی کارگران اخراجی 
 

روز  ۱٣پس از گذشت حدود  :است آمده ۱٣۹۶تير  ۱۲ به  گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه
، هنوز این کارگران برای (واریان لوشان)کارگر، رسمی کارخانه پاالیش روغن گيالن  ۶از اخراج 

خرداد تا به امروز ۲۹کارگرانی که از .بازگشت بکار ودریافت مطالبات معوقه خود معطل مانده اند
اند خواستار بازگشت به کار خود  شده توسط کارفرمای کارخانه پاالیش روغن واریان لوشان اخراج

پس از نزدیک به دو دهه فعاليت از سوی کارفرما به عنوان نيروی مازاد : این کارگران گفتند.شدند
کارگران مذکور عالوه بر پيگيری ....اند تلقی شده و در نتيجه اینطور از ابتدای تابستان بيکار شده

تا به : گویند نيز طلبکار هستند؛ می ۹۵عيدی سال ماه دستمزد و  ۴برای بازگشت به کار، بابت 
اند اما هر بار به دليل غيبت  های زمانی تعيين شده مدام به اداره کار مراجعه کرده امروز در مهلت

 .های خود شدند مسئوالن مربوطه معطل رسيدگی به پرونده

عرق شرم بر پیشانی کوره /نان هایی که در کوره آجرپزی سنگ می شود        

 نشینان

http://nedayesobh.ir/fa/news/5989 
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محمودآباد ازتوابع شهرری در ای روست :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ دو شنبه ،به گزارش ندای صبح
بيست کيلومتری تهران در حوالی جاده خاوران ایستگاه اول برای مهاجرینی است که از مشهد و 

نزدیک روستا می شویم گلدسته دودکش های بلند . کشور افغانستان برای کار به تهران می آیند
غبار آلود که با رنج کاری کوره های آجرپزی شکل جدیدی از زندگی را تعریف می کند تصویری 

ميگيرد که تنها به افزایش ارتفاع ردیف های آجر   سخت آميخته شده و زندگی مردمانی را غالب
سال  ۱۵در ایران به رغم ممنوعيت قانونی اشتغال کودکان زیر ...  .چيده شده دل خوش کرده اند

حاضر آمار دقيقی از کودکان کار تعداد کودکان کار به دالیل گوناگون رو به افزایش است و در حال 
ویژه در معابر عمومی  وجود ندارد اما در سال های اخير شاهد افزایش دو برابری این افراد به

های کشور مشغول به  پزخانه همچنين در حال حاضر آمار دقيقی از کودکانی که در کوره  .ایم بوده
هستند که با شروع فصل بهار و   صلیکار هستند وجود ندارد، چراکه بسياری از آنها کارگران ف

...  .تابستان شروع به کار می کنند و سختی کار و نداشتن امنيت مهمترین مشکل آنهاست
یداله عليزاده، مدیر انجمن کارگری منظقه محمود آباد که خود قبال در کوره های آجرپزی کار ميکرد 

است با گالیه از نبود بازار و و نزدیک به سی سال است که در این منظقه مشغول به زندگی 
متاسفانه در این سه سال گذشته به دليل آشفتگی بازار و عدم سرمایه :رکود اقتصادی گفت

برای پيگيری مطالبات کارگران به . گزاری رکود اقتصادی گریبان گير کارگر و کارفرما شده است
سال است که 2د و نزدیک به وزارت کار، اتحادیه کارگری مراجعه کردم که هيچکدام پاسخگو نبودن

 42دستمزد کارگران تغييری نکرده است وکوره های آجرپزی این مناطق در حال جمع شدن است 
وی در مورد کار کردن کودکان . عدد رسيده است 6کوره فعال در منطقه بود که در حال حاضر به 

دیگر متفاوت است  شرایط زندگی در کوره های آجر پزی با جاهای:در کوره های آجرپزی افزود
کودکان در اینجا از روزی که بتوانند آجری را از وی زمين بلند کنند در کوره شروع به کار می کنند و 

به دليل دستمزد کم و تنوع کار تا تهيه آجر، ناچارکار کردن به شکل خانوادگی مقرون به صرفه 
 .است

شش ماه اول سال :اظهار داشتوی با بيان اینکه کار کردن در کوره های آجرپزی فصلی است 
کارگران در کوره مشغول کار هستند و با آغاز فصل پایيز و سرما به دليل تعطيلی کوره های 

 .آجرپزی به شهر خود باز می گردند

 ناظران جهاِد کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به بیکاری و بالتکلیفی تجمع
 

روز یکشنبه ناظران جهاد  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه
. ع صنفی زدندکشاورزی استان کهکيلویه و بویراحمد مقابل استانداری این استان دست به تجم

ایم، به استانداری، سازمان برنامه  به همه نهادهای مربوطه مراجعه کرده: گویند کنندگان می تجمع
و بودجه استان، وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور؛ اما تا کنون پاسخی 

نفر از ناظران 108. گویند بودجه کافی برای تامين اشتغال ما در استان وجود ندارد می. نگرفته ایم
اند اما به  جهاد کشاورزی در کهکيلویه و بویراحمد همه مراحل گزینش و استخدام را انجام داده

 ...اند مشغول به کار شوند دليل نبود بودجه نتوانسته

 ماه بدون حقوق ، گالیه کارگران شبکه هوایی و کابل مخابرات آبادان  9

9364http://www.iribnews.ir/fa/news/169 

یک هفته است که  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش خبرگزاری صدا و سيما آبادان ، دو شنبه
ماه  9نفر از کارگران شبکه هوایی و کابل مخابرات آبادان دراعتراض به عدم پرداخت 70بيش از 

ها  هکارکنان مخابرات با اشاره به ما. حقوقشان دراعتصاب بسر می برندو دست از کار کشيده اند
درجه ندارد از بی توجهی مسئوالن ،  47روزی در شهری که دمای کمتر از  کار و زحمت شبانه

آنان با گالیه از تبعيض در وصول . گالیه و رسيدگی سریع به وضعيت معيشتی خود را تقاضا کردند
 شده مشخص شد که های انجام با پيگيری: های مختلف مخابرات افزودند مطالبات در پيمانکاری

تعهدات خود را جهت پرداخت حقوق ( بخش شبکه هوایی و کابل)پيمانکار بخش خدمات فنی 
وضعيت  کارکنان در چند ماه اول سال انجام داده ولی مخابرات مرکزی یا کارفرما بودجه صورت 

ها کار و زحمت  کارکنان مخابرات با اشاره به ماه .پيمانکار را صرف امورات دیگری کرده است

http://nedayesobh.ir/
http://nedayesobh.ir/
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506752-تجمع-ناظران-جهاد-کشاورزی-کهکیلویه-بویراحمد-در-اعتراض-به-بیکاری-بلاتکلیفی


درجه ندارد از بی توجهی مسئوالن ، گالیه و  47زی در شهری که دمای کمتر از رو شبانه

 ....رسيدگی سریع به وضعيت معيشتی خود را تقاضا کردند

چطور به مسئوالن آموزش : معلمان آزاد/ تجمع معلمان مدارس غیردولتی خاتمه یافت

 و پرورش بقبوالنیم حقمان ضایع شده؟
 

ی معلمان  تجمع رو گذشته :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه
بدون حصول به نتيجه خاتمه و شورای اسالمی تجمع کردند آزاد سراسر کشور در مقابل مجلس

 . توجهی مسئولين انتقاد دارند این معلمان که در مدارس غير دولتی فعاليت دارند از بی. یافت
پس از برگزاری این تجمع، نمایندگان این معلمان به وزارت آمورش و پرورش رفته و با مسئوالن این 

های روز گذشته موفقيت  گویند صحبت کنندگان می پرداختند؛ مذاکره وزارتخانه به مذاکره و رایزنی
آميز نبوده و مسئوالن وزارتخانه حاضر نيستند قبول کنند که ما، کادر آموزشی بخش خصوصی، 

بی توجهی : گوید یکی از معلمان آزاد تجمع کننده می.دچار مشکالت صنفی جدی هستيم
نيروهای آماده با تجارب ارزنده ای هستيم که  مسئولين آزاردهنده است؛ در صورتی که ما

خواهد زیر بار مسئوليت حق و حقوق و  ایم، ولی آموزش و پرورش نمی افتخارات زیادی هم داشته
گویا قصد دارند مدام نيروهای جدید بگيرند و  . بيمه این نيروها که تعدادشان کم هم نيست، برود

بدنه آموزش و پرورش نيروهای غير دولتی زحمت  آمار اشتغال زائی بدهند ، در صورتی که در
 ....کشند و بار بزرگی از روی دوش این وزارتخانه برميدارند می

 تجمع کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقاتشان

http://www.dana.ir/news/1140703.html 

  

 

آمده  ۱٣۹۶تير  ۱۲ دو شنبه ؛اراک امروز  ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
و متوسط به واحد صنعتی کوچک  ٨۰۰هزار و  ۲در حالی که استان مرکزی با استقرار  :است

عنوان قطب چهارم صنعت کشور و قطب دوم صنایع مادر تخصصی کشور شناخته می شود و باید 
قطب صنعت   در این روزها که عنوان هفته صنعت و معدن را با خود دارد، جشن می گرفت اما

شرکت هپکو در .کشور این روزها را همراه با تجمع کارگران شرکت هپکو اراک سپری می کند
سازی، معدنی و کشاورزی از جمله ماشين آالتی بيل چرخ زنجيری،  و تامين ماشين آالت راه توليد

بيل چرخ الستيکی، بلدوزر، لودر ، بهکو لودر، مينی لودر، غلطک، گریدر، شاول، دامپتراک، لوله 
ت تا کنون به دليل سو مدیریت با مشکال ٨۶این شرکت از سال .گذار، کمباین، تراکتور فعاليت دارد

فراوانی روبه رو بوده است و طی این مدت روز به روز به مشکالت این شرکت افزوده شده است 
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. و مسئوالن هم تا کنون به قول های که برای رفع مشکالت این شرکت داده اند عمل نکرده اند
از ابتدای امسال : یکی از کارگران تجمع کننده در خصوص مشکالت شرکت هپکو اراک گفت

ط بخشی از دستمزد یک ماه پرداخت شده و مابقی دستمزد کارگران به عنوان معوقات تاکنون فق
 .باقی مانده است

 لینک فیلم تجمع کارگران هیکو 

http://www.aparat.com/v/kTUL2 

تجمعات اخالل است؛ ممکن است مجبور به : روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

ات ما صنفی است؛ ما را از تعدیل اعتراض: کارکنان شرکتی مخابرات/ تعدیل شویم

 نترسانید
 

به دنبال اعتراضات کارکنان  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه
ای صادر  شرکتی مخابرات در روزهای گذشته، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بيانيه

در پاسخ به این بيانيه، اعتراضات خود کارکنان شرکتی مخابرات در استانهای مختلف . است کرده
در روزهای گذشته اعتراضات کارکنان شرکتی .اند را صنفی و در راستای اجرای قوانين اعالم کرده

به دنبال این اعتراضات، روابط .است های مختلف کشور ادامه داشته مخابرات در شهرها و استان
متن این بيانيه با . است نتشر کردهای در چهار بند م عمومی شرکت مخابرات ایران بيانيه

در لينک باال آمده است « تجمعات، اختاللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نکرده است» عنوان 
. 

پس از انتشار بيانيه توسط روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، کارکنان شرکتی مخابرات در 
  در بيانيه.اند دور از انصاف دانستههای مختلف به این بيانيه واکنش نشان داده و آن را  استان

ضمن التزام و اعتقاد به   نيروهای شرکتی مخابرات ایران: کارکنان شرکتی مخابرات آمده است
و صرفاً اعتراضات یک اعتراض صنفی آنهم به مدیران شرکت ...  قوانين جمهوری اسالمی ایران 

و تاوان و . مزایای این نيروها استمخابرات به جهت عدم اجرای قوانين کار در پرداخت حقوق و 
هزینه ی این توهين به نيروهای دلسوز و انقالبی را باید شرکت مخابرات ایران بپردازد که آب به 

تهدید به اخراج و تعدیل نيرو تا کنون حربه ای بوده برای عدم اجرای  . ... آسياب دشمن می ریزد
ی بر حق پرسنل خصوصی؛ تا کنون بارها قانون و پرداخت مطالبات و جلوگيری از خواسته ها

در این . اند اکتفا نموده  به وعده  مذاکره کردیم و هر بار مدیران زمان را به تعویق انداخته و فقط
اساس دانسته شده و  بندی مشاغل در مخابرات، ادعایی بی بيانيه ادعای اجرای طرح طبقه

 .تاس اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات کامال رد شده

 سکوت معنادار بنیاد مستضعفان/ ترسیم پالسکو بار دیگر بسوزد می

 یاسمن خالقیان : گزارش 
 

 
 

بر اساس ادعای کسبه  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه
زنند و خواهان رسيدگی به شرایط ساختمان و بالتکليفی  پالسکو هر بار که دست به تجمع می

رئيس بنياد . آید شان برنمی وضعيت خود هستند، بنياد مستضعفان در صدد حل مشکل
طبقه قدیمی  ۱۷آوار برج مستضعفان درست در زمانی که تمامی پيکرهای حادثه پالسکو از زیر 
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بيرون کشيده نشده بود، اعالم کرد که تا دو سال دیگر ساختمانی به جای پالسکوی آوار شده 
ماه از  ۶دیده به کار و زندگی خود بازگردند، حال با توجه به اینکه  خواهد ساخت تا کسبه خسارت

ه درخواست مجوزی از گذرد نه تغييری در محل حادثه ایجاد شده است و ن حادثه پالسکو می
سوی بنياد مستضعفان برای ساخت دوباره ارائه شده است؛ در عوض محل حادثه برج قدیمی به 
جایی برای دزدی و غارت توسط سارقان تبدیل شده است تا جایی که کسبه پالسکو برای دفاع 

درب پشتی ها را در مقابل  مغازه سالم مانده است؛ شب ۲٨۶از اموال خود که پس از حادثه در 
شب است که از ساعت  ۱۴کسبه دیگر  ۴۰یکی از افراد حاضر که با  .رسانند پالسکو به صبح می

رساند در این رابطه به خبرنگار ایلنا  صبح مقابل درب پشتی پالسکو شب را به صبح می ۶تا  ۱۲
 .شد، اما کسی پاسخگو نبود های ساختمان دزدی می متاسفانه هر شب از مغازه»: گوید می

دزدها از دیوار باال . شدند، اما کسبه حق ورود ندارند ها وارد پاساژ می سارقان با شکستن شيشه
ها  کردند تا اینکه نگهبان ها با تهدید قمه اقدام به دزدی می رفتند و در صورت مقاومت نگهبان می

ن خاطر طی تماس با کسبه باعث شدند خود کسبه اقدام به محافظت از مال خود کنند و به همي
کسبه پالسکو در رابطه با « .چهارده شب است که شب را در همين جا به صبح می رسانيم

های سازمان نظام مهندسی خواهان تعيين  گویند که با استناد به گزارش های اخير خود می تجمع
ها سالم است، چرا  درصد مغازه ۷۰سوال آنها این است که با توجه به اینکه . تکليف خود هستند

ین مکان رها شده است؟ آنها خواهان این هستند که بنياد مستضعفان قراردادی را امضا کند که ا
 ....دهد طی آن مشخص شود تا چه زمانی ساختمان را تحویل می

کند، در  دهد که در جلساتی که برگزار می می های کسبه، بنياد مستضعفان وعده بر اساس گفته
ماه است که برگزار نشده و خبری هم به  ۶اما این جلسات گيری خواهد کرد،  این رابطه تصميم

خرداد تکليف پالسکو را مشخص نکرد  ٣۰کسبه نرسيده است و بنياد در آخر اعالم کرد که اگر تا 
دهد که هرکاری انجام دهند، اما باز هم خبری از بنياد نشده است و  به کسبه این حق را می

 ....کسبه همچنان سردرگم هستند

 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شد ١۰۵؛شرکت آب منطقه تهرانمعاون 

http://www.mehrnews.com/news/4021609 

  

 

 

 

 

 

، معاون  محمدرضا خانيکی :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه
ساالنه  با انجام این عمليات از خروج:حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران می گوید

 .استان تهران جلوگيری به عمل آمد حدود دو ميليون متر مکعب آب از سفره های آب زیرزمينی 
در   در قالب پروژه انجام عمليات انسداد چاه های غير مجاز و: با بيان این مطلب اظهار داشتوی 

ع به حلقه چاه غير مجاز در مجمو ۱۰۵راستای طرح احياء و تعادل بخشی آب های زیرزمينی 
با انجام این عمليات از . پر و مسلوب المنفعه شده است  ليتر بر ثانيه ۱۰۰متر و آبدهی  ۲۴۴۰عمق

استان تهران جلوگيری به  خروج ساالنه حدود دو ميليون متر مکعب آب از سفره های آب زیرزمينی 
ارکينگ های دستگاه حفاری غير مجاز نيز توقيف و به پ ۱٨همچنين   :وی ادامه داد....عمل آمد

 ....مربوطه امورات منتقل شده است

 کشف محموله قاچاق قطعات پیانو در یزد /قاچاق 



http://www.isna.ir/news/96041306691 

 
 سرهنگ :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ سه شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

قطعات پيانو قاچاق  پالت 33معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد از کشف  محمدرضامزیدی، 
با بيان این که مبارزه با انواع وی  .به ارزش چهار ميليارد ریال توسط پليس این استان خبر داد 

ماموران : های فرماندهی انتظامی این استان است، اظهار کرد قاچاق کاال و ارز یکی از اولویت
حورهای مواصالتی یک دستگاه اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پليس آگاهی استان ضمن کنترل م

در بازرسی بطوری که  .تریلی ولوو را به ظن حمل کاالی قاچاق متوقف و مورد بازرسی قرار دادند 
هزار قلم انواع قطعات پيانو قاچاق فاقد اسناد و مدارک گمرکی  19پالت حاوی  33از این تریلی، 

ه دستگاه موسيقی قاچاق را بنا ارزش برآورد شده این محمول.کشف و یک متهم نيز دستگير شد 
متهم این محموله را از بندرعباس بارگيری : به نظر کارشناسان ، چهار ميليارد دانست و بيان کرد

و قصد انتقال به پایتخت را داشت که توسط ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز دستگير و به 
 ....مراجع قانونی معرفی شد 

 دور جدید اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد
 

 
 

کارگر کارخانه  ۹۰۰حدود  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه
شته در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی ماشين سازی هپکو اراک، طی روزهای گذ

بر پرداخت مطالبات معوقه، دور جدید اجتماعات خود را در فاصله محل کارخانه تا ساختمان 
یکی از کارگران معترض  در تشریح جزئيات . استانداری و ميدان مرکزی شهر اراک، آغاز کردند

سازمان خصوصی سازی ( خرداد ماه ۱٣)از روز شنبه : اعتراض خود وسایر همکارانش گفت
که یکی از تعهدات این   است  مدیریت این واحد صنعتی را به شرکت هيدرو اطلس واگذار کرده

ماهه مزد کارگران بود که هنوز محقق نشده   ونيم ۴واگذاری برعهده گرفتن مسئوليت پرداخت 
که در سال   گران هپکو اراکبه دنبال برپایی دور نخست اعتراضات کار: وی یادآور شد... .است

را به   (شرکت واگن سازی کوثر)گذشته اتفاق افتاد، سازمان خصوصی سازی سهام دار سابق
کارگران معترض ... .دليل نداشتن اهليت برکنار کرد و در نتيجه اعتراضات صورت گرفته خاتمه یافت

ورد واگذاری این واحد مسئوالن بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی آنها در م: گویند هپکو می
هایشان است و برای همين  کنند که کامال به زیان آنها و خانواده صنعتی تصميماتی را اتخاذ می

 .اند های خود شده است که آنها با برپایی اجتماعات صنفی پيگير خواسته

 تجمع کارگران رینگ سازی مشهد در اعتراض به تعویق مطالبات صنفی
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نفر از کارگران  ۴۰۰بيش از  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه
تر شورای اسالمی توليد کارخانه رینگ سازی مشهد با حضور در مقابل دف  شيفت صبح بخش

کارگران .کارخانه، نسبت به طوالنی شدن تاخيرها در پرداخت مطالبات صنفی خود اعتراض کردند
ای که اکنون در پرداخت دستمزد خردادماه  روزه ۱۵گویند عالوه بر تاخير  می  کارخانه رینگ سازی

حق افزایش توليد، آنها ایجاد شده است بابت کاهش یا توقف برخی مزایای مزدی دیگر از جمله 
 .شد، طلبکارند های گذشته به آنها پرداخت می های غير نقدی که در سال بهره برداری و کمک

