
 

 ۲۰۱۷برابرجوالی  تیر ۲۳تا جمعه ۱۳۹۶ تیر۶۱جمعه 

      ۸۱شماره 
 لنگرودی امیرجواهری

haftegi.kargari@gmail.com 

 :یادداشت 

 گرامی دوستان و یاران پیگیر روزشمار کارگری
 

   شماره مجله روزشمار کارگری هفته را انتشار داده ام ۱۷  تا حال ۱۳۹۶ من از اول فروردین

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

 خواهید داشت

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

   

******** 

آبی و بحران آب همچون گذشته،  ، موضوع بیتوان بدان پرداخت وارسی آنچه را که طی این هفته می

و اعتراضات مربوط به آن و " طرح تربیت پرستار بیمارستانی" در برابر له مسکالت پرستاران مسئ

مسئله طرح کارورزی و تحرکات کارگران نیشکر هفت تپه است که بشکل پیگیر از جانب کارگران 

 . بازنشسته هفت تپه و سایر گرووهای کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه دنبال می گردد 

 

مدیرعامل شرکت آبفار ،عبداالحد ریگی » : ها آمده است خبر درمسئله کم آبی آنچنان دامن گستر است که 

رف انسان و دام های برکه مورد مص در برخی از نقاط روستایی متاسفانه آب: سیستان و بلوچستان گفت



روستا در سیستان و بلوچستان به  ۱۳۰۰اکنون  هم: افزود وی . است و این بر هیچکس پوشیده نیست

برای حل مشکل  « ....روستا نیز متقاضی آبرسانی سقایی هستند ۳۸۴شود و  صورت سقایی آبرسانی می

ی از کشور دهن باز می کند آب که بدل به معضل بزرگی شده و هر روز نسبت به روز پیش گوشه ا

ل سیو گ" کمیته امنیت آب" ایجاد . آنرا دنبال کند " کمیسیون امنیت ملی " مجلس مجبور شد که از طریق 

، از مصادیق کارکرد این کمسیون وبرواند ب ربرای شرکت در جلسات مناطقی که با مشکل آ اعضاء آن 

دیگر اقتصاد دانی با مشخصه  از سویی . است ی هفته بدان پرداخته شده اخبار مجله کارگر دراست که 

" اشتغال "و  "یبحران کم آب"پیشنهاد کرد که دولت برای حل دو چالش بزرگ  حمید رضا برادران شرکا،

در گفت وگو با خبرآنالین با اشاره به دو چالش بزرگ  وی. کارگروه کارشناسی تشکیل دهدبهتر آنکه 

برای حل این بحران ها بهتر است دولت از کارشناسان در »:سال آینده اظهارداشت ۱۰اقتصاد ایران در 

وی « .کمک بگیرد است که کارشنان تولید فکرو ایده برای حل بحران اشتغال و آب  قالب کارگروهایی 

این واقعیت را باید پذیرفت که ما یک کشور نیمه خشک قرار داریم و سیاست های غلط دولت » :افرود

های نهم و دهم هم این معضل کمبود آب را تشدید کرده است از سویی مصرف بی رویه آب و احداث 

، مشکل امنیت شغلی کارگران و مسئله وارسی عدم حقوق  «.چاهها هم این موضوع را تشدید کرده است

و دشواری زندگی این بخش از کارگران هرداری ها شکارگران  در سطح  های معوقه کارگران خاصه

ه و مسوله مسکن و همه و همه در سلسله خبرهای مجله بخش خدمات و مسئله گرانی مایحتاج روزمر

 . کارگری این هفته به دفعات مورد وارسی قرار گرغته است 

امر حدت حوادث حین کار که رد روزشمار کارگری روزانه دنبال می گرددو خاصه مسئله آتش سوزی ها 

 . در سطوح مختلف از مصادیق خبری رسانه های گوناگون ایران است 

و " طرح کارورزی " بیکاری جوانان و خاصه زنان و آنچه مربوط به اشتغال زایی بی پایه از قبل مسئله 

از وجود نقش های ضد کارگری و ویرانگر رژیم برای مشابه وزارت کار ، همه و همه  دیگر پروژه های

و سمبل کاری و ارزان سازی نیروی کارجوان و تحصیلکرده جامعه برای برون  مشغولیت حل بیکاری

در اخبار مجله بخ زبان های شکالت این سلسه م. رفت از بحران بیکاری و ادعای ایجاد اشتغال است 

 . مختلفی خود را به نمایش می گذارد

*** 

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

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

 . روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد

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

می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها  که به مراتب گسترده است در هفته نامه کارگری  پرهیز

 .را بازتاب خواهم داد 

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

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

 . گردید مربوط

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 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 ۱۳۹۶تیر  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
نماینده از جمله ؛. های خود را تشریح کردند ها در تذکراتی مسائل و مشکالت استان 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  جهدر ۴۵ریز گردها و دمای : وی افزود.شود شرایط ما از قبل بدتر می

از سوی دیگر اشعه ماورای بنفش هم . آفتاب مشکالت متعددی را برای مردم ایجاد کرده است
نماینده مردم خوزستان بیان ....باعث مشکالت پوستی و سرطان برای مردم این منطقه شده است

های دیگر هستند این یعنی  نبسیاری کارمندان در استان خوزستان به دنبال انتقالی به استا: کرد
ترک یک سرزمین، درخواست ما این است که بخشی از ثروت این استان در همین استان هزینه 

 ۱۲۰های  ها نیز با اشاره به طوفان نماینده مردم سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان.شود
درجه و آلودگی  ۵۰مای بیش از کیلومتر استان را در برمی گیرند، گر ۱۰۰روزه که با سرعتی بیش از 

اگر مرز . متأسفانه شاهد خالی شدن استان از مردم هستیم: برابر حد مجاز گفت ۵۰بیش از 
هامون خشک شده است و همین موضوع مشکالت را : سیستان خالی شود، چه کنیم؟وی گفت

 .چند برابر کرده است

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

 
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(hc3vmqopg2psv1u1bt4ujmp

5))/detail/683760/Economy/macroeconomics 
 

 حمید رضا برادران شرکا، :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶جمعه ؛  به نوشته خبر آنالن بخش اقتصاد
ی و اشتغال کارگروه اقتصاددان پیشنهاد کرد که دولت برای حل دو چالش بزرگ بحران کم آب

در گفت وگو با خبرآنالین با اشاره به دو چالش بزرگ اقتصاد ایران  وی. کارشناسی تشکیل دهد
برای حل این بحران ها بهتر است دولت از کارشناسان در قالب »:سال آینده اظهارداشت 10در 

وی « .کمک بگیرد است که کارشنان تولید فکرو ایده برای حل بحران اشتغال و آب  کارگروهایی 
این واقعیت را باید پذیرفت که ما یک کشور نیمه خشک قرار داریم و سیاست های غلط » :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

 10طبق آمارها مصرف آب صنعتی و خانگی حدود » :ن کرداین کارشناس اقتصادی خاطرنشا
درصد است و مابقی مصرف دراختیار 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
با شرایط کمبود »:او اضافه کرد... «.تفاوت بودآب کشاورزی مطرح شود،امروز قضیه بحران آب م

تولید کاالهایی  باید . منابع آبی که امروز با آن روبرو هستیم،چاره ای جز اجرای آبیاری نوین نداریم
البته تا حدودی مردم در این زمینه همکاری کرده اند .که آب زیادی مصرف می کنند متوقف شود

ه دلیل شرایط طبیعی که داشته کشت هایی را انجام می مثال در استان یزد و خراسان مردم ب
برادران شرکا با «.دهند که نیاز به آب ندارد،اما این کافی نیست و الزم است دولت هم ورود کند

به »:تاکید بر اینکه نقش حاکمیتی دولت در حفظ منابع آبی بسیار حائز اهمین است،تصریح کرد
دولت کانادا به مردم اعالم کرد که .مبود شدید آب پیش آمدک اعنوان مثال، چند سال پیش در کاناد



این قانون در واقع اعمال حاکمیت دولت .برای آبیاری روزهای مشخصی مردم می توانند اقدام کنند
و با توصیه باشد،حتما گروهی هستند که   در حالی که اگر این موضوع بدون دخالت دولت.بود

دولت  حاکمیتیحوزه آبریز در کشور از وظایف  9حفاظت از او با بیان اینکه «.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

پایان داد  المللی مقابله با گردوغبار به کار خود روز؛کنفرانس بین ۳پس از 
 مسعود بربر: گزارش

http://www.mehrnews.com/news/4023166 

 

 

 

 

 

المللی مقابله با  کنفرانس بین: آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
کشور جهان در  ۴۳تیرماه با حضور نمایندگان  ۱۲های عملی که از  حل ها و راه گرد و غبار؛ چالش

خروجی این اجالس .... تیرماه به کار خود پایان داد ۱۴شده بود، دیروز چهارشنبه تهران آغاز 
مجمع عمومی سازمان ملل و مجمع وزرای  پرهزینه تنها ارسال یک متن و دوبیانیه به اجالس

محیط زیست جهان است که در اساس جنبه اجرایی نداشته و ندارد بلکه تنها در مقام توصیه 
کشورها برای اینکه بتوانند مشکالت خود را با استفاده از : ابتکار ادامه داد»  :با هم بخوانیم . است 
های مطرح شده در بیانیه فنی  توانند از توصیه های فنی و انتقال تجارب بر طرف کنند، می راه حل

: معاون رئیس جمهور با اشاره به اختالف نظر کشورهای حاضر در اجالس، اظهار کرد. بهره گیرند
ها نظرات خود را اعالم کردند اما به رغم وجود اختالف نظرها به یک  کشورها در نشستگرچه 

ها و اختالف  اجماع رسیدیم و این از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا با وجود تمام تفاوت دیدگاه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص .بندی قابل قبولی دست یافتیم نظرها به جمع
نماینده ترکیه پیشنهاد داد که قید شود این سند تعهدآور نیست : در این اجالس، گفتمواضع ترکیه 

. ای و فنی باشد که در جواب گفتیم این سند تعهدآور نیست و از اول هم قرار بود یک سند توصیه
المللی مقابله با گرد و غبار  وی همچنین از ارسال متن دو بیانیه و گزارش جامعی از اجالس بین

دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان میزبان این اجالس به مجمع عمومی سازمان ملل و  توسط
این مقام . ها خبر داد مجمع وزرای محیط زیست جهان برای قرار گرفتن در دستور کار این مجمع

ه با به ویژه با توجه به تاکیداتی که در بیانیه وزرا بر ضرورت عزم جهانی برای مقابل: مسئول ادامه داد
هایی از سوی سازمان  تواند به تهیه ساز و کارها و چارچوب گرد و غبار صورت گرفته، این اقدام می

ای، همچنین  المللی و منطقه های مختلف آن برای حل و فصل موضوع در ابعاد بین ملل و آژانس

 ...« .....ها میان کشورها منجر شود افزایش همکاری

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

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

 
مهدی چمران در   :آمده است ۱۳۹۶تیر ۱۶جمعه  ،خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اجتماعی

با توجه به کمبود آب در : ها اظهار داشت اجالس عمومی شورای عالی استانچهل و یکمین 
وی  .ریزی الزم صورت گیرد سراسر کشور، در شرایط بحرانی قرار داریم و در این زمینه باید برنامه

 12ایم، طبق قانون قبلی، همچنان  به پایان فعالیت شوراها در سراسر کشور نزدیک شده: افزود

http://www.farsnews.com/


ساالری را کنار  دولت: رئیس شورای عالی استانها افزود... .عالیت شوراهاستشهریور پایان ف
بگذاریم، چرا که ما نماینده مردم در شورا هستیم، و اینکه دائم از دولت خواهش کنیم که به 

  ....موضوعی رسیدگی کند جالب نیست چرا که ما مسئولیم

  و بلوچستاندر برخی روستاهای سیستان :مدیرعامل شرکت آبفار استان
 های برکه مورد مصرف انسان و دام است آب

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

 
مدیرعامل ،عبداالحد ریگی  :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

های برکه مورد  در برخی از نقاط روستایی متاسفانه آب: شرکت آبفار سیستان و بلوچستان گفت
روستا در  ۱۳۰۰اکنون  هم: افزود وی . رف انسان و دام است و این بر هیچکس پوشیده نیستمص

روستا نیز متقاضی آبرسانی  ۳۸۴شود و  سیستان و بلوچستان به صورت سقایی آبرسانی می
شکنی دارد که  روستا نیاز به کف 176های آب  در حال حاضر چاه: ادامه داداو . سقایی هستند

. دهند در این راستا آغاز شده و همکاران این شرکت روند کارها را روزانه گزارش میاقدامات الزم 
یابد،  وی با تاکید 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  های جایگزین ایجاد شود که مدت زمان زیادی را می  خشک شده و باید چاهآب کامال

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب . میلیارد تومان فقط برای حفر آنها اعتبار الزم است 13.5همچنین 
 300نیز،  96ای در قانون بودجه سال  بنا بر تبصره: روستایی سیستان و بلوچستان اظهار کرد

های آب روستایی کشور اختصاص  دیگر نیز از صندوق توسعه ملی برای توسعه شبکه میلیون دالر
های  های آینده نیز مستمر باشد تا بتوانیم شبکه یافته که امیدواریم این روند حمایتی در سال

 .آبرسانی را در تمام روستاها ایجاد کنیم
 انتهای پیام

 میلیون کارگر ایرانی خدماتچی هستند ۱۱.۶

/www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457084https:/ 
 

 

گزارش رسمی   :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ازار کار را دارد و درصد ب۵۰مرکز آمار حاکی از این است که در بازار کار، خدمات سهمی نزدیک به 

بر اساس . نفر شغل خدماتی دارند ۶۹۱هزار و  ۵۹۷میلیون و  ۱۱در میان جامعه شاغالن حدود 
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در   ،96نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار   آخرین آمار چکیده

اشتغال در بخش نفر و سهم  545هزار و 359میلیون و  4درصد یعنی حدود  18.7حدود  96بهار 

https://www.tasnimnews.com/


اما . نفر بوده است413هزار و 342میلیون و  7درصد یعنی حدود  31.5حدود  96صنعت در بهار
سهم بخش خدمات . بخش خدمات این بار هم بیشترین سهم را در میان شاغالن داشته است

نفر بوده و سهم اشتغال 691هزار و  597میلیون و 11درصد یعنی حدود  49.8حدود  96در بهار 

 .درصد بوده است 10.2اقص نیز در این بازه زمانی حدود ن

 ۶فارس از وضعیت نابسامان کسبه پالسکو پس از خبرگزاری گزارش 
قول دوربینی مدیران / ها بر دل پالسکو نشینان داغ وعده دولتی،  ماه

 میلیونی ۳۰۰برای وام 
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دی ماه  30صبح   :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری فارس ه گزارش خبرنگار اجتماعیب
 4ساختمان پالسکو اتفاق افتاد و پس از حدود  10بود که آتش سوزی در طبقه  1395سال 

های  کمیته.سان شدسال فرو ریخت و با خاک یک 54طبقه با قدمت  15ساعت ساختمان 
مختلفی در دولت، مجلس و شورای اسالمی شهر تهران برای علت این حادثه تشکیل و نتایج آن 

های نا ایمن همچون پالسکو بسیار  البته ناگفته نماند که در شهر تهران ساختمان. نیز اعالم شد
ها قرار بگیرد  هها باید در اولویت مدیریت شهری و دیگر دستگا هستند که ایمنی این ساختمان

 600ساختمان پالسکو که قطب پوشاک کشور بود، حدود .ولی به فراموشی سپرده شده است
تولیدی فعال داشت و هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 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  کسبه پالسکو شاهد دود شدن سرمایه سوی دیگر

: هایی که هنوز عملیاتی نشده است اشاره کرد و گفت وگویی به وعده کسبه پالسکو در گفت
ساختمان پالسکو یکی از مراکز تولید پوشاک در کشور بود که بخش اعظمی از پوشاک کشور را 

واحد تولیدی در ساختمان پالسکو فعال بوده است، هر  600: دهد میوی ادامه .کرد تأمین می
هزار  500توان گفت بیش از  کردند که می تولیدی دیگر فعالیت می 10ها با بیش از  کدام از تولیدی

حادثه : گوید می تهرانی.اند داشتهنفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این ساختمان فعالیت 
را برای کسبه ایجاد کرده است، وضعیت دیون، مطالبات و همینطور  پالسکو مشکالت فراوانی

هزار : گفت نماینده کسبه پالسکو می.مقدار معامالتی که انجام شده است مشخص نیست
هایی است که کسبه دارند ولی با توجه به حادثه پالسکو اسناد آن در دست  میلیارد تومان طلب

حادثه پالسکو دولت کارگروهی را برای رسیدگی به  چند روز بعد از: دهد وی ادامه می.نیست
جایگزینی محلی به . هایی داده شد وضعیت کسبه پالسکو مشخص کرد و در آن کارگروه وعده

هایی را به ما پیشنهاد  صورت موقت برای کسبه یکی از اقدامات بود که بنیاد مستضعفان مکان
تولیدی در پاساژ نور  600قبول کردیم داد که برای اینکه کسبه به چند دسته تقسیم نشوند 

بنابراین از نهادهای دولتی در . ای به این مرکز تجاری نبوده است مستقر شوند ولی دید حرفه
هایی که در  درباره وعده: کند تهرانی اشاره می.کنیم های تبلیغاتی می خواست کمک در بخش

ها در پیچ و خم  ست و این وعدهبخش بیمه بانک و مالیات داده شده بود کمکی صورت نگرفته ا
 .....مراحل اداری است و هنوز به بارننشسته است

http://www.farsnews.com/


 هزار جوان ایرانی بیکارند  ۸۸۲میلیون و  ۱

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457898 

گزارش جدید    :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ ، جمعهتسنیمخبرگزاری  به گزارش خبرنگار اقتصادی
بطوری که . هزار جوان ایرانی بیکار هستند ۸۸۲میلیون و  مرکز آمار ایران حاکی است، بیش از یک

درصد و نرخ بیکاری  26.4ساله را در بهار امسال  29تا  15مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 
 15بر اساس این گزارش، بین جوانان فعال .د اعالم کرده استدرص 28.8ساله را  24تا  15جوانان 

هزار نفرشان مرد و  162هزار نفر بیکار هستند که یک میلیون و  882ساله، یک میلیون و  29تا 
 .هزار نفر هم زن هستند 719

 ببینید لینک باالرا در 96جدول بیکاری بهار 

زار شغل در حوزه ه ۲۰بینی ایجاد  پیش:  مقام مسئول تعاونی خبر داد
 فرش دستباف

http://www.isna.ir/news/96041407631 

 
مدیرعامل عبدهللا بهرامی، :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

هزار شغل در صنعت فرش دستباف  ۲۰های فرش دستباف کشور از طرح ایجاد  اتحادیه تعاونی
این طرح با هدف کاهش : داشتجزییات این طرح اظهار درباره  وی.طی سال جاری خبر داد

های اشتغالزای دولت و رونق صنعت فرش به وزارت کار ارائه شده و مورد  بیکاری، تحقق برنامه
هزار نفر در بخش  ۲۰به موجب این طرح امسال برای : وی ادامه داد.استقبال قرار گرفته است

فاز اول برای هزار نفر اشتغالزایی شده و به بینی شده که در  فرش دستباف، فرصت شغلی پیش
. دنبال تامین زیرساختهای الزم بازاریابی و فروش، برای تعداد بیشتری اشتغالزایی خواهد شد