ای طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه رینگ سازی  همچنين این کارگران نسبت به اجرای سليقه
 ....اعتراض دارند

 کارورزی یک فریب برای وارد کردن شوک به آمارهاست /کارورزی  

 گزارش مرضیه امیری 
 

 
 
با اجرای طرح کارورزی این  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه 

نيروی کار ارزان هيچ تمایلی به حفظ نيروی قراردادی خود  نگرانی وجود دارد که کارفرما با وجود
 . التحصيالن کارورز جایگزین شوند نداشته باشد و عمال بخش زیادی از نيروی کار فعلی با فارغ

ها برای استقرار  گيری مشی و تفکر نهانی آنها در تصميم  ها در بازار کار بيانگر خط دولت  سياست
تناوب این تغييرات  ست که بازار کار به این در حالی. ...ه بازار کار استو استمرار فرآیندهای توسع

دیدیم  ۹۶حالت انقباضی و نفوذناپذیر درآمده است؛ همانطور که در جریان انتخابات رشد نکرده و به
این بحران به پاشنه آشيل دولت یازدهم تبدیل شد و بيشترین سوال و انتقاد از حسن روحانی در 

کارانه : کاج»رفت از این وضعيت یک طرح مشخص به نام  حاال دولت برای برون. ودهمين حوزه ب
عنوان کارورز و  التحصيالن به کارگيری فارغ به مرحله اجرا گذاشته است؛ یعنی به« اشتغال جوانان

 ....رقمی نيروی کار ارزان برای رسيدن به نرخ بيکاری تک

کار مطرح شده و روز چهارشنبه هفته جاری  طرحی که از سال گذشته بحث آن از سوی وزارت
ماجرا نيز از این قرار است که از این پس . جمهور حکم اجرای آن را ابالغ کرد معاون اول رئيس

ماه تا ۴تواند از  توانند برای اجرای طرح کارورزی خود که می ساله می ٣۵تا  ۲٣التحصيالن  فارغ
هزار تومان کارانه ٣۱۰عه کنند و ماهانه مبلغ ها مراج خصوصی و تعاونی ماه باشد، به بخش۱۱

البته کارفرما هيچ تعهدی در برابر کارورز نه از حيث استخدام او و نه دستمزدش . دریافت کنند
کند؛ حق بيمه  صورت سياست تشویقی تعهدات کارفرما را تقبل می ندارد و این دولت است که به

کند و  انکی را برای شرکت یا بنگاه کارفرما فراهم میپردازد، امکان گرفتن تسهيالت ب کارورز را می
شکل رسمی تحت عنوان  این طرح که به. پردازد سوم حداقل دستمزد به کارورز می ميزان یک

التحصيالن  با بخشنامه معاون اول آغاز به کار کرد، مورد انتقاد بسياری از کارشناسان، فارغ« کاج»
های کارانه اشتغال  طرح»در تعریف این طرح آمده است . های کارگری قرار گرفته است و تشکل

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507332-کارورزی-یک-فریب-برای-وارد-کردن-شوک-به-آمارهاست


های  ، ایجاد فرصت(ها شغل اولی)برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان ( کاج)جوانان 
ساله در  ۲٣تا  ۱۵شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی 

آموختگان دانشگاهی در گروه  ار و برای دانشقالب اجرای دوره مهارت آموزی در محيط واقعی ک
های  که همراه با برخی مشوق ۱٣۹۶سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال ٣۵تا  ۲٣سنی 

کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، 
توان با توجه به آن  می در این تعریف چند کليدواژه اصلی ذکر شده که. «طراحی شده است

های  ایجاد فرصت»، «افزایش مهارت». تاحدی مکانيسم نهایی چنين سياستی را درک کرد
هایيند که دولت در توجيه و  گزاره« های کارفرمایی مشوق»، «محيط واقعی کار»، «شغلی پایدار

 ....کند تشریح کارورزی بر آن تاکيد می

ترکیبی جهرم و مجروح شدن چند حمله به کارگران معترض نیروگاه سیکل 
 نفر

http://javanehha.com/2017/07/05 

 

جمعی ازکارگران  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به نوشته وب سایت خبری جوانه ها ، سه شنبه
شرکتی نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان دست به 

يابی به حقوق حقه شان قصد محبوس کردن عوامل کارگران معترض برای دست.تجمع زدند
پيمانکار در ساختمان اداری شرکت را داشتند که مورد حمله قرار گرفتند که مجروحيت چند نفر 

کيلومتری شمال  ۲۵جهرم و در  -در جاده شيراز نيروگاه  سيکل ترکيبی جهرم.... رابهمراه داشت
مانکار پروژه نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم، پي...  .شهر جهرم در استان فارس واقع شده است

توربين، )کنسرسيومی متشکل از شرکت توسعه یک مپنا و پيمانکاران تامين تجهيزات اصلی 
، مهندسی و (توگا)های مهندسی و ساخت توربين مپنا  شرکت( GCBژنراتور و ترانسفورماتور و

هيزات برق وکنترل واحد توسط تج. هستند ABB، ایران ترانسفو و  (پارس)ساخت ژنراتور مپنا 
برق نيز توسط شرکت پارسيان به رهبری شرکت توسعه یک مپنا  BOPشرکت مکو و تجهيزات 

 .تأمين شده است

 ، شش ماه بعد"ها گورخواب

http://www.isna.ir/news/96041306523 

یگر گوری که پر شود د :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سه شنبه
این قانون قبرستان است و . شدنی نيست، مگر آنکه نبش قبر کنند و مرده را بيرون بکشند خالی

 .ها ميان این قبرها نيست جای زنده». گورکن، کارش را خوب بلد است

اي توي اين  آدم مرده، کم يا زياد با هر قدوقواره»: به گزارش ایسنا، روزنامه وقایع اتفاقيه نوشت
ها که بدنشان گرم است و به اين فضا عادت  شود مگر زنده سانتي، جا مي ۱۰ فضاي دو متر و

هايي که جايي براي ماندن  خوابي تا همين چند ماه پيش اما گورستان پر بود از کارتن« .ندارند
اش مهدي، سرماي سخت زمستان را ميان  ساله ۱۲فرخنده، آرمان، علي، ليال و پسر . نداشتند

. رسد گويد، سوز سرما مثل کارد است که به استخوان مي گورکن مي. دهمين قبرها سر کردن
کند اما حاال مدتي است که  وقتي جايي براي ماندن نداشته باشي سرماي خاک هم گرمت مي

کند،  تا چشم کار مي. اند هاي بتوني پوشيده شده قبرهاي خالي گورستان نصيرآباد با سنگ
. اند گورهايي که زماني جايي براي زيستن بود و نجات خالي مانده. سنگ است و ماسه و حصار

يک از ميان گورها برخاستند و سوژه عکاسان شدند و مقابل لنز  به ماه پيش يک ۶صاحبان آنها، 



به ما هم گفتن . قبرستون ُقرق شد». ها چنان رقصيدند که گورکن هم جوابشان کرد دوربين
 !را باید زا لينک باال خواند این گزارش تلخ ...«!همين و تمام... گورخواب

تجمع بازنشسته های شرکت نیشکرهفت تپه مقابل فرمانداری 
 شهرستان شوش

 

تير،کارگران 13صبح   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی ، سه شنبه
يری نفرجهت گرفتن نتيجه پيگ200حدود . بازنشسته نيشکرهفت تپه به دو گروه تقسيم شدند

فرماندار، مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و گروهی دیگر درب ورودی شرکت را بسته و مانع 
درصد 4فرماندار شوش به کارگران اعالم کرده بود تا فردا مشکل .  عبور و مرور به شرکت شدند

 اما وقتی کارگران به تامين اجتماعی هفت تپه مراجعه کردند، متوجه شدند. آنها حل خواهدشد
روز است که این کارگران سرگردان و بالتکليف و  100بيش از. که اقدامی صورت نگرفته است

دولت با این . ... معلق از کار هستند و کارفرما با تقاضای آنها برای بازگشت به کار مخالف است
د صدای مظلوميت کارگران شرکت فریا. واگذاری،کارگران هفت تپه را از چاله به چاه انداخته است

چون تمام مسئولين منطقه یا توان برخورد با آنها را ندارند یا مانند رئيس اداره  کار . در زیرآب است
درحضور و خطاب به تعدادی ازکارگران " خانم رقيه محمودی اخيرا. از آنها حمایت می کنند" علنا

تراض بکنيد ما از نباید اع. ماه است که حقوق نگرفتند 8عنوان کرده که برخی از کارگران منطقه، 

 .....  سرمایه گذار شرکت حمایت می کنيم

 برای بازگشت به کار« آذر آب اراک»انتظار کارگران اخراجی 
 

 
 

 ۴٣پس از گذشت حدود  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ ایلنا؛ سه شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی 
نفر از کارگران پيمانی آذر آب اراک، هنوز این کارگران برای بازگشت بکار ودریافت  ۲۲روز از اخراج 

که تحت مسئوليت شرکت شرکت   کارگران اخراجی.مطالبات معوقه خود معطل مانده اند
این کارگران بابيان اینکه همان ...آب اراک فعاليت می کردند صنعت مرکزی در کارخانه آذر   ميثاق

کارفرما علت این اخراج ها را عدم نياز عنوان کرده بود، افزودند با شکایت اخراج شدگان به   زمان
متاسفانه تا به امروز معطل رای اداره کار برای بازگشت بکار ودریافت مطالبات معوقه   اداره کار

نه از   نه تحت پوشش بيمه بيکاری هستند و  می شود کارگران اخراجیگفته ....خود هستيم
کنند با این حال مطالبات معوقه هر یک از این کارگران از  حقوقی دریافت می  کارفرمای کارخانه

یکی از کارگران این واحد توليدی در .ماه حق بن پرداخت نشده است ۷ماه مزد معوقه، ٣  کارفرما
سال سابقه کاری داشتند و در زمان  ٨تا ۶همکارانی که اخراج شدند بين : توضيح این ماجرا گفت

اخراج کارفرما به آنها وعده داد که در صورت بهبود شرایط همه آنها را دوباره استخدام خواهد 
با این حال خواسته کارگران تعدیل شده آذر آب اراک بازگشت به کار سابق تا رسيدن به .کرد

 .ر و بازنشستگی استشرایط قانونی ترک کا

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507266-انتظار-کارگران-اخراجی-آذر-آب-اراک-برای-بازگشت-به-کار


وعده پرداخت مطالبات کارگران شبکه هوایی و کابل مخابرات آبادان پس 

 !از یک هفته اعتصاب

 

مدیر  سلمان سهيم پور، : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی،سه شنبه
کارگران در سالهای  ماه حقوق این 8اداره مخابرات آبادان امروز با اشاره به  پرداخت نشدن 

کارگر شبکه هوایی و کابل مخابرات آبادان با حقوق و مزایای اداره کار به دليل  33: گذشته گفت
با پيگيری های مدیر عامل : وی افزود. مشکالت مالی مخابرات با این مشکل روبرو شده اند

اه معادل دو ماه مخابرات استان خوزستان مقرر شد از چند روز آینده بجای یک ماه حقوق هر م

 ....حقوق به این کارگران پرداخت شود تا به مرور این مطالبات به اتمام برسد

 :پس از تجمع مقابل فرمانداری شوش مطرح شد
 واست کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای برقراری مستمریدر خ

 

 
 

گروهی از کارگران مجتمع  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه
نيشکر هفت تپه، با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، رفع مشکالت 

روز قبل قائم مقام مدیر  ۱٣در حالی است که این تجمع  .بازنشستگی خود را خواستار شدند
نفر از کارگران این  ٣۴۱عامل مجتمع نی شکر هفت تپه وعده برطرف شدن مشکل بازنشستگی 

صادر شده  ۹۴ترک کار این کارگران طبق قانون از اسفند سال   از قرار معلوم....بود مجتمع را داده
سازمان   ز سوی کارفرما از آن زمان تاکنوناست اما به دليل پرداخت نشدن هزینه بازنشستگی ا

تامين اجتماعی برای این کارگران مستمری برقرار نکرده است و در نتيجه آنها هر چند روز یکبار 
 .دست به اعتراض صنفی می زنند

اعتراض رسانه ای کارکنان کارمعین نیروگاه های دیزلی نسبت به عدم 
 تبدیل وضعیت

 ews/23297http://barghnews.com/fa/n 

یکی از کارکنان کارمعين نيروگاه   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبری برق نيوز،سه شنبه
های دیزلی با انتشار نامه ای اعتراض خود وهمکارانش را نسبت به عدم تبدیل وضعيت رسانه 

زل استان بنده از کارکنان یکی از نيروگاههای دی: در بخشی از متن این نامه آمده است . ای کرد
لذا نظر به اینکه استان سيستان وبلوچستان تنها استانی . سيستان و بلوچستان ميباشم

مگا وات نيروگاه دیزلی زیر نظر شرکت برق منطقه ای در پنج شهرستان  ۹۰ميباشد که در کشور 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507225-در-خواست-کارگران-بازنشسته-نیشکر-هفت-تپه-برای-برقراری-مستمری


 ۱۵۰و ایرانشهر دارد که در شرایط بسيار سخت وزیان آور توسط حدود -سراوان-خاش-زابل-زاهدان
نفر اپراتور های نيروگاه نيروگاه دیزلی بهره برداری وتوليد انرژی کرده وبه شبکه برق سراسری 

جدیدا زمزمه هایی نيز به گوش ....کمک ميکند و از اعمال خاموشی در استان جلوگيری ميشود
ميرسه که نيروگاههای دیزل بعلت استهالک قراره جمع شوند یا به بخش خصوصی به عنوان 

ای پروژه ای واگذار بشن در کل خدمتتان عرض کنم هيچ گونه امنيت شغلی نداریم از قرارداده
شما درخواست دارم که ما را یاری و راهنمایی نمایيد که چطور ميتوان از حق وحقوقمون دفاع 

 ....کنيم؟

اندیشه مقابل شرکت عمران  5تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر فاز
 !یکنفرشان شهر اندیشه واقدام به خودکشی

http://www.rahemobin.ir 

   

جمعی از متقاضيان مسکن   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش وب سایت راه مبين، سه شنبه
اندیشه نسبت به عدم پایبندی شرکت عمران به تعهدات خود و  ۵مهر پروژه خاتم االوصيا فاز 

از حواشی این تجمع . ران تجمع کردندتأخير در واگذاری این واحدها به مالکان، مقابل شرکت عم
اقدام به خودسوزی یکی از معترضين مقابل این شرکت بود که با هوشياری اطرافيان از خطر 

سال قبل نسبت به ثبت  ۶از مدتها پيش یعنی حدود : یکی از شاهدان عينی گفت.نجات یافت
با وجود پرداختهای خوب از  نام و خرید واحدی در این پروژه به عنوان مسکن مهر اقدام کردیم که

کند و پيمانکار نيز با  جانب اعضای متقاضی، شرکت عمران سهم خود را به پيمانکار پرداخت نمی
تأخير در تحویل واحدها مردم را بالتکليف گذاشته و حتی اجازه حضور و جابجایی اثاثيه در واحدها 

ور نمایشی یکی از واحدها را تحویل تنها پارسال نيز با بوق و کرنا و به ط: وی افزود...دهد را نمی
یک نفر دادند که این واحد نيز فاقد امکانات زندگی نظير انشعابات است و تا این لحظه هيچ واحد 

 .دیگری تحویل متقاضيان نشده است

 :جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور

چون در »این که بگویند / مخالف نص صریح قانون است« شرکت مخابرات»مواضع 
 م استاستبداد و ظل« قانوِن کار نام کارگزار نیامده، حقوق ساقط است

 

 
جمعی از کارگزاران  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه

ای از اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات انتقاد کرده و  مخابرات روستایی کشور با انتشار نامه
چندی پيش، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، . خواستار رعایت قانون شدند

که برای خبرگزاری ایلنا ارسال کرد، ادعا کرد که عدالت در حق کارگزاران مخابرات  توضيحاتی در
 .هاست روستایی رعایت شده و حقوق آنها برابر رسمی

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507232-مواضع-شرکت-مخابرات-مخالف-نص-صریح-قانون-است-این-که-بگویند-چون-در-قانون-کار-نام-کارگزار-نیامده-حقوق-ساقط-است-استبداد-ظلم-است
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و در این نامه ضمن ای منتشر کردند  پس از آن جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نامه
انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات، خواستار رعایت قانون و پایان دادن به 

خواسته ها و مطالبات ما کامال قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونيست و  ....بيعدالتيها شدند
 .م نمایند فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی مته

 :خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است 

 .انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .  ١

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به .  ۲
 .ابالغ شده است  شرکت مخابرات ایران ارسال و

پيشرفت ، اهداف و سياستهای کلی شرکت   در پایان ما کارگزاران اعالم ميداریم که برای
یعنی مادامی که شرکت بخواهد به . مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستيم

لذکر کارگزاران اعتماد کرده و امنيت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق ا
تامين نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به 

خطر بياندازد؛ چون همه ميدانيم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه 
 .برگشتی را برای خود متصور نيستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند 

 دانشجویان پژوهشگاه شاخص پژوه مقابل وزارت علومتجمع 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1702506 

نفر از اعضای  ۶۰حدود   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ سه شنبهبه گزارش خبرگزاری صدا و سيما، 
هيأت علمی و دانشجویان پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، در مقابل ساختمان وزارت علوم، 

به تصویب وزارت علوم و هيأت  ۹۱پژوهشگاه شاخص پژوه در سال .ناوری تجمع کردندتحقيقات و ف
ای به پژوهشگاه  امنای دانشگاه اصفهان رسيد، اما در دولت جدید، بدون ارسال هيچ نامه

ها نفر از  اکنون نيز ده هم.ها منحل اعالم کرد شاخص پژوه اصفهان، وزارت علوم آن را در رسانه
تحصيالت تکميلی ارشد و دکتری که درسشان تمام شده است، اعطای  دانشجویان مقاطع

کردن وضع  کنندگان مشخص ها توسط وزارت علوم معلق شده است و تجمع های آن دانش نامه

 . فعاليت پژوهشگاه را خواهانند

درصد پوشاک کشور  ۷۰ :سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس /قاجاق 

 قاچاق است
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 :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ باشگاه خبرنگاران پویا؛ سه شنبه به گزارش خبری تسنيم به نقل از 
درصد  ۷۰اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر  رحيم زارع ، سخنگوی کميسيون

ميليارد دالر حجم  12.6پوشاک کشور قاچاق است و دیگر محصوالت هم به همين تناسب و اگر 
تومان  3300هزار ميليارد تومان و با نرخ مصوب دالر  45قاچاق را با نرخ آزاد حساب کنيم می شود 

 23نرخ اشتغال بانوان در کشور : زارع گفت.هزار ميليارد تومان است 40معادل  96برای سال 
ورزی است و صنعت و درصد است نباید نادیده گرفت که وضعيت اشتغال ما از درآمد نفت و کشا

خدمات فقط یک درصد را پوشش می دهد به این دليل فرمول کاهش نرخ قاچاق برای ما مشخص 
 ....سال به نصف کاهش یافته است 4ميليارد دالر در  25نيست که چگونه 

 پرداخت مستمری بازنشستگان فوالد کشور به تاخیر افتاده است
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کارگران  جمعی از :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه
این .بازنشسته صنعت فوالد کشور از تاخير در پرداخت مستمری بازنشستگای خود خبر دادند

روزه مواجه شده است،  ۱۲ای  ی گویند؛  مستمری بازنشستگی آنها با وقفهبازنشستگان م
هزار بازنشسته دارد مستمری  ٨۵بيش از   بطوری که  صندوق بازنشستگی فوالد کشور که

این بازنشستگان با بيان اینکه هيچ تضمينی برای  .هنوز پرداخت نکرده است  خرداد ماه آنها را
صندوق فوالد : اخت مستمری بازنشستگان وجود ندارد؛می گویندتکرار نشدن این وقفه در پرد

کانون بازنشستگان همچنين  .کشور باید از قبل کارگران بازنشسته را از این تاخير مطلع کند
واکنشی از خود   به عنوان متولی رسيدگی به مشکالت بازنشستگان در این زمينه هيچ  فوالد

بایست بصورت روال سابق قبل از دهم هر  ای که می هنشان نداده و مستمری کارگران بازنشست
 .....ماه پرداخت شود ، هنوز پرداخت نشده است

برخی  :عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس /قاچاق  
 واحدهای گمرکی با قاچاقچیان همدست هستند

1452993https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/13/  

عضو کميسيون ، محمد دهقان  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ ، سه شنبهخبرگزاری تسنيمبه گزارش 
شود،  درصد کاالهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می٨۰حقوقی مجلس با بيان اینکه 

خود رسماً واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها  ۱۶۰وجود بيش از : افزود

: گفت او.اند واردکننده کاالی قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچيان همدست شده
دهد که با آمارهای ستاد  سایتی وجود دارد که آمار دقيق صادرات کشورها به ایران را نشان می

ین است که فرض ما ا: دهقان افزود....ميليارد دالری دارد 10مبارزه با قاچاق کاال و ارز تناقض 
ميليارد دالر است که از این ميزان  12ميليارد دالر  22جای  ميزان ورود کاالی قاچاق به کشور به

بران هستند که این  ميليارد دالر برآورد شده که عمدتاً این کوله 7سهم قاچاق پوشاک به کشور 
بران  ی همين کولهحال اگر دولت فقط برا. کنند حجم از کاالی قاچاق را به داخل کشور وارد می

شد؟دهقان با بيان  کرد آیا جلوی ورود این حجم باالی کاال به کشور گرفته نمی اشتغالزایی می
تعدد : شود، افزود درصد کاالهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می 80اینکه براساس آمار 

 شود؟ میگمرک خود مبدأ فساد است حال سؤال این است که؛ چرا حداقل جلوی آن گرفته ن

جزئیات طرح پرداخت / هزار دانشجوی دکترا به بازار کار ۲۰۰ورود 

 تسهیالت از صندوق توسعه ملی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/13/1453273 

وزیرتعاون،کار و  علی ربيعی،  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ سه شنبه ،خبرگزاری تسنيمبه گزارش 
هزار دانشجوی دکتری داریم که در ۲۰۰رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز حدود 

درصدی نيازمند  ٨ما امروز برای تحقق نرخ رشد :آستانه ورود به بازار کار هستند گفت
اما این ميزان اعتبار به سختی تامين می .هزار ميليارد تومان هستيم ۷۰۰حدود 

ساله متحول خواهد شدوی با بيان 20بهره وری نيروی کار کشور طی یک دوره  .شود
: اینکه بخشی از این اعتبارات باید از محل بهروه وری و ارتقای مهارت تامين شود گفت

باید از محل بهره وری تامين  برای تحقق هر یک واحد درصد رشد  درصد از منابع 20حداقل 

https://www.tasnimnews.com/
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تا در یک برنامه  شد مبتنی بر عقالنيت باید صبور باشيم من معتقدم برای یک ر. شود
ربيعی  ...  .ساله آموزش های فنی و حرفه ای بتواند سطح مهارت جامعه را متحول کند20

در : طراحی را یکی از نقاط ضعف اشتغال در رسته فعاليت های شغلی عنوان کرد و گفت
ضمن این که در . چينی ها قرار دارد درصد طراحی زیور آالت و طال در اختيار80این زمينه 

 .بخش پوشاک و کفش نيز ظرفيت های اشتغال بسيار خوبی در بخش طراحی وجود دارد

قاچاق / سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد/قاچاق 

 میلیارد دالر کاال به کشور در سال۸.۲چمدانی 

1452989https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/13/ 

سخنگوی  قاسم خورشيدی، :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ ، سه شنبهخبرگزاری تسنيمبه گزارش 
ميليارد دالر کاالی قاچاق از طریق تجارت ٨.۲: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت

سخنگوی ....مربوط به پوشاک استشود که بخش اعظم آن  چمدانی وارد کشور می
دهم ميليارد دالر قاچاق کاال، بيش از 6و  12از مقدار : ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود

اختالفات و : خورشيدی گفت.ميليارد دالر مربوط به قاچاق خروج کاال از کشور است 7
انعی برای های مربوطه خود م ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان

 .جلوگيری از قاچاق کاال و ارز است که باید اصالح قانونی شود

 راه حل دولت برای حل مشکل آب خوزستان

http://www.isna.ir/news/96041306194 

 
هيات وزیران در    :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا؛ سه شنبه   

های  های نيرو و جهاد کشاورزی و سازمان ک وزارتخانهفرورین ماه به پيشنهاد مشتر ۹جلسه 
برنامه و بودجه کشور و حفاظت محيط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران برنامه ای را برای حل مشکل آبی استان خوزستان تصویب کرد

و به منظور رفع مشکالت بخش اب و  برپایه این گزارش و بر اساس تصویب نامه هيات وزیران
های بخش آب و فاضالب را به شرح  طرح( ۱۴۰۵)فاضالب و برق استان خوزستان در افق سال 

پيوست که تایيد شده به مهر دفتر هيات دولت است، با برآورد هزینه نود و پنج هزار و چهارصد و 
های  و طرح( ۱٣۹۵ی سال بر اساس فهرست بها)ریال ( ۹۵.۴۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)هفده ميليارد 

ظرف سه ( ریال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)هزار ميليارد  ۱۵توسعه و پایداری شبکه برق با برآورد 
  .سال اجرایی شود

 ، 

 ها اثربخشی اجرای طرح ها فهرست طرح موضوع حوزه

آبرسانی به 
شهرها و 

 روستاها

تامين آب شرب 
شهرها و روستاهای 

 استان خوزستان

های  رستانآبرسانی به شه

اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان 
 (غدیر)

آبرسانی به شهرهای شمال 
 شهر

آبرسانی به شهرهای جنوب 

رفع مشکالت تامين آب شرب 

روستا و  ۴۱۷۰شهر و  ۵٨

 ۴۰۹تحت پوشش قرار گرفتن 
ميليون نفر جمعيت شهری و 

خوزستان از  روستایی استان
نظر کمی و کيفی تا افق 

۱۴۰۵ 
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 شهر

 آبرسانی به سایر شهرها

 های آبرسانی روستایی مجتمع

تاسيسات 
فاضالب 

 شهری

 فاضالب شهر اهواز

شهر  ۱۴فاضالب 

 اصلی استان

ایجاد تاسيسات فاضالب شهر 

 اهواز

ایجاد تاسيسات فاضالب 

شهرهای آبادان، خرمشهر، 
بهبهان، دزفول، شوشتر، 

ماهشهر، شادگان، دشت 
آزادگان، ر امهرمز، بندر امام 

ندر ماهشهر و خمينی، ب

 شوشتر واندیمشک

 ۵۵تحت پوشش قرار گرفتن 

درصد جمعيت شهر اهواز از 

 هزار نفر ۵۷۰

 ۴۵جلوگيری از ورود بيش از 

ميليون مترمکعب فاضالب خام 
آوری  به رودخانه کارون و جمع

های فاضالب ایجاد شده  برکه
 در شهر و حاشيه شهر اهواز

ارتقای جمعيت تحت پوشش 
تی خدمات دفع بهداش

 درصد ۵۰فاضالب به ميزان 

ميليون  ۹۰جلوگيری از ورود 

مترمکعب فاضالب خام به رود 

کارون و سایر منابع آبی مهم 
 استان خوزستان

های  شبکه

نوین آب 
 شهری

اصالح، بازسازی 

شبکه توزیع آب 
شهری، احداث و  درون

بازسازی مخازن و 
ایستگاه های پمپاژ و 

 بازسازی انشعابات

زی و توسعه شبکه اصالح، بازسا
مخازن و ایستگاههای پمپاژ آب 

اهواز، آبادان، خرمشهر، بهبهان، 

دزفول، دشت آزادگان، شادگان، 
رامهرمز، شوش، اندیمشک، 

ماهشهر، بندر امام خمينی و 
 شوشتر

توزیع آب با فشار متعادل در 
محدوده شهرها و کاهش 

درصد به  ۴۴هدررفت آب از 
درصد در سایر  ۲۹حدود 

استان، رفع  شهرهای
ها و رضایتمندی برای  آلودگی

درصد ساکنان  ۴۰بيش از 

 شهرهای استان

 

نهاد دولتی از قاچاق ته  ۲اختالف آمار / دهد تسنیم خبر می/ قاچاق

 گوید یا ستاد؟ گمرک درست می/ لنجی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/13/1452624 

 

در حالی که   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱٣ سه شنبه ،خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ميليارد دالری تحت رویه ته  ۹کرباسيان ، رئيس کل گمرک ایران، از واردات غيرقانونی 

ق کاال این خبر داده، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچا( به همراه بازارچه های مرزی)لنجی 
سخنگوی ستاد مبارزه با در حاليکه  .ميليارد دالر اعالم کرده است ۲.٣رقم را در حدود 

گذشته اعالم کرد،   ميلياردی قاچاق در سال 12.6قاچاق کاال و ارز ضمن اشاره به رقم 
دالری کشور مربوط به  ميليارد 12.6درصد قاچاق  60دهد، بيش از  برآوردها نشان می

کرباسيان در مصاحبه  .های غيرقانونی است های قانونی و رویه از معافيت سوءاستفاده
ميليون دالر  700مذکور با اشاره به اینکه ميزان تخلف صورت گرفته در مبادی رسمی حدود 

های مختلف ته لنجی و  حجم کاالهایی که به صورت رسمی تحت رویه: است، گفته بود
 .شود ر است که در آمار به صورت رسمی منظور نمیميليارد دال 9ای وارد ميشوند  بازارچه
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های مرزی در آستانه تعطيلی قرار  الزم به ذکر است، در حال حاضر تعداد زیادی از بازارچه
به . شوند استان، استانهای مرزی محسوب می 16استان کشور  31از بين . اند گرفته

درصد از  50بيش از   :ته بودعنوان مثال رئيس اتاق بازرگانی،بندرعباس چند ماه قبل گف
 .های مرزی هرمزگان تعطيل هستند بازارچه

 خارج از کشور -اطالعیه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران 

 سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه نماد مقاومت ومبارزه
 

630-https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/07/05/gile/ 

 
ده سال پيش  : آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴بالگ کارگری راه کارگر ، چهارشنبه برپایه خبرمندرج در و

جمعی ازکارگران سطوح مختلف شرکت کشت وصنعت نيشکر هفت تپه بالغ  1386درآبان ماه 
تن  طی نا مه ای به مقامات مربوطه دولتی خواستاربازگشائی سندیکای کارگران  2500بر

ارگران با مخالفت شدید دولتی ووزارت کار ، وبا تهدید این خواست بحق ک. نيشکرهفت تپه شدند
درسا ل بعد ، عليرغم تمامی فشارهای امنيتی ، بيش . و دستگيری کارگران پاسخ داده شد 

ازیکهزارکارگر ، بازگشائی سندیکا رااعالم داشته وبا رأی خود ، هيأ ت مدیره سندیکای 
عضای هيأت مدیره دوره های گوناگون ازجمله ازآن زمان تا کنون ا.  نيشکرهفت تپه رابرگزیدند

علی نجاتی، فریدون نيکوفرد، قربان علی پور، محمد حيدری مهر، رضارخشلن وتعدادی ازدیگر 
 . ......فعالين کارگری این شرکت بارها تهدید به اخراج ، دستگيری و زندان شده اند

آید ولی برای حفظ این  با همبستگی ویاری تشکل محلی ، موفقيت نسبی وموقتی بدست می
دستاورد و تحکيم وافزایش آن ،  می بایدایجاد تشکل مستقل طبقاتی فراترازتشکل محلی را پی 

گرفت تا بتوان دربرابر قدرت سرمایه وحکومتی که بمراتب فراتر ازیک محل معين عمل ميکند، نه 
، سازمان مستقل چنين تشکلی . تنها ایستادگی کرد، بلکه برتحقق خواستهای کارگری افزود

چند زمانی است که سندیکای کارگران هفت تپه، در همراهی با . سراسری کارگران ميباشد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وتشکلهای راستين مدافع کارگری ، 

افی بودن گامهائی اوليه را دراین زمينه برداشته اند که ضمن ارج نهی برآن گامها ، می باید به ناک
فزونی گامهای ضروری ، تنها بر  عهدِه ی تشکالت برشمرده نيست بلکه . ها اشاره داشت  آن

هریک ازتشکلهای فعالين کارگری ـ چه درداخل وچه درخارج ازکشورـ وظيفه مند اند دراین راه 
 .بکوشيم دراین راه ، سود مند باشيم . تالش کنند وآنهم نه تنها درحرف بلکه درعمل 

 
nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com 
 

 تجمع صبح امروزبازنشسته های نیشکرهفت تپه
 شکستن دوربین ها وشیشه های مدیریت وحسابداری

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
https://twitter.com/ordoyekar 
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کارگران بازنشسته  امروزهم : آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار ، چهارشنبه 

دودسته شدند گروهی برای گرفتن جواب پيگيریهای فرماندارشوش به انجا مراجعه 95اسفند
کردند که بجای گرفتن جواب درخواستشان ازفرماندارتهدید شدند که اگر آنجا راترک نکنند 

داری باعث شد دستورخواهند داد تانيروی انتظامی آنها راجمع آوری کنند همين برخورد فرمان
کارگران به شرکت مراجعه وبه همراه دیگربازنشسته ها که درب ورودی شرکت رابسته بودند به 

مدیریت شرکت وحسابداری حمله واقدام به شکستن دوربين ها وشيشه های مدیریت 
شهرستانی وشرکت بجای حل حقوق .مسئولين استانی. متاسفانه دولت.وحسابداری کنند 

وکارگران شاغل که بناچاراقدام به تحصن اعتراضی ميکنند انها را ارازل واوباش  قانونی این افراد
شما . ...درجه دراین شرکت مشغول بودند50اعالم ميکننددرحالی که این افراد دردمای باالی 

دارید باجامعه کارگری چکارميکنيد ؟ این هم ازطرح کارورزی شما که کارگران وتحصيلکردههای 
شما فقط بفکرامار واقدام هستيد . ای اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهيد کرددانشگاهی رابه ج

چند روز وچند .نه اشتغال پایدار شما دارید درجهت حمایت ازسرمایه دار نيروی کار رانابود ميکنيد
ماه باید برای حقوق خود کارگردست به اعتراض بزند چراسازمان خصوصی سازی به هفت تپه 

چرا نيروهای امنيتی منطقه عالرغم گزارش .تاببيند چه دسته گلی به آب داده اندمراجعه نميکند 
مکرر کارگران اقدامات الزم را انجام نميدهندمگرما ایرانی نيستيم اقای روحانی شما مگر دم 

ازاقتصادمقاومتی نميزنيدایا با این نيروی کار که رمق آنها را با اقدامات غيرکارشناسی ونااشيانه 
ميخواهيد به آن عمل کنيدمگرما مردم خوزستان وشوش نبودیم که زیرتوپ وگلوله هم  گرفتيد

دراین شرکت کاراقتصادی کردیم هم ازوطن دفاع کردیم چراوقتی به قدرت رسيدی همه چيز را 

 دیگرچه بکنيم چقدر فریادبزنيم که هرچه کنيم حق است.فراموش کردید 

 " زارجمعه با"حذف دالالن و توسعه اشتغال در 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/14/1454323 
 

 

راه اندازی :آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴، چهارشنبه خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی
کمک به کاهش نرخ بيکاری در بازارهای هفتگی در روستاها عالوه بر ساماندهی دستفروشان 

با وجود گسترش در صنعت فروش اما شاهد هستيم که در روستاهای کشورمان  .روستاها دارد
روستایيان .این موضوع در شمال کشور نمود بيشتری دارد. همچنان بازارهای هفتگی وجود دارد

ا بدون واسطه با در این بازارچه های هفتگی عالوه بر اینکه توليدات دامی و کشاورزی خود ر
قيمت مناسب در اختيار خریداران قرار می دهند، دیگر در خيابان های شهر بساط دستفروشی 

بازارهای هفتگی معموالً با نام های ایام هفته مانند پنج شنبه بازار و جمعه بازار ناميده .ندارند

tg://search_hashtag/?hashtag=امروزهم
https://www.tasnimnews.com/


رند تا بدون حضور می شوند، فروشندگان دوره گرد و برخی توليد کنندگان خرد را گردهم می آو

 واسطه ها اجناس و کاالهای خود را به شکل مستقيم به فروش برسانند

 درجه ۵۰اهواز همچنان باالی / استان ۴وقوع گرد و غبار در 

http://www.isna.ir/news/96041407376 

 
مدیرکل  احد وظيفه، :آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، چهارشنبه 

بينی و هشدارسریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به کاهش دما در سواحل دریای خزر،  شپي
وی  .خبر داد( تيرماه ۱۵)از وقوع پدیده گرد و غبار در سمنان، اصفهان، قم و مرکزی طی فردا 

هایی  روز پنجشنبه با افزایش سرعت وزش باد درمناطق جنوبی سمنان، بخش: اظهار داشت 
با : وظيفه تاکيد کرد...شود بينی می صفهان، قم و مرکزی پدیده گرد و غبار پيشهای ا استان  از

افزایش سرعت وزش باد در بعدازظهر امروز در کشور عراق تشکيل توده گرد و خاک و انتقال آن به 
هایی از جنوب غرب کشور در روز پنجشنبه دوراز انتظار نيست همچنين مناطق شرقی  بخش

بينی و هشدارسریع سازمان  مدیر کل پيش... .ز آینده مواج خواهد بوددریای عمان در سه رو
آسمان تهران در روز : هواشناسی در پایان در مورد وضعيت جوی تهران طی روزهای آینده گفت

درجه  ۲۶و  ٣٨صاف، اوایل شب همراه با وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ( تيرماه ۱۵)پنجشنبه 
، صاف، در بعدازظهرهمراه با وزش باد با حداکثر و حداقل (تيرماه ۱۶)سانتيگراد و در روز جمعه 

 .شود بينی می پيش درجه سانتيگراد ۲۷و  ٣٨دمای 

 

 

مژگان : گزارش / روایت ایسنا از یک محرومیت در یک قدمی پایتخت 
  زینلی پور

http://www.isna.ir/news/96012509988 



 

 
ای در  اینجا نه منطقه:آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، 

ای دور  در نقطه  آبی است که محروميت در آن جوالن دهد و نه روستایی ميان کویر و تشنه از بی
مان است و دور از هياهوی شهرنشينان؛ در آن نه از  افتاده؛ اینجا حاشيه پایتخت

گرایی و نه حتی امکانات درمانی و  مصرفهای شهری خبری است، نه از تب داغ  خراش آسمان
 بهداشتی؛

 

  های آجرپزی عرق ها را پای کوره است؛ جایی که زنان و مردانش تابستان" آباد شمس"اینجا 
حوالی   در جنوب شرق تهران،  .اند هزار تومانی 45های  را منتظر یارانه  ریزند و هر ماه زمستان می

در ورودی روستا، . بندد مان نقش می و خاک در قاب چشمان روستای گلدسته، تصویری از کاهگل
شود  سوخته، موهای کوتاه و چشمانی نافذ، می ای آفتاب ای با چهره ساله ۱٣یا  ۱۲پسر 

دهد و  مان می را پيدا کنيم؛ راه را نشان " ارباب حسن"و " عرب"راهنمای راه تا کوره آجرپزی 
شنود،  جواب مثبت را که می". رار بود بيان اینجا؟ شما همون دکترایی هستين که ق: "پرسد می

 ...رود کشد و می راهش را می

 :رئیس سازمان نهضت سوادآموزی
 سوادان کم شد سواد از آمار بی بیهزار  ١١۳بیش از یک میلیون و       

   

علی باقرزاده ، رئيس  :آمده است ۱٣۹۶تير ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه
دهم درصدی آمار بيسوادان گروه سنی  ٣و  ۲سازمان نهضت سوادآموزی با بيان این که کاهش 

با این کاهش آمار : داست، گفتسال یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم دولت تدبير و امي ۴۹تا  ۱۰
نفر از آمار بيسوادان کشور کم شده  ۷۰۰هزار و ۱۱٣بيسوادان در این گروه سنی، یک ميليون و 

از زیرپوشش قرار گرفتن معلوالن به عنوان برنامه اولویت دار این سازمان نام  : ...وی  افزود .است
...  .خدمات سوادآموزی برخوردار شدندسال اخير هشت هزار معلول در کشور از  ۲در : برد و گفت

آمار منابع غير رسمی از وجود بيش از سه ميليون نفر اتباع خارجی در کشور : وی ادامه داد
درصد از  ۶۰حدود : باقرزاده گفت. حکایت می کند که عمده این افراد از کشور افغانستان هستند

ین مساله باعث باال رفتن نرخ افرادی که به کشورمان مهاجرت می کنند بيسواد هستند و ا
معاون وزیرآموزش وپرورش حذف کامل بيسوادی را غير ممکن ... . بيسوادی در کشور می شود

http://www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/507472-بیش-از-یک-میلیون-هزار-بی-سواد-از-آمار-بی-سوادان-کم-شد