بهرامی ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن رشته فرش و بیمه شاغالن و بافندگان را از مهمترین 
با همراهی وزارت تعاون و : عتبار اجرای طرح، گفتهای این طرح برشمرد و درباره تامین ا ویژگی

منابع الزم در قالب   حمایت صندوق کارآفرینی امید، صندوق توسعه ملی و مرکز ملی فرش، 
های فرش دستباف کشور  مدیرعامل اتحادیه تعاونی....تسهیالت ارزان و کم بهره قابل تامین است

: دستی در بخش تعاون خاطرنشان کرد صنایع تعاونی فرش دستباف و ۳۰۰۰با اشاره به فعالیت 
سازی شده و انطباق و  در حال حاضر تولید فرش دستباف و صنایع دستی در سطح کشور بومی

تواند نقش موثری در  همخوانی کاملی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد که از این جهت می
 ....تولید و اشتغال و صادرات داشته باشد

آسا  رق سوزی ب آتش       
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/14

57256 
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در هفته ای که   :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی           
با صنعت برق رخ داد که یک مورد آتش  گذشت در سه نقطه کشور آتش سوزی هایی مرتبط

گرفتن ترانس برق بر اثر دمای باالی هوا، یک مورد آتش گرفتن درخت بر اثر اتصال کابل برق و 
بطوری که  در برخی از موارد  .مورد سوم آتش سوزی اتاق کنترل یک نیروگاه بر اثر نقص فنی بود

برخی نقاط کشور ناشی از حرارت بیش از  نیز شاهد آتش گرفتن تأسیسات انتقال و توزیع برق در
در تصویر باال، آتش گرفتن یک ترانس برق در منطقه .حد هوا و یا بروز مشکالت فنی بودیم هستیم

کیانپارس شهر اهواز که گفته شده بر اثر دمای باالی هوا بوده و در میانه هفته جاری رخ داده، 
درختی بر اثر اتصال کابل برق در حاشیه  همچنین در میانه هفته جاری،.نشان داده شده است

) آتش سوزی بعدی مربوط به برق در روزهای پایانی هفته .بزرگراه چمران تهران آتش گرفت
 .در بخش تولید برق رخ داد و اتاق کنترل نیروگاه حرارتی تبریز در آتش سوخت( تیر 14چهارنشبه 

ر امنیت شغلی کارگ :عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار

 شود روی کاغذ تامین نمی

http://www.isna.ir/news/96041608264 
 

 
علی خدایی ، عضو کانون  :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

بخشنامه امنیت شغلی کارگران صرفا روی کاغذ : عالی شوراهای اسالمی کار ابراز امیدواری کرد
ای حل  ا داشته باشد تا بتواند مشکالت کارگران را به طور ریشهنباشد و ضمانت اجرایی الزم ر

علی خدایی درباره بخشنامه امنیت شغلی کارگران که سال گذشته از سوی وزیر کار ابالغ  .کند
آنچه مسلم است باید ببینیم این بخشنامه با چه ادبیات و چه نیتی نوشته شده : گفت  شد،

قانون کار بود که کارفرمایان را  ۷وع اجرای تبصره ماده یکی از مفاد این بخشنامه موض. 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 سفید را می: وی ادامه داد .دهند
کرد، به عنوان یک ضمانت اجرایی مناسب در مواقعی که اگر کارفرما در این خصوص کوتاهی 

تر  با تاکید بر ضرورت تدوین هرچه سریعوی ... .کارگر از کارفرما شکایت داشت، دیده شود
های  نامه بسیاری از نابسامانی با تنظیم و تدوین این آیین: قانون کار اظهار کرد ۷نامه ماده  آیین

 .یابد شکالت مربوط به کارگران و حوزه روابط کار کاهش میموجود در بازار کار برطرف شده و م

هزار بیکار در ۶۰معاون ربیعی عنوان کرد؛ ثبت نام :کارورزی

 سامانه کارورزی

https://www.tasnimnews.com/
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معاون وزیر عیسی منصوری ، : آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶جمعه برگزاری دولتی مهر ، به نوشته خ
افزایش میزان : هزار نفر واجدشرایط در سامانه کارورزی خبر داد و گفت ۶۰نام بیش از  کار، از ثبت

.. .پذیری نیروی کار و فارغ التحصیالن دانشگاهی، از جمله دستاوردهای این طرح است اشتغال 
در طرح : ن با بیان اینکه طرح کاج موجب اشتغال پذیری در جامعه می شود، اظهار داشتوی همچنی

کارورزی، به جوانان فارغ التحصیل 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 آئین نامه اجرایی ماده 

خواهند برنامه ششم توسعه به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار 
در این طرح تاکید بر پیوند میان کارورز و محیط کار است و کارورزان باید در طول : وی گفت..  .شد

 .دوره کارورزی آموزش های الزم را فراگرفته و با محیط واقعی کسب و کار آشنا شوند

مسئوالن فکری به حال / درجه 50دشواری حفاری در گرمای باالی 
 بکنند« کارگران خوزستانی»

 

 
جمعی از کارگران حفاری جنوب  .:آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه

به گفته این کارگران  .ر گرمای طاقت فرسای خوزستان انتقاد کردنددر تجمع خود از سختی کار د
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 بیان این که نیروهای ستادی. قبلی، ادامه داشت
ولی کارگران عملیاتی که عموما پیمانکاری هستند،  مشمول کاهش ساعت کار می شوند

بهتر است مسئوالن در روزهای گرم فکری به حال : ساعت در گرما کار کنند، افزودند 8مجبورند 
 ....کارگران پیمانکارِی حفار بکنند

کاهش آبیاری مزارع تهران با : وگو با ایسنا اعالم شد در گفت

 رتدار نظا جهاد کشاورزی عهده/ فاضالب

http://www.isna.ir/news/96041508186 
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ناصر مهردادی، مدیرکل  :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

چند سالی است که به صورت غیر قانونی و در : حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه گفت
این کار عالوه بر تولید . شود ه میموارد جزیی از فاضالب برای آبیاری مزارع کشاورزی، استفاد

. شود های زیر زمینی می محصول آلوده و به خطر انداختن سالمت مردم سبب آلودگی خاک و آب
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اقدام اول برای جلوگیری از این کار تامین 

کشاورزان نیاز به منابع آبی سالم وی با اشاره به اینکه ... .منابع آبی مورد نیاز کشاورزان است
ای قول داده است که آب مورد نیاز  شرکت آب منطقه: برای آبیاری مزارع خود دارند، گفت

. هایی که تصفیه شده است، تامین کند کشاورزان را از طرق منابع آبی که وجود دارد و پساب
موضوع هستند تا در ای و جهاد کشاورزی پیگیر این  اداره محیط زیست، سازمان آب منطقه

نمی توانیم بگوییم که در کدام : وی گفت. ای از فاضالب خام برای آبیاری استفاده نشود مزرعه
شود ولی در برخی مناطق به صورت جزیی این  منطقه استان تهران آبیاری با فاضالب انجام می

 ....افتد اتفاق می

بازگشت به کار / کارکنان شرکتی مخابراتِ لرستان باز هم تجمع کردند

 کارکنان تعدیلی یک خواسته اصلی
 

کارکنان شرکتی مخابراتِ استان  :آمده است ۱۳۹۶تیر ۱۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه
صبح پنج  9در این تجمع که از ساعت .لرستان برای چهارمین بار در هفته جاری تجمع کردند

تیرماه، مقابل نمایشگاه بین المللی شهر خرم آباد برگزار شده، کارکنان شرکتی  15/شنبه
ن، اجرای طرح طبقه خواسته تجمع کنندگا. مخابرات به همراه خانواده هایشان شرکت کرده اند

بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و بازگشت به کار کارکنانی است که در هفته ها 
 ....و ماههای گذشته تعدیل شده اند

 "گوشت"های خالی از  و سفره       

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/16/1457292   

قیمت گوشت قرمز کماکان در بازار  :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش
مصرف باال و خارج از دسترس مردم است به طوری که هر کیلوگرم گرم گوشت شقه بدون دنبه و 

هزار و  ۳۷میوه تره بار   هزار تومان و در میادین ۴۱هزار تومان تا  ۳۹ همراه با استخوان گوسفندی
بنابراین گزارش در حالی که هر کیلو گرم گوشت شقه بدون ... .رسد تومان به فروش می ۵۰۰

هزار  41هزار تومان تا  39دنبه و همراه با استخوان گوسفندی در بازار مصرف و سطح شهر حدود 
هزار و  37داری تهران که قیمت این محصول در میادین میوه تره بار شهر رسد تومان به فروش می

در میدان میوه و تره بار جالل آل احمد  بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم؛ مرغ .تومان است 500
 33000تومان، گوشت گوسفندی گرم وارداتی استرالیایی به صورت شقه  6720( قلعه قلعه قزل)

تومان،  42500ه تومان، کتف دست با ماهیچ 43000تومان، ران  44800تومان، گوشت ماهیچه 
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

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/


هزار نفر به ۱۶۳؛گزارش مهر از جدیدترین آمار اشتغال

 ها ساله۲۹تا۱۵درصدی بیکاری ۰.۵رشد/ ران اضافه شدبیکا

http://www.mehrnews.com/news/4023703 

 

 

 

 

 

زار کار در سه تحلیل وضعیت با: آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، 
نفری جمعیت بیکار دارد؛ در عین حال  ۵۷۵هزار و  ۱۶۳ماه نخست سال جاری، حاکی از افزایش 

این در ... .کنند ساعت در هفته کار می ۴۹درصد از کل شاغالن کشور، به طور معمول بیش از  ۴۱
ل گذشته ساعت و بیشتر در پایان سا ۴۹حالی است که سهم این شاغالن با ساعت کار معمول، 

 ۹۵نسبت به سال  ۹۶درصد بود که نشان دهنده افزایش سهم این تعداد از شاغالن، در بهار  ۳۸.۴
تحلیل این شاخص بازار کار نشان  !دهد این آمار افزایش نیاز افراد به کار را نشان می. است

معمول  درصد زنان شاغل با ساعت کار ۱۶.۱مردان شاغل و  ۴۶.۴دهد، به تفکیک جنسیتی نیز  می
 ....ساعت و بیشتر در هفته مشغول کار هستند 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 ۳۹.۵ :نرخ

 ۲۵۷۹۱۴۵۰ :تعداد
 نفر

 ۲۶۶۷۵۳۲۸ :تعداد
 نفر

 ۱۰بیکاری جمعیت 
 بیشترساله و 

 ۱۲.۶ :نرخ ۱۲.۴ :نرخ

 نفر ۳۳۶۶۹۷۳ :تعداد نفر ۳۲۰۳۳۹۸ :تعداد

 ۱۵بیکاری جوانان 
 سال ۲۴تا 

 ۲۸.۸ :نرخ ۲۹.۲ :نرخ

 نفر ۸۶۷۱۵۴ :تعداد نفر ۸۶۹۵۳۱ :تعداد

 ۱۵بیکاری جوانان 
 سال ۲۹تا 

 ۲۶.۴ :نرخ ۲۵.۹ :نرخ

 نفر ۱۸۸۲۷۵۵ :تعداد نفر ۱۸۲۷۵۲۵ :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 ۱۳۹۶تیر  ۱۶ ، جمعهخبرگزاری تسنیم ه گزارشب
توسط صنایع لبنی در سایه سکوت سازمان حمایت از " به نرخ مصوب خرید شیر خام دامداران

گذرد که صنایع درخواست افزایش قیمت دوباره محصوالت  کنندگان و تولیدکنندگان می مصرف
قیمت شیر  ها، بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه .مصرفی مردم را به دولت ارائه کرده اند

تومان تا  1320به قیمت   بر اساس بار میکروبی و میزان چربی  93خام باید از ابتدای تیر 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 تولیدکنندگان کنندگان مصرف
قیمت شیر در برخی شهرستان  بر اساس اظهارات دامداران،... .شده است پایمال دامداران

که این امر نشان از ایجاد  آوری می شود مناطق روستایی به نرخی کمتر از هزار تومان نیز جمع و 

 .تبعیضی عمیق از رعایت حقوق دامداران و صنایع لبنی است

 

 .کلیک کنیداینجاکاال و خدمات برای مشاهده نرخ مصوب شیر خام در پایگاه اطالع رسانی قیمت

بررسی مجدد قیمت لبنیات برای افزایش قیمت  رش صنایع لبنی در حالی درخواست بنابراین گزا
که  اند  به سازمان حمایت ارائه داده (های تولید خود درباره افزایش هزینه بر اساس مستندات)را 

و هر از گاهی  قانونی و غیرقانونی بر قیمت محصوالت خود افزوده  صورت اخیر به های در سال
اما این امر تأثیری در افزایش  اند های های نظارتی را چشیده ای سنگین دستگاهطعم جریمه ه

صنایع لبنی باوجود وجود افزایش پیاپی قیمت ... .نرخ شیر و دسترنج دامداران نداشته است
سال گذشته سهمی برای افزایش نرخ شیر خام  3اخیر، اما در  های محصوالت خود در سال

 .اند دامداران قائل نشده

/ کاهش دما در نوار شمالی کشور/ بینی کرد سازمان هواشناسی پیش
 استان ۷گرد و غبار در راه 

http://www.isna.ir/news/96041608377 

 

 
مدیر کل  احد وظیفه، :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

دن هوا در نوار شمالی بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به خنک ش پیش
های سمنان، اصفهان، قم، مرکزی، قزوین،  کشور طی سه روز آینده، از وقوع گرد و غبار در استان

با اشاره به اینکه وی ..  .خبر داد( تیرماه ۱۷شنبه )سیستان و بلوچستان و هرمزگان در روز آینده 

https://www.tasnimnews.com/
http://www.124.ir/pages/generalContenetViewer.aspx?title=hR9u9cHe5PrKH/CTZgCbTQU+5AdOU8ZWF0NPbJdqJVKgBWvd/cZsXpoUkNqk4ay92N6cLVTVIPfmbJ5YyAjdyCP1z23N+4zIN4+epd6Gig8qyrlHcSDJ7/zucfMzzA3CFA9wgVwLVMdsihLwt/65k7cYRNnH9cQ+9tdGFyLZeDo=


شود و  دریای خزر افزوده می های ساحلی ها در استان ، بر مقدار بارش(تیرماه ۱۷)روز شنبه 
در مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات البرز و استان خراسان : دریای خزر مواج خواهد شد، گفت

ویژه درساعات بعدازظهر رشد ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد  به  شمالی نیز
ش باد در مناطق جنوبی روز شنبه با افزایش سرعت وز: وظیفه تاکید کرد... .شود بینی می پیش

های اصفهان، قم، مرکزی و قزوین پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت  هایی از استان سمنان، بخش
 .شود بینی می هوا پیش

 مساله آب کشور امنیتی شد/ معاون وزیر نیرو خبر داد

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

، معاون آب وآبفای  رحیم میدانی :آمده است ۱۳۹۶تیر  ۱۶ جمعه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش           
وضعیت آب، این مایع گرانبها به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت : وزارت نیرو گفت

: گفتوی  .ین موضوع بشتابیمملی مطرح شده وبایستی باتمام توان علمی وتجربی به حل ا
وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود 

با ادامه وضعیت نامناسب مصرف و آسیب : وی ادامه داد. برداران و مصرف کنندگان است بهره
ده بسیار دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و شرب مردم در آین

معاون وزیر نیرو به تشکیل یگان حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد و ....برانگیز خواهد بود چالش
 .تشکیل این یگان را منوط به همراهی بیش ازپیش قوه قضاییه و نیروی انتظامی دانست

 گزارش ایلنا از مجموعه خیریه کهریزک؛

 میلیون نیم و ۲ ماهانه /کردم زندگی روانی بیمارستان در سال ۳۱ نداشتم، مکان و جا
 کهریزک در مددجو هر هزینه نتوما

 

 
 

یکی از مددجویان ساکن در  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 
سال به دلیل اینکه جایی برای زندگی نداشتم، در بیمارستان  ۷٣در گذشته »: کهریزک گفت

فروختم و کارهای  ای درست کردم و روزنامه می ازی بودم و کم کم در آنجا برای خودم دکهروانی ر
زاده بنا  در مجموعه کهریزک که به همت مرحوم دکتر محمدرضا حکیم«.دادم فتوکپی انجام می

اس نگهداری  شده است، افراد مختلفی از جمله سالمند، معلوالن جسمی حرکتی و بیماران ام
های مجموعه  نژاد، مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک درباره فعالیت در ادامه صوفی.... شوند می

همچنین . شود مددجو نگهداری می ۷۵۴۱در مجموعه خیریه کهریزک »: خیریه کهریزک اظهار کرد
هزار  ۴۱۱میلیون و  ۲هزینه نگهداری هر مددجو ماهانه . کارمند مشغول فعالیت هستند ۶۱۱

او ادامه «.هزار تومان است ۵۴ه متوسط دریافتی ما از هر مددجو ماهانه تومان بوده، در حالی ک
  ما معتقدیم بهترین. ترین شاخص ما برای پذیرش افراد فقر و نداشتن خانواده است مهم»: داد

رو از پذیرش افراد اجتناب  تر است از همین ها بد ترین خانه ها هم برای سالمندان از بد آسایشگاه
ینکه آن فرد سالمند یا معلولی باشد که بهداشت فیزیکی و روانی خانواده را کنیم، مگر ا می

 «.مختل کرده باشد

 !رسانی به روستاهای تشنه در کنار دریا آب /کرد مدیریت باید را آب

https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/508536-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/508536-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9


http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/21995 
 

 
 ، ایلنا از نقل به آرمان گزارش به   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه ،آرمان روزنامه نوشته به

 از  کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت توسعه   و ریزی برنامه معاون "قانع اصغر علی" مهندس
 تا کرده مصمم را یازدهم دولت که طرحی گفت، سخن کشور روستایی آبرسانی طرح مهم نکات

 آب شبکه از و داده قرار روستایی فاضالب و آب شرکت پوشش تحت را کشور ایروستاه تمامی
برای اجرایی شدن این طرح قرار بود اعتبار مناسبی از  .کند برخوردار بهداشتی و سالم شرب

سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ولی رقمی که در مجلس شورای اسالمی مصوب شد 
 .جام شود رقم ناچیزی بوددر مقایسه با کاری که قرار است ان

 

 :معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور /قاچاق 

افزایش تقاضا در اتحادیه / درصد رشد داشت ۱۳کشف کاالی قاچاق 
 پوشاک

http://www.mehrnews.com/news/4024659 

 ،سید علیرضا گلستانی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه سمنان،/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
درصدی تقاضا برای استفاده از پوشاک ۵۱معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به رشد 

درصد  ٣۱ک به در دولت یازدهم کشفیات نسبت به کل قاچاق از ی: داخلی در کشور، گفت
با کاهش یک میلیارد دالری قاچاق پوشاک و کاالهای نساجی، : وی افزود... .افزایش داشت

تولیدکنندگان داخلی نیز مجدد احیا شدند به طوریکه به گفته رئیس اتحادیه پوشاک کشور تقاضا 
حوزه  برای مصرف اجناس داخلی افزایش یافته است و این مهم نشان می دهد با مبارزه جدی در

 ...قاچاق می توانیم در تحقق شعار سال نقش مهمی ایفا کنیم

 بیکارشدن کارگران ذوب آهن اردبیل بدنبال تعطیلی کارخانه

رئیس ،سید حامد عاملی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام ، شنبه
ن اردبیل به دلیل مشکالت کارخانه ذوب آه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت

واحد تولیدی : وی افزود....مدیریتی و مالی فعال تعطیل بوده و سرنوشت فعالیت آن در ابهام است
آهن اردبیل با مشکالت مالی و مدیریتی مواجه است و به دلیل اینکه مالک توان مالی و  ذوب

: تجارت استان تأکید کردرئیس سازمان صنعت، معدن و  .مدیریتی ندارد، فعالً تعطیل شده است
مستأجری از استان گیالن نیز به صورت موقت این واحد تولیدی را اجاره کرد که به دلیل اتمام 

وی  .آهن تعطیل است گذار استان را ترک کرده و در حال حاضر ذوب مهلت اجاره  این سرمایه
ص وضعیت و نحوه توان در خصو تا زمانی که مشکالت فعلی کارخانه رفع شود نمی: متذکر شد

 .فعالیت مجدد آن اظهارنظر کرد

 خدمت استمرار بر تاکید/۶۹ سال در فرهنگی هزار ۰۳ بازنشستگی
 نیرو کمبود بحران مدیریت برای سند تدوین /بازنشستگان
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اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ ایلنا، شنبهگزارش خبرگزاری دولتی به 
" سند نیروی انسانی آموزش و پرورش"ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش از تدوین  برنامه

ساله و  01چشم انداز این سند : های آتی خبر داد و گفت برای مدیریت بحران کمبود نیرو در سال
های  با اشاره به بازنشستگی تعداد زیادی از فرهنگیان طی سال وی .تا پایان برنامه هفتم است

سال آینده، از قانون برنامه  ۴ – ۵بینی بحران کمبود نیروی انسانی در  پیش رو و همچنین پیش
قانون تکلیف را روشن کرده است؛ به این ترتیب : ششم توسعه به عنوان چراغ راه یاد کرد و گفت

سال ششم، دولت را موظف کرده که نیازهای آموزش و  ۴مه توسعه  قانون برنا ۹٣که ماده  
ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش چشم انداز سند  رئیس مرکز برنامه....پرورش را تامین کند

دقیقاً برآورد شود، چراکه « نیاز»معموالً باید : ساله و تا پایان برنامه هفتم عنوان کرد و گفت ۷۱را 
بنابراین باید در مورد نیاز به . ها که مبنای تصمیم گیری است نه تعداد خروجیاست « نیاز»این 

تواند مبنای مناسبی  توافق بر سر نیاز می. ترین مرحله تهیه سند است توافق رسید و این مهم
 .های تامیِن کمبود باشد برای تشخیص کمبود و روش

 شود بزرگترین معدن سنگ آهن کشور به زودی وارد بورس می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1458538 
 

 

بزرگترین معدن  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه؛ خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
میلیون تن پس از طی مراحل، به  ۹۵٣با ظرفیت  در سیرجان استان کرمان،سنگ آهن کشور 

مدیر روابط عمومی شرکت گوهرزمین  دالوریان،  گزارش؛بر اساس این .شود زودی وارد بورس می
بر این اساس این شرکت به عنوان : میلیون تن برآورد کرد و گفت 346ذخیره این معدن را حدود 

در یک : در مورد حمل و نقل ریلی گفتاو  .آهن ایران شناخته شده است بزرگترین معدن سنگ
گذاری امید، شرکت  معادن و فلزات، سرمایه گذاری گذاری بین شرکت سرمایه فرایند سرمایه

شود که  گذاری می ریل سرمایه گهر و گوهرزمین و شرکت کشتیرانی، یک شرکت جدید جاده گل
درصد  01در حال حاضر مدیرعامل این شرکت هم انتخاب شده و در حال تکمیل است و قرار است 

شرکت  2ها منتقل شود و  انهاز محصوالت این معدن توسط حمل و نقل ریلی به بندر و کارخ
به گزارش تسنیم؛ مقدمات ....آهن کشور را تولید خواهند کرد درصد سنگ 01گهر و گوهرزمین  گل

میلیون تن در  346ورود شرکت گهر زمین به عنوان بزرگترین معدن سنگ آهن کشور با ظرفیت 
 20اری امید با گذ درصد، شرکت مدیریت و سرمایه 61حال انجام است که شرکت گل گهر با 

گذاری غدیر با  درصد و شرکت سرمایه 21گذاری توسعه معادن و فلزات با  درصد، شرکت سرمایه
درصد در ترکیب سهامداری این معدن قرار دارند و این شرکت در حال حاضر به صورت سهامی  22

 .خاص فعالیت دارد

 مسئول نهاد صنفی کارگران استان خراسان جنوبی؛

 جنوبی خراسان شهرهای در/است کوچانده را کشاورزان سالی خشک
 نیست کار از خبری هم
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رییس کانون محسن کدخدا ،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه به
در حالی که خشکسالی، روستاییان کشاورز را : گوید ی اسالمی کار خراسان جنوبی میشوراها

: خاطرنشان کرد.هم خبری از کار نیستخراسان های استان  مجبور به کوچ کرده است در شهر
های مردم استان خراسان جنوبی را محدود  سالی فعالیت سال است که خشک ۷۴نزدیک به 

نشینان به امید اینکه بتوانند در شهر درآمدی کسب کنند از محل  بسیاری از روستا. کرده است
توانند با همه ظرفیت کارگری خود  های استان نمی کارخانه: او تصریح کرد.اند زندگی خود کوچ کرده

: گفتوی .این عدم جذب کارگر به دلیل نبود نقدینگی و رونق تولید در استان است. فعالیت کنند
البته . سان جنوبی امنیت شغلی ندارند زیرا موقعیت آنها تثبت شده نیستکارگران در استان خرا

نباید فراموش کرد که چنین مشکالتی در همه جای کشور وجود دارد و باید به فکر جذب 
 .گذار باشیم سرمایه

هزار میلیارد تومانی صنعت برق به  ۲۳بدهی  وزیر نیرو اعالم کرد؛

 های خصوصی شرکت

s.com/news/4025065http://www.mehrnew 

وزیر نیرو ، حمید چیت چیان   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،
از اسناد های صنعت آب و برق با استفاده  با وجود کاهش میزان قابل توجهی از بدهی: گفت

با وی  .های خصوصی بدهکار هستیم هزار میلیارد تومان به شرکت ۲۱خزانه اسالمی، اما حدود 
در بخش : کند، افزود های صنعت برق فشار زیادی را به این صنعت وارد می اشاره به اینکه بدهی

و تبدیل  های داخل این صنعت کنیم و برای پرداخت هزینه برق هیچگونه کمکی از دولت دریافت نمی
وی درباره بدهی وزارت نیرو در بخش آب به بخش خصوصی  .انرژی و توزیع آن، بدهی زیادی داریم

هزار میلیارد تومان بدهی جاری  ۲های این بخش قابل توجه نیست و حدود هزار تا  بدهی: نیز گفت
 .شود داخت میکنند و با کمی تأخیر پر داریم که پیمانکاران اسناد صورت وضعیت خود را ارائه می

درصد هدر رفت آب داریم که بخش زیادی از  ۷۲درباره شبکه آب هم حدود : گفت: چیت چیان افزود
های غیر مجاز و غیر قانونی از آب و  شود که ناشی از برداشت آن آب به حساب نیامده محسوب می

نه برای کم کردن یک ساال: وزیر نیرو افزود .اشکال هایی است که در خواندن کنتورهای آب وجود دارد
درصد هدررفت آب در شبکه سراسری حدود هزار میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم در دولت 

ها توجه بیشتری شود و نمایندگان مجلس و هیئت دولت به  دوازدهم به مسئله واقعی کردن قیمت
ازه کافی اطالعات و از نظر تبلیغات به اند: چیت چیان افزود...راه حل جدی در این زمینه برسند

تا  ٣۱تواند با  آگاهی به مردم در زمینه کاهش مصرف آب داده شده است، اما زمانی که مشترک می
هزار تومانی که معادل یک سال آب  ۲۱۱هزار تومان شیر آبی را تهیه کند، شیر آب کاهنده  ۵۱

 ....بهاست، تهیه نخواهد کرد

 

کیبی جهرم تاکنون پرداخت مطالبات  کارگران شرکتی نیروگاه سیکل تر
 نشده است

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه برپایه گزارش کارگران در فیس بوک به نقل از خبرگزاری ایسنا ،
تیرماه 02مطالبات  کارگران شرکتی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم بدنبال تجمع اعتراضی روز:است

 مروزخبر عدم پرداخت مطالباتا .معاون وزیرنیروبه جهرم پرداخت نشده است،تیر03وسفر روزجمعه
درهمین رابطه .کارگران شرکتی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به مجلس کشیده ورسانه ای شد

تعدادی از کارگران شرکتی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به پرداخت نشدن  امروز ایسنا نوشت،
روز جمعه معاون  براساس این گزارش. حقوق و مزایایشان توسط پیمانکار مربوطه اعتراض کردند

 .وزیر نیرو سفری به شهرستان جهرم داشت



 برای/کند پرداخت را مطالباتمان کارفرما :تپه بازنشستگان سرگردان هفت

 کنیم مراجعه هرروز ناچاریم پیگیری
 
کارگر بازنشسته  ٣۵۷ تعداد:آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه 

از حدود دو ماه پیش برای برقراری مستمری و دریافت سنوات پایان « هفت تپه نی شکر»کارخانه 
شماری از این کارگران گفتند به دلیل سرگردانی برند خدمت خود در اعتراض صنفی به سرمی

از زمان آغاز این سرگردانی این چندمین باری .ناچارند هر روز در محل کار سابقشان حاضر شوند
تپه و مسئوالن محلی خواسته اند تا به  نظر از مدیریت مجتمع نیشکر هفتاست که کارگران مورد 

به گفته یکی از این کارگران تا زمانی که در خصوص پرداخت .این وضعیت آنها رسیدگی کنند
مطالبات آنها اقدام موثری صورت نگیرد آنها ناگزیر هستند تا به محل کار سابقشان مراجعه 

ن مدعی هستند که هنوز بابت سنوات دوران خدمت از کارفرمای همچنین این کارگرا... .کنند
گفتنی است ترک کار کارگران بازنشسته نی شکر هفت تپه نیز طبق ... .سابقشان طلبکارند

 .صادر شده است۶۴قانون از اسفند سال 

دریافت حقوق اعتراض کارگران معدن گهرزمین سیرجان نسبت به عدم 
 !ونداشتن بیمههای معوقه 

کارگران معدن گهرزمین،در جریان بازدید  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه یه اخبار دریافتی،برپا
سرمایه داران وخبرنگاران ازکارخانه کنسانتره سنگ آهن گل گهر، جمعی از کارگران معدن 

این کارگران  .اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت حقوق ونداشتن بیمه به نمایش گذاشتند
بدون داشتن بیمه به صورت روزمزد : ید بازدید سرمایه داران وخبرنگاران ابراز کردندهمزمان با بازد

به این طرف حقوق  63هزار تومان حقوق باید دریافت کنند که متأسفانه از اردیبهشت  41روزی 

 ....اند دریافت نکرده

وگو با  روایت حاجی دلیگانی از جلسه غیر علنی مجلس در گفت /قاچاق 

 تسنیم

 درصدی قاچاق از سوی یک نهاد امنیتی دولت تایید نشد۰۳ کاهش

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1457919 

تیر  ۷۱ شنبهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،  به نقل از ،خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ،  حسینعلی حاجی دلیگانی :ه استآمد ۷٣۶۹

گزارش یک نهاد امنیتی دولت حاکی از آن بود که :جلسه غیرعلنی مجلس درباره قاچاق کاال گفت
اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق نیفتاده،از این منظر انتقادهای دادستان کل نسبت به ستاد 

برداشت ما از گزارشِ یک نهاد امنیتی : گفتوی  .کاال صحیح به نظر میرسد مبارزه با قاچاق
میلیارد دالری قاچاق کاال با وضعیت واقعی قاچاق در کشور  02.1وابسته به دولت این بود که آمار 

گزارشهای آماری ستاد کامال واقعی نیست و عمال اتفاق خاصی در بحث  همخوانی نداشته،
وی خاطرنشان کرد، اگر آمار قاچاق کاال نصف شده باشد باید ....نیفتاده است مبارزه با قاچاق کاال

ما امروز در فضای اقتصادی به راحتی وفور کاالی قاچاق را . آثار آن در جامعه مشهود باشد
 .مشاهده میکنیم و از لحاظ ایجاد اشتغال هم تحولی صورت نگرفته است

آرتی به نشانه اعتراض چراغ  بی۱تیرماه رانندگان شرکت واحد خط ۳۱امروز
 های اتوبوس خود را روشن کردند

http://vahedsyndica.com/archive/2723 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508696-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508696-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/


  

 ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه :ی تهران و حومهبه نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسران
راه آهن به تجریش و )امروز هفدهم تیر ماه رانندگان شرکت واحد خط هفت بی ارتی  :آمده است

در یک حرکت اعتراضی چراغ های اتوبوس های خود را روشن کردند ، این اعتراض ( پایانه افشار 
سعید فطراست که باید به برای عید ( کمک های غیرنقدی)به علت عدم شارژ بن کارت ها 

حساب رانندگان واریز میشد که مدیریت شرکت واحد از پرداخت این شارژها خوداری کرده است 
عوامل مدیریت و حراست شرکت واحد با ایجاد رعب و وحشت تالش کردند که اعتراض این .

و چراغ  رانندگان زحمت کش را خاموش کنند که موفق به سرکوب صدای اعتراض رانندگان نشدند
این اتوبوس ها تا تاریک شدن هوا همچنان روشن ماند ،رانندگان به مدیریت هشدار دادند در 

تعدادی از این .صورت عدم پرداخت از سوی کارفرما اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت 

  رانندگان را فردا به حراست شرکت واحد احضار کرده اند

 :ده های نفتیمدیرعامل شرکت ملی پخش فرآور /قاچاق

 قاچاق گازوئیل کاهش یافت/قاچاق سوخت وجود دارد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1458595 

 ،منصور ریاحی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
، اذعان "قاچاق سوخت وجود دارد"ل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه مدیرعام

اظهار وی  .توان گفت کال ریشه کن شده است قاچاق گازوئیل کاهش پیدا کرده، اما نمی: داشت
های نفتی اقدامات اساسی انجام شده  در خصوص پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده: داشت
طرح عرضه نفت گاز براساس پیمایش یکی از این طرح ها است که در : یح کردریاحی تصر....است

قاچاق "ریاحی با بیان اینکه ....به تصویب هیات دولت رسید 0666ماه سال  تاریخ چهاردهم بهمن
توان گفت  باید گفت قاچاق گازوئیل کاهش پیدا کرده، اما نمی: ، اذعان داشت"سوخت وجود دارد

آمار دقیقی از قاچاق گازوئیل در دست نیست؛ به طور کلی : وی افزود.تکال ریشه کن شده اس
وی ادامه ....شد میلیون لیتر کاهش پیدا کرده که این میزان قبالً قاچاق می 0تا  0.1عرضه گازوئیل 

العمل کاری است که احتماال  اولویت نخست وزارت نفت خروج از نظام کارمزدی و ورود به حق: داد
های سوخت که  ر ماه آینده نهایی شده و این موضوع در طرح برندسازی جایگاهظرف سه تا چها

 .شود، اعمال خواهد شد داوطلبانه انجام می

 تپه بیش از شش هفته اعتراض و بالتکلیفی بازنشستگان نیشکر هفت

https://humanrightsiniran.org/1396/45742/ 
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کارگران با   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه ن ،برپایه خبرمندرج در تارنگار حقوق بشر در ایرا
مراجعه به شرکت وعدم پاسخگویی مسئولین ،اقدام به قطع برق شرکت و قطع سیستم 

متاسفانه دولت، . ما اعالم می کنیم تا تحقق مطالباتمان آرام نشینیم. مخابرات آن نمودند
د وکارگران شاغل که شهرستانی وشرکت بجای حل حقوق قانونی این افرا.مسئولین استانی

بناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند آنها را ارازل واوباش می نامند درحالی که این افراد دردمای 

 .درجه دراین شرکت مشغول بکار بودند11باالی 

و این حکایت همچنان ادامه : جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
 دارد

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه، شرکت نیشکر هفت تپه  جمعی از کارگران وپرسنل برپایه نوشته ؛
این هم میوه خصوصی سازی و .مشکالت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پایانی ندارد  :است

تحول اقتصادی که برای ما چیزی بجز ،فقر وبالتکلیفی ، تهدید واخراج دستاوردی نداشته 
ین اجتماعی، بی اعتبار شدن تاخیرهای مکرر حقوقی ،عدم پرداخت سهم کارفرما به تام.است

نفر از بازنشستگان اسفندماه 640دفترچه های تامین اجتماعی و از همه  بدتر وضعیت بغرنج 
گذشته هستند که با اهمال کاری کارفرما در پرداخت سهم چهار درصد به بیمه تامین اجتماعی 

متاسفانه . تمان آرام نشینیمما اعالم می کنیم تا تحقق مطالبا .....،در برزخی جانکاهی قرار دارند
شهرستانی وشرکت بجای حل حقوق قانونی این افراد وکارگران شاغل .دولت، مسئولین استانی

که بناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند انها را ارازل واوباش می نامند درحالی که این افراد 
ز رای مردم وکارگران به هنوزچندگاهی ا.درجه دراین شرکت مشغول بکار بودند11دردمای باالی 

دولت حسن روحانی نگذشته است که شاهد این برخوردهای ناشایست مسئولین مربوطه با 

 کارگران هستیم

مگرما انسان نیستیم؟ مگرما مردم خوزستان وشوش نبودیم که .... :  اما سخنی با آقای روحانی
ی کردیم؟ چراوقتی به قدرت زیرتوپ وگلوله هم دراین شرکت ،کار می کردیم؟ وهم ازوطن دفاع م

دیگرچه بکنیم ؟چقدر فریادبزنیم؟ که هرچه کنیم حق .رسیدید همه چیز را فراموش می کنید؟ 

 است

 !تجمعات اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات استان لرستان ادامه دارد

https://t.me/ettehad/31180 

کارکنان    :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه مندرج در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد ،برپایه گزارش 
معترض اخراجی مخابرات بروجرد دراعتراض به اخراج وبرای بازگشت بکار بهمراه فرزندانشان 

نفر از کارکنان شرکتی مخابرات بروجرد که برای احقاق 02گزارش ،این براساس .تجمع کردند
اند و امروز همراه با فرزندان خوداجتماع  به  تجمع زده بودند اخراج شدهحقوقشان چندباردست 

 .کردند

 

مدیران مخابرات لرستان با بستن درب ساختمان اداره کل مانع از ورود کارکنان شرکتی  همچنین 
. به داخل شدنددربهای اداره کل مخابرات لرستان بسته شد تا همکاران به هم ملحق نشوند

با اتحاد / گیرم که اخراج کنید/ گیرم که تهدید کنید .در دو طرف در با هم هستند ولی همکاران
  :لینک فیلم کوتاهی درهمین رابطه ؟!سراسری شرکتیها چه می کنید

https://t.me/ettehad/31180


https://t.me/ettehad/31180 

میلیارد تومان هزار ۲۳/درخواست گرانی تدریجی آب: وزیر نیرو خبر داد

 بدهکاریم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1458792    

با : وزیر نیرو گفت،  چیان حمید چیت :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش
های صنعت آب و برق با استفاده از اسناد خزانه  وجود کاهش میزان قابل توجهی از بدهی