ترک تحصيل یا امتناع از تحصيل در مدارس توسط برخی افراد باعث می شود : دانست و ادامه داد
 تا به مقصود مورد نظر برای ریشه کنی بيسوادی نرسيم

مدیریت بحران به تنهایی نمی تواند  :مدیریت بحران سخنگوی سازمان
 موجب کاهش تلفات و خسارات بالیای طبیعی شود

http://www.isna.ir/news/96041407274 

 
بهنام سعيدی ، معاون : آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، چهارشنبه 

ر ضرورت اصالح و تقویت زیرساخت های کشور و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با تاکيد ب
مدیریت بحران به تنهایی نمی تواند موجب کاهش تلفات و خسارات بالیای طبيعی شود و : گفت

ایران در حال حاضر : اظهار داشتوی .اقدامات عمرانی و زیرساختی دیگری نيز باید صورت گيرد
ای نيست که در  با بيان اینکه لحظهاو  .کشور بالخيز دنيا به لحاظ مخاطرات طبيعی است 10جزو 

درصد پهنه سرزمينی ما با خطر زلزله مواجه  90بيش از : کشور وقوع زلزله به ثبت نرسد، گفت
ای  شود و لحظه ای از کشور ثبت می است و هر روز تقریبا یک زلزله حدودا سه ریشتری در گوشه

زلزله تنها یکی از بالیای : ه کرد و افزودوی به زلزله بم اشار .نيست که زمين لرزه نداشته باشيم
هزار واحد مسکونی و تجاری را  51ثانيه،  12طبيعی است و همين یک بال در حادثه بم ظرف 

سعيدی  .نفر نيز معلول شدند 8000کودک را یتيم کرد و  6000سرپرست و  زن را بی 9000ویران، 
این امر نشان : ده و ادامه دارد، تصریح کردروحی این حادثه جبران نش  با بيان اینکه هنوز خسارات

های بالیای  دهنده ضرورت پرداختن ما به مدیریت بحران است تا بتوانيم با مدیریت درست خسارت
 .....طبيعی را به حداقل برسانيم

های کنونی  پرداخت/ گذاران کاسپین و فرشتگان جزئیات پرداخت مطالبات سپرده

 شود سود تا روز پرداخت محاسبه می/ الحساب است علی
 

وکيلی ، محمد علی : ه استآمد ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه
گذار، قرارداد  مقرر شد مبنای بدهی به سپرده: نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی گفت

گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر ميزان دارایی شناسایی شود ضروری است تا تسویه  سپرده
  ه شامگاه سهوی در مورد جلس. صورت گيرد و نباید پرداخت سود از حقوق مردم حذف شود

گذاران فرشتگان و  پرداخت مطالبات سپرده  شنبه متقاضيان طرح سوال از ریيس جمهور در خصوص
گذاران دو مؤسسه اعتباری فرشتگان  در این جلسه مصوب شد تا آنچه به سپرده: گفت  کاسپين

در  الحساب به صورت مستند الحساب باشد و این علی شود به صورت علی و کاسپين پرداخت می
همچنين مقرر در اولين فرصت پس از : وکيلی ادامه داد... .دفترچه صاحبان سپرده قيد شود

 ۱۰۰ميليون تومان مؤسسات وارد پرداخت مطالبات تا  ۵۰تسویه مطالبات سپرده گذاران تا سقف 
ضمن آن که تا پيش از این مقرر شده بود که سودها از : افزود وکيلی... .ميليون تومان شوند

به بعد لحاظ نشود اما با این توافق مقرر شد تا سودها تا امروز حساب و تسویه  ۱٣۹۴/۶/۱
 .شوند

درصد مصرف آب، هیچ جا ۵با صرفه جوایی :وزیر نیرو در جمع خبرنگاران
 محبوبه نیاورانی عباسقلی/ قطعی نخواهیم داشت 

http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/507918-جزئیات-پرداخت-مطالبات-سپرده-گذاران-کاسپین-فرشتگان-پرداخت-های-کنونی-علی-الحساب-است-سود-تا-روز-پرداخت-محاسبه-می-شود
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: وزیر نيرو گفتحميد چيت چيان ،  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ شنبهچهار به گزارش خبرگزاری مهر،
اگر پنج تا ده درصد صرفه جویی در آب و برق داشته باشيم در هيچ جای کشور دچار قطعی و 

واقعيت این است که ما امسال با گرمای بيش از : گفتوی ... .نوبت بندی آب و برق نخواهيم شد
پيش بينی شده بود، مصرف برق مشابه سال  .فزایش یابدحد مواجه شدیم که باعث شد مصارف ا

چيت ... .های قبل پنج درصد افزایش یابد که االن به طور متوسط هفت درصد افزایش پيدا کرده است
درخواست ما از مردم این است که در یک ماه آینده صنعت آب و برق را کمک کنند و : چيان تاکيد کرد

ا ده درصد صرفه جویی در آب و برق داشته باشيم در هيچ جای مصرف را کنترل کنند، اگر پنج ت
 .کشور دچار قطعی و نوبت بندی آب و برق نخواهيم شد

براساس این برنامه مقرر شده بود وزارت نيرو اطالعات و اقدامات توسعه شبکه های : وی افزود
وظف شده به طور هزار هکتار را ارائه کند و وزارت جهاد کشاورزی هم م ۵۵۰آبياری و زهکشی 

 .وسيع کار شبکه های آبياری را انجام دهد

چيت با بيان اینکه اجرای این برنامه نيازمند تامين منابع مالی است که سازمان برنامه و بودجه 
عالوه بر این قرار بود وزارت نيرو در بخش برق هم اقداماتی : مقدمات الزم را فراهم کرده است، گفت

کار انجام شده وبخشی هم با تامين منابع انجام خواهد شد و الحمدهلل انجام دهد که بخشی از 
 .کارها در مسير خود و مطابق برنامه زمان بندی پيش می رود

هزار هکتار شبکه آبياری و زهکشی در خوزستان  ۵۵۰وزیر نيرو از برنامه ریزی دولت برای احداث 
 .مصرف آب و برق صرفه جویی کنند خبر داد و از مردم خواست به ویژه در یک ماه آینده در

 :وگو با ایلنا رضوی در گفت رئیس کانون شورای اسالمی کار خراسان
مسئوالن استان از صنعت توریست /یع غذایی خراسان رضوی صدمه زدهآبی به صنا کم

 اند غافل مانده
 

 
احسان سهرابی، ریيس  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه   

کم آبی و عدم مدیریت صحيح آب : کانون شوراهای اسالمی کار استان خراسان خاطرنشان کرد
به عنوان مثال در : دهد او ادامه می.صنایع غذایی خراسان رضوی شده است باعث صدمه دیدن

کنند که این جابجایی  صنایع غذایی به دليل مشکالت کم آبی، بجای چغندر از شکر استفاده می
مدیران استانی : این فعال کارگری گفت.. .شود مواد اوليه باعث پایين آمدن کيفيت محصوالت می

گيرد به  هایی مانند مسکن مهر که مورد استقبال مردم قرار نمی در طرح گذاری جای سرمایه به
نتيجه   های صنعتی عدم توجه به واحد. های صنعتی بيشتر اهميت بدهند رشد واحد

معتقد است که مسئوالن او  .های کالن خراسان رضوی است که باید تغيير کند سياستگذاری
کنند  سال برای زیارت به این استان سفر می ميليون توریستی که در ٣۰تا  ۲۹استانی به 

 ....شود اند و از این پتانسيل استفاده نمی توجه بی

 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان 30کشف /  قاچاق

http://www.isna.ir/news/96041407414 
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ر سرهنگ واحد نو :آمده است  ۱٣۹۶تير  ۱۴به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، چهارشنبه 

محمدی ، فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از توقيف یک دستگاه خودرو حامل سوخت 
ماموران یگان امداد در راستای ارتقاء : گفت او  .هزار ليتر گازوئيل خبر داد 30قاچاق و کشف 

امنيت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده های نفتی ، هنگام کنترل خودروهای عبوری 
هزار ليتر گازوئيل  30ماموران  .دستگاه کاميون کشنده مشکوک شده و آن را متوقف کردندبه یک 

 ....قاچاق کشف و یک متهم را نيز در این رابطه دستگير کردند

 شود دستمزدها کامل پرداخت نمی/ نگرانی کارگران پیمانکاری رجاء از تعدیل
 

کارگران پيمانکاری برق و :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه
ن ای.. موتوریست رجاء از تاخير در پرداخت دستمزدها و همچنين احتمال تعدیل ابراز نگرانی کردند

معموال دستمزدها با تاخير و به :  گویند کارگران که که کارگران برق و موتوریست هستند، می
شود؛ تعدادی از ما هنوز تتمه حقوق اردیبهشت را هم  الحساب پرداخت می صورت علی

با وجودی که به : این کارگران در عين حال از تعدیل احتمالی ابراز نگرانی کردند و گفتند. ایم نگرفته
رسد و همين  های تعدیل به گوش می رسد نيروهای فنی رجاء کم هستند، اما زمزمه نظر می

ما کارگران پيمانکاری با وجودی که کارمان مستمر و ثابت است، قرارداد . باعث نگرانی است
 ...محکم و درازمدت نداریم و هميشه از بابت امنيت شغلی نگرانيم

های پنهان  دست :ر گفتگو با مهرعضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی د

 دهند برخی اجازه ساماندهی نمی/ در موسسات غیرمجاز

 محبوبه فکوری

http://www.mehrnews.com/news/4022188 

عضو ستاد عزت هللا یوسفيان مال ،  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری مهر،
مثلث بانک مرکزی، قوه قضایيه و نيروی انتظامی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تشکيل 

غيرمجازها توانستند با مسامحه برخی افراد به کار : برای برخورد با موسسات غيرمجاز گفت
تاسيس و گسترش فعاليت موسسات اعتباری غيرمجاز با ایجاد شعب : گفتوی  .ادامه دهند

یا موسسات و صندوق های  فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد
، به اوج خود رسيد که متاسفانه مردم و حاکميت در طول سالهای گذشته، ٨۰الحسنه در دهه  قرض

با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شده اند؛ این در حالی است که علت بحرانی شدن این 
ر پولی کشور بوده اند را موسسات که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظ

می توان در مواردی همچون عدم صالحيت حرفه ای مدیران، آشفتگی و عدم شفافيت عملکرد، به 
خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات با ریسک باال، سوءاستفاده 

سسات غيرمجاز در بازار فعاليت مو: یوسفيان مال ادامه داد.... شخصی از منابع سپرده ای دانست
پول، آسيب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تالش می کند به آن خاتمه دهد؛ همچنين 
اینگونه موسسات، ارثيه دولت های قبل است که تاکنون با مسامحت همان افراد، توانسته اند 

 ....جایگاه خود را حفظ و مشکالتی را برای هموطنان ایجاد کنند

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507615-نگرانی-کارگران-پیمانکاری-رجاء-از-تعدیل-دستمزدها-کامل-پرداخت-نمی-شود


مشکالت مزدی کارگران شرکتی  اعتبارات عمرانی؛با عدم تخصیص 

 ابهام در تغییر وضعیت استخدامی/شاغل در اماکن ورزشی همدان

 

نفر از کارگران  30بيش از :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبهبه گزارش 
شرکتی شاغل در محيط های ورزشی استان همدان از بابت پرداخت مطالبات مزدی خود 

این کارگران . در عين حال تاکنون خبری از تغيير وضعيت استخدامی آنان نيست. مشکالتی دارند
انکاری نيروی انسانی که در رابطه با امور مربوط به حفظ و نگهداری از های پيم به واسطه شرکت

های مفتح،  استادیوم  اماکن ورزشی استان همدان فعاليت در مشاغل نگهبانی، خدماتی و اداری
از قرار معلوم در نتيجه عدم تخصيص به موقع . کنند شهدای قدس و انقالب استان همدان کار می

هایی  خت مطالبات مزدی کارگران یاد شده از ابتدای سال جاری با کاستیاعتبارات عمرانی، پردا
 ....مواجه بوده است

؛ افزایش مجدد قیمت گوشت در گفتگو با مهر اعالم شد

 عرضه جگر گرم ممنوع شد/گوسفندی

http://www.mehrnews.com/news/4021504 

 

 

 

 

 

رئيس اتحادیه  علی اصغر ملکی،  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری مهر،
از افزایش قيمت گوشت گوشت گوسفندی در هفته جاری خبر داد و  گوشت گوسفندی،

ال حاضر تومان گران شده و در ح ۱۰۰۰تا  ۵۰۰این نوع گوشت بين  طی هفته جاری : اظهارداشت
با بيان  وی. هزار تومان است ۴۲تا  ۴۱قيمت هرکيلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان حدود 

حدود یک ماه است که : تومان گران شده است، گفت ۱۰۰۰تا  ۵۰۰اینکه این نوع گوشت حدود 
 .ساعت در پيش سرد قرار بگيرد ۲۴جگر گوسفندی نيز قبل از عرضه به بازار باید 

از افزایش قيمت گوشت گوشت گوسفندی در هفته  خبرنگار مهر ر ملکی در گفتگو باعلی اصغ
تومان گران شده و  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰این نوع گوشت بين  طی هفته جاری : جاری خبر داد و اظهارداشت

هزار تومان  ۴۲تا  ۴۱ن حدود در حال حاضر قيمت هرکيلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگا
  . ...است

ضرورت تحقیق در مورد مالکان :نماینده یزد در مجلس شورای اسالمی

 زده هستیم درجریان گرفتاری کارگران بحران/  سازی های کاشی هکارخان
تير  ۱۴ وگو با خبرنگار ایلنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه محمدرضا تابش در گفت

اگر خبر : گوید نماینده یزد در مجلس شورای اسالمی میمحمد رضا تابش ، : آمده است ۱٣۹۶
های کاشی سازی صحت داشته باشد باید در جهت حفظ منافع  مشترک بودن کارفرمای کارخانه

به خبر مشترک او . کارگران این واحدهای صنعتی، به وضعيت پيش آمده رسيدگی کرد
: دواکنش نشان داد و خاطرنشان کر سازی استان یزد های کاشی های کارخانه کارفرما بودن

زده مسئله مهمی است که باید راجع به  های کاشی سازی بحران مشترک بودن مالکان کارخانه
های الزم را انجام  آن تحقيق کرد و در صورتی که این خبر حقيقت داشته باشد باید پيگيری

حفظ این صنعت در استان، اهميت رسيدگی به وضعيت : این نماینده مجلس افزود ....دهيم
 ....کند زیرا تاثير بسيار زیادی بر اقتصاد مردم یزد دارد کار را بيشتر می کارگران کاشی
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! کارخانه سپید نام زاگرس کماکان پرداخت نشده است مطالبات کارگران

 !تهدید کارگران معترض به اخراج از کار

جمعی از کارگران : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی ،
کارخانه سپيد نام زاگرس حقو های ماههای گذشته خود را دریافت نداشته اند و سخت معترض 

اسفندماه : قطب صنعتی شهرستان سامان گفت 2اتيلن فاز  یکی از کارگران شرکت پلی. اند
سال گذشته مقداری پول هم به عنوان حقوق و هم به عنوان سنوات و عيدی به ما دادند و قرار 

ایم را تا آخر خرداد و یا تيرماه پرداخت کنند اما هنوز خبری از  ماهی که حقوق نگرفته 15بود بقيه 
به رئيس شرکت که برای حقوقمان مراجعه : یکی کارگران گفت....این حقوق نيست که نيست

گوید باید عجله کنيد  صبر ایوب داشته باشيد اما برای کار کردن می"باید : گوید  می کنيم ،  او می
نشين هستم صاحب خانه برای  مگر من که اجاره! ، صبر ایوب تا کی؟"شيطان عجول باشد و مثل

تاکنون اقدامی : یکی دیگر از کارگران نيز ادامه داد..اش از من صبر ایوب دارد؟  خانه  دریافت اجاره
 که منجر شود ما به پولمان خود برسيم صورت نگرفته و قول خيلی کارها را در پی اعتراضاتی که

 .ها نيست حال هيچ خبری از وعده  ایم داده بودند ولی تا به داشته

 روز گذشته در بیرجند اتفاق افتاد؛
 تجمع کارگران آیدا سرام در اعتراض به معوقات مزدی

 

گروهی از کارگران کارخانه :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه
فعاالن معترض  .، در مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمع کردند«آیدا سرام»کاشی و سراميک 

خت از کارگران شاغل در این واحد توليدی، تاخير در پردا تن ۲۰۰  دليل اعتراض حدود: گفته اند
دليل دیگر اعتراض کارگران :همچنين گفته اند  .ماه گذشته بوده است ۵مطالباتشان در حداقل 

چند ماه گذشته   به تعویق افتادن حق بيمه آنان به سازمان تأمين اجتماعی طی  این کارخانه
وقتی برای پی گيری مطالبات صنفی خود واکنش نشان :  اعالم می دارند  کارگران معترض.است
توليد کننده « آیدا سرام»گفتنی است ... .دهيم کارفرما کارگران را تهدید به اخراج می کندمی 

تمام . ...شود کاشی و سراميک، شرکتی تازه تاسيس است و تحت مالکيت خصوصی اداره می
به   اند حقوق و معوقات خود را رسد نتوانسته نفر می۲۰۰کارگران این شرکت که تعدادشان به 

 .کنند موقع دریافت

 گزارش کوتاه از وضعیت زنان کارگر قالی باف شهر کامیاران

بَر   ُگلی/   کسی  نه/  زیِر پا داشت  فرشی  نه/ اما هرگز/  کاشت  و ُگل  بافت  فرش/  تا روِز مرگ

 .گذاشت  َمزاَرش

 «شيرکو بيکس»

زنان :  است آمده ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه برپایه گزارش کميته هماهنگی در کانال تلگرامی ،
کارگر قالی باف مجبور هستند در کنار کارهای منزل، ساعت ها وقت خود راصرف قالی بافتن کنند 

این یکی از شکل های استثمار است که . تا شاید بتوانند لقمه نانی بر روی سفره خانواده بياورند
بافتن دستمزدی این کارگران بعد از ماه ها گره زدن و قالی . امروزه به وضوح دیده می شود

دریافت می کنند که نه تنهانمی توانند با آن نيازهای اوليه زندگی خود را تامين کنند، بلکه دچار 
زندگی این کارگران اکثرن در . انواعبيماری ها از قبيل کمر درد و مشکالت بينایی و غيره می شوند

لق قالی ها و تابلو قالی باف های زیادی مشغول گره زدن و خ. یک سطح و به یک شيوه است

 .فرش های زیبایی هستند، اما فقط تعداد مشخصی از آنها بصورت شغل اول به آن می پردازند

هرچند که مردها نيز به این کار مشغول هستند، اما تعدادی از زن های قالی باف بصورت پاره 
ندارند و  ساعت کار مشخصی. وقت فرش می بافند و همزمان کار منزل را نيز انجام می دهند

بصورت نسبی اگر . وقتی که کار منزل و بچه داری به آنها مجال بدهد به سراغ دار قالی می روند

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507672-تجمع-کارگران-آیدا-سرام-در-اعتراض-به-معوقات-مزدی
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. هزار تومان بدست می آورد ٨۰۰ساعت در روز کار کند، با فروش قالی اش ماهی  ٨کسی 

 .(البته این مبلغ متناسب باکيفيت کار و سرعت عمل کارگران فرش باف متغيير است)

اکثریت آنها از . هزار تومان خودشان را بيمه کنند ۷۰ها می توانند با پرداخت ماهيانه  فرش باف
بخش فقير و زحمتکش جامعه هستند که برای گذراندن امورات زندگی پر از مصيبت شان به اجبار 

 ....و یا بصورت پاره وقت یا تمام وقت مشغولقالی بافتن هستند

 گزارشی درباره وضعیت صیادان انزلی

حسين یکی از صيادانی : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه   
است که ساخت و ساز در حاشيه ساحل بندر انزلی باعث شد تا از یک صياد تعاونی به ماهيگير 

ساخت و سازهای صورت گرفته در حاشيه .آزاد تبدیل شود و نتواند از حقوق خود برخوردار باشد
حل بندر انزلی موجب تغيير شرایط کاری بسياری از صيادانی شده که پيش از این در قالب سوا

این گروه از ماهيگيران که تا چندی پيش از حق . اند به ماهيگيری مشغول بوده   شرکت تعاونی
. ندعنوان صيادان آزاد به دریا بزن اند امروز مجبور هستند به بيمه و مطالبات خاص خود برخوردار بوده

چی را تغيير داده و کار صيد را با مخاطرات بيشتری   این اتفاق مسير زندگی ماهيگيران انزلی
او . کند است که حدود بيست سال ماهيگيری می  ساله ٣۵حسين جوانی ... همراه کرده است

که با   یک شرکت تعاونی)چند سال پيش به صورت قانونی در شرکت تعاونی پَره : گوید می
ها در محلی تعيين شده تورهای  این شرکت. گيرد صياد شکل می ۱۰۰تا  ۵۰مشارکت 

مشغول به کار .( کنند کنند و به صورت دسته جمعی ماهيگيری می گيری خود را پهن می ماهی
ها مجبور شدیم  های جدید و مرزبندی دریا برای تردد کشتی بودم ولی به دليل ساخت موج شکن

این پَره نزدیک به صد صياد مشغول به کار بودند که اکنون یا منبع  در. محل پَره خود را ترک کنيم
زمانی : دهد او ادامه می. شوند درآمد دیگری دارند یا به عنوان صياد آزاد و غيرمجاز شناخته می

که هنوز پَره ما پابرجا بود همانند دیگر کارگران و کارمندان تحت پوشش بيمه بودیم و مطالبات 
وسازی که در ساحل انزلی رخ داد به نوعی  شتيم اما پنج سال پيش با ساختخاص خودمان را دا
حسين در پایان خاطرنشان .... حاال نه از بيمه خبری است و از مطالبات. از کار بيکار شدیم

های دیگری به  به غير از شرکت ما که به دليل ساخت و ساز تعطيل شده است شرکت: کند می
تا آنجا که من . کارشان به تعطيلی کشيده شده است... انه و دالیلی چون نزدیکی به رودخ

اند یعنی نزدیک  اطالع دارم در پنج سال اخير صيادان شش، هفت پره به سرنوشت ما دچار شده
کنم که نکند روزی بياید که دیگر نگذارند در دریا ماهيگری  برخی مواقع به این فکر می. نفر ۶۰۰به 

 .ر نباشدشاید آن روز زیاد دو. کنيم

 طلب مزدی کارگران معدن شکافان تهران به ماه نهم رسید

 
ن از به منابع کارگری گيال:آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه

معدن شکافان » نفر از کارگران شاغل در شرکت  ٨۰تعویق افتادن نه ماهه دستمزد نزدیک به
شرکت معدن شکافان تهران در زمينه توليد شن وماسه وسنگ در . دهند خبر می« تهران

کنند از  کارگرانی که در این واحد معدنی کار می  شهرستان رودبار استان گيالن فعاليت دارد و
عالوه به پرداخت نشدن این طلب ...  .ماه سال گذشته تاکنون بابت مزد معوقه طلبکارندمهر 

مزدی، بيمه این کارگران نيز به سازمان تامين اجتماعی واریز نشده است و در نتيجه سازمان 
کارگران شرکت معدن ..  .تامين اجتماعی از تمدید دفترچه درمانی کارگران خودداری کرده است

گویند که  ترین مشاغل است، می با یادآوری اینکه کار در معدن یکی از سخت« هرانشکافان ت»
های قانونی داریم که تازه همين مبلغ نيز با  باوجود انجام کار سخت درآمدی نزدیک به حداقل

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507736-طلب-مزدی-کارگران-معدن-شکافان-تهران-به-ماه-نهم-رسید
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این معدن از شرکتهای   از آنجایی که: کارگران می گویند... .شود تاخير چند ماهه پرداخت می
بعد تشکيل    است  گذاری امير منصورآریا در شهرستان رودبار سط گروه سرمایهاحداث شده تو

معدنی تقریبا از پایيز سال گذشته بابت دیون معوقه   پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد
 .به بانک ملی واگذار شده است

هزار زن از بازار ۶۰۰خروج ساالنه /بازار اشتغال« مردانه شدن» /زنان 

 محمد جندقی/ گزارش  کار

http://www.mehrnews.com/news/4021918 

 

 

 

 

 

درصدی  ۱۱.۱با افزایش  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
درصدی مواجه  ۱۲.۶، تعداد شاغالن زن با کاهش ٨۴نسبت به سال ۹۴شاغالن مرد در سال
ه مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بيکاری مواجه توان گفت با پدید بوده؛ بدین ترتيب می

ها  های اخير به یکی از موضوعات مهم و تأثيرگذار در تصميم گيری اشتغال زنان طی دهه... .هستيم
زنان همانند مردان به عنوان منابع ارزشمند در توسعه و . های کشور تبدیل شده است ریزی و برنامه

ضمن اینکه بانوان از لحاظ سطح دانش و توانایی ها، . دارندای  پيشرفت جامعه نقش تعيين کننده
توانند در شرایط کنونی و تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور زمينه  ظرفيت بالقوه ای دارند و می

توان به این نتيجه  می ۹۴تا  ٨۴ ساله ۱۰با بررسی روند اشتغال بانوان طی  .ساز تحول باشند
تر زنان نسبت به مردان، مردانه  ير مسائل فرهنگی، دستمزد پائينرسيد که در کنار برخی عوامل نظ

سایر موارد چون پرداخت یارانه ها که به ... های خانه و فرزندآوری و  بودن برخی مشاغل، مسئوليت
های زندگی به ویژه در مناطق روستایی شده است و همچنين  نوعی موجب جبران بخشی از هزینه

خصوص به کارگيری زنان به دليل تصویب برخی قوانين و مقررات حمایتی  کاهش تمایل کارفرمایان در
در کاهش نرخ مشاکرت اقتصادی و افزایش ( مانند افزاش مدت زمان مرخصی زایمان)از زنان شاغل 

 ....نرخ بيکاری زنان طی این سالها بی تأثير نبوده است

 :داد معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر 

 ابالغ شد 96تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 
 

معاون رفاه احمد ميدری، : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،چهارشنبه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبير شورای عالی بيمه خدمات درمانی از ابالغ اجتماعی 

: مصوب هيئت وزیران جهت اجرا خبر داد و تصریح کرد 96تعرفه خدمات پرستاری در منزل ،در سال 
است ؛   پرستاری در منزل بی شک یکی از نيازهای مبرم و حلقه مفقوده نظام سالمت کشور

مطب پزشکان در ساعات روز و شب و ایام تعطيل، معضالت ترافيک شهری و عدم دسترسی به 
یا عدم امکان جابجایی بيماران و سالمندان، نياز به استفاده از خدمات شبانه روزی و قابل 

درصدی و استقرار پدیده  ٨با عبور جمعيت سالمند از مرز ....دسترس را دو چندان می نماید
دمات پرستاری در منزل بيش از گذشته ضرورت یافته است تا هم سالمندی در کشور حمایت از خ

های  سالمندان در مراجعه به مراکز درمانی حل شود و هم هزینه  های بيماران و محدودیت

 ....های بيمارستانی کاهش یابد سيستم در خصوص اشغال تخت

 کار پرستاران اهری تاخیر شش ماهه در پرداخت  کارانه و اضافه

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507837-تعرفه-خدمات-پرستاری-در-منزل-در-سال-ابلاغ-شد
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رئيس هيئت دبيره نظام پرستاری :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش سالمت نيوز ، چهارشنبه
کارانه پپرداخت می شود و پرستاران از این . تاکنون هر ماه یک اضافه کار  95از اسفند : اهر گفت

ماه عقب هستيم و  4ماه و اضافه کار 6وی افزود در این پرداختی ها کارانه . شيوه راضی هستند 
عدم پرداخت ماه ها کارانه  بدین ترتيب . البته نسبت به ساليان گذشته وضعيت مناسب تر است

کار  برپایه گزارشات منتشره،کارانه آذرماه و اضافه. کار پرستاران اهر رسانه ای شد و اضافه
ماه  اضافه کار پرستاران 4اه کارانه وم6ماه این پرستاران پرداخت شده است بعبارتی دیگر  بهمن

 .اهرپرداخت نشده است

 

 تجمع صنفی روبروی سازمان منطقه آزاد اروند 2برگزاری 
 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82587847/ 
 

 

کارگران اخراجی خدمات شهری   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ ایرنا، چهارشنبهخبرگزاری  به گزارش 
ماه حقوق، عيدی و  2:مشهر در خصوص دالیل اجتماع صنفی خود به ایرنا گفتندشهرداری خر

  .پاداش آخر سال و چهار ماه بيمه از سوی پيمانکار پرداخت نشده است
در هوای گرم و شرجی خرمشهر از صبح تا دیر وقت، مشغول نظافت و کار :این کارگران می گفتند

وزی حالل ببریم، ولی همين حقوق کم نيز به موقع هستيم به اميد آنکه حداقل برای خانواده ر
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی قول :این کارگران افزودند .پرداخت نمی شود

داده بود که هيچ کارگری اخراج نشود ولی همه ما از سوی پيمانکار منطقه آزاد اروند اخراج 



 .شدیم
گران در کانال خبری ایرنا خوزستان، شهرداری به گزارش ایرنا پس از اعالم تجمع صنفی کار

 .نفر از کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر را تکذیب کرد 70خرمشهر در اطالعيه ای، اخراج 
کارگران ذکر شده از پرسنل شهرداری خرمشهر نبوده و از نيروهای :این اطالعيه می افزاید

ت شهری هستند که با توجه به اتمام خدماتی پيمانکار سازمان منطقه آزاد اروند در بخش خدما
 .قرارداد پيمانکار با سازمان متبوع ، کارگران مربوطه فعاليت کاری خود را از دست داده اند

 

 اجتماع صنفی کاگران یک شرکت روبروی سازمان* **

نيز روز چهارشنبه به ' آلپا ' نفر از کارکنان شرکت کارکنان شرکت لوله سازی  50به گزارش ایرنا 
ليل آنچه مهيا نشدن شرایط ادامه کار در این شرکت می ناميدند، روبه روی ساختمان مرکزی د

علی رغم وجود بازار برای محصوالت :این کارکنان می گویند.سازمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند
توليدی شرکت وجود مواد اوليه و نيروی متخصص در این شرکت، به دليل مشخص نبودن مدیریت، 

یکی از کارکنان که خواست نامش در خبر ذکر .هفته متوقف شده است 2د شرکت به مدت تولي
کارکنان شرکت لوله سازی یک سال حقوق و چهار ماه بيمه از شرکت مطالبه دارند :نشود گفت

بعد از مطالبه از شرکت متاسفانه همه ما :وی افزود.ولی کسی پاسخگوی مطالبات انها نيست
این کارگر .سال سابقه کاری دارند 15که هر کدام از کارکنان بيش از اخراج شدیم در حالی 

متوليان اصلی این شرکت در خارج از کشور حضور دارند و نمایندگان آنها وکالت الزم برای :گفت
 ...کارهای اجرایی شرکت ندارند

 

 ماه کارگران شهرداری مریوان پرداخت نشده است ۴حقوق 
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 می شود؛گفته برپایه خبرمندرج :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه زریوار خبر، به گزارش خبرنگار
توسط شهرداری شهر مریوان پرداخت نشده شهرداری  کارگرانتعدادی از ماه  4حقوق 

از اسفند سال گذشته تاکنون  :از وی برده شود، گفت یکی از کارگران که نخواست نامی.است
: وی افزود. ماه حقوق دریافت نکردیم و با مشکالت مالی زیادی رو به رو هستيم 4به مدت 

 .کارگران بدليل ترس از اخراج نمی توانند به وضع موجود اعتراض کنند
جود از رسانه ها خواست فرزند یکی از کارگران زحمت کش شهرداری با ابراز ناراحتی از وضع مو

 ....ماه حقوق دریافت نکرده اند 4به فکر کارگرانی باشند که 
هم دریافت  ی رااضافه کارمبالغ کارگران عيدی و پاداش و همچنين : از کارگران گفتدیگر یکی 

اما حقوق اردیبهشت و خرداد ماه  حقوق فرودین ماه کارمندان وایز شده: وی افزود.نکرده اند
 .…آنها هنوز پرداخت نشده است سالجاری 

 

ماه  ۵گره کور /ادامه تجمع کارگران خدمات شهری خرمشهر مقابل منطقه آزاد اروند
 های انباشته در شهر حقوق معوق کارگران و زباله

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/14/1065235 

http://zariwarkhabar.com/


 

ماه از عدم پرداخت حقوق و  ۵: استآمده  ۱٣۹۶تير  ۱۴ به نوشته خبرگزاری تسنيم، چهارشنبه
گذرد، کارگران خدمات شهری  بيمه کارگران شهرداری خرمشهر و اعتصابات متعدد آنان می

زمان با روز کارگر مقابل منطقه آزاد اروند تجمع کرده و خواستار پرداخت  شهرداری خرمشهر هم

 .حقوق معوق خود شدند

 

تصابات باال گرفت، با باال گرفتن اعتصابات رسيدگی به از آن این اع  در تعطيالت نوروزی و پس
ها در سطح  ماه است که زباله3اکنون بيش از .های مختلف متوقف شد خدمات شهری در بخش

ها  کار شده و ناچار به سوزاندن زباله به شود، برخی از شهروندان خود دست آوری نمی شهر جمع
زیست و بهداشت عمومی در پی  رای محيطاند که تبعات بدی ب در محيط مسکونی خود شده

ماه جمعی از کارگران شهرداری در ادامه اعتصاب خود به منطقه آزاد اروند  اردیبهشت11از .دارد
 :...، شهردار خرمشهر اظهار می داردفر محمدعلی دوایی. مراجعه و درب این سازمان تجمع کردند

ویژه  ای است، هر دستگاهی به يچيدهحقوق کارکنان و کارگران شهرداری خرمشهر یک جریان پ
شهرداری باید توان ارائه حقوق بر اساس درآمد خود را داشته باشد اما در شهرداری خرمشهر 

: کند شهردار خرمشهر عنوان می...یک ضعف بزرگ است حقوق مجموعه را وابسته کردند و این
پرداخت کند را پرداخت نکرده پاالیشگاه نفت آبادان عوارض آالیندگی که متعهد است به شهرداری 

های  یک بخش مهم منبع تأمين حقوق کارکنان شهرداری است که مختل شده البته قول و این
های مهم  یکی دیگر از چالش: کند فر بيان می دوایی.... زودی پرداخت شود مساعدی دادند که به

ارکنان فعلی و نبود مبلغ خالص بدهی است چراکه فقط حقوق خالص نيست، سنوات و بيمه ک
سال پيش 10نشده که بعضی از این موارد به بيش از  برخی بازنشستگان درگذشته پرداخت

شهردار خرمشهر .های پراکنده است گردد، تالش ما برای پرداخت کامل این بدهی بازمی
طور طبيعی هرروز شاهد اعتصاب کارگران و یا پيمانکاران بودیم و  به: کند خاطرنشان می

باید دید که تا چه زمان طلسم این سکوت با ورود قاطع دولت شکسته خواهد شد و ....هستيم
شهروندان منطقه آزاد اروند در خرمشهر تا به کی باید شاهد پایان وضعيت نابسامان خدمات 

 .شهری باشند

شکستن دوربین ها / بازنشسته های نیشکرهفت تپه(تیر14)تجمع صبح امروز

 وشیشه های مدیریت وحسابداری

http://www.kanoonm.com/2772 



 

ه گزارش یکی زا کارگران نيشکر هفت تپه ،به نقل از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، ب
بازنشسته شدند جهت پيگيری ۹۵تيرماه، کارگرانی که اسفند ۱۴شنبه  ۴چهارشنبه  

نجا مراجعه مطالباتشان دودسته شدند؛ گروهی برای گرفتن جواب پيگيریهای فرماندار شوش به آ
در فرمانداری به جای گرفتن جواب تهدید شدند که اگر . کردند و گروهی در شرکت تجمع کردند

این برخورد از . آنجا را ترک نکنند دستور داده خواهد شد تا نيروی انتظامی آنها را جمع آوری کنند
سته ها که طرف مسوولين فرمانداری سبب شد کارگران به شرکت برگشته و همراه دیگر بازنش

درب ورودی شرکت را بسته بودند به مدیریت شرکت وحسابداری حمله کرده و اقدام به شکستن 
معنی منشور حقوق : کارگران می گویند.دوربين ها و شيشه های مدیریت و حسابداری کنند

شهروندی برای کارگران این است که شرکتی را با این همه بدهی و هزاران کارگر به بخش 
کارگران می . کارآمد وناتوان واگذارکرد و کارگران به جای پاسخ، تهدید می شوندخصوصی نا

، کم باتون وگازاشک ٨۰نيز، دردهه ( احمدی نژاد)آقای ریيس جمهور، ما درزمان دولت قبل : گویند
ما به شما رای نداده ایم که نزد . کارگران بارها بازداشت زندانی و اخراج شدند. آور نخورده ایم

ماه  ۴ما به شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی ما . اده خود شرمنده و تحقيرشویمخانو
بدون اعتبار باشد و وزیر کار دولت شما از تحت پوشش بيمه ای قرارگرفتن افراد مستمند حرف 

شما دارید با جامعه کارگری چه ميکنيد؟ طرح کارورزی شما کارگران و تحصيلکردههای ! بزند
شما فقط به فکر آمار و اقدام ! به جای اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهد کرد دانشگاهی را

سوال ....شما درجهت حمایت از سرمایه دار نيروی کار را نابود ميکنيد. هستيد نه اشتغال پایدار
ما این است چرا وقتی به قدرت رسيدید همه چيز را فراموش کردید؟ دیگرچه بکنيم چقدر فریاد 

 هرچه کنيم حق است؟؟؟بزنيم که 

 ؛۹۶های مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری بهار  بر اساس داده

درصد افزایش داشته  ۰.١بیکاری در بهار  نرخ/ بیشترین نرخ بیکاران در استان البرز 

 است
 

 
های جدید مرکز آمار  داده:آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ چهارشنبه   

دهد که بيشترین نرخ بيکاری در استان های  ایران از نرخ بيکاری در بهار سال جاری نشان می
های البرز، چهارمحال و  نرخ بيکاری در استان. وجود داردالبرز، چهارمحال و بختياری و کرمانشاه  

درصد بوده  ۲۰.۲درصد و  ۲۰.٣درصد  ۲۰.۴ترتيب   به ۹۶بختياری و کرمانشاه در بهار سال 
های مرکزی، سمنان و همدان قرار  در انتهای جدول منتشر شده از سوی مرکز آمار استان.است

درصد، در استان سمنان  ۷.۴بيکاری در استان مرکزی نرخ .دارند که کمترین نرخ بيکاری را دارند
به صورت کلی بر اساس گزارش مرکز آمار .درصد بوده است ٨.۹درصد و در استان همدان  ٨.٨

درصد افزایش نسبت به زمستان گذشته به  ۰.۱ایران، نرخ بيکاری در فصل نخست سال جاری با 
 .درصد رسيده است ۱۲.۶

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507998-بیشترین-نرخ-بیکاران-در-استان-البرز-نرخ-بیکاری-در-بهار-درصد-افزایش-داشته-است
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507998-بیشترین-نرخ-بیکاران-در-استان-البرز-نرخ-بیکاری-در-بهار-درصد-افزایش-داشته-است
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/507998-بیشترین-نرخ-بیکاران-در-استان-البرز-نرخ-بیکاری-در-بهار-درصد-افزایش-داشته-است


هزار حلقه چاه غیر مجاز در دماوند  ۳:ستان دماونددادستان عمومی و انقالب شهر

 شناسایی شد

http://www.mehrnews.com/news/4022826 

حسن ابراهيمی  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه دماوند،/به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
وند هزار حلقه چاه غير مجاز در دما ٣: دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند گفتبسابی ،

اصلی ترین فعاليت دادسرا آمار و ارقام نيست بلکه : داشت اظهار  وی . شناسایی شد
عملکردهایی است که جز آمار و ارقام نخواهد آمد، در طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در 

دادستان عمومی و ....راستای پيش گيری از وقوع جرم در شهرستان دماوند انجام شده است
بيشترین فراوانی جرم در شهرستان دماوند از نظر کمی در : ماوند بيان کردانقالب شهرستان د

پرونده   زمينه مزاحمت، سرقت، فحاشی، ضرب و جرح است و از نظر کيفی بيش ترین فروانی در
دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند .های تصرفات و ساخت و سازهای غير مجاز است

لف بسيار مصمم و پيگير هستيم که یکی از این موضوعات، انشعابات در برخورد با ادارات متخ: گفت
غير مجاز است که به طور جدی با این موضوع برخورد کرده ایم و در این رابطه نيز یکی از روسای 

وی در خصوص چاه های غير مجاز در شهرستان . ...ادارات را با پرسنل مرتبط دستگير کرده ایم
حلقه چاه غير مجاز در دماوند شناسایی شده است و در تالش هستيم هزار  ٣حدود : دماوند گفت