در : افزودوی  .های خصوصی بدهکار هستیم هزار میلیارد تومان به شرکت۲۱اسالمی، اما حدود 
های داخل این صنعت  کنیم و برای پرداخت هزینه گونه کمکی از دولت دریافت نمی بخش برق هیچ

 .و تبدیل انرژی و توزیع آن، بدهی زیادی داریم
های این بخش قابل  بدهی: وی درباره بدهی وزارت نیرو در بخش آب به بخش خصوصی نیز گفت

هزار میلیارد تومان بدهی جاری داریم که پیمانکاران اسناد صورت  2توجه نیست و حدود هزار تا 
درباره شبکه آب هم : وی گفت...شود کنند و با کمی تأخیر پرداخت می وضعیت خود را ارائه می

شود که  نیامده محسوب می حساب درصد هدررفت آب داریم که بخش زیادی از آن آب به 02حدود 
هایی است که در خواندن کنتورهای  های غیرمجاز و غیرقانونی از آب و اشکال ناشی از برداشت

 .آب وجود دارد
ساالنه برای کم کردن یک درصد هدررفت آب در شبکه سراسری حدود هزار : وزیر نیرو افزود

ها توجه  یلیارد تومان نیاز است که امیدواریم در دولت دوازدهم به مسئله واقعی کردن قیمتم

 ....بیشتری شود و نمایندگان مجلس و هیئت دولت به راه حل جدی در این زمینه برسند

حقوق راننده تانکرهای آبرسانی لرستان معوق  :مدیرعامل آبفار استان

 مانده است

s/96041709084http://www.isna.ir/new 

 

 
مدیرعامل  ، علیرضا کاکاوند :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه

روستای  ۷۱۱ان برای رفع مشکل آب میلیارد توم ۶۱: شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان گفت
تعدادی از این روستاها آب ندارند، تعدادی ضعف فشار آب دارند : گفتوی .استان لرستان نیاز است

در فصل تابستان مشکالتی در بحث آب . و تا سیسات برخی نیز فرسوده و نیاز به بازسازی دارد
های استان نسبت به سنوات روستاها وجود دارد اما در مجموع وضعیت آبرسانی به روستا

مشکل اساسی در فصل تابستان آبیاری باغات و مزارع به : افزود او .گذشته خیلی بهتر است
 ۲۱اکنون حدود  هم....صورت غیرمجاز از آب شرب است که متاسفا نه امسال نیز حادتر شده است

های  اها جز برنامهرسانی به این روست شود که آب روستای استان لرستان با تانکر آبرسانی می
 ....به طور حتم برطرف شود  مشکل آنها کاری است تا در صورت تخصیص اعتبار

بنا داریم بحث تانکر آب سیار را به صفر برسانیم از طرفی برنامه داریم تا : کاکاوند تصریح کرد
 .خانوار بدون آب را به اتمام برسانیم ۲۱امسال کار آبرسانی به تمام روستاهای باالی 

https://t.me/ettehad/31180
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح  /کارورزی 

 جعفر عظیم زاده/  کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی

http://www.ofros.com/khabar/ettehad_mavg.htm 

طرح کارورزی نه طرحی برای  - 0 :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه به گزارش سایت افق روشن ،
طرح کارورزی بر ،... طرحی است جهت جابجائی نیروی کار  با اهداف معین ایجاد اشتغال، بلکه

خالف ادعای دولت به عنوان طرحی جهت اشتغالزائی، نمیتواند بطور عملی اشتغالزا باشد بلکه 
بدین معنا که با اجرای این طرح، کارفرمایان از . فقط باعث یک جابجائی در نیروی کار خواهد شد

شد تا به جای استفاده از کارگرانی که بیمه هایشان را از جیب می پردازند  این پس قادر خواهند
از کارگرانی استفاده بکنند که بمدت دو سال بیمه هایشان را از جیب نخواهند 

سازماندهی و قانونی کردن بردگی صدها هزار فارغ التحصیل جوان دانشگاهی بر .....پرداخت
کار و زندگی،  میتواند جامعه ای را در تمامی ابعاد بستر استیصال و درماندگی آنان برای 

لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اعتراضات متحدانه .  اجتماعی اش به قهقرا بکشاند
از سوی همه تشکلهای کارگری، معلمان و دانشجویان بر علیه اجرای این طرح، از اساتید 

ه نگاران و افکار عمومی مسئول میخواهیم تا با افشا و اعتراض دانشگاه، وکال و حقوقدانان، روزنام
به این طرح، اجازه ندهند یک بردگی نوین مبنتی بر شنیع ترین و شدیدترین شکلی از استثمار در 

 جعفر عظیم زاده.../  .جامعه ما نهادینه بشود

اعزام به مرخصی اجباری دوهفته ای تصمیم مشترکی برای  

 !ت کارگران کارخانه هپکومقابله با اعتراضا

 

در راه دست  کارگران هپکو :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ شنبه برپایه گزاری مندرج در کانال تلگرانی،
یابی به مطالباتشان مبنی برتامین امنیت شغلی وپرداخت مطالباتشان درمحوطه کارخانه تجمع 

اعزام به مرخصی  .غ شدکردند که تصمیم اعزام به مرخصی اجباری دوهفته ای به آنها ابال
اجباری تصمیم مشترک مسئولین استان مرکزی،سهامدار ومدیریت شرکت هپکوواعضای شورای 

بنا به گزارش  .اسالمی کار راهکارجدید مقابله با اعتراضات با پراکنده کردن کارگران است
و تیرماه مسئولین استان ، سهامدار و مديريت شركت  ۷۴،در جلسه روز پنجشنبه منتشره

تیرماه جهت  ٣۷الی  ۷۱اعضاى شوراى اسالمى كار تصمیم گرفته شد که کارخانه هپکواز 
همكارى با وزارت نیرو و كاهش مصرف در پیك مصرف برق و نیز به منظور تآمین مواد اولیه و 

 .قطعات مورد نیاز خطوط تولید تعطیل شود

 رشت اتوبوسرانی سازمان راننده ۰۳ وبیمه دستمزد ماه ۰ تعویق

 
پرداخت دستمزد وبیمه حدود  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبهبه 
مه در استان گیالن دست کم چهار ماه به راننده پیمانی سازمان اتوبوس رانی رشت وحو ۴۱

های پیمانکاری در   براساس این اطالعات، رانندگان یادشده تحت نظر شرکت .تاخیر افتاده است
از قرار معلوم مطالبات مزدی پرداخت  .خطوط مختلف این شهر به جابجایی مسافر مشغولند

بهشت وخرداد ماه سال جاری و فرودین، اردی 61های اسفند سال  نشده است کارگران به ماه
شود و عالوه براین به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه نیز سازمان تامین اجتماعی در  مربوط می

در مجموع این  .هایی قائل شده است دسترسی این کارگران به خدمات درمانی محدودیت
 اند شده کارگران به دلیل اتفاقاتی که تاکنون افتاده است خوستار تغییر شرایط شغلی خود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508535-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA


 برکت زندگی در دستان پینه بسته نجار کهنه کار خراشادی

 «سپیده قلندری اسفدن»گزارش و عکس از 

http://www.isna.ir/news/96041708612 

 
« غالمرضا خراشادی»حاج  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۱ سنا، شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ای

سال کار سخت هنوز هم  11کاران خراشاد، نجار قدیمی این روستا است که پس از  یکی از کهنه
خراشاد روستایی در نزدیکی شهر بیرجند، مهد .دارد کمر همت بسته و دست از تالش برنمی

کوش  این روزها که مردم سخت .را پر کرده استشان گوش جهان  بزرگانی است که نام و آوازه
جنوبی با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده و کشاورزی و دامداری با مشکالت مواجه  خراسان

روستای خراشاد واقع در ... .کنند است، مردم برای به دست آوردن روزی حالل تالش زیادی می
شوی همه از پیر تا جوان به  تا میکیلومتری جنوب شرق بیرجند است ، وقتی وارد این روس 21

فکر تولید هستند مردمان این منطقه بیشتر به کشاورزی، دامداری، قالی بافی، توبافی و پارچه 
: گوید اثرات خشکسالی کار این نجار را هم گویا کساد کرده، می....بافی سنتی اشتغال دارند

 .نجاری دارند را از دست بدهندها آفت بزنند و خاصیتی که برای  خشکسالی باعث شده که چوب

به گفته این نجار کهنه کار، شاگردان زیادی در این کارگاه استاد شدند نمونه آن پسر خودش 
با توجه ....شود است به نام یوسف که هم اکنون از نجارهای با سابقه بیرجند هم محسوب می

به کار و کارآفرینی در  به شرایط خشکسالی در روستاهای استان، امروز بیش از هر دوره دیگر
توانند به کارآفرینان کمک  های آموزشی و مالی می روستا نیاز است و مسئوالن با حمایت

های مؤثری بردارند، و اینگونه شاید برخی مشاغل که  شایانی کنند و در راه اقتصاد مقاومتی گام
 .رو به منسوخ شدن است جان دوباره گیرد

 اسالمی شورای عضو یک /خوابید اصفهان کاشی ندادند؛ پول سهامداران
 است؟ تعطیلی ی پرده پشت هایی دست چه :رخانهکا

 

 
 

کارگران کاشی اصفهان از  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه به
این .از بیکار شدِن مجدد خود خبر دادند .تعطیلی خطوط تولید و بیکارشدن مجدد خود خبر دادند

به همت شورای اسالمی کارخانه، خودشان  ی، کارگران که در سال جدید پس از ماهها تعطیل
انداز ی کردند و با فروختن کاشی، مواد اولیه خریدند، بعد از حدود چهار ماه کار  کارخانه را راه

رضا صالحی عضو شورای اسالمی .اند کردن بدون مدیرعامل و با سختی بسیار، دوباره بیکار شده
جمع برگزار شود و تکلیف تعیین مدیرعامل کارخانه امروز قرار بود م: کار این کارخانه می گوید

 .ولی برای چندمین بار سهامداران و هیات مدیره نیامدند و بار هم مجمع برگزار نشد. روشن شود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509118-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509118-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ماهها خون دل خوردیم و با همت خودمان چرخ : دیوگ ا ابراز تاسف از این تعطیلی میصالحی ب
میلیون تومان برای پرداخت دستمزد کارگران بدهند  211کارخانه را گرداندیم؛ سهامداران قرار بود 

معتقد است سهامداران، وی  .که ندادند؛ و در نهایت متاسفانه باز هم خطوط تولید تعطیل شد
خواهند فکری به حال کاشی اصفهان و کارگران آن بکنند؛ او  مسئوالن محلی و مقامات نمی

اق ناگوار است؛ انگار عده ای دوست دارند هایی پشت این اتف رسد دست به نظر می: گوید می
ترین چیز  سرنوشت چندصد کارگِر کاشی اصفهان بی اهمیت: گوید او می. کاشی اصفهان بخوابد

 .برای مسئوالن است و برای سهامداران کارخانه و این جای بسی تاسف دارد

 مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 اش تحت تملک بانک هاست میلیون خانه خالی داریم؛بخش عمده ۲.۰

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459253       

مشاور وزیر راه و ،عبده تبریزی   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
بانک مرکزی :و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت ۲شهرسازی با اعالم اینکه 

یادی برای فروش خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده است چون بخش قابل مالحظه ای فشار ز
و نیم میلیون خانه  2آمار نشان می دهد که : گفتوی  .از خانه های خالی در تملک بانک هاست

ساخت مسکن لوکس هم در . خانه اولی ها نیازمند مسکن هستند. خالی در کشور وجود دارد
ته است اما مازاد مسکن نشان دهنده این نیست که خانه الزم نداریم، دولت دهم صورت گرف

در دریافت مالیات بین اشخاص حقیقی و : وی افزود .برای خانه اولی ها نیازمند مسکن هستیم
اگر مسکن را شخص حقیقی ساخته باشد هر زمان که مشخص شود از . حقوقی تفاوت هست

ص حقوقی بعد از سه سال مالیات دریافت می شود وی مالیات دریافت می شود اما برای اشخا
و شامل مرور زمان می شود که باید تدبیری اندیشیده شود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی 

بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش خانه : تبریزی در ادامه افزود.در دریافت مالیات فرقی نباشد
مالحظه ای از خانه های خالی در تملک  های خالی بر بانک ها وارد کرده است چون بخش قابل

کار عمده دولت یازدهم این است که بازار بلند مدت وام مسکن را ایجاد کنیم تا . بانک هاست
درصد وام مسکن را ارائه دهند  21درصد و  21اگر بانکها با نرخ . خانه اولی ها صاحب خانه شوند

در دولت قبل برای خرید وام . ه نمی شوندمردم از عهده وام ها بر نمی آیند و بازهم صاحب خان
تعلق نمی گرفت اما در دولت دهم و یازدهم سیاست ها بر پرداخت وام بوده است تا خرید 

 ....مسکن آسان تر شود

 

 قاچاق زالوی هزار 51 از بیش کشف/ اچاق ق
 

 
 

، سرهنگ حسن محجوب  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
میلیون تومان  011هزار زالوی قاچاق به ارزش  01فرمانده هنگ مرزی گرمی از کشف بیش از 

در پی اعالم منابع مردمی و محلی مبنی بر قاچاق زالو : اظهار داشت وی .توسط مرزبانان خبرداد
پ عملیات ویژه نسبت به پایش منطقه و به داخل کشور،ماموران هنگ مرزی گرمی با تشکیل اکی

مرزبانان با انجام اقدامات و رصد : وی افزود .نیز کنترل نوار مرزی، مراتب در دستور کار قرار دادند
 011عدد زالو که در طب سنتی کاربرد دارد به ارزش  111هزار و  01اطالعاتی موفق شدند 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/508978-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82


ماموران مرزبانی از هیچ گونه : ه گفتسرهنگ محجوب در خاتم....میلیون تومان را کشف کنند
 .تخلفی چشم پوشی نکرده و با عزم راسخ و پوالدین با متخلفان برخورد می کنند

 ۳۰احتمال گرانی / وگو با تسنیم خبر داد مدیرعامل سیمان المرد در گفت

 درصدی سیمان از مرداد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459052 

 

مدیرعامل  ،زاده ابراهیم غالم :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،

پیشنهاد : سیمان المرد با اعالم اینکه قیمت سیمان باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند، گفت
با اشاره به وی  .درصدی قیمت است اما هنوز در مرحله رایزنی هستیم ۷۴تولیدکنندگان افزایش 

: میلیون تن سیمان در کشور تولید می شود، اظهار داشت 11در حال حاضر با وجود رکود   اینکه
ظرفیت  میلیون تنی 61میلیون تنیسیمان کشور، آزاد بودن  01البته این رقم با توجه به ظرفیت 

خ تورم این تولیدکننده سیمان با اعالم اینکه قیمت سیمان باید بیش از نر....دهد تولید را نشان می
است اما هنوز در  درصدی قیمت 01پیشنهاد تولیدکنندگان افزایش : افزایش پیدا کند، تصریح کرد

 ....مرحله رایزنی هستیم

وگو با تسنیم  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در گفت

آبرسانی پایدار به همه روستاهای جزیره قشم با احداث /  خبر داد

 یدهای جد کن شیرین آب

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459657 

 

مدیرعامل  ،عبدالحمید حمزه پور :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم،
در مرحله انتخاب سرمایه گذار جهت احداث یک : شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان گفت

 .متر مکعب در قالب قرارداد خرید تضمینی هستیم ٣۱۱کن با ظرفیت دو هزار و  شیرین سایت آب
هزار نفر است که  01روستا و جمعیتی بالغ بر  31شهرستان قشم دارای : اشتاظهار دوی 

شرایط خاص جغرافیایی و نداشتن منابع تامین آب شیرین قابل شرب سطحی و زیر زمینی یکی 
تنها در : اذعان داشت حمزه پور ....از مشکالت عمده و تاریخی این شهرستان محسوب می شود



ه در منتهی الیه این جزیره قرار دارند همچنان فاقد آب آشامیدنی روستای غرب ک 02یا  01 حدود
لوله کشی هستند که این شرکت ضمن در دست اجرا داشتن تاسیسات آبرسانی از قبیل خط 

درصد پیشرفت  01انتقال، شبکه توزیع و مخازن ذخیره که تاکنون این عملیات اجرایی بیش از
همچنین تاکنون : وی افزود... .ین روستاها نموده استفیزیکی داشته است، اقدام به تامین آب ا

کن ها و با سرمایه گذاری بخش  شیرین هزار متر مکعب آب در شبانه روز از طریق آب 03میزان 
خصوصی تولید و در قالب قراردادهای تضمینی خریداری و پس از انتقال و توزیع در شبکه ها در 

 ....اختیار مردم قرار می گیرد

هزار میلیاردی  ۱یک قران از خسارت  :دیه باغداران مازندرانرئیس اتحا

 باغداران پرداخت نشد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459614 
 

 

رئیس   ،ملک زاده  محمدشفیع :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکشنبه
هزار میلیارد تومان  ٣اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه باغات مرکبات در سال گذشته 

میزان خسارت : بینی شده اختصاص نیافته، گفت قران از وام پیش خسارت دیدند اما تا به امروز یک
: اظهار کردوی  .ارد شده تنها مربوط به میوه نیست بلکه درختان میوه نیز از بین رفته استو

های تولید و تنظیم دارد و در صورتی که قانن تمرکز بخش  امروزه بخش کشاورزی نیاز به زنجیره
رئیس اتحادیه ....کشاروزی لغو مجددا به وزارت بازرگانی الحاق شود بازگشت به عقب است

هزار میلیارد  6: ان مازندران همچنین درباره میزان خسارت باغهای مرکبات از سرمای اخیر گفتباغدار
تومان خسارت در این بخش به ما وارد شد که تمام آن مربوط به خود میوه نبود بلکه درختها نیز خسارت 

این خسارت سنگین با با وجود اعمال : وی افزود .دیدند ومیزان تولید ما را در سالهای آینده کاهش دادند
 .باغداران تا به امروز حتی یک قران وامی که قرار بود پرداخت شود اختصاص داده نشده است

میوه و سبزی ایرانی ارزان تر از محصوالت سایر کشورها در قطر عرضه 
 شود می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459478 

 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبهبه نقل از پایگاه خبری دی پنینسوال،  خبرگزاری تسنیم به گزارش
با افزایش واردات میوه و سبزیجات از کشورهای مختلف به خصوص ایران و هند به قطر،  :است
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بر پایه این  .ر این کشور در حال برگشتن به قیمت عادی استقیمت کاالهای فاسد شدنی د
شعبه فرودگاه سوپرمارکت های زنجیره ای لولو یک کیلو گوجه فرنگی وارداتی از : گزارش آمده است 

، 4قیمت هر کیلو کلم، گل کلم و کدوی ایرانی هم به ترتیب . ریال قطر عرضه می کند 4ایران را به قیمت 
وی ... .ریال قطر است 3.01و  0.1هر کیلو موز هندی و سیب شیلی هم به ترتیب .استریال قطر  3و  3.1

ما متوجه شده ایم که میوه و سبزیجات وارداتی از ایران و هند به میزان قابل توجهی ارزان تر از »: افزود
با برخی میوه ها و سبزیجات که زود خراب نمی شوند، دارند ...واردات از کشورهای اروپایی است

کانتینرهای یخچال دار از ایران و هند وارد می شوند، بنابراین قیمت آنها در مقایسه با محصوالت وارداتی از 
 ...«.کشورهای اروپایی که توسط هواپیماهای باری وارد می شود، ارزان تر است

 لرستان مخابرات های تعدیلی کار به بازگشت برای مسئوالن وعده
 

 
معاون وزیر ارتباطات وعده  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 

پیرو .اند به سر کار بازخواهند گشت ستان که بیکار شدهاست که کارکنان شرکتی مخابراتِ لر داده
تجمعات مکرر نیروهای شرکتی مخابرات لرستان در حمایت از همکاران اخراجی خود، محمدرضا 
ملکشاهی راد، نماینده مردم لرستان در مجلس با معاون وزیر ارتباطات مذاکراتی داشته که در 

نمایندگان  .ها به سر کار باز خواهند گشت دی تعدیلیاین مذاکرات، معاون وزیر وعده داده به زو
ها برای بازگشت به کار  کارکنان معترض مخابرات لرستان با اعالم این خبر، از ادامه رایزنی

کارکنان شرکتی مخابرات ضمن امیدواری در مورد نتیجه مثبت ....همکاران اخراجی خود خبر دادند
لیف همکارانمان مشخص نشود به اعتراضات و این نشست، اعالم کردند تا زمانی که تک

 ....ها ادامه خواهیم داد نگاری نامه

واحد تولید سنگ در  ۱۳۳تعطیلی /  رئیس انجمن سنگ ایران اعالم کرد

 امنیت نداریم/یک سال اخیر

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459506 
 

 

ابوالقاسم  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

رئیس انجمن سنگ ایران با تأکید براینکه هنوز در بخش معدن امنیت سرمایه گذاری   ،شفیعی
تا  ۹۱۱یدکنندگان باعث شده از سال گذشته تاکنون افزایش مشکالت برای تول: وجودندارد، گفت

کنند با  مسئولین فکر می: اظهارداشتوی  .های تزئینی تعطیل شوند واحد تولیدی سنگ ۱۱۱

توانیم این مشکالت را برطرف کرد درحالی که معضالت امروز تولید ناشی از بی  خارجی ها و یا پول می
وی بابیان اینکه در حال حاضر حدود .تصمیم مناسبی گرفته شود تدبیری مدیران است که باید در این رابطه

این آمار اسمی بوده اما در : کنند، افزود واحد تولیدی در بخش سنگهای تزئینی فعالیت می 311هزار و  3

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509074-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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رئیس انجمن های  04بنده حدود : وی اضافه کرد....پردازند هزار واحد تولیدی به فعالیت می 4عمل فقط 
به کشور آوردم اما آنها با مشاهده وضعیت اقتصادی کشور حاضر به سرمایه گذاری سنگ چین را 

رئیس انجمن سنگ ایران با تأکید براینکه هنوز در بخش معدن امنیت سرمایه گذاری وجودندارد،   .نشدند
به خاطر دارم برای تعامل با یک سرمایه گذار خارجی باید به یکی از کشورهای همسایه : تصریح کرد

رفتیم وقتی از آنها دلیل این موضوع را پرسیدیم گفتند اگر در پاسپورت ما مهر ایران بخورد امکان سفر  یم
 ....به آمریکا را نخواهیم داشت

نمایندگان / واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه قطعی است: سازی خصوصی
 واگذاری صوری بوده: مجلس

1459569https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/ 
 

 

ی که در حال :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه؛ خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
درصدی  ۴۱ای جزئیات واگذاری قطعی بلوک  سازی با انتشار اطالعیه ها سازمان خصوصی تازگی

داده در این  پاالیش نفت کرمانشاه را منتشر کرده است برخی از نمایندگان مجلس بر تخلفات رخ
ی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است واگذار نادری،با وجود این ....واگذاری اصرار دارند

پاالیشگاه کرمانشاه غیراصولی بوده و سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز در نشست گذشته، 
کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان را قانع نکرده و سوال به صحن علنی ارسال شده 

دستگاه مولد توربینی و کمپرسورهای توربینی با  ،پاالیشگاه کرمانشاه: نادری افزود....است
پیکر و  های غول میلیارد تومان دارد؛ همچنین ادوات زیادی مانند جرثقیل 01از  ارزش بیش

به ....نشانی و زمین با ارزش دارد که با شرایط واگذاری همخوانی ندارد آالت پیشرفته آتش ماشین
گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درطول سه سال گذشته اتفاقاتی رخ داده که 

شود که پاالیشگاه در طول سه ماه اخیر  یانده شود و هم اکنون گفته میپاالیشگاه کرمانشاه ز
رسد دستهایی پشت پرده بوده تا پاالیشگاه را به تاراج  سودده شده است، بنابراین به نظر می

میلیارد  011وی همچنین با بیان اینکه قیمت اصلی و ارزش واقعی پاالیشگاه حدود هزار و .ببرند
میلیارد تومان واگذار شده، چگونه ممکن  001ته، این پاالیشگاه به قیمت تومان است اذعان داش

بعالوه این که ابهامات . است که پاالیشگاهی با این حجم امکانات، به این قیمت واگذار شود
 ....موجود در این واگذاری مشکالت اجتماعی را در کرمانشاه ایجاد کرده است

ناپذیر  راهکار اجتناب ۲قال آب احداث سد و انت/  دهد تسنیم گزارش می

 برای حل مشکالت آبی کشور

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459781 
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سیدعلی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
شرکت مدیریت منابع آب ایران در تشریح شرایط اجرای پروژه های آبی کشور، احداث سد ، ادیانی

وی  .ناپذیر برای حل مشکالت آبی کشور اعالم کرد ابو انتقال آب را به عنوان راهکارهای اجتن
مشکالت کنونی دریاچه ارومیه ناشی از انتقال های آبی نادرست و غیر اصولی : "اظهار داشت

بوده است؛ در یک زمانی باد کاشته شده و هم اکنون طوفان درو می شود، وزارت نیرو، وزارت 
ی در این انتقال ها نقش دارند، که برای کشور و سازمان محیط زیست کشور هر یک به میزان

توجیهات : "وی همچنین تصریح کرد ".جلوگیری از مشکالت درآینده باید تدبیر اساسی شود
کارشناسی که برای اخذ مجوز به شورای عالی آب ارائه می دهند، پایه کارشناسی درستی 

احداث شده و مجوز زیست ندارد؛ براثر تجربه ثابت شده تعداد زیادی از سدهایی که در کشور 
محیطی، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی آب را اخذ کرده کرده بنچاق و بنیان عملی و 

 ."کارشناسی نداشته و عارضه های کنونی را به دنبال داشته است

 :متن کامل این خبر را اینجا ببینید
 هستند" تنش آبی"سازمان عامل  0وزارتخانه و  2

 جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی ناز اصفهان مطرح کردند؛

 خطر به را کارگری خانوار ۱۳ از بیش معیشت اصفهان ناز کارخانه تعطیلی
 است بهانه کارخانه بودن آالینده/اندازد می

 
جمعی از کارگران کارخانه  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ لنا، یکشنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایبه 

های آن که از  گویند تعطیلی این کارخانه به علت آالینده بودن فعالیت روغن نباتی ناز اصفهان می
 ٣۱سوی اداره محیط زیست اصفهان مطرح شده است، موجب به خطر افتادن معیشت بیش از 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان « مهران شنتیایی»روز گذشته  .شود خانوار کارگری می
کارخانه روغن نباتی ناز خوانده، از تعطیلی « مزاحمت زیست محیطی»اصفهان به دلیل آنچه که 

کارگران روغن ....این کارخانه که در خیابان امام خمینی شهر اصفهان واقع شده است، خبر داد
های آن به  کارگر داشت که با انتقال فعالیت ۵۱۱خانه زمانی نباتی ناز اصفهان با بیان اینکه این کار

بسیاری از همکاران ما به علت اصراری : کارخانه روغن نباتی گلبهار به تدریج بیکار شدند، افزود
های این کارخانه و انتقال آن به خارج شهر وجود داشت، بیکار شده و  که بر آالینده بودن فعالیت
به گفته مسئوالن اداره ... .افت مقرری بیکاری به ادارت کار مراجعه کنندمجبور شدند که برای دری

تن روغن گیاهی از کارخانه گلبهار به  ۲۴محیط زیست استان اصفهان هم اکنون روزانه حدود 
سازی به شرکت روغن نباتی ناز واقع در خیابان امام خمینی، انتقال  رنگ گیری و بی منظور صمغ

شود که همین بخش هم به دالیل  بندی به شرکت گلبهار منتقل می رای بستهیابد و با تانکر ب می
 .محیطی باید به طور کامل تعطیل شود زیست

 دره چه خبر است؟ در معدن طالی آق/  بازخوانی پرونده یک اعتراض

 فاطمه کریمخان -ایسنا گزارشگر 

http://www.isna.ir/news/96041809845 
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های  معدن در زمین»  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه ری دولتی ایسنا،به نوشته خبرگزا
، یکی از «انگورد»گوید که در روستای  ؛ این را مرد جوانی می«خواهیم مان را می ما سهم  ماست،

بعد از . کند از توابع استان آذربایجان غربی زندگی می« دره آق»چهار روستای نزدیک معدن طالی 
ابتدای تیرماه   برداشت از معدن،  دره، ای از مردم در مقابل معدن طالی آق عده روز تحصن ۵۱حدود 

گزارشی خواندنی از دل مطالبات بی   .از سر گرفته شده است؛ اما جو منطقه هنوز آرام نیست
 ...لطفا به لینک باال مراجعه کنید ... پاسخ مانده کارگران معدن طالی آق دره 

 ورای اسالمی؛نماینده ماهشهر در مجلس ش

 کاری روابط در تبعیض/کنند می تحمل را هوا گرمای معاش برای کارگران
 است مشهود

 

 
نماینده علی گل مرادی ،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه گزارش 

رای اسالمی عقیده دارد شرایط تجهیزات و امکاناتی ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شو
از کشور و برای حفظ سالمتی کارگران از تبعات منفی افزایش گرمای هوا پیش   که در این منطقه

درجه در استان  ۴۱با وجود گرمای باالی : اظهار داشتوی  است، مطلوب نیست بینی شده
رساند وضعیت قابل قبولی  نی یاری میخوزستان از حیث امکاناتی که به سالمت نیروی انسا

در روزهای گذشته کارگران شاغل در شهرستان امیدیه خواستار رسیدگی بطوریکه  .نداریم
اند و نگران تهدید سالمتی  درجه این شهر شده ۴۱مسئوالن به وضعیت کار خود در گرمای باالی 
این کارگران از لحاظ معیشتی غالب : افزودوی ...  .خود براثر عوارض ناشی از گرمازدگی هستند

های خود را فراهم کنند حاضر  شرایط مناسبی ندارد اما به علت اینکه باید مخارج خانواده
ایم  نماینده ماهشهر، با بیان اینکه از وزارت نفت خواسته .شوند که این شرایط را تحمل کنند می

هم اکنون در صنعت : افزود که به ساماندهی کارگران شاغل از حیث شرایط استخدامی بپردازد،
کنند که هر کدام  نفت کارگران به صورت شرکتی، رسمی قرارداد مستقیم و قرارداد معین کار می

کنند که باید این به هم ریختگی  با وجود شرایط کار یکسان دستمزدهای متفاوت دریافت می
 .اصالح شود

 :ارتباطاتجمعی از کارکنان بیکار شده مخابرات لرستان خطاب به وزیر 

 جرم به /شود می کوچکتر روز هر مخابرات شرکتی کارکنان های سفره
 ایم شده اخراج طلبی حق و گویی حق

 
در روزهای گذشته، جمعی از .:ستآمده ا ۶۹٣۷تیر  ۷۵ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 

در  .ای خطاب به وزیر ارتباطات منتشر کردند کارکنان بیکارشده مخابرات لرستان، نامه سرگشاده
 :است متن این نامه آمده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509053-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509053-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508956-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%82-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508956-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%82-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


ما جمعی از پرسنل شرکت مخابرات لرستان سخنی از سرمهر ، نه از سر نفرت ، درد و دلی 
جناب آقای واعظی وزیر محترم  .مسئولین مخابرات داریم دلسوزانه و نه اعتراضی فتنه انگیزانه با

ارتباطات، جمعی از پرسنل شرکتی مخابرات لرستان به جرم حق گویی و عدالتخواهی و احقاق 
بهتر است بدانید عدالت در رساندن حق به ذیحق .. .خواسته قانونی خود از کار اخراج شده اند

و خوراک !! رهایی گزک به دست دشمن ندهیداست نه در کشتن روح حق طلبی ، با چنین کا
این شما هستید که موجب . مردم را از عدالت خواهی نترسانید!! برای صف عدو فراهم نکنید

آید  از تمام این حرفها چنین برمی. بهره برداری عوامل ضد انقالب در داخل و خارج از کشور هستید
آیا شما کتمان می کنید که ...  .نمی رسدکه بوی بهبود از وضعیت نابسامان مخابرات به مشام 

این نیروها پیش از خصوصی سازی مخابرات در بدنه مخابرات مشغول به کار بوده اند؟ مگر نه 
اینست که مخابرات پس از خصوصی سازی موظف بود نیروهای انسانی را ساماندهی کند ؟ 

ی مخابرات تاکنون در پاسخ عمر و جوانی برباد رفته نیروهایی که از پیش از خصوصی ساز
مخابرات مشغول کار بوده اند را چه کسی می دهد؟ نیروهای پیمانکاری در سایر ارگانها و نهادها 

پس از چندسال کار جذب و تعیین تکلیف شده اند چرا درمورد مخابرات هیچ تغییر وضعیتی 
عدالتخواه با مشاهده نشده است؟آیا پاسخ حق طلبی منطبق با دین اخراج است؟ آیا عدالت و 

ارعاب و تهدید و وادار نمودن به سکوت حاصل میشود؟ آیا دستور مقام معظم رهبری مبنی بر 
و ایجاد شغل به مفهوم بیکار نمودن جوانان تحصیلکرده با تجربه باالی ده سال کار  44اجرای اصل 

سخ خواهد است؟ براستی کدامین وزیر و مرجع دادرسی به صدای در گلو مانده این جوانان پا
داد؟ آیا خصوصی سازی برابر است با عدم وجود امنیت شغلی و عدم رعایت قوانین و 

دستورالعمل های وزارت کار و رعایت عدالت مزدی و سرباز زدن از قوانین مصوب که مبادا سفره 
کارگران زحمتکش رنگی شود؟ جناب آقای دکتر ما وقت گرانقدر شما را مسدع نشده ایم که 

شود ، جوانهای  سفره های کارکنان شرکتی مخابرات هرروز کوچکتر می. اسخ بشنویماینگونه پ
ما شما را نماینده دولت . شوند متخصص و باتجربه این شرکت به جرم حق خواهی اخراج می

دانیم که پیام ما را به جناب رئیس جمهور منتقل  دانیم و شما را مسئول می تدبیر و امید می
نها با تکیه بر اجرای قوانین می توانید به تحصن های مخابرات خاتمه دهید نمایید و مستحضرید ت

 .تا ما هم به دولت تدبیر امیدوارتر شویم 

 میلیون بیکار در فصل بهار شاغل شدند ۳: مرکز آمار ایران

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459874 

 

علی رضا  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
در سه ماهه نخست سال : های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت معاون طرح ،زاهدیان

این افزایش : تصریح کردوی  .ر افزوده شده است، یک میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشو۶۹
یعنی مشاغلی مانند .آماری به دلیل افزایش تعداد شاغلین فصلی در فصل بهار بوده است

های سرد سال امکان ادامه فعالیت نداشتند  که در فصل... های ساختمانی و  کشاورزی، فعالیت
ند با شروع فصل بهار بار دیگر به این و خود به خود از آمار جمعیت شاغلین کشور، حذف شده بود

شوند که همین موضوع باعث افزایش تعداد جمعیت شاغل کشور طی سه ماه  آمار اضافه می
جمعیت  61نسبت به بهار  63برای مثال در بهار : زاهدیان افزود...  .نخست سال شده است

بل استنادی به عنوان هزار نفر افزایش داشته است که این آمار درست و قا 016شاغلین کشور 

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


هزار نفر در بخش  44هزار نفر،  016از این : وی گفت .میزان افزایش جمعیت شاغل فعلی است
هزار نفر نیز در بخش خدمات  421هزار نفر در ساختمان و  63هزار نفر در صنعت،  066کشاورزی، 

 .....مشغول به کار شده اند

 مجلسبررسی موضوع آب در جلسه کمیسیون امنیت ملی  

http://www.isna.ir/news/96041809997 

 
سخنگوی ، بروجردی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه

ضای کمیسیون طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس از سفر اع
دو استان چهار محال بختیاری و اصفهان برای بررسی موضوع آب در شورای تامین دو استان خبر 

در پی . گفت، ضرورت دارد کمیسیون و کمیته امنیت آب موضوع را با حساسیت دنبال کندوی .داد
ی چهارشنبه و پنجشنبه در دو استان همین اهمیت، کمیسیون آخر همین هفته یعنی روزها

چهار محال بختیاری و اصفهان حضور پیدا خواهد کرد تا مسئله فی مابین در شورای تامین دو 
عدالتی در  مردم از کمبود آب گله ندارند از بی: نوریان در همین زمینه گفت .استان بررسی شود

روبرو ست، باید آب به روستاهای  گله مند هستند چرا استانی که خودش با کمبود آب توزیع آب
در این . در ادامه جلسه، کمیته امنیت آب تشکیل شد  :سخنگوی کمیسیون گفت...  دیگر بدهد؟

جلسه با توجه به اینکه برومندی به عنوان نایب رئیس کمیسیون در اجالس دوم انتخاب شد، 
که مسئولین وزارت نیرو  در این جلسه. مسئولیت کمیته امنیت آب را به حسن بیگی واگذار کرد

در حوزه آب حضور داشتند و قشقاوی معاون وزیر امور خارجه نیز حضور داشت موضوع آب به ویژه 
 .های مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت آب

 تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات استان فارس 

http://www.tabnakfars.ir/fa/news/456292 

بیش  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه خبرگزاری دولتی مهر، ازبه نقل به گزارش سایت تابناک 
نفر از کارکنان شرکتی مخابرات منطقه فارس از شهرستانها و مراکز مختلف استان فارس  ۷۴۱از 

عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ،تنزل گروه های شغلی کارکنان پس از به  دراعتراض
آنها اعالم کردند که از  .اره کل کاراین استان تجمع کردندمقابل درب اد....... خصوصی سازی و

مخابرات باید نسبت به اجرای طرح طبقه ( ۵۵/۵/۷۵)زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی 
بندی مشاغل مصوب مخابرات ایران برای پرسنل شرکتی اقدام می کرد که متاسفانه تنها برای 

است که بارها خواسته های مهم خود را چه این در حالی .پرسنل رسمی سازمان رعایت شد
بصورت شفاهی و چه مکتوب و همچنین بصورت برگزاری تجمعات مختلف مقابل درب مجلس 

نماینده کارکنان .شورای اسالمی و سایر نهادها و ارگانها ذیربط به گوش مسئولین رسانیده بودند
واسته های قانونی خود پرداخته و معترض در جلسه ای که در اداره کار استان برگزارش به بیان خ

از مسوالن اداره کار خواستند که ضمن راهنمایی نسبت به پیگیری موارد هر چه سریعتر اقدام 
این کارمندان اعالم کردند که در شرکت مخابرات همه پرسنل چه با مدرک کارشناسی و ... .کنند