 .تا با متخلفان در این زمينه برخورد کنيم

 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند ١۹ :وزیر راه و شهرسازی

http://www.mehrnews.com/news/4023500  / 

عباس آخوندی، : آمده است ۱٣۹۶ تير ۱۵ شنبهپنج اهدان ،ز/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
ميليون نفر است و ميزان حاشيه  ۵۹جمعيت شهری ایران حدود : وزیر راه و شهرسازی گفت

ميليون نفر در سطح کشور  ۱۹نشينی و بدمسکنی در بافت های فرسوده و سایر بافت ها حدود 
ها به وضعيت زندگی شهروندی در کشور نامناسب است و این تن: اظهار داشت وی .است

درصد جمعيت کشور در وضعيت  ٣۵یعنی حدود : گفت او . سيستان و بلوچستان اختصاص ندارد
حاشيه نشينی یک : گفت آخوندی...درصد هم متغير است ۴۱نابسامانی زندگی می کنند که تا 

مسئله ملی است و به همين علت برگزاری جلسات ستادهای بازآفرینی شهری در استانداری ها 
وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل بافتهای حاشيه نشين ... ی ها پيش بينی شدو فرماندار

رویکرد وزارت راه و شهرسازی تعریف محله است و این : نداشتن هویت محله ای است، ادامه داد
محالت ساختار خودش را از حيث امکانات از جمله مدرسه، مسجد ،بازار و روابط اجتماعی می 

نکته بسيار مهم برای پيوستن حاشيه به : وی خاطر نشان کرد...نقشه نيست خواهد و تنها روی
متن اینکه سازمان اجتماعی را بپذیریم بنابراین در ابتدا باید فضای عمومی و شاکله شهری را ایجاد 

وزارت راه : وی تصریح کرد. کنيم زیرا مکان فاقد خيابان ، ساختار اجتماعی و هویت هيچ ارزشی ندارد
سازی برای ایجاد فضای عمومی با تمام امکانات اعم از خانه سالمت، بهداشت، مدرسه و و شهر

تامين قير برای آسفالت معابر در سکونتگاه های غيررسمی، حاضر به هر نوع همکاری و کمکی 
 .است

حساسیت شورای عالی امنیت ملی به : معاون آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد 
 عادالنه آب باید اصالح شودقانون توزیع / موضوع آب

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960415000915 

، معاون وزیر رحيم ميدانی :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنج ،خبرگزاری دولتی فارس گزارش  هب
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری  با اشاره به اینکه وضعيت نيرو در امور آب و آبفا،

وضعيت آب و : برداران و مصرف کنندگان است، گفت نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره
های زیرزمينی به قدری حساس شده که در شورای عالی امنيت ملی مطرح شده و باید  سفره

به قانون توزیع عادالنه آب اشاره  ميدانی. باتمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع بشتابيم
قانون موثری است، اما به اصالح نيازدارد و در دولت یازدهم قوه قضایيه در  ،این قانون: کرد و افزود

http://www.farsnews.com/


به تشکيل یگان  وی.مدیریت آب همکاری بسيار خوبی با این بخش داشته که جای تشکردارد
ا منوط به همراهی بيش ازپيش قوه حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد و تشکيل این یگان ر

 .قضایيه و نيروی انتظامی دانست

های مختلف پزشکی درحمایت از دستیاران  های رشته تجمعات رزیدنت ادامه
 !پاتولوژیست معترض

http://www.ghatreh.com/news/nn38233145 

های  رشته :تآمده اس ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهبه گزارش وب سایت قطره به نقل از خبرگزاری آنا، پنج
های  های علوم پزشکی از جمله دانشگاه شيراز و بهشتی درحمایت از رزیدنت مختلف دانشگاه 

 . پاتولوژیست  معترض دست به تجمع زدند

 

اعتراض کنندگان ضمن محکوم کردن احکام تعليق و محروميت از امتحان و قطع حقوق دستياران 
جامعه پزشکی یکپارچه در کنار »: عالم داشتندمعترض پاتولوژی با برافراشتن پالکاردی ا

درهمين رابطه در گزارشاتی که امروز رسانه ای شد،بيش از . «های پاتولوژی خواهد بود رزیدنت
ای به اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری به  سی تشکل دانشجویی کشور در نامه

های پزشکی به  اران دیگر رشتهامروز هم دستي.اند های وزارت بهداشت اعتراض کرده سياست
اعتراض کنندگان ضمن .اند های مختلف کشور تجمع کرده حمایت از دستياران پاتولوژی در دانشگاه

محکوم کردن احکام تعليق و محروميت از امتحان و قطع حقوق دستياران معترض پاتولوژی با 
های طب بالينی  رای رشتهچرا دامپزشکان باید ب» :... استپالکارهایی که روی آن نوشته شده 

برخورد پادگانی با اعتراض منطقی در شان دولت تدبير و اميد »و « انسانی تصميم گيرنده باشند
از رئيس جمهوری خواستند به برخوردهای وزیر بهداشت در مواجهه با منتقدان خاتمه « نيست

 .دهد

 بازار کارهزار دکتر بیکار به ۲۰۰ای که گذشت ورود  تعاون و اشتغال در هفته

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/15/1454757 

 

اعالم نرخ   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنج ،خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ملی "ا به بازار کار، تدوین برنامه هزار دانشجوی دکتر۲۰۰، ورود ۹۶درصدی بيکاری در بهار ۱۲.۶

تا نيمه دوم سال جاری و گالیه نماینده کارگران از خلف وعده ربيعی اخبار مهم این هفته " اشتغال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بيکاری در فصل نخست سال جاری با  .تعاون و اشتغال بود

روند تغييرات این نرخ  ....د رسيده استدرص12.6درصد افزایش نسبت به زمستان گذشته به 0.1
، 1395درصد و نسبت به زمستان  0.4، 1395حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 

حدود "علی ربيعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه  .درصد افزایش داشته است 0.1

https://www.tasnimnews.com/


ما امروز برای : گفت" زار کار هستندهزار دانشجوی دکتری داریم که در آستانه ورود به با200
از دیگر خبرهای کارگری  .هزار ميليارد تومان هستيم700درصدی نيازمند حدود 8تحقق نرخ رشد 

این خبر از آن جهت حائز . «نام در کارورزی دارند ها امکان ثبت اولی فقط شغل» : هفته این بود
نام در  سؤال پيش آمده بود که آیا با ثبت اهميت بود که برای برخی از متقاضيان طرح کارورزی این

عالءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال این خبر را شود؟  طرح کارورزی بيمه بيکاری قطع می
توانند در طرح  ماه دارند می3ها یا افرادی که سابقه بيمه کمتر از  اولی تنها شغل: وزارت کار گفت

کنند که با ثبت نام در سامانه کارورزی  ری دریافت نمیکارورزی ثبت نام کنند، بنابراین بيمه بيکا
 ....دچار مشکل شوند

معوقات حقوق کارگران سد شفارود :نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس

 شودپرداخت 

62/168526-http://www.mojnews.com 

، نماینده شکریمحمود  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنجاز رشت،  خبر گزاری موج ه گزارشب
بيش از  :مردم رشت در مجلس طی نشستی با حضور الریجانی در شهر رشت اعالم داشت

وی با بيان اینکه هنوز پروژه های سال  .استن را متوقف شده درصد پروزه های عمرانی گيال80
کارگران سدشفارود شش ماه است که پرداخت نشده  حقوق :گفتبرزمين مانده است  1395
همچنين . مدیریت اب و مافيای برنج بزرگترین مشکل کشاورزان است: داشتاظهار  او... .است

مافيای برنج به بهانه سودجویی و  :در این نشست تصریح کردمحمدصادق حسنی جوریابی 
درصد برنج  90 بطوری کهخود مشکالت برنج کاری را در کشور بزرگنمایی می کنند  واردات توسعه

ن رویه مدیریت شود طی یک سال آینده قادر به صادرات و اگر ای گيالن در دست واسطه هاست
با بيان مشکل ته نشينی رسوب در تاالب انزلی، خواستار  نماینده انزلی،. برنج خواهيم شد

ب نيستيم و های اندک قادر به نجات تاال بودجهپيگيری و حمایت از این تاالب شد و گفت، با
وی با اشاره به ورود فاضالب و .دچار خواهد شد دریاچه اروميه با این روند و سرنوشت تاالب این

هزار 500هزار هکتار مساحت هست که ساالنه 16بر  تاالب انزلی بالغ: رسوبات به تاالب ادامه داد
وی با اشاره به آمار باالی گردشگران و بازدیدکنندگان از این .تن رسوب وارد آن ميشود

 ....تاالب،مساله تاالب انزلی را یک مساله جهانی عنوان کرد

 

 اضافه کاری مسابقه/ کنند میساعت در هفته کار  ٤٤میلیون نفر بیش از  ١۰
 پژوهشگر اقتصادی-شفیعیسعیده 

 
http://www.sharghdaily.ir/News/135286 

در چند روز گذشته، مرکز آمار ايران  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنج به نوشته روزنامه شرق،
اساس نرخ مشارکت به باالترين  هاي مربوط به بازار کار را منتشر کرد که براين جديدترين شاخص

هزار نفر را ثبت  ٣۰۰و  ميليون۲٣ه رسيده و تعداد شاغالن نيز رکورد رقم خود در يک دهه گذشت
، (۱٣۹٦تا بهار  ۱٣۹٥بهار )دهد در يک سال گذشته  بررسي اين گزارش نشان مي. کرده است
هزار نفر به  ۲۰۰هزار نفر به شاغالن و  ۹٦٥هزار نفر به جمعيت فعال،  ۱۰۰و  ميليون بيش از يک
در چهار سال فعاليت دولت يازدهم نيز نرخ قابل ذکر است ؛ .استكار افزوده شده  جمعيت بي

كاري در دولت دهم  درصد بوده که نسبت به ميانگين بي  ۱۱.۱طور متوسط معادل  كاري به بي
در سال پاياني فعاليت دولت يازدهم . کمتر است و با رقم ميانگين دولت نهم تفاوت چنداني ندارد

البته بايد توجه داشت اين رقم در حالي به دست آمده . رسيد درصد ۱۱,٣اين شاخص به ( ۱٣۹٥)
تا سطح بيش از صد )هاي نهم و دهم بيشترين منابع مالي حاصل از افزايش قيمت نفت  که دولت

هاي اقتصادي و رشد اشتغال در اختيار داشتند؛ اما دولت يازدهم  را برای توسعه فعاليت( دالر
 .دالر در بازار به فروش رسانده است ٤۰تا  ٣۰طور متوسط بين  نفت را به
 كاري نرخ بي

 ۱۲,٦كاري در فصل بهار سال جاري معادل  براساس جديدترين گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بي
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درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته، چهار دهم واحد درصد رشد نشان 
هزار نفر در بهار سال گذشته  ۷٥۷و  يليونم درصدي از دو ٦.٥كاران نيز با رشد  تعداد بي. دهد مي

 .هزار نفر در بهار سال جاري افزايش يافته است ۹٣٥و  ميليون به دو
درصد است که نسبت به  ۱۰,٦كاري مردان  بررسي جزئيات اين رقم حاکي از آن است که نرخ بي

اري زنان ك اين در حالي است که نرخ بي. دهم واحد درصد افزايش يافته است سال گذشته سه
که اين رقم نيز نسبت به بهار ( درصد ۲۰.٨)كاري مردان است  در مدت یادشده حدود دو برابر بي

كاري در مناطق  ، نرخ بي۱٣۹٦همچنين براساس اين گزارش در بهار سال . گذشته افزايش دارد
 .درصد بوده است ۷.٨درصد و در مناطق روستايي  ۱٤.٤شهري 

 شاغالن با ساعات کار اضافي
ساعت در هفته کار  ٤۹درصد از شاغالن بيش از  ٤۰,۹براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران، 

با درنظرگرفتن . کنند که اين رقم نسبت به بهار و زمستان سال گذشته افزايش داشته است مي
هزار  ٥٣۰و  ميليون۹هزار شاغل، تعداد شاغالن با ساعات کاري اضافي بيش از  ٣۰۰و  ميليون۲٣

 .دهد هزار نفر افزايش نشان مي ٦۰۰ست که در يک سال گذشته حدود نفر ا

 اطالعیه کمپین برای آزادی اسماعیل عبدی

یک  ۱٣۹۶/  ۴/ ۱۴برپایه اخبار منتشره درسطح سایت ها و شبکه های مجازی، روز چهارشنبه ، 
با نامه امضای معلمان ، کارگران و هموطنان فرهيخته همراه  ۱۹۶٣۰لوح فشرده حاوی بيش از 

ای که توسط پنج نفر از کنشگران صنفی امضا شده بود و متقاضی آزادی معلم و فعال صنفی ، 
دفتر ریيس قوه  ۵آقای اسماعيل عبدی از ریيس قوه قضائيه بود به دليل خودداری کارشناس باجه 

 .  قضائيه  از تحویل گرفتن لوح و نامه با پست پيشتاز به دفتر ریيس قوه قضایيه ارسال شد

 ۱۹۶٣۰یک لوح فشرده حاوی بيش از  ۱٣۹۶/  ۴/ ۱۴روز چهارشنبه ، / بزرگواران : اطالعيه 
امضای معلمان ، کارگران و هموطنان فرهيخته همراه با نامه ای که توسط پنج نفر از کنشگران 

صنفی امضا شده بود و متقاضی آزادی معلم و فعال صنفی ، آقای اسماعيل عبدی از ریيس قوه 
دفتر ریيس قوه قضائيه  از تحویل گرفتن لوح و نامه  ۵يه بود به دليل خودداری کارشناس باجه قضائ

 . با پست پيشتاز به دفتر ریيس قوه قضایيه ارسال شد 

 .عين همان نامه به انضمام یک لوح فشرده به ریيس دیوان عالی پيشتاز شد *

بيرخانه ریاست مجلس شورای در ضمن عين همان نامه همراه با یک لوح فشرده تحویل د*

 .اسالمی گردید 

 . همانطور یک نسخه تحویل دبيرخانه کميسيون اصل نود مجلس شد * 

ضمن تشکر و قدردانی از همدلی ، همراهی و یاری شما بزرگوارانی که از ابتدای شروع کمپين 
اطف انسانی و جانانه ، فداکارانه و دلسوزانه در گسترش این کارزار تالش کردید اميدواریم عو

مهربان شما معلمان و کارگران بزرگوار بر قلوب و اندیشه های مسووالن موثر باشد و امکان آزادی 
کامل و برگشت به کار نه تنها آقای اسماعيل عبدی بلکه لغو احکام ناروای دیگر معلمان و کارگران 

 .را موجب شود 

 رگران بزرگواربا تشکر و قدردانی از تمام کنشگران صنفی معلمان و کا

 تقدیم لوح فشرده درخواست آزادی آقای اسماعيل عبدی: موضوع 

 با احترام و عرض ادب 

نوزده )  ۱۹۶٣۰محتوی درخواست و مشخصات بيش از (  CD) به پيوست یک عدد لوح فشرده 
معلم و هموطنان فرهيخته که متقاضی آزادی آقای اسماعيل عبدی ، ( هزار و ششصد و سی 

به مرکزیت ) ، دبير ریاضی ، فعال صنفی و دبير کل سابق کانون صنفی معلمان ایران  فرزند احمد



روز در اعتصاب  ٣۷به مدت  ۱٣۹۶/  ۲/  ۱۰زندانی می باشد و از  ۱٣۹۵/  ٨/  ۱۹که از ( تهران 

 . غذا بود ، تقدیم می گردد 

ر این معلم آزاده ، خواهشمندیم دستور فرمایيد ، هر چه زودتر در مورد آزادی و برگشت به کا

 .  فرهنگ دوست و دلسوز آموزش و پرورش کشور اقدام الزم را به عمل آورند 

 بحران گرما برای همگان است
 

http://www.sharghdaily.ir/News/135292 

این روزها  : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۴ چهارشنبه به نوشته روزنامه شرق به قلم فرهاد خزائلی،
ها بازگشته است؛ نامی که در چندسال اخير وقتی شنيده  خبرگزاری نام اهواز به خط اول

شود یادآور وقوع بحران است؛ بحران گردوخاک، آلودگی هوا، قطعی آب، قطعی برق و اینک  می
اما گرمای کنونی کمی از حد .  ترین شهر کره زمين که ویترین مشکالتش را وزین کرده است گرم

تواند به  درجه که در شرایط زیر آفتاب می ٥٤تی به بزرگی تحمل حرار. معمول خارج شده است
شدت مشکل  کشيدن به در چنين هوایی که نفس. ای نيست درجه نيز برسد کار ساده ٦۰باالی 

است، مردم کوچه و بازار در حال گذراندن زندگی خود هستند انگار هيچ اتفاقی رخ نداده است، 
اند چنين  همگان آگاه. ران و کنارآمدن با آن نيستاما این گذران زندگی به مفهوم پذیرش بح

. تواند سيستم طبيعی بدن را به هم بزند و منجر به مشکالتی مانند مرگ شود حرارتی می
کنند، اما  بنابراین مردم زندگی می. تواند به چند لحظه خالصه شود فاصله گرمازدگی تا مرگ می

  .در شرایط بحرانی
در علم مدیریت بحران، زمانی که مشکلی رخ . بحران است یکی از وظایف دولت، مدیریت

های مدیریت  ناپذیر باشد، کنترل بحران و کاهش خسارات ناشی از آن از اولویت دهد و اجتناب می
های پيشگيری از وقوع بحران وجود  تأملي كه درخصوص روش باوجود انتقادات قابل. خواهد بود

تحسين  رخصوص کاهش ساعات کاری در استان قابلدارد، اقدام مؤثر دولت و استانداری د
از سویی حق بخش . نقش دولت و وزارت کار در این بحران بسيار پررنگ خواهد بود... .است

کردن بنگاه خود بپرهيزد، ولی وظيفه دولت است که از حقوق  خصوصی است که از تعطيل
ر شرایط بحرانی به کار خود شهروندانی که به کار دولتی دسترسی ندارند و ناچار هستند که د

  .خوبی دفاع کند به( گویی آب از آب هم تکان نخورده است)ادامه دهند 
ازای روزهای بحرانی، بخشودگی و اعطای  تعيين حقوق بيشتر، کاهش ماليات و عوارض به

تسهيالت خاص به کارفرمایان، تغيير ساعات کاری در شرایط بحرانی، وضع قوانين خاص در 
مسلما هر . تواند یک تعامل مفيد ميان کارفرما و کارپذیر ایجاد کند می... سخت کاری وهای  محيط

گذاری که بخواهد از ذخایر ارزشمند این شهر استفاده کند باید از مشکالت آن باخبر بوده  سرمایه
شهر پویا نياز به نيروی کار پویایی دارد که احساس تبعيض  . ریزی صحيحي داشته باشد و برنامه

. وهوای خوش برای همگان است طور که آب وقوع بحران برای همگان است؛ همان. را در خود نبيند
  .خورده تبدیل خواهد شد اش از آن فرار کند، به شهری ایستا و شکست شهری که نيروی باتجربه

 تپه تجمع دوباره کارگران بازنشسته کشت و صنعت هفت
 

حوالی ظهر روز :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنجگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ به  
نفر از همکاران بازنشسته  ۲۰۰تيرماه برای سومين بار در یک هفته جاری، حدود ۱۴/چهارشنبه

ی خود مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش تجمع برای رفع مشکالت بازنشستگ
این تجمع در حالی حوالی ظهر دیروز اتفاق افتاده است که طی روز های دوازدهم .کردند

وسيزدهم نيز کارگران بازنشسته نيشکر هفت تپه برای پيگيری مطالبات بازنشستگی خود مقابل 
لوم ترک کار این کارگران طبق قانون از از قرار مع.ساختمان فرمانداری شوش تجمع کرده بودند

صادر شده است اما به دليل پرداخت نشدن هزینه بازنشستگی از سوی کارفرما ۹۵اسفند سال 
از آن زمان تاکنون سازمان تامين اجتماعی برای این کارگران مستمری برقرار نکرده است و در 

به نقل از کارگران بازنشسته  .زنند نتيجه آنها هر چند روز یکبار دست به اعتراض صنفی می
شود تا این لحظه از جانب مدیریت بخش خصوصی مجتمع و  مجتمع نيشکر هفت تپه گفته می

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/508134-تجمع-دوباره-کارگران-بازنشسته-کشت-صنعت-هفت-تپه


های آنان داده نشده که در نتيجه  مسئوالن شهرستانی و استانی پاسخ مشخصی به خواسته
 .آن اعتراض صنفی کارگران استمرار پيدا کرده است