خصص همگی با یک گروه و چه غیر کارشناسی چه مرتبط و متخصص و چه غیر مرتبط و غیر مت
حقوق پرسنل کارشناس نیز بعضا از حقوق کارگران . حقوق دریافت میکنند ۹گروه شغلی 

 .خدماتی نیز در برخی موارد کمتر است



 :وگو با تسنیم مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در گفت /کارورزی

 تهیه و ابالغ دستورالعمل اجرایی اشتغال فراگیر تا هفته آینده

s://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459372http 

 

  

مدیرکل توسعه ،عالءالدین ازوجی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری تسنیم،یکشنبه
تا هفته آینده دستورالعمل اجرایی اشتغال فراگیر تهیه و به استان ها :اشتغال وزارت کارگفت

کارورزی تا سقف ماهانه سه میلیون و یکصد  پرداخت کمک هزینه آموزشی.ابالغ می شود
وی با بیان اینکه تفاوت  .هزارریال به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی است

این طرح اشتغالزایی با سایر طرح ها این است که در این طرح تمام نهادهای عمومی برای ایجاد اشتغال 
دهنده گذار از  رو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشانتجربه کشورهای پیش: بسیج شده اند گفت

آموزش مبتنی بر . است« آموزش مبتنی بر نیاز»و سپس « آموزش متصل»به « آموزش قبل از اشتغال»
تنظیمی در این حیطه   اینیاز، متضمن اصالح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه ه

های منتخب باشد تا  ، آموزش مهارتی باید متناسب با رسته(تخابیان)در سیاست صنعتی عمودی. است
 .....های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود به ارتقا و تقویت ظرفیت

 شد برگزار سنگ ذغال معادن مشکالت یبررس جلسه

جلسه بررسی مسایل و  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
های  مشکالت معادن ذغال سنگ سراسر کشور با حضور معاون روابط کار وزیر کار، اعضای انجمن

اونت روابط کار در محل صنفی معادن ذغال سنگ، مدیر کل کار استان کرمان و مدیران کل مع
این جلسه مشیریان معاون روابط کار وزارت در  .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد

های  فوت هر کارگر خسارت: تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر بحث ایمنی در معادن اظهارکرد
 .کارگران تمهیداتی صورت گیرد آورد، باید برای حمایت از مالی و اجتماعی فراوانی را به بار می

های الزم به کارگران در محل کار و بحث مانیتورینگ معادن زغالسنگ را بسیار  وی در ادامه آموزش
ای  ها و ارسال اطالعات، کمیته با تشکیل کارگروههایی در استان: پر اهمیت خواند و تصریح کرد

ت، معدن و تجارت و سازمان نظام متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنع
سنتی بودن : مشیریان تصریح کرد .مهندسی معدن جهت کمک به معادن ذغال سنگ ایجاد شد

شیوه استخراج در معادن، فرسودگی تجهیزات، امدادرسانی ناآگاهانه، عدم وجود تهویه مناسب 
ید آن در معادن و عدم مدیریت صحیح در شرایط اضطراری از جمله عوامل ایجاد حادثه و تشد

 ....باشد می

احضار تعدادی ازرانندگان معترض شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 به حراست

تیرماه ۷۱امروز :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به نوشته مندرج در کانال تلگرامی سندیکا،یکشنبه
حرکت  در یک( راه آهن به تجریش و پایانه افشار )رانندگان شرکت واحد خط هفت بی ارتی 

اعتراضی چراغ های اتوبوس های خود را روشن کردند ، این اعتراض به علت عدم شارژ بن کارت 
برای عید سعید فطراست که باید به حساب رانندگان واریز میشد که ( کمک های غیرنقدی)ها 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508963-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


عوامل مدیریت و حراست .مدیریت شرکت واحد از پرداخت این شارژها خوداری کرده است 
با ایجاد رعب و وحشت تالش کردند که اعتراض این رانندگان زحمت کش را خاموش شرکت واحد 

کنند که موفق به سرکوب صدای اعتراض رانندگان نشدند و چراغ این اتوبوس ها تا تاریک شدن 
هوا همچنان روشن ماند ،رانندگان به مدیریت هشدار دادند در صورت عدم پرداخت از سوی 

تعدادی از این رانندگان را فردا به حراست شرکت .ادامه خواهد داشت  کارفرما اعتراضات همچنان

 .واحد احضار کرده اند

وقتی کارگران تهدید به / پا برجا بودن مشکالت کارخانه آجر آهکی پلدختر
 شوند می" اخراج"

 گزارش از سکینه بیرانوند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/18/1459323 

 

  

بدهکاری و نابسامانی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه، پلدختر از خبرگزاری تسنیم به گزارش
وضعیت کارخانه آجر و ماسه آهکی پلدختر سبب شده تا کارگران تنهاترین کارخانه شهرستان 

همین در   .ات و حقوق معوق خود تهدید به اخراج شوندپلدختر این روزها پس از پیگیری مطالب
از بدهکاری تا فرسودگی تجهیزات /شود وقتی نان کارگران آجر می» گزارشی با عنوانرابطه طی 

  .پرداختند  طور مفصل به وضعیت کارخانه آجر و ماسه آهکی به «کارخانه پلدختر

کارخانه نشستیم تا از مشکالت و  در گزارش قبل پای صحبت چند تن از کارگران و مدیر این
های معوقه چندساله خود گفتند و مدیر  وضعیت این کارخانه برایمان بگویند که کارگران از حقوق

... .کارخانه از فرسودگی تجهیزات و بدهکاری کالنی که برای این کارخانه به میراث مانده است
آهکی پلدختر ازنظر مالکیت بالتکلیف  نماینده مردم پلدختر در مجلس بابیان اینکه کارخانه آجر

ها باید  اکنون بانک: وی بیان کرد .این کارخانه اکنون حالت ورشکستگی دارد: است، عنوان کرد
این کارخانه را تعیین تکلیف کنند، یا آن را به فرد دیگری واگذار کنند تا بحث قضائی آن را حل کند و 

 .عهده بگیرند تا احیاء شودگری و مسئولیت آن را به  یا خود باید تصدی

 جاری سال مهرماه از :مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش
 بیمه غیردولتی معلمان» اینکه /شد خواهد بهتر آزاد معلمان وضع

 ندارد صحت خیلی «نیستند

 
مدیرکل ،  حسن مسعودی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ هگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنببه 

اعتراض معلمان مدارس »مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر در خصوص 
نامه برای اشتغال معلمان  از تدوین آیینو ، «غیردولتی مبنی بر عدم بیمه شدن در این مدارس

اینکه معلمان غیردولتی بیمه : اظهار داشتوی  .آزاد و الزام به بیمه کردن این معلمان خبر داد
نیستند، خیلی صحت ندارد؛ ممکن است برخی فرهنگیان بیمه موردنظر خود نباشند اما اینکه 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508982-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508982-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508982-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


ای تهیه  نامه آموزش و پرورش آیین: گفتاو  .هیچ کدام از این افراد بیمه نباشند، این طور نیست
نامه اجرایی مدارس غیردولتی است و در  که آیینکرده و قصد دارد آن را به هیأت وزیران برساند 

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش عنوان ... .آن بحث بیمه نیز مطرح شده است
وقت باید از مزایای کامل  وقت هستند که نیروهای تمام وقت و پاره این کارکنان، کارکنان تمام: کرد

کنند،  وقت نیز متناسب با ساعاتی که کار می های پارهمند شوند و نیرو بیمه تأمین اجتماعی بهره
 ....بیمه شوند

 جمعی کارگران میدان نفتی آذر ایالم پس از اعتصاب اخراج دسته

maneh.com/349087https://www.radioza 

کارگران  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ ؛یکشنبه...به گزارش سایت رادیو زمانه به نقل از اتحادیه آزاد
سروک وشرکت توسعه آب : میدان نفتی آزر ایالم واقع در شهرستان مهران در قالب شرکتهای

نفر بودند برای  011 این کارگران که ابتدا حدود. دست به اعتصاب زده اند 63/4/0وگاز، از تاریخ 
که رفته رفته . دریافت حقوق معوقه سه ماه اول سال جاری بعالوه عیدی دست به اعتصاب زدند

کارگران اعتصابی  به   .نفر به این اعتصاب پیوستند 011کارکنان دفاتر فنی ومهندسی نیز حدودا 
حقوقهای معوقه تهدیدات روسای شرکت، رحیم پور وبابک شمشیری اعتنایی نکرده وخواستار 

به دنبال این حرکت کارگاه از طرف روسای شرکت تعطیل اعالم شد، درپی ادامه ...  . خود شدند
اعتراض واعتصاب کارگران در روز پانزدهم یکی از سهامداران شرکت توسعه آب وگاز به اسم خانم 

اعالم کرد، تا پایان شریفی از تهران به این منطقه آمد و برای فرستادن کارگران به سر کارهایشان 
وتا روز شنبه همه . هفته حقوق معوقه سال جاری را برای همه کارگران پرداخت خواهند کرد

همچنین اعالم . کسانی که عیدی خود را دریافت نکرده اند، عیدی به انها پرداخت خواهد شد
 31تا  11ی بالغ بر وغیر از تعداد اندک. داشته اند که از روز شنبه تقریبا کارگاه تعطیل خواهد شد

این مقام اعالم کرد، اگر هر کسی کار میخواهد باید فوری سر . نفر از کارگران باقی خواهند ماند
اما همچنان تعداد زیادی از کارگران مقاومت کرده و اعالم کردند در صورت باز ..! کار خود باز گردد

شنبه اعتصاب ادامه  63/4/00 ......گشت به کار معلوم نیست کی حقوق انها پرداخت خواهد شد
نفر از کارگران که هنوز عیدی انها پرداخت نشده بود، پس از پرداخت  011دارد وتقریبا تعداد 

 .عیدی، تصفیه داده شده اند

 کارمندان شرکت مخابرات فارس خواستار رسیدگی به مشکالتشان شدند

http://www.mehrnews.com/news/4025412 

 

 

 

 

 

نفر از  ۷۴۱بیش از  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه ،شیراز/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

سته پرسنل شرکتی مخابرات منطقه فارس از شهرستانها و مراکز مختلف استان فارس به منظور پیگیری خوا
گرد هم امده و خواستار رسیدگی و رفع مشکالتشان   های قانونی خود مقابل درب اداره کل کاراستان فارس

مخابرات باید نسبت به ( ۵۵/۵/۷۵)آنها اعالم کردند که از زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی .شدند
ام می کرد که متاسفانه تنها اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مخابرات ایران برای پرسنل شرکتی اقد

این در حالی است که بارها خواسته های مهم خود را چه بصورت .برای پرسنل رسمی سازمان رعایت شد
شفاهی و چه مکتوب و همچنین بصورت برگزاری تجمعات مختلف مقابل درب مجلس شورای اسالمی و 

این کارمندان اعالم کردند که در شرکت ....سایر نهادها و ارگانها ذیربط به گوش مسئولین رسانیده بودند
مخابرات همه پرسنل چه با مدرک کارشناسی و چه غیر کارشناسی چه مرتبط و متخصص و چه غیر مرتبط و 

https://www.radiozamaneh.com/349087


حقوق پرسنل کارشناس نیز بعضا از . حقوق دریافت میکنند ۹غیر متخصص همگی با یک گروه و گروه شغلی 
 .کمتر است حقوق کارگران خدماتی نیز در برخی موارد

تجمع نیروهای شرکتی اداره .  ماهه حقوق صورت گرفت 8ر پی تعویق د

 راهداری و حمل و نقل مقابل استانداری
http://esfahanemrooz.ir/main/10752.html 

 
کارگران شرکتی اداره راهداری :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش سایت اصفهان امروز، یکشنبه

 .ماه حقوق مقابل استانداری تجمع کردند0و حمل و نقل اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت
براساس گزارشات منتشره،نیروهای شرکتی اداره راهداری و حمل و نقل استان اصفهان که در 

ماهه خود معترض بودند، اعتراض خود را با تجمع مقابل  0به تعویق افتادن حقوق  اعتراض
ماه سال گذشته بود که به دلیل معوقات هفت  های دی در میانه .استانداری اصفهان ابراز کردند

  میلیاردی خبر دادند 02ماهه، راهداران استان اصفهان به نوبخت نامه نوشتند و از بدهی 

 کشور درگیر خشکسالی است درصد مساحت ۶۰ 

http://www.isna.ir/news/96041809452 

 
بررسی وضعیت  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه

های شدید در میان موضعات  های درگیر خشکسالی سایی استانخشکسالی کشور و شنا
رئیس مرکز خشکسالی و  ،شاهرخ فاتح .زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار است

 ۶۴: های این وضعیت گفت مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آخرین داده
های بلندمدت  شاخص :وی تاکید کرد... .درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

توانند انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی آن  خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور می
توان برای مجموع کشور بررسی و  ها را می بر همین اساس این نوع شاخص. مناطق باشند

 .شرایط بلندمدت کشور را بر اساس آن رصد کرد

شناسی کشور با اشاره به اینکه بر اساس رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هوا
های کشور شاهد  ، اغلب مناطق و استان۶۹ماهه منتهی به پایان خرداد ماه  ۷۲ (SPEI) شاخص

های خوزستان، جنوب ایالم، شمال  استان: خشکسالی ضعیف تا متوسط هستند، اظهار کرد
مالی، غرب و جنوب غرب هایی از اصفهان و خراسان ش بوشهر، غرب کهگیلویه و بویراحمد، بخش

خراسان رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با 
های  آنچه در بررسی: گفت او. در مواردی بسیار شدید مواجه بودنخشکسالی شدید و حتی د

خشکسالی کشور اهمیت دارد آن است که خشکسالی بلندمدت شدید و حتی بسیار شدید در 
ها نظیر تهران، البرز، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی،  تانبرخی از اس

هایی از  خوزستان، بوشهر، کرمان، کرمانشاه، یزد، سمنان، قم، سیستان و بلوچستان و قسمت
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اصفهان و چهارمحال و بختیاری تداوم دارد که این تداوم همچنان ضرورت توجه بیش از پیش به 
 .شود فظت از منابع محدود آبی کشور را یادآور میلزوم مراقبت و محا

 تجمع جمعی از اهالی روستای پتک باغملک مقابل استانداری
 

http://shooshan.ir/fa/news/73121 

 

از اهالی جمعی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ ، یکشنبهشوشانتحلیل  -به نوشته پایکاه خبری 
روستای پتک از توابع باغملک با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار دریافت 

که درگیری های طایفه ای در پتک  دو سال پیش بودمجوز کشت تابستانه در این روستا شدند 
شاید آن لحظه هم خود افراد آغاز کننده این درگیری به تبعات وسیع و . جاللی باغملک آغاز شد

آتشی که شعله آن با تصاحب زمین آغاز شد و به ترک زمین منجر . همه گیر آن فکر نکرده بودند
سامح مشکل را حل کنند و با ایجاد در این دو سال مسئوالن تالش کردند تا با نرمش و ت. گردید

صلح از پیامدهای ناخوشایند آن پیشگیری کنند؛ امری که با خودخواهی برخی ساکنان منطقه 
به گزارش شوشان ، پس از کوچ اجباری و دسته جمعی هر دو .اتفاق نیفتاد و دامان همه را گرفت

 11باغملک در دمای باالی  طایفه از منطقه مورد مناقشه، امروز جمعی از اهالی روستای پتک
ی را "زیست"درجه و شرجی طاقت فرسای اهواز راهی این شهر شدند تا از مسئوالن اجازه 

این افراد برای احقاق حق خود جلو درب .بخواهند که خود بیش از همه در سلب آن نقش داشتند
د فریاد رسی استانداری تجمع کردند و در هوای شرجی و زیر تیغ آفتاب سوزان اهواز به امی

خواست این افراد که حتی گرما و شرجی نتوانسته مانع از حضورشان در اهواز شود، . نشستند
اجازه کشت در زمین های کشاورزی شان است که دولت برای برقراری آرامش منطقه، کشت در 

 ....آن ها را ممنوع اعالم کرده است

  کنند نمی قبول هم را ما نماینده /هستند بالتکلیف دانشجو ۰۳۳

details/240333-http://iusnews.ir/fa/news 
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-صنفی خبرنگار گزارش به  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به نوشته خبرنامه دانشجویان ، یکشنبه
 پژوهشگاه علمی هیات اعضای و دانشجویان از جمعی ؛«ایران دانشجویان خبرنامه» آموزشی

 اعتراض در تیرماه 00 یکشنبه امروز اصفهان دانشگاه پژوه شاخص طبیعی های بحران مهندسی
 وزارت مقابل بار چندمین برای مدرک دریافت در دانشجویان بالتکلیفی و پژوهشگاه این انحالل به

 این رییس محمودزاده. کنند دریافت خود چهارماهه بالتکلیفی برای یپاسخ تا کردند تجمع علوم
 111 از بیش که است داده پژوهشگاه این انحالل به رای علوم وزارت حالی در :گفت پژوهشگاه

 تمامی پژوهشگاه این انحالل و هستند دقیق علمی کار به مشغول آن در کشور پژوهشی نخبه
 ناگهانی اقدام یک در علوم وزارت :داد ادامه وی .کرد خواهد انفراو مشکالت دچار را نفر 111 این

 این دکتری و ارشد دانشجویان و کرد اعالم منحل و لغو را پژوهشگاه رسمی و قطعی مجوز
متاسفانه با : محمودزاده ادامه داد ...درآورد تعلیق حالت به قانونی دلیل هیچ بدون را پژوهشگاه

آفرینی برای پژوهشگاه آغاز گردید و  مشکل  62ر اسفند ماه تعویض ریاست دانشگاه اصفهان د
من مصوبات ریاست قبلی، وزارتخانه دولت »ریاست فعلی دانشگاه اصفهان اعالم کرده است که 

این در حالی . «!قبل و هیئت امنای قبلی دانشگاه را قبول ندارم لذا باید پژوهشگاه منحل گردد
های زیادی را  دی داشته و اعضای این پژوهشگاه هزینهاست که تاکنون پژوهشگاه خدمات زیا

 .اند متقبل شده

 

کشف  فرمانده یگان امداد غرب استان تهران خبرداد؛ /قاچاق 

 محموله بزرگ لوازم پزشکی قاچاق در غرب تهران

http://www.mehrnews.com/news/4025538 

 

 

 

 

 

فرمانده یگان  ، سرگرد شاهین  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
از کشف لوازم پزشکی قاچاق به ارزش بیش از یک اسالمشهر ، / امداد غرب استان تهران 

رزه با قاچاق کاال ماموران یگان امداد در اجرای طرح مبا .ساوه خبر داد -میلیارد ریال در عوارضی تهران 

ساوه به یک دستگاه خودروی کامیونت مشکوک شده و جهت  -استان حین گشت زنی در محور تهران
وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کاالی کشف شده توسط کارشناسان ... .بررسی، خودرو را متوقف کردند

متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر : افزود میلیون ریال برآورد شده است، ۴۱۱یک میلیارد و 
 ....مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد

هزار  571کمبود :  قائم مقام معاونت توسعه وزارت بهداشت اعالم کرد
 نیرو در حوزه سالمت

http://www.isna.ir/news/96041809686 
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قائم ،دکتر مصطفی پریدار  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه
هزار نیرو در حوزه  001مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به کمبود 

های طرح تحول نظام  ها و اولویت برخی هدفگذاری سالمت کشور، در عین حال به تشریح
های اولیه  وی به تشریح هدفگذاری...  .سالمت برای دسترسی مردم به خدمات بهتر پرداخت

های  اولین هدف طرح تحول نظام سالمت کاهش هزینه: طرح تحول نظام سالمت پرداخت و گفت
های کمرشکن سالمت  رمان و هزینههای سرسام آور د پرداخت از جیب مردم بود؛ چرا که هزینه

شدند هر روز  کردند و مردمی که به دلیل عوارض آن دچار فقر می روز به روز رشد پیدا می
در حوزه بهداشت هم میزان نیازمان به نیروی انسانی بر ما  ....درصدشان رو به افزایش بود

اشتیم و در مجموع حدود ما همه اینها را کنار هم گذ. شود اساس نوع واحد بهداشتی تعیین می
در عین حال دریافت مجوز استخدام نیز اقدامات . هزار نیرو در حوزه سالمت کشور کم داریم 001

هزار نیروی جدید را مطرح کردیم که  02برای امسال هم درخواست . طلبد خاص خود را می
 .امیدوارم بتوانیم آنها را جذب کنیم و مقداری از کمبود جبران شود

جنگ خاموش آب بین /ژئوپولیتیک آب در شرق کشور کند؛ سی میمهر برر

  مسعود بربر: گزارشگر  ایران و افغانستان

http://www.mehrnews.com/news/4025650 

 

 

افغانستان بر این باور است   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبه ری دولتی مهر،به نوشته خبرگزا
اش به سمت ایران قادر است رفتار و تصمیمات سیاسی ایران  های خروجی که از طریق کنترل آب

در کنار آن افغانستان بخش مهمی از ... .در زمینه فروش نفت ارزان و پذیرش مهاجران را کنترل کند
افغانستان بر . شده است ها میلیارد دالر ارزیابی کند که ارزش آن ده ای را کنترل می های منطقه آب

ها در  شده است که موقعیت آن حوزه آبی تقسیم ۴به « وزارت انرژی و آب»های  اساس سیاست
عنوان یک منبع هیدروکربنی است  طورکلی نگاه دولت افغانستان به آب، به به .شود نقشه دیده می

طبیعی ازنظر دولتمردان افغانستان، آب در حکم نفت است و دولت باید بخشی از  و در نگاه
در همین راستا افغانستان تاکنون . های خود را از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کند هزینه

تنها در یک مورد در دهه . های رودخانه گرفته است امتیازهای زیادی از ایران بابت اجازه ورود آب
در خصوص اهمیت این میزان . میلیارد دالر کمک مالی به افغانستان انجام داد ۲ولت ایران ، د۷٣۴۱

متحده در طول جنگ سرد به افغانستان مقایسه کرد که  های مالی ایاالت باید آن را با کل کمک
 ....میلیون دالر بود ۴۱۱نزدیک به 

 پاسخگو کسی /طلبکارند سابق پیمانکار از هنوز تالش چوکای رانندگان
 نیست
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یکی از پیمانکاران پیشین  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبهبه 
نفر از  ۲۱انه چوکای تالش همچنان بابت چهار ماه مطالبات معوقه به بخش حمل ونقل کارخ

های رفت و آمد کارگران کارخانه  شماری از رانندگان سرویس.رانندگان این کارخانه بدهکار است
چوکای تالش از بدحسابی یکی از ادامه پیمانکاران پیشین این شرکت در مورد پرداخت مطالبات 

های استجاری شاغل در کارخانه چوکای تالش  های خودرو گروه از راننده این .مزدی خود خبر دادند
تحت مسئولیت ( ۶۹)که از حدود یک سال پیش تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری : گویند می

به عنوان راننده سرویس ایاب وذهاب در کارخانه ( مریان سفر بزرگ تالش)شرکت پیمانکاری 
اند  اما از زمان خاتمه قرارداد پیمانکار، تاکنون هنوز نتوانسته  چوکای تالش مشغول به کار بوده

در همین رابطه، یکی از کارگران راننده که  .مطالبات معوقه خود را از پیمانکار دریافت کنند
های پیمانکاری به  نفر هستیم که از طریق شرکت ۲۱ما حدود : نخواست نامش فاش شود، گفت

 .پردازیم واتوبوس به جابجایی کارگران کارخانه چوکای تالش میبوس  عنوان راننده سواری، مینی
های  های سرویس ایاب ذهاب در ماه هایی که پیمانکار پیشین سرویس طبق اظهارات راننده... 

ایاب ودهاب کارگران کارخانه چوکای تالش مزالبات صنفی مارا پرداخت نکرد رانندگان حتی پول 
نداشتند و با قرض گرفتن از دیگران به کار   های خود را ماشین بنزین مورد نیاز برای روشن کردن

 .خود ادامه می دادند

 

 دارد ادامه کرج مترو کارگران مطالبات پرداخت در نابسامانی

رییس کانون علی اصالنی ،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، یکشنبه
ا تغییر پشت سر هم پیمانکاران مترو کرج باعث شده ت: گوید شورای اسالمی کار استان البرز می

همواره با : خاطرنشان کردوی .کارگران این واحد دستمزد خود را در موعده مقرر دریافت نکنند
البته . شوند رو می جا شدن پیمانکاران مترو، کارگران از لحاظ دریافت دستمزد با مشکل روبه جابه

او ادامه  .هایی برای برطرف کردن این مشکل شده است ولی تاثیر بلند مدت نداشت تالش
های کارگران مترو پرداخت شد  سال گذشته با سفر استانی رییس جمهور همه معوقه: دهد یم

 .دستمزد به کارگران مترو هستیم  ولی پس از آن باز هم شاهد عقب افتادن پرداخت
 

های صدمتری کوهدشت  چاه :مدیر عامل شرکت آب و فاضالب لرستان
 !خشک شده است

596http://www.isna.ir/news/96041809 
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مدیر عامل شرکت ، کرموند  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، یکشنبه
تنش : عالم کرد و گفتوضعیت منابع آبی شهرستان کوهدشت را بحرانی ا ،آب و فاضالب لرستان

ای است و هر  جویی مقوله پیچیده صرفه :بیان کردوی  .شدید آبی در شهرستان حکمفرماست
یادآور او  .کس به فراخور خود از آن دریافتی دارد که واقعیت، مصرف به اندازه و مورد نیاز است

های زیرزمینی  های زیرزمینی باعث افت شدید سفره رویه از حوزه در استان برداشت بی: شد
متر  ٣۲۱در کوهدشت حدود : کرموند ادامه داد...  شده و حال با مشکالتی در این زمینه مواجهیم

 ....های صدمتری کامال خشک شده است باید حفاری شود تا به آب رسید و چاه
 

وجود بحران  :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان مطرح کرد
 در مدیریت آب کشور

www.isna.ir/news/96041809896http://  

  

مدیرعامل ،علیرضا کاکاوند  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۵ یکشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان در نشست خبری مدیران صنعت آب استان با بیان اینکه 

حوزه کشاورزی مصرف  درصد آب کشور در 62بیش از : مدیریت آب کشور بحران دارد، افزود
 4تا  6کل مصرف آب شرب  .شود و هنوز آبیاری به صورت سنتی و عمدتاً از نوع غرقابی است می

ای داریم این است که هنوز در  انتقادی که از شرکت آب منطقه .درصد از کل منابع آب است
حلقه  36اینکه  با بیانوی  .هیچکدام از روستاهای استان منابع آب صحیحی برای استفاده نداریم

علت این معضل، نبود : اند، افزود های کوهدشت و رومشکان از مدار خارج شده چاه در شهرستان
برای اولین بار در بحث آب شرب  66در سال  .آب سطحی قابل مدیریت در این منطقه است

د به آب روستاها اعتبار اختصاص داده ش 64روستایی صاحب ردیف اعتبار ملی شدیم و از سال 
کاکاوند با بیان اینکه بحث آب در کشور امنیتی شده است، ... .نیز تکرار شده است 63که در 

ایم  افتاد و در بحث آب همه کوتاهی کرده سال پیش اتفاق می 21ای کاش این موضوع در : گفت
عمده مشکل ما در بحث آب : یادآور شدوی  .که باید جبران شود اما این کار ساده نیست

رضا میرزایی، همچنین  .رداشت غیرمجاز، آبیاری باغات و مزارع و افت ولتاژ برق استروستاها ب
بحث کمبود آب یک موضوع تاریخی بوده و : اظهار کرد ای لرستان نیز  مدیرعامل شرکت آب منطقه

 01ایران یکی از کشورهایی است که بیش از  .های هیدرولوژیکی کشور است یکی از ویژگی
. برابر نورم جهانی است 2.1خشک و نیمه خشک قرار دارد و تبخیر در آن  درصد آن در اقلیم

 .مترمکعب است 3111مترمکعب بوده که این آمار در دنیا  0301همچنین میزان سرانه کشور 
آبی تشدید یافته و به مرز بحران  به خاطر سوءمدیریتی که در گذشته بوده، کم: میرزایی افزود
 .رسیده است

 

آغاز طرح اشتغال  مقام مسئول وزارت کار به مهر خبرداد؛ یک/ کارورزی 
محمد : گزارش از .  هزار نفر واجد شرایط ۹۶/التحصیالن از چهارشنبه فارغ

 جندقی

http://www.mehrnews.com/news/4026356 

مدیرکل  ،عالءالدین ازوجی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،
توسعه اشتغال وزارت کار از اجرای طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیالن از چهارشنبه خبرداد 

د شرایط نفر واج۹۱۱هزار و ۹۵هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که ٣۵۹تاکنون:و گفت
وی با تاکید بر اینکه طرح .شود البته سطح تحصیالت این افراد از ابتدایی تا دکتری را شامل که هستند

شود،  التحصیالن دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم به باال را شامل می کارورزی صرفا برای اشتغالزایی فارغ
نفر دارای مدارک دانشگاهی  ۹۱۱هزار و  ۹۵هزار نفری که در سامانه ثبت نام کردند  ٣۵۹از کل تعداد : گفت

واحدهای اقتصادی متقاضی نیروی کار فارغ التحصیل که تحت : گفتاو ... .شوند هستند و مشمول طرح می
شوند از طرف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین  عنوان واحدهای پذیرنده عنوان می



در زمینه جذب فارغ التحصالن دانشگاهی مذاکرات بسیار . دشون های اجرایی استانی شناسایی می دستگاه
خوبی با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت گرفته تا از 

 ....ظرفیت بخش خصوصی در طرح کارورزی استفاده شود

 39 شرب آب تأمین برای مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان؛
 مواجه ثانیه در آب مترمکعب 7.7 کمبود با روستا 15 و شهر

 هستیم

مل مدیر عا،هاشم امینی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 
روستا  13شهر و  66در سال جاری به منظور تأمین آب شرب : شرکت آبفای استان اصفهان گفت

مترمکعب در ثانیه مواجه هستیم، بنابراین باید منابع موجود را به خوبی مدیریت،  0.2با کمبود 
تا  01هم اکنون : گفتوی  .توزیع و مصرف نمود تا در امر خدمات رسانی به مردم خللی وارد نشود

 .ز طرح آبرسانی اصفهان بزرگ هستنددرصد مشترکین شهرهای بزرگ بیشترین بهره برداران ا 01
غالمی معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان نیز به کشف پمپ های غیرمجاز اشاره همچنین 

هزار فقره پمپ غیرمجاز کشف شده و در صدد رسیدگی و  2درحال حاضر بیش از : کرد و گفت
پمپ ها از نوع غیرمجاز به مجاز هستیم و نیز تالش شده با استفاده از سیستم تله  تبدیل این

متری، تله کنترل، سامانه نجما توزیع عادالنه آب صورت گیرد و نیز ادارات و دستگاهها و مراکز 
 ....آموزشی با نصب مخازن استراتژیک تبعات بحران کم آبی را به حداقل می رسانند -درمانی

سوءاستفاده از اسناد کارمندان وزارت خارجه /ر ویژه تسنیمخب /قاچاق

 کیلو شال و روسری با تبانی ترخیص شد ۱۳۳۳/ برای قاچاق

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1459770 

 

دامنه سوء   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
کیلو شال و روسری، با  ۱۱۱۱استفاده قاچاقچیان از اسناد کارکنان وزارت خارجه برای ترخیص 

چندی قبل گزارشی  بطوری که .صدور آرای دادسرای امور اقتصادی وارد فاز جدیدی خواهد شد
ها  های مسافری در رسانه از گمرک فرودگاه، آنهم به وسیله پته درباره ترخیص تجهیزات پزشکی

دالر آنهم عمدتا در گمرکاتی  0111های مسافری تنها برای ترخیص کاالهای زیر  از پته. منتشر شد
های مسافربری  وقتی برای ترخیص کاالیی از پته. شود که مسافران در آن تردد دارند استفاده می

یر سامانه گمرک و سرویسهای ارزیابی تجاری کنار گذاشته شود عمال مس استفاده می
های مسافری برای کاالی تجاری به  دهد استفاده از پته در این بین اسناد نشان می. شود می

مورد ترخیص تجهیزات پزشکی محدود نبوده و حاال مشخص شده دو کانتینر شال و روسری نیز به 
ی قبوض انبار به شخص صوری، از گمرک تهران ترخیص کمک همین ترفند و البته با جعل و واگذار

مذکور از آن قرار است که در اواخر   شال و روسری  اما موضوع قاچاق دو کانتینر....شده است
های مسافری به ترخیص بدون  دو کارمند وزارت امور خارجه، بعد از پایان ماموریت با پته 60سال 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/509731-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/509731-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/509731-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/509731-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


گفتنی است ترخیص بدون پرداخت . نمایند قدام میپرداخت حقوق و عوارض لوازم خانگی خود ا
قانون امور گمرکی و صرفا برای  006حقوق و عوارض برای کارمندان وزارت خارجه تحت بند ح ماده 

و  در این رابطه گمرک ایران طی نامه ای نوشته... .لوازم خانه و شخصی آنها صورت گرفته است
( قاچاق دو کانتینر شال و روسری)ضه عمل ارتکابی با توجه به مراتب معرو: است  تاکید داشته 

قاچاق به نحو سازمان یافته، خیانت در امانت، اختالس و جعل و استفاده  عوامل ذیربط از مصادیق
 .باشد می  از سند مجعول

 خراسان در آب برداشت عمق:  آب همچنان بزرگترین چالش کشور است 

 !رسید متر 911 به
 

 
مدیرعامل شرکت آب و ،  دانشگر :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 

های آب  های پی در پی، عمق برخی از چاه به علت خشکسالی: فاضالب روستایی خراسان رضوی گفت

 611از جمله شهرستان گناباد، مجبور به حفر چاه تا عمق  مناطق استان شرب روستایی در برخی
 111وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و .متر رسیده است 611به  .متری شویم

درصد جمعیت روستایی  62روستا که  2410هزار مشترک در  131هزار نفر در قالب افزون بر 
در حال حاضر آب : پوشش خدمات این شرکت قرار دارند، افزودشوند، تحت  استان را شامل می

اکنون  هم: وی تصریح کرد.شود منبع آبی تأمین می 0612شرب مردم روستاهای استان از 
 02111کیلومتر خط انتقال و  0611آبرسانی به روستاییان خراسان رضوی با استفاده از بالغ بر 

به گفته دانشگر از  .شود جم مخازن ذخیره انجام میهزار مترمکعب ح 611کیلومتر شبکه توزیع و 

شود، چاه و  مورد می 0101درصد که  01منبع آبی تأمین کننده آب شرب روستاییان استان، حدود  0612
 ....درصد چشمه و قنات است 21

 :وگو با تسنیم مدیرعامل اتحادیه تعاونی الستیک در گفت /قاچاق

 ل استقاچاقچی بزرگترین رقیب الستیک داخ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1460345 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/509544-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/509544-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


مدیرعامل ، محمدرضا آل سارا :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبهبه گزارش خبرگزاری تسنیم، 

اتحادیه سراسری تعاونی الستیک با بیان اینکه واردات غیر قانونی به هر شکل برای قاچاقچیان 
ستیک قاچاق به اشکال مختلف بزرگترین معضل تولید است و ورود ال: مقرون به صرفه است گفت

در : گفتوی  .در حقیقت بزرگترین رقیب تولیدکنندگان الستیک قاچاقیان الستیک هستند
شهرتهران بیش از یک هزار و پانصد واحد الستیک فروشی دارای پروانه کسب هستند و در بیش 

حد الستیک فروشی فعالیت دارند و تعداد از یک هزار و سی شهر کشور حدوداً بیست هزار و ا

وی در پاسخ به اینکه  .قابل توجهی نیز بدون پروانه کسب در این رسته شغلی فعالیت می کنند
واردات الستیک قانونمند مکمل : افزایش واردات چه تأثیری بر روند تولید داشته است گفت

شرایط کنونی ورود الستیک قاچاق تولیدات جهت تأمین نیاز الستیک کشور بوده و متأسفانه در 
به اشکال مختلف به بزرگترین معضل تولیدات و وارد کنندگان قانون مند تبدیل شده و در حقیقت 

بزرگترین رقیب تولیدات و وارد کنندگان قاچاقیان الستیک در ایران هستند و توانایی آنان نتیجه ای 
ضمن اینکه درشرایط کنونی تولیدات . داردمخرب برای تولیدات داخلی و وارد کنندگان قانونمند 

 ....ضرورتاً باید سیاست های ورود به بازار و نحوه توزیع تولیدات خود را مورد بازنگری قرار دهند

نبود پرستار متقاضی کار در :  وگو با ایسنا تشریح شد در گفت  
 ها در تربیت نیروی پرستار جزییات استفاده از ظرفیت بیمارستان/تهران

tp://www.isna.ir/news/96041910392ht 

 
دانشگاه علوم پزشکی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دوشنبه

پرستار  6111هایش با کمبود بیش از  در بیمارستانتهران در حوزه ارایه خدمات به بیماران 
روبروست و این درحالیست که به اذعان مسووالن این دانشگاه، با وجود نبود محدودیت در جذب 

معاون  -دکتر صدف علیپور... .کارشناس پرستاری، اما پرستار متقاضی کار در تهران وجود ندارد
یکی از معضالت جدی : در این باره گفت و با ایسناوگ درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت

های استان تهران، کمبود پرستار است و علیرغم اینکه در طی هفت سال اخیر  بیمارستان
ایم، به دلیل نبود  محدودیتی در جذب کارشناس پرستاری در قالب مجوزهای موجود نداشته

در واقع در : وی افزود .شده استکارشناس پرستاری متقاضی کار در تهران، این نیرو تامین ن
 4611های دانشگاه، حدود  کارشناس پرستاری در بیمارستان 0111با وجود نیاز به حدود  62سال 

های  ایم و این کمبود در سال نفر کمبود پرستار داشته 2011اند و بیش از  نفر مشغول به کار بوده
در طرح اخیر معاونت آموزشی، : مه دادعلیپور ادا ....نفر رسیده است 6111به بیش از  63و  61

ها، نیروی  های موجود در بیمارستان دانشکده خواهد توانست با استفاده بیشتر از پتانسیل
امید ما نیز این است که با . کارشناس پرستاری متعهد به فعالیت در آن بیمارستان را آموزش دهد

 .این طرح، بخشی از مشکالت ما در آینده برطرف شود

 هزار میلیارد تومانی دولت از مردم۲۳است کمک درخو

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1460460 

وزیر نیرو با حمید چیت چیان،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبهبه گزارش خبرگزاری تسنیم، 
فه با این میران صر: درصدی در مصرف برق گفت 01تا  1درخواست از مردم برای صرفه جویی 