ترین مشکل استان یزد  اصلی: شورای عالی استان هانماینده مردم استان یزد در 
 آبی و خشکسالی است کم

http://www.isna.ir/news/96041507952 

 
نماینده مردم رضا ربانی ،:آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنجبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
آبی و خشکسالی  اصلی ترین موضوع این استان کم: ها گفت استان یزد در شورای عالی استان

 وی اظهاد داشت؛ .های آن با کمبود آب شرب و کشاورزی مواجه هستند است و همه شهرستان

ترین نقطه  باران ترین استان کشور، یزد و کم ن ۱٣۹۶تیر  ۱۲ دو شنبه بارا در سال زارعی جاری کم

از مسئوالن وزارت نيرو همچنين استان یزد : وی تصریح کرد.استان شهرستان ابرکوه بوده است
شود به این موضوع توجه کنند و اقدام عملی انجام دهند چرا که توجه به کشت  درخواست می

اميدوارم مسئوالن جهاد کشاورزی : کرد اعالمربانی ... آب خواه و آبياری ضرورت دارد محصوالت کم
ها سال از  هایی که در سطح استان و شهرستان ابرکوه که ده نسبت به تغيير کاربری زمين

 .ذرد اقدام الزم را انجام دهندگ خشک شدن آنها می

نرخ جوجه یکروزه؛ / تومان رسید۸۰۰۰قیمت مرغ به تحوالت بازار محصوالت پروتئینی؛ 

 تومان ۲۵۰۰

http://www.mehrnews.com/news/4023159 

 

رئيس  مهدی یوسف خانی،:آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنج ، ه نوشته خبرگزاری دولتی مهرب
قيمت جوجه : تومان در بازار خبر داد و گفت ٨۰۰۰از افزایش قيمت مرغ به  اتحادیه پرنده و ماهی

تومان رسيده  ٨۰۰۰با بيان اینکه قيمت مرغ در بازار خرده فروشی به وی  .تومان است ۲۵۰۰یکروزه 
رئيس اتحادیه پرنده و . تومان است ۵۲۰۰امروز پنج شنبه، قيمت هر کيلوگرم مرغ زنده : است، گفت
گرمای هوا یکی از دالیل این امر است، چرا که دمای هوا، : دالیل این گرانی، افزود ماهی درباره  

ها شده است؛ ضمن اینکه  امسال افزایش زیادی یافته و باعث ایجاد تلفات چشمگيری در مرغداری
همچنين قيمت هر کيلوگرم مرغ : وی اضافه کرد. یابد در فصل گرما، ميزان جوجه ریزی نيز کاهش می

تومان  ۷٣۰۰تومان، تحویل درب واحدهای صنفی  ۷۱۵۰ه طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه آماد
رئيس اتحادیه پرنده و ماهی، قيمت هر کيلوگرم ران  .تومان است ٨۰۰۰و در مراکز خرده فروشی 

 ٨۰۰۰همچنين قيمت هر کيلوگرم ران مرغ بی کمر : تومان اعالم کرد و افزود ۷۰۰۰مرغ با کمر را 
 .تومان است ۱۷۰۰۰تومان و فيله مرغ  ۱۴۰۰۰تومان، سينه بدون کتف  ۱٣۰۰۰، سينه با کتف تومان

شرکت دونماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کنگره 
 (KESK)کنفدراسیون اتحادیه های بخش خدمات عمومی ترکیه 



 :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنجبه نوشته کانال تلگرامی فعاالن سندیکای شرکت واحد، 
روز پنجشنبه با دعوت و هزینه کنفدارسيون 04:4حسن سعيدی وسيد رسول طالب مقدم ساعت

ک برای حضور در اجالس کنفدراسيون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکيه، تهران رابه .س.ک

 .مقصد آنکارا ترک کردند

 

سرانی تهران وحومه ازحضور گزارش تصویری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبو
در کنگره کنفدراسیون اتحادیه های بخش خدمات عمومی ترکیه  نمایندگانشان

(KESK) 

https://t.me/vahedsyndica/1073 

ه، نوشته مندرج در کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم به
دیدار و گفتگو نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶جمعه

فدراسيون حمل و نقل شامل راه آهن، زمينی،  BTSاتوبوسرانی تهران  باحسن بکتاش رئيس 

 هوایی درکنکره کنفدراسيون اتحادیه های کارکنان عمومی در انکارا

 

هنگام خواندن پيام سندیکای کارگران شرکت واحد  سيد رسول طالب مقدم نماینده سندیکا*

 اتوبوسرانی تهران  در اجالس کسک

* 

آقای سيد رسول طالب مقدم نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در حال 
سخنرانی در کنکره فدراسيون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکيه در انکارا همچنين سخنرانی 

ل طالب مقدم نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در کنکره آقای سيد رسو
 (انکارا)کسک 

https://t.me/vahedsyndica/1073


  ضرورت بازنگری در وضعیت آب

 

معاون آب رحيم ميدانی ، : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنجگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛  به
ضعيت مدیریت مصرف آب در و: وآبفای وزارت نيرو در شورای حفاظت آب استان فارس اعالم کرد

برداران و مصرف کنندگان  بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره
وضعيت این مایه گرانبها به قدری حساس شده که در شورای عالی امنيت : گفت وی.است 

: امه دادوی اد. ملی مطرح شده وبایستی باتمام توان علمی وتجربی به حل این موضوع بشتابيم
با ادامه وضعيت نامناسب مصرف و آسيب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمينی، تامين آب برای 

معاون وزیر نيرو به تشکيل … . برانگيز خواهد بود کشاورزی و شرب مردم در آینده بسيار چالش
 یگان حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد و تشکيل این یگان را منوط به همراهی بيش ازپيش

... معاون امورعمرانی استانداری فارس همچنين رضایيان ، . قوه قضایيه و نيروی انتظامی دانست
های غيرمجازرا برای  های غيرمجاز آب جلوگيری کرد و یا حداقل هزینه برداشت بایستی از برداشت

متخلفين باال برد که خوشبختانه دستگاه قضایی و نيروی انتطامی استان در خصوص آب 
 .خوب عمل کرده است که قدردانی ویژه داردبسيار

 برابر حد مجاز در سیستان ۵۰آلودگی / خوزستان حال و روز خوبی ندارد

 سیامک صدیقی

http://www.mehrnews.com/news/4023257 

 

 

 

 

 

نمایندگان مردم در شورای : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
نماینده از جمله ؛. های خود را تشریح کردند ذکراتی مسائل و مشکالت استانها در ت عالی استان

خوزستان حال و روز خوبی ندارد و هر روز : مردم خوزستان در این اجالس در تذکری عنوان کرد
ای در  درجه ۶۷ای در سایه و  درجه ۴۵ریز گردها و دمای : وی افزود.شود شرایط ما از قبل بدتر می

از سوی دیگر اشعه ماورای بنفش هم . متعددی را برای مردم ایجاد کرده استآفتاب مشکالت 
نماینده مردم خوزستان بيان ....باعث مشکالت پوستی و سرطان برای مردم این منطقه شده است

های دیگر هستند این یعنی  بسياری کارمندان در استان خوزستان به دنبال انتقالی به استان: کرد
خواست ما این است که بخشی از ثروت این استان در همين استان هزینه ترک یک سرزمين، در

 ۱۲۰های  ها نيز با اشاره به طوفان نماینده مردم سيستان و بلوچستان در شورای عالی استان.شود
درجه و آلودگی  ۵۰کيلومتر استان را در برمی گيرند، گرمای بيش از  ۱۰۰روزه که با سرعتی بيش از 

اگر مرز . متأسفانه شاهد خالی شدن استان از مردم هستيم: حد مجاز گفت برابر ۵۰بيش از 
هامون خشک شده است و همين موضوع مشکالت را : سيستان خالی شود، چه کنيم؟وی گفت

 .چند برابر کرده است

 دولت اعمال حاکمیت کند/آبی پیشنهاد تشکیل کارگروه برای حل بحران کم
 

1)S(hc3vmqopg2psv1u1bt4ujmp5))/detail/http://www.khabaronline.ir/(X(
683760/Economy/macroeconomics 

 

 حميد رضا برادران شرکا، :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶جمعه ؛  به نوشته خبر آنالن بخش اقتصاد
اقتصاددان پيشنهاد کرد که دولت برای حل دو چالش بزرگ بحران کم آبی و اشتغال کارگروه 



در گفت وگو با خبرآنالین با اشاره به دو چالش بزرگ اقتصاد ایران  یو. کارشناسی تشکيل دهد
برای حل این بحران ها بهتر است دولت از کارشناسان در قالب »:سال آینده اظهارداشت 10در 

وی « .است کمک بگيرد که کارشنان توليد فکرو ایده برای حل بحران اشتغال و آب  کارگروهایی 
ید پذیرفت که ما یک کشور نيمه خشک قرار داریم و سياست های غلط این واقعيت را با» :افرود

دولت های نهم و دهم هم این معضل کمبود آب را تشدید کرده است از سویی مصرف بی رویه 
 «.آب و احداث چاهها هم این موضوع را تشدید کرده است

 10حدود  طبق آمارها مصرف آب صنعتی و خانگی» :این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد
درصد است و مابقی مصرف دراختيار بخش کشاورزی است ،حال آنکه جدیتی که برای مقابله با 

در حالی که اگر این جدیت برای . مصرف آب خانوار وجود دارد،برای سایر بخش ها دیده نمی شود
بود با شرایط کم»:او اضافه کرد... «.آب کشاورزی مطرح شود،امروز قضيه بحران آب متفاوت بود

توليد کاالهایی  باید . منابع آبی که امروز با آن روبرو هستيم،چاره ای جز اجرای آبياری نوین نداریم
البته تا حدودی مردم در این زمينه همکاری کرده اند .که آب زیادی مصرف می کنند متوقف شود

انجام می مثال در استان یزد و خراسان مردم به دليل شرایط طبيعی که داشته کشت هایی را 
برادران شرکا با «.دهند که نياز به آب ندارد،اما این کافی نيست و الزم است دولت هم ورود کند

به »:تاکيد بر اینکه نقش حاکميتی دولت در حفظ منابع آبی بسيار حائز اهمين است،تصریح کرد
اعالم کرد که  دولت کانادا به مردم.کمبود شدید آب پيش آمد اعنوان مثال، چند سال پيش در کاناد

این قانون در واقع اعمال حاکميت دولت .برای آبياری روزهای مشخصی مردم می توانند اقدام کنند
و با توصيه باشد،حتما گروهی هستند که   در حالی که اگر این موضوع بدون دخالت دولت.بود

دولت  اکميتیححوزه آبریز در کشور از وظایف  9او با بيان اینکه حفاظت از «.توجهی نمی کنند
 90در حال حاضر در بخش کشاورزی .حتما باید برای این حوزه ها برنامه ریزی شود»:است،گفت

 «.حتما دولت باید این بخش را ساماندهی کند.درصد آبها هرز می رود

: گزارشالمللی مقابله با گردوغبار به کار خود پایان داد  روز؛کنفرانس بین ۳پس از 

 مسعود بربر

mehrnews.com/news/4023166http://www. 

 

 

 

 

 

المللی مقابله با  کنفرانس بين: آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
کشور جهان در  ۴٣تيرماه با حضور نمایندگان  ۱۲های عملی که از  حل ها و راه گرد و غبار؛ چالش

خروجی این اجالس .... خود پایان داد تيرماه به کار ۱۴تهران آغاز شده بود، دیروز چهارشنبه 
پرهزینه تنها ارسال یک متن و دوبيانيه به اجالسمجمع عمومی سازمان ملل و مجمع وزرای 

محيط زیست جهان است که در اساس جنبه اجرایی نداشته و ندارد بلکه تنها در مقام توصيه 
بتوانند مشکالت خود را با استفاده از کشورها برای اینکه : ابتکار ادامه داد»  :با هم بخوانيم . است 
های مطرح شده در بيانيه فنی  توانند از توصيه های فنی و انتقال تجارب بر طرف کنند، می راه حل

: معاون رئيس جمهور با اشاره به اختالف نظر کشورهای حاضر در اجالس، اظهار کرد. بهره گيرند
ند اما به رغم وجود اختالف نظرها به یک ها نظرات خود را اعالم کرد گرچه کشورها در نشست

ها و اختالف  اجماع رسيدیم و این از اهميت زیادی برخوردار است زیرا با وجود تمام تفاوت دیدگاه
رئيس سازمان حفاظت محيط زیست در خصوص .بندی قابل قبولی دست یافتيم نظرها به جمع

داد که قيد شود این سند تعهدآور نيست  نماینده ترکيه پيشنهاد: مواضع ترکيه در این اجالس، گفت
. ای و فنی باشد که در جواب گفتيم این سند تعهدآور نيست و از اول هم قرار بود یک سند توصيه

المللی مقابله با گرد و غبار  وی همچنين از ارسال متن دو بيانيه و گزارش جامعی از اجالس بين



ن این اجالس به مجمع عمومی سازمان ملل و توسط دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان ميزبا
این مقام . ها خبر داد مجمع وزرای محيط زیست جهان برای قرار گرفتن در دستور کار این مجمع

به ویژه با توجه به تاکيداتی که در بيانيه وزرا بر ضرورت عزم جهانی برای مقابله با : مسئول ادامه داد
هایی از سوی سازمان  تواند به تهيه ساز و کارها و چارچوب گرد و غبار صورت گرفته، این اقدام می

ای، همچنين  المللی و منطقه های مختلف آن برای حل و فصل موضوع در ابعاد بين ملل و آژانس

 ...« .....ها ميان کشورها منجر شود افزایش همکاری

شرایط بحرانی کمبود آب در سراسر :ها رئیس شورای عالی استان
 الری را کنار بگذاریمسا دولت/ کشور

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960415000451 

 
مهدی چمران   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۵ شنبهپنج ،خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اجتماعی

با توجه به کمبود آب در : شتها اظهار دا در چهل و یکمين اجالس عمومی شورای عالی استان
وی  .ریزی الزم صورت گيرد سراسر کشور، در شرایط بحرانی قرار داریم و در این زمينه باید برنامه

 12ایم، طبق قانون قبلی، همچنان  به پایان فعاليت شوراها در سراسر کشور نزدیک شده: افزود
ساالری را کنار  دولت: ها افزودرئيس شورای عالی استان... .شهریور پایان فعاليت شوراهاست

بگذاریم، چرا که ما نماینده مردم در شورا هستيم، و اینکه دائم از دولت خواهش کنيم که به 
  ....موضوعی رسيدگی کند جالب نيست چرا که ما مسئوليم

های  آب  در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان:مدیرعامل شرکت آبفار استان
 و دام استبرکه مورد مصرف انسان 

http://www.isna.ir/news/96041407072 

 
مدیرعامل ،عبداالحد ریگی  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

های برکه مورد  در برخی از نقاط روستایی متاسفانه آب: شرکت آبفار سيستان و بلوچستان گفت
روستا در  ۱٣۰۰اکنون  هم: افزود وی . نيست مصرف انسان و دام است و این بر هيچکس پوشيده

روستا نيز متقاضی آبرسانی  ٣٨۴شود و  سيستان و بلوچستان به صورت سقایی آبرسانی می
شکنی دارد که  روستا نياز به کف 176های آب  در حال حاضر چاه: ادامه داداو . سقایی هستند

. دهند روند کارها را روزانه گزارش می اقدامات الزم در این راستا آغاز شده و همکاران این شرکت
یابد،  وی با تاکيد بر اینکه در فصل تابستان قرار داریم و به دنبال گرمای هوا مصرف آب افزایش می

حلقه چاه  90حلقه چاه آب در سطح روستاهای استان وجود دارد که  538: وی خاطرنشان کرد
طلبد و  ود که مدت زمان زیادی را میهای جایگزین ایجاد ش آب کامال خشک شده و باید چاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب . ميليارد تومان فقط برای حفر آنها اعتبار الزم است 13.5همچنين 
 300نيز،  96ای در قانون بودجه سال  بنا بر تبصره: روستایی سيستان و بلوچستان اظهار کرد

های آب روستایی کشور اختصاص  شبکهميليون دالر دیگر نيز از صندوق توسعه ملی برای توسعه 
های  های آینده نيز مستمر باشد تا بتوانيم شبکه یافته که اميدواریم این روند حمایتی در سال

 .آبرسانی را در تمام روستاها ایجاد کنيم
 انتهای پيام

 میلیون کارگر ایرانی خدماتچی هستند ۶.١١

457084https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1 
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گزارش رسمی   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعه ، خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی
درصد بازار کار را دارد و ۵۰مرکز آمار حاکی از این است که در بازار کار، خدمات سهمی نزدیک به 

بر اساس . نفر شغل خدماتی دارند ۶۹۱هزار و  ۵۹۷ميليون و  ۱۱دود در ميان جامعه شاغالن ح
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در   ،96نتایج طرح آمارگيری نيروی کار بهار   آخرین آمار چکيده

نفر و سهم اشتغال در بخش  545هزار و 359ميليون و  4درصد یعنی حدود  18.7حدود  96بهار 
اما . نفر بوده است413هزار و 342ميليون و  7صد یعنی حدود در 31.5حدود  96صنعت در بهار

سهم بخش خدمات در . بخش خدمات این بار هم بيشترین سهم را در ميان شاغالن داشته است
نفر بوده و سهم اشتغال ناقص 691هزار و  597ميليون و 11درصد یعنی حدود  49.8حدود  96بهار 

 .بوده استدرصد  10.2نيز در این بازه زمانی حدود 

 ماه ۶فارس از وضعیت نابسامان کسبه پالسکو پس از خبرگزاری گزارش 
 ۳۰۰قول دوربینی مدیران برای وام / ها بر دل پالسکو نشینان داغ وعده دولتی

 میلیونی
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960412000218 
 

 

دی ماه  30صبح   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اجتماعی
 4ساختمان پالسکو اتفاق افتاد و پس از حدود  10بود که آتش سوزی در طبقه  1395سال 

های  کميته.سال فرو ریخت و با خاک یکسان شد 54طبقه با قدمت  15ساعت ساختمان 
ای اسالمی شهر تهران برای علت این حادثه تشکيل و نتایج آن مختلفی در دولت، مجلس و شور

های نا ایمن همچون پالسکو بسيار  البته ناگفته نماند که در شهر تهران ساختمان. نيز اعالم شد
ها قرار بگيرد  ها باید در اولویت مدیریت شهری و دیگر دستگاه هستند که ایمنی این ساختمان

 600ساختمان پالسکو که قطب پوشاک کشور بود، حدود .تولی به فراموشی سپرده شده اس
توليدی فعال داشت و هزاران نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم در این ساختمان اشتغال 

ولی از  های سلفی بگیران شده بود پس از ریزش این ساختمان تبدیل به سوژه داشتند،
تهرانی، از نمایندگان  آقای....بودندشان  سوی دیگر کسبه پالسکو شاهد دود شدن سرمایه

: هایی که هنوز عملياتی نشده است اشاره کرد و گفت وگویی به وعده کسبه پالسکو در گفت
ساختمان پالسکو یکی از مراکز توليد پوشاک در کشور بود که بخش اعظمی از پوشاک کشور را 

عال بوده است، هر واحد توليدی در ساختمان پالسکو ف 600: دهد وی ادامه می.کرد تأمين می
هزار  500توان گفت بيش از  کردند که می توليدی دیگر فعاليت می 10ها با بيش از  کدام از توليدی

https://www.tasnimnews.com/
http://www.farsnews.com/


حادثه : گوید می تهرانی.اند داشتهنفر به طور مستقيم و غير مستقيم در این ساختمان فعاليت 
طالبات و همينطور پالسکو مشکالت فراوانی را برای کسبه ایجاد کرده است، وضعيت دیون، م

هزار : گفت نماینده کسبه پالسکو می.مقدار معامالتی که انجام شده است مشخص نيست
هایی است که کسبه دارند ولی با توجه به حادثه پالسکو اسناد آن در دست  ميليارد تومان طلب

به چند روز بعد از حادثه پالسکو دولت کارگروهی را برای رسيدگی : دهد وی ادامه می.نيست
جایگزینی محلی به . هایی داده شد وضعيت کسبه پالسکو مشخص کرد و در آن کارگروه وعده

هایی را به ما پيشنهاد  صورت موقت برای کسبه یکی از اقدامات بود که بنياد مستضعفان مکان
توليدی در پاساژ نور  600داد که برای اینکه کسبه به چند دسته تقسيم نشوند قبول کردیم 

بنابراین از نهادهای دولتی در . ای به این مرکز تجاری نبوده است ند ولی دید حرفهمستقر شو
هایی که در  درباره وعده: کند تهرانی اشاره می.کنيم های تبليغاتی می خواست کمک در بخش

ها در پيچ و خم  بخش بيمه بانک و ماليات داده شده بود کمکی صورت نگرفته است و این وعده
 .....ت و هنوز به بارننشسته استمراحل اداری اس

 جدول+ هزار جوان ایرانی بیکارند  ۸۸۲میلیون و  ١

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457898 

گزارش جدید    :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ ، جمعهخبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی
بطوری که . هزار جوان ایرانی بيکار هستند ٨٨۲ميليون و  مرکز آمار ایران حاکی است، بيش از یک

درصد و نرخ بيکاری  26.4ساله را در بهار امسال  29تا  15مرکز آمار ایران نرخ بيکاری جوانان 
 15ين جوانان فعال بر اساس این گزارش، ب.درصد اعالم کرده است 28.8ساله را  24تا  15جوانان 

هزار نفرشان مرد و  162هزار نفر بيکار هستند که یک ميليون و  882ساله، یک ميليون و  29تا 
 .هزار نفر هم زن هستند 719

 :را در ادامه ببينيد 96جدول بيکاری بهار 

 

 مقام مسئول تعاونی خبر داد

 هزار شغل در حوزه فرش دستباف ۲۰بینی ایجاد  پیش

sna.ir/news/96041407631http://www.i 
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مدیرعامل عبدهللا بهرامی، :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

هزار شغل در صنعت فرش دستباف  ۲۰های فرش دستباف کشور از طرح ایجاد  اتحادیه تعاونی
دف کاهش این طرح با ه: داشتدرباره جزیيات این طرح اظهار  وی.طی سال جاری خبر داد

های اشتغالزای دولت و رونق صنعت فرش به وزارت کار ارائه شده و مورد  بيکاری، تحقق برنامه
هزار نفر در بخش  ۲۰به موجب این طرح امسال برای : وی ادامه داد.استقبال قرار گرفته است

به بينی شده که در فاز اول برای هزار نفر اشتغالزایی شده و  فرش دستباف، فرصت شغلی پيش
. دنبال تامين زیرساختهای الزم بازاریابی و فروش، برای تعداد بيشتری اشتغالزایی خواهد شد

بهرامی ایجاد اشتغال برای فارغ التحصيالن رشته فرش و بيمه شاغالن و بافندگان را از مهمترین 
عاون و با همراهی وزارت ت: های این طرح برشمرد و درباره تامين اعتبار اجرای طرح، گفت ویژگی

منابع الزم در قالب   حمایت صندوق کارآفرینی اميد، صندوق توسعه ملی و مرکز ملی فرش، 
های فرش دستباف کشور  مدیرعامل اتحادیه تعاونی....تسهيالت ارزان و کم بهره قابل تامين است

: دستی در بخش تعاون خاطرنشان کرد تعاونی فرش دستباف و صنایع ٣۰۰۰با اشاره به فعاليت 
سازی شده و انطباق و  در حال حاضر توليد فرش دستباف و صنایع دستی در سطح کشور بومی

تواند نقش موثری در  همخوانی کاملی با سياستهای اقتصاد مقاومتی دارد که از این جهت می
 ....توليد و اشتغال و صادرات داشته باشد

آسا  سوزی برق  آتش       
ews/1396/04/16/14https://www.tasnimnews.com/fa/n
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در هفته ای که   :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی           
گذشت در سه نقطه کشور آتش سوزی هایی مرتبط با صنعت برق رخ داد که یک مورد آتش 

ن ترانس برق بر اثر دمای باالی هوا، یک مورد آتش گرفتن درخت بر اثر اتصال کابل برق و گرفت
بطوری که  در برخی از موارد  .مورد سوم آتش سوزی اتاق کنترل یک نيروگاه بر اثر نقص فنی بود

نيز شاهد آتش گرفتن تأسيسات انتقال و توزیع برق در برخی نقاط کشور ناشی از حرارت بيش از 
در تصویر باال، آتش گرفتن یک ترانس برق در منطقه .هوا و یا بروز مشکالت فنی بودیم هستيم حد

کيانپارس شهر اهواز که گفته شده بر اثر دمای باالی هوا بوده و در ميانه هفته جاری رخ داده، 
همچنين در ميانه هفته جاری، درختی بر اثر اتصال کابل برق در حاشيه .نشان داده شده است

) آتش سوزی بعدی مربوط به برق در روزهای پایانی هفته .زرگراه چمران تهران آتش گرفتب
 .در بخش توليد برق رخ داد و اتاق کنترل نيروگاه حرارتی تبریز در آتش سوخت( تير 14چهارنشبه 

امنیت شغلی کارگر روی کاغذ  :عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار
 شود تامین نمی

a.ir/news/96041608264http://www.isn 

 

 
علی خدایی ، عضو کانون  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

بخشنامه امنيت شغلی کارگران صرفا روی کاغذ : عالی شوراهای اسالمی کار ابراز اميدواری کرد
ای حل  ا به طور ریشهنباشد و ضمانت اجرایی الزم را داشته باشد تا بتواند مشکالت کارگران ر

علی خدایی درباره بخشنامه امنيت شغلی کارگران که سال گذشته از سوی وزیر کار ابالغ  .کند
آنچه مسلم است باید ببينيم این بخشنامه با چه ادبيات و چه نيتی نوشته شده : گفت  شد،

کارفرمایان را قانون کار بود که  ۷یکی از مفاد این بخشنامه موضوع اجرای تبصره ماده . است
کرد یک نسخه از قراردادهای کار را به کارگر و یک نسخه را به اداره کار محل ارائه  مکلف می

گرفت و نظرمان این بود که  این امر جلوی امضای قراردادهای سفيد را می: وی ادامه داد .دهند
مواقعی که اگر کارفرما در این خصوص کوتاهی کرد، به عنوان یک ضمانت اجرایی مناسب در 

تر  با تاکيد بر ضرورت تدوین هرچه سریعوی ... .کارگر از کارفرما شکایت داشت، دیده شود
های  نامه بسياری از نابسامانی با تنظيم و تدوین این آیين: قانون کار اظهار کرد ۷نامه ماده  آیين

 .یابد کاهش می موجود در بازار کار برطرف شده و مشکالت مربوط به کارگران و حوزه روابط کار

هزار بیکار در سامانه ۶۰معاون ربیعی عنوان کرد؛ ثبت نام :کارورزی

 کارورزی

http://www.mehrnews.com/news/4023841 
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معاون وزیر عيسی منصوری ، : ه است آمد۱٣۹۶تير  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، 
افزایش ميزان : هزار نفر واجدشرایط در سامانه کارورزی خبر داد و گفت ۶۰نام بيش از  کار، از ثبت

.. .پذیری نيروی کار و فارغ التحصيالن دانشگاهی، از جمله دستاوردهای این طرح است اشتغال 
در طرح : ری در جامعه می شود، اظهار داشتوی همچنين با بيان اینکه طرح کاج موجب اشتغال پذی

کارورزی، به جوانان فارغ التحصيل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارت های الزم فنی و 
کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان، در دوره های کارورزی وارد شوند، از کمک هزینه 

کارفرمایانی که کارورزان دارای گواهی معتبر موضوع : وی افزود...  .آموزشی بهره مند خواهند شد
قانون  ۷۱بند یک این طرح را جذب کنند، بابت همان کارورزان و در چارچوب آئين نامه اجرایی ماده 

برنامه ششم توسعه به مدت دو سال از مزایای معافيت حق بيمه سهم کارفرما برخوردار خواهند 
بر پيوند ميان کارورز و محيط کار است و کارورزان باید در طول در این طرح تاکيد : وی گفت..  .شد

 .دوره کارورزی آموزش های الزم را فراگرفته و با محيط واقعی کسب و کار آشنا شوند

کارگران »مسئوالن فکری به حال / درجه 50دشواری حفاری در گرمای باالی 

 بکنند« خوزستانی
 

 
جمعی از کارگران حفاری جنوب  .:آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه

به گفته این کارگران  .در تجمع خود از سختی کار در گرمای طاقت فرسای خوزستان انتقاد کردند
درجه باالتر رفت ولی با اینحال کار حفاری با همان شدت  50در روزهای گذشته دمای هوا از 

و کارمندان در گرمای شدید   این کارگران با بيان این که نيروهای ستادی. قبلی، ادامه داشت
هستند،  مشمول کاهش ساعت کار می شوند ولی کارگران عملياتی که عموما پيمانکاری

بهتر است مسئوالن در روزهای گرم فکری به حال : ساعت در گرما کار کنند، افزودند 8مجبورند 
 ....کارگران پيمانکارِی حفار بکنند

/ کاهش آبیاری مزارع تهران با فاضالب: وگو با ایسنا اعالم شد در گفت
 دار نظارت جهاد کشاورزی عهده

http://www.isna.ir/news/96041508186 

 
ناصر مهردادی، مدیرکل  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

چند سالی است که به صورت غير قانونی و در : حفاظت محيط زیست استان تهران در ادامه گفت
این کار عالوه بر توليد . شود موارد جزیی از فاضالب برای آبياری مزارع کشاورزی، استفاده می

. شود های زیر زمينی می آلوده و به خطر انداختن سالمت مردم سبب آلودگی خاک و آبمحصول 
به گفته مدیرکل حفاظت محيط زیست استان تهران اقدام اول برای جلوگيری از این کار تامين 

وی با اشاره به اینکه کشاورزان نياز به منابع آبی سالم ... .منابع آبی مورد نياز کشاورزان است
ای قول داده است که آب مورد نياز  شرکت آب منطقه: ياری مزارع خود دارند، گفتبرای آب

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/508206-دشواری-حفاری-در-گرمای-بالای-درجه-مسئولان-فکری-به-حال-کارگران-خوزستانی-بکنند
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/508206-دشواری-حفاری-در-گرمای-بالای-درجه-مسئولان-فکری-به-حال-کارگران-خوزستانی-بکنند


. هایی که تصفيه شده است، تامين کند کشاورزان را از طرق منابع آبی که وجود دارد و پساب
ای و جهاد کشاورزی پيگير این موضوع هستند تا در  اداره محيط زیست، سازمان آب منطقه

نمی توانيم بگویيم که در کدام : وی گفت. م برای آبياری استفاده نشودای از فاضالب خا مزرعه
شود ولی در برخی مناطق به صورت جزیی این  منطقه استان تهران آبياری با فاضالب انجام می

 ....افتد اتفاق می

بازگشت به کار کارکنان تعدیلی / کارکنان شرکتی مخابراتِ لرستان باز هم تجمع کردند
 یک خواسته اصلی

 

کارکنان شرکتی مخابراتِ استان  :آمده است ۱٣۹۶تير ۱۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه
صبح پنج  9در این تجمع که از ساعت .ی چهارمين بار در هفته جاری تجمع کردندلرستان برا

تيرماه، مقابل نمایشگاه بين المللی شهر خرم آباد برگزار شده، کارکنان شرکتی  15/شنبه
خواسته تجمع کنندگان، اجرای طرح طبقه . مخابرات به همراه خانواده هایشان شرکت کرده اند

اد مستقيم با مخابرات و بازگشت به کار کارکنانی است که در هفته ها بندی مشاغل، عقد قرارد
 ....و ماههای گذشته تعدیل شده اند

 "گوشت"های خالی از  و سفره       

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457292   

قيمت گوشت قرمز کماکان در بازار  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعه ،ی تسنيمخبرگزار به گزارش
مصرف باال و خارج از دسترس مردم است به طوری که هر کيلوگرم گرم گوشت شقه بدون دنبه و 

هزار و  ٣۷ميوه تره بار   هزار تومان و در ميادین ۴۱هزار تومان تا  ٣۹ همراه با استخوان گوسفندی
بنابراین گزارش در حالی که هر کيلو گرم گوشت شقه بدون ... .رسد روش میتومان به ف ۵۰۰

هزار  41هزار تومان تا  39دنبه و همراه با استخوان گوسفندی در بازار مصرف و سطح شهر حدود 
هزار و  37که قيمت این محصول در ميادین ميوه تره بار شهرداری تهران  رسد تومان به فروش می

در ميدان ميوه و تره بار جالل آل احمد  براین گزارش قيمت هر کيلوگرم؛ مرغ بنا.تومان است 500
 33000تومان، گوشت گوسفندی گرم وارداتی استراليایی به صورت شقه  6720( قلعه قلعه قزل)

تومان،  42500تومان، کتف دست با ماهيچه  43000تومان، ران  44800تومان، گوشت ماهيچه 
تومان، گوشت  21600تومان، قلوهگاه با استخوان  33600تومان، گردن  35300راسته با استخوان 

 22850تومان، گوشت منجمد وارداتی سردست  37500گوسفندی گرم داخلی به صورت شقه 
 .تومان است 23500ران  تومان و

 گزارش مهر از جدیدترین آمار اشتغال؛

درصدی بیکاری ۰.۵رشد/ هزار نفر به بیکاران اضافه شد١۶۳

 ها ساله۲۹تا١۵

http://www.mehrnews.com/news/4023703 

 

 

 

 

 

تحليل وضعيت بازار کار در سه : آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
نفری جمعيت بيکار دارد؛ در عين حال  ۵۷۵هزار و  ۱۶٣از افزایش  ماه نخست سال جاری، حاکی

این در ... .کنند ساعت در هفته کار می ۴۹درصد از کل شاغالن کشور، به طور معمول بيش از  ۴۱

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/508201-کارکنان-شرکتی-مخابرات-لرستان-باز-هم-تجمع-کردند-بازگشت-به-کار-کارکنان-تعدیلی-یک-خواسته-اصلی
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/508201-کارکنان-شرکتی-مخابرات-لرستان-باز-هم-تجمع-کردند-بازگشت-به-کار-کارکنان-تعدیلی-یک-خواسته-اصلی
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/508201-کارکنان-شرکتی-مخابرات-لرستان-باز-هم-تجمع-کردند-بازگشت-به-کار-کارکنان-تعدیلی-یک-خواسته-اصلی
https://www.tasnimnews.com/


ساعت و بيشتر در پایان سال گذشته  ۴۹حالی است که سهم این شاغالن با ساعت کار معمول، 
 ۹۵نسبت به سال  ۹۶فزایش سهم این تعداد از شاغالن، در بهار درصد بود که نشان دهنده ا ۴.٣٨
تحليل این شاخص بازار کار نشان  !دهد این آمار افزایش نياز افراد به کار را نشان می. است

درصد زنان شاغل با ساعت کار معمول  ۱۶.۱مردان شاغل و  ۴۶.۴دهد، به تفکيک جنسيتی نيز  می
 ....کار هستندساعت و بيشتر در هفته مشغول  ۴۹

 ۹۵و مقایسه با سال  ۹۶جدیدترین آمار بیکاری کشور در سال 

 ۹۶در پایان بهار  ۹۵در پایان سال  شاخص نیروی کار

 مشارکت اقتصادی

 ۴۰.۶ :نرخ ٣۹.۵ :نرخ

 ۲۵۷۹۱۴۵۰ :تعداد
 نفر

 ۲۶۶۷۵٣۲٨ :تعداد
 نفر

 ١۰بیکاری جمعیت 
 ساله و بیشتر

 ۱۲.۶ :نرخ ۱۲.۴ :نرخ

 نفر ٣٣۶۶۹۷٣ :تعداد نفر ٣۲۰٣٣۹٨ :تعداد

 ١۵بیکاری جوانان 
 سال ۲۴تا 

 ۲٨.٨ :نرخ ۲۹.۲ :نرخ

 نفر ٨۶۷۱۵۴ :تعداد نفر ٨۶۹۵٣۱ :تعداد

 ١۵بیکاری جوانان 
 سال ۲۹تا 

 ۲۶.۴ :نرخ ۲۵.۹ :نرخ

 نفر ۱٨٨۲۷۵۵ :تعداد نفر ۱٨۲۷۵۲۵ :تعداد

 

 سند+ ساله شد ۳ظلم به دامداران /  دهد تسنیم گزارش می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457487 
 

    

عدم اجرای "درحالی که سه سال از  :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری تسنيم ه گزارشب
سکوت سازمان حمایت از  توسط صنایع لبنی در سایه" خرید شير خام دامداران به نرخ مصوب

گذرد که صنایع درخواست افزایش قيمت دوباره محصوالت  کنندگان و توليدکنندگان می مصرف
قيمت شير  ها، بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه .مصرفی مردم را به دولت ارائه کرده اند

تومان تا  1320به قيمت   بر اساس بار ميکروبی و ميزان چربی  93خام باید از ابتدای تير ماه سال 
اما در سایه بی توجهی سازمان حمایت از  شد تومان توسط صنایع لبنی خریداری می 1440

این مهم اجرایی نشده و حقوق قشر زحمتکش  و توليدکنندگان کنندگان مصرف
بر اساس اظهارات دامداران، قيمت شير در برخی شهرستان ... .شده است پایمال دامداران

که این امر نشان از ایجاد  آوری می شود ستایی به نرخی کمتر از هزار تومان نيز جمعمناطق رو و 

 .تبعيضی عميق از رعایت حقوق دامداران و صنایع لبنی است

https://www.tasnimnews.com/


 

 .کليک کنيداینجاکاال و خدمات برای مشاهده نرخ مصوب شير خام در پایگاه اطالع رسانی قيمت

مجدد قيمت لبنيات برای افزایش قيمت بررسی  بنابراین گزارش صنایع لبنی در حالی درخواست 
که  اند  به سازمان حمایت ارائه داده (های توليد خود درباره افزایش هزینه بر اساس مستندات)را 

و هر از گاهی  قانونی و غيرقانونی بر قيمت محصوالت خود افزوده  صورت اخير به های در سال
اما این امر تأثيری در افزایش  اند دههای های نظارتی را چشي طعم جریمه های سنگين دستگاه

صنایع لبنی باوجود وجود افزایش پياپی قيمت ... .نرخ شير و دسترنج دامداران نداشته است
سال گذشته سهمی برای افزایش نرخ شير خام  3اخير، اما در  های محصوالت خود در سال

 .اند دامداران قائل نشده

/ ا در نوار شمالی کشورکاهش دم/ بینی کرد سازمان هواشناسی پیش
 استان ۷گرد و غبار در راه 

http://www.isna.ir/news/96041608377 

 

 
مدیر کل  احد وظيفه، :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

بينی و هشدارسریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به خنک شدن هوا در نوار شمالی  پيش
های سمنان، اصفهان، قم، مرکزی، قزوین،  ینده، از وقوع گرد و غبار در استانکشور طی سه روز آ

با اشاره به اینکه وی ..  .خبر داد( تيرماه ۱۷شنبه )سيستان و بلوچستان و هرمزگان در روز آینده 
شود و  های ساحلی دریای خزر افزوده می ها در استان ، بر مقدار بارش(تيرماه ۱۷)روز شنبه 

در مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات البرز و استان خراسان : مواج خواهد شد، گفتدریای خزر 
ویژه درساعات بعدازظهر رشد ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد  به  شمالی نيز

روز شنبه با افزایش سرعت وزش باد در مناطق جنوبی : وظيفه تاکيد کرد... .شود بينی می پيش
های اصفهان، قم، مرکزی و قزوین پدیده گرد و غبار و کاهش کيفيت  از استانهایی  سمنان، بخش

 .شود بينی می هوا پيش

 مساله آب کشور امنیتی شد/ معاون وزیر نیرو خبر داد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457606 

http://www.124.ir/pages/generalContenetViewer.aspx?title=hR9u9cHe5PrKH/CTZgCbTQU+5AdOU8ZWF0NPbJdqJVKgBWvd/cZsXpoUkNqk4ay92N6cLVTVIPfmbJ5YyAjdyCP1z23N+4zIN4+epd6Gig8qyrlHcSDJ7/zucfMzzA3CFA9wgVwLVMdsihLwt/65k7cYRNnH9cQ+9tdGFyLZeDo=


، معاون آب وآبفای  رحيم ميدانی :آمده است ۱٣۹۶تير  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری تسنيم به گزارش           
وضعيت آب، این مایع گرانبها به قدری حساس شده که در شورای عالی امنيت : وزارت نيرو گفت

: گفتوی  .ملی مطرح شده وبایستی باتمام توان علمی وتجربی به حل این موضوع بشتابيم
ت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود وضعيت مدیری

با ادامه وضعيت نامناسب مصرف و آسيب : وی ادامه داد. برداران و مصرف کنندگان است بهره
دیدن منابع آب سطحی و زیرزمينی، تامين آب برای کشاورزی و شرب مردم در آینده بسيار 

اون وزیر نيرو به تشکيل یگان حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد و مع....برانگيز خواهد بود چالش
 .تشکيل این یگان را منوط به همراهی بيش ازپيش قوه قضایيه و نيروی انتظامی دانست

 

https://www.tasnimnews.com/