: تاکید کرد وی .هزار میلیارد تومان هزینه اضافی در صنعت برق کاهش خواهد یافت 21جویی، 
وزیر نیرو .خاموشی جلوگیری شود  درصد صرفه جویی کنند تا از 01تا  1مردم در مصرف برق 

سال است که در خشکسالی بسر می برد و اثرات فزاینده خشکسالی  01کشور حدود : افزود
در نیمه جنوبی شیراز سیالب آمد اما در شمال استان با : وی گفت.ن کننده استمستمر و نگرا



چیت .خشکسالی مواجه هستیم مثل سد مالصدرا که برای تامین آب شیراز هم مشکل داریم
روستا هم تا پایان مرداد  011روستا آبرسانی شده اند و حدود  1411در این دولت : چیان افزود

روستا آبرسانی شد که این میزان  2601فقط در سال گذشته : وی گفت.آبرسانی خواهد شد
پیشتر محمود حقی فام معاون هماهنگی .سال گذشته در این حوزه است 01معادل کل عملکرد 

 .میلیارد تومان اعالم کرد 6پروسه تولید تا توزیع هر مگاوات برق را  توزیع شرکت توانیر هزینه

 دریافت از محرومیت /سرگردانند هنوز قزوین بلورک اخراجی کارگران
 بیکاری مقرری

 

 
 

منابع خبری در استان قزوین  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 
این  .دهند نفر از کارگران تعدیل شده کارخانه بلورک البرز خبر می ۹۴کم  سرگردانی دست از

به دلیل  ۶۴تر در این کارخانه مشغول کار بودند از تقریبا نهم اسفند ماه سال  کارگران که پیش
 یکی از کارگران در... .اند آنچه که رکود بازار نامیده شده است به دستور کارفرما تعدیل شده

زمانی که بعد از اخراج برای دریافت : اش گفت تشریح موقعیت خود و دیگر همکاران بیکار شده
مقرری بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز مراجعه کردیم به ما گفته شد 

به گفته .گیرد ایشان مقرری بیمه بیکاری به ما تعلق نمی که به دلیل مخدوش بودن سوابق بیمه
تقریبا از یکسال قبل حق بیمه کارگران این کارخانه به اداره تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز وی 

کارگر قدیمی دیگر در این  ۵۴کارگر اخراجی، هنوز  ۹۴  به غیر از این ... .پرداخت نشده است
فقط اند که در مجموع هرکدام از آنها نیز از شهریور ماه سال گذشته تاکنون  کارخانه باقیمانده

از قرار معلوم در راستای این مسئله دولت ... .اند مبالغی را به صورت علی الحساب دریافت کرده
با پرداخت تسهیالت به این واحد صنعتی موافقت کرده است و برای همین کارگران انتظار داشتند 

 .که وضعیت شغلی و مزدی آنها بهبود یابد

 :عضو هیات ویژه بررسی حادثه پالسکو

 مانده است در حوزه مدیریت بحران و مدیریت شهری عقبایمنی 

http://www.isna.ir/news/96041910660 

 
عضو هیات ، هداوند مهدی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دوشنبه

ها در حوزه مدیریت  ویژه بررسی حادثه پالسکو با تاکید بر اینکه ایمنی به ویژه ایمنی ساختمان

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509523-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509523-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


اگر به همین قوانین ناقص : افزوداو مانده است،  بحران و مدیریت شهری کشور بسیار عقب
حادثه : گفتباید .ای همانند حادثه پالسکو روبرو نبودیم شد با حادثه موجود به درستی عمل می

از . ها را حول این موضوع ایجاد کرد ای از پرسش پالسکو رخدادی حقوقی بود که مجموعه
ها و  توان به این پرسش اشاره کرد که چه سازمان های ایجاد شده می مهمترین پرسش

هایی بر عهده داشتند و تا چه میزان این وظایف و  اشخاصی برابر قوانین، وظایف و مسئولیت
پنج سازمان درگیر در مسائل حقوقی این حادثه : وی ادامه داد... اند؟ ها را انجام داده ولیتمسئ

شد با تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت  بینی می کاری پیش هستند که همین تعدد موازی
بحران در حوزه محلی و ملی در قالب مدیریت متمرکز حل و فصل شود اما با قوانین فعلی چنین 

سازی ساختمان  قطعا ایمن: هداوند تاکید کرد... .برای ایجاد مدیریت متمرکز وجود ندارد امکانی
ها باشد حداقل برای مدت  ای با تخلیه و تعطیلی آن ندارد اما اگر این در مقابل جان انسان مالزمه

های  نشانی و کپسول شاید با وجود شیرهای آتش. موقت ارزش دارد که چنین اتفاقی روی دهد
 ....داد نشانی و استفاده به موقع از آنها این اتفاق روی نمی شآت

 هزار کاروز شغل اولی از پس فردا سرکارند۹۶

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1460765 

 

با توجه به   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ماه باید از آخرین  ٣اینکه یکی از شروط متقاضیان در ثبت نام طرح کاروزی این است که حداقل 

هزار شغل اولی و فارغ التحصیل  ۹۶شد، یعنی حدود ثبت نام آنها در کاریابی گذشته با
کاج بخشی از برنامه اشتغالی دولت است،    طرح.دانشگاهی از پس فردا مشغول کار می شوند

، ایجاد فرصت های (ها شغل اولی)طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان 
ار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای ک

های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق
طراحی و ( کاج)جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال

فارغ التصحیل بیکار وارد بازار  311ر و هزا 30به گزارش تسنیم، از پس فردا ... .تدوین شده است
کار می شوند که شغل اولی هستند و با توجه به اینکه یکی از شروط ثبت نام در طرح کارورزی 

 36سه ماه پیش باشد،6این است که متقاضیان آخرین مدرک ثبت نام در کاریابی باید مربوط به 
ریابی ثبت نام نکرده اند و قرار است در هزار نفربیکاری که متقاضی هستند تا به حال در هیچ کا

هزار تومان کمک هزینه  601راستای اجرای این طرح از این ماه متناسب با رشته خود حداکثر 

 .آموزشی دریافت کنند

 برای مسئوالندر جلسه روز گذشته استانداری لرستان مطرح شد؛

 کنند اقدام لرستان مخابرات های اخراجی کار به بازگشت
 

ای که روز گذشته  در جلسه :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 
القول  ر استانداری لرستان برگزار شد، همه مسئوالن متفقبا حضور همه مسئوالن استانی د

های مخابرات کشور و  در پی تجمعات مکرر شرکتی .ها باید به سر کار بازگردند بودند که اخراجی
نشستی با موضوع ( هجدهم تیرماه)های مخابرات استان لرستان، روز گذشته  از جمله شرکتی

گویند تا زمانی  ها اما می اخراجی... .لرستان برگزار شد ها در استانداری بازگشت به کار اخراجی
ها  توانیم به قول ها امید چندانی نداریم و نمی که به طور رسمی به سر کار بازنگردیم، به وعده

در عین حال این کارگران از تالش برای ایجاد انجمن صنفی در بخش خصوصی  .دلخوش باشیم
 .توانیم مطالباتمان را پیگیری کنیم داشته باشیم بهتر می مخابرات خبر دادند و گفتند اگر تشکل

https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509435-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509435-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


صادرات آب به جای محصوالت :مدیره صندوق بیمه کشاورزی  عضو هیئت
 الگوی کشت مشکل قانونی دارد/ کشاورزی

http://www.isna.ir/news/96041910293 

 
 ،نیاز علی ابراهیمی پاک :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دوشنبه

بیان اینکه در حال حاضر در بحث الگوی کشت با  بامدیره صندوق بیمه کشاورزی  عضو هیئت
لی کشور است اما برخی دیگر برخی محصوالت نیاز اص: مشکل قانونی روبرو هستیم، تصریح کرد

گیرد که در این صورت ما در حقیقت  چنین نبوده و حتی در زمره محصوالت صادراتی قرار می
هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی در  ۲۴۱با بیان اینکه بیش از او  .دهیم صادرات آب را انجام می

محصوالتی چون ذرت بخشی از این اراضی به کاشت : داشتاستان قزوین وجود دارد، اظهار 
فرنگی، خربزه، هندوانه، محصوالت سبزی و صیفی که به آب بسیار  ای، چغندرقند، گوجه علوفه

های  محصوالت بهاره به دلیل آنکه برای کشت آن از آب: گفتوی  .کند نیاز دارد، اختصاص پیدا می
بر از  الت آبوقتی برای آبیاری کشت محصو: وی افزود .بر است شود، آب موجود استفاده می

شده بسیار کاهش   شک میزان آب استفاده ای و یا آبیاری نوین استفاده شود، بی آبیاری قطره
باید بعد از تصویب قانون الگوی : مدیره صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد عضو هیئت... .خواهد یافت

رای کشت کشت منطقه به منطقه موردبررسی قرار گیرد تا بر اساس شرایط آن نوع محصول ب
 .اعالم شود

 

گلستاِن / هفته بعِد حادثه دو ماه و یک« یورت» دهد؛ ایلنا گزارش می
 نسرین هزاره مقدم : گزارش  سوگوار همچنان در انتظار

 
سیزدهم اردیبهشت، معدن  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 

ها اطراف معدن،  نوادهها به کندی گذشت؛ خا زمستان یورت غربی منفجر شد و پس از آن روز
هر روز جسد بیجان کارگران را بیرون کشیدند و باز هم . ها چادر زدند و انتظار کشیدند ها و روز روز

هوایی و زغالسنگ و گاز  کار را ادامه دادند؛ ادامه دادند چون کارگرانی هنوز بودند که زیر آوار بی
دند؛ ادامه دادند تا شمارمعدنکاران متان خفه شده بودند و شباهنگام به خانه بازنگشته بو

 ....نفر رسید ۵٣جانباخته به 

 

 
میلیون تومان دیه دادند؛ باقی هم  ۲۷۱اند،  به ده خانواده که کارهای انحصار ورثه را انجام داده

ها برقرار کردند؛ اما  ها را انجام دهند که دیه بگیرند؛ یک مستمری ناچیز هم برای خانواده باید کار
ها خاک خوابیده؛ عمو  تواند جوان خانواده را برگرداند؛ پسرعمویم زیر خروار ها که نمی پرداختاین 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509547-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509547-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509547-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1


تر علت حادثه مشخص شود؛ کاش معلوم شود چه  کاش زود. کنند و زن عمویم، دارند دق می
، روز دردناکی برای ۷٣۶۹سیزده اردیبهشت است کسی و تا چه اندازه در این حادثه مقصر بوده

ان ایران بود؛ روزی که شاید در تقویم کارگری ایران، چندان ُپرسابقه نباشد؛ روز آغاز یک معدنکار
هایی که در طول یازده روز از زیر آوار بیرون کشیده شدند، خودش را  فاجعه؛ فاجعه در انبوه جنازه

هوایی  نشان داد؛ در انتظار برای مردگان بیشتر؛ انتظار برای جسم بیجان مردانی که از فرط بی
علی کارگر معدن زغالسنگ یورت است؛ او بیش از ده  .کشند اند و دیگر نفس نمی خفه شده

او . گیرد ها معدن هنوز تعطیل است و علی بیمه بیکاری می سال سابقه کار دارد؛ این روز
 :کند پسرعمویش را در حادثه معدن از دست داده و از روزهای بعِد حادثه با اندوه بسیار یاد می

همان چند روز اوِل بعد از انفجار    گویم منظورم کردند؛ اوایل که می ایل عمو و زن عمویم باور نمیاو
اش را بیرون کشیدند، باد کرده بود، صورتش از دوده سیاه بود و باد کرده بود؛  است؛ وقتی جنازه

و بیست  ها نیست؛ بحث ده میلیون اصال بحث این حرف: گوید محمد آخر صحبت می ...ورم خفگی
میلیون دیه هم نیست؛ بحث این است که آنقدر بگوییم و بگوییم  ۲۱۱میلیون نیست؛ حتی بحث 

که یورت فراموش نشود؛ بحث این است که کاری بکنیم که دیگر هیچ جای کشور، هیچ معدنکار 
 های سینه سوخته از بخار ذغالسنگ، قربانی نشود؛ دیگر خانواده هیچ کارگری عزیزش را در تونل

پر از دود و بدوِن تهویه از دست ندهد و بعد از آن مجبور نشود دنبال دیه و مستمری از این راهرو 
 .ها اینقدر ارزان نباشد بحث این است که بدانیم مقصر کیست تا جان آدم. به آن اداره دوندگی کند

فرصتهای شغلی زیادی در کشور :  یک کارشناس بازار کار اعالم کرد
 !خالی مانده است

http://www.isna.ir/news/96041810027 

 
، اکبر سیارمه  علی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دوشنبه

زمانی که فرصتهای شغلی بسیاری در کشور خالی و کم تقاضا  تا: گوید کارشناس بازار کار می
ها هدایت نشوند، عدم تعادل بازار کار همچنان به قوت  باشد و جویندگان کار به سمت این شغل

نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار یکی از مشکالتی : گفتوی  .خود باقی خواهد بود
ریزی مناسبی برای آن نداشته باشیم و کارجویان را به  نامهاست که با آن مواجهیم و چنانچه بر

وی بخشی از  .سمت مشاغل خالی سوق ندهیم این عدم تعادل همچنان باقی خواهد ماند
مشکل بیکاری در کشور را ناشی از عدم حمایت سیستم بانکی و سود باالی تسهیالت دانست 

ن وام و تسهیالت بانکی دچار مشکل متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان برای گرفت: و گفت
شود تا این منابع در  ها در گرفتن تسهیالت موجب می هستند؛ از آن طرف برخی سوء استفاده

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه  .جای دیگری صرف شود و نظارتی بر نحوه هزینه آن نشود
بدون : تاکید کرد ترها، پول است، برای ایجاد شغل باید بسترهای آن فراهم شود و یکی از این بس

توان اشتغالزایی کرد در عین حال باید مراقب بود که منابع دچار حیف و میل نشود و  پول نمی
ها در کشور را ناشی  وی همچنین بخشی از بیکاری و رکود کارخانه... .صرفا پاشیدن پول نباشد

دهند، برخورد  ایی که اجازه واردات میدولت باید با دستگاهه  :رویه دانست و افزود از واردات بی
 .کند تا از کاالهای انباشته در کف بازار کار جلوگیری و راه نفس کشیدن برای تولید داخل باز شود

های دانشگاهی بیشتر  بیکاری در کدام رشته:  دهد تسنیم گزارش می

 است؟

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1460706 



 

آمارها نشان   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
درصد بیکاری ۷۵درصد بیکاری و ریاضیات و آمار با ۵۶دهد که رشته حفاظت محیط زیست با  می

بیکاری : می توان گفت  .التحصیالن را دارا هستند ه فارغبیشترین و کمترین نرخ بیکاری در جامع
فارغ التحصیالن یکی از معضالت اصلی در جامعه است که عموماً پس از فراغت از تحصیل و آماده 

در شرایط فعلی بیکاری . شوند شدن برای ورود به عرصه کار و تولید با مشکالت جدی مواجه می
آمارها ...  .حتی در مهندسی و پزشکی نیز وجود دارد های دانشگاهی تقریباً در تمام رشته

بیشترین   میلیونی بیکار فارغ التحصیل داریم که 1.0حاکی از این است که بین جامعه حدود 
های مهندسی کامپیوتر، هنر، صنعت و فناوری، معماری و ساختمان، محیط  بیکاران در رشته

لی بحران بیکاری گریبانگیر فارغ التحصیالن در حا .زیست، کشاورزی، جنگلداری و شیالت هستند
در حالی بازار کار . دانشگاهی است که دولت موفق به ایجاد رونقی در این زمینه نشده است

بازار مشاغل ساده تقریباً مشکل ندارد و   فارغ التحصیل دانشگاهی گره کور خورده است که
معضل بیکاری در حال . رونق هم داردحتی بسیاری از کارشناسان معتقدند در بسیاری از موارد 

دهد که  اما مطالعات نشان می... .حاضر متعلق به جمعیت میلیونی فارغ التحصیالن بیکار است
رشته حفاظت محیط زیست : های مختلف به این شرح است درصد فارغ التحصیل بیکار در رشته

د، معماری و ساختمان با درص20درصد بیکاری، هنر  41درصد بیکاری و علوم رایانه با 46  با
درصد بیکاری، 22درصد بیکاری، کشاورزی 22درصد بیکاری، علوم زیستی با 22درصد، فیزیک با 23

درصد بیکاری، علوم رفتاری و اجتماعی با 20های مهندسی با  درصد بیکاری، حرفه22حقوق 
کاری، خدمات درصد بی06درصد بیکاری، دامپزشکی 21درصد بیکاری، بازرگانی و علوم اداری 21

هایی هستند که بیکاری  درصد بیکاری نیز از رشته00درصد بیکاری و ریاضیات و آمار با 06پزشکی 

 .آنها نرخ باالیی دارد

 ایران چقدر به خارجی ها بدهکار است؟ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1460605 

طبق اعالم  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
های  میلیون دالر و کل بدهی ۷۹٣۵۵تراز حساب جاری خارجی کشور  ۶۴بانک مرکزی در سال 

درحالی از  61نماگرهای اقتصادی سال  .میلیون دالر بوده است ۵۵۵۷خارجی در پایان دوره، 
بانک مرکزی منتشر شد که نشان میدهد در این مدت تراز حساب جاری خارجی کشور  سوی

 .میلیون دالر بوده است 0400های خارجی در پایان دوره،  میلیون دالر و کل بدهی 03600

به ( حساب کاال)طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، در تاریخ مورد گزارش تراز بازرگانی
میلیون دالر، واردات کاال بر  600هزار و  06درات کاال بر اساس نرخ فوب میلیون دالر، صا 21046

های خارجی در پایان دوره  البته کل بدهی. میلیون دالر بوده است 061هزار و  36اساس نرخ فوب 
 60نرخ دالر آمریکا به طور متوسط در بازار بین بانکی   در این مدت .میلیون دالر رسید 0400به 

 .یال بوده استر 606هزار و 

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


 :وگو با ایلنا رییس اتحادیه چایکاران در گفت

 سال در ها چین چای/ندارند مناسبی وضعیت چای های کارخانه کارگران
 دارند درامد تومان هزار ۱۰۳

 

 
 

رییس ، پرویز شعبانی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 
های چای به دلیل مشکالتی که  کارگران کارخانه: اعالم داشت اتحادیه چایکاران کشور

 .توانند حقوق حداقلی خود را دریافت کنند داران چای برای فروش چای خشک دارند؛ نمی کارخانه
ز کارفرماها دریافت حداقلی خود را ا  توانند حقوق به دلیل اینکه نمی  های چای کارگران کارخانه

تواند چای خشک خود را  از سوی دیگر کارفرما هم نمی. کنند وضعیت معیشیتی مناسبی ندارند
کارخانه  ۷۲۱( غرب)های گیالن و مازندران در مجموع استان: دهد او ادامه می .به فروش برساند

مشغول به کار  کارگر ۵۱تا  ٣۱در هر یک از این واحدها به صورت میانگین . سازی داریم چای
در   های چای کار در کارخانه: شعبانی با اشاره به تعداد روزهای فعالیت این کارگران افزود .هستند

ها؛ این  با پایان یافتن روزهای کاری در کارخانه: وی خاطرنشان کرد.سال حدود بیست روز است
رها و دیگر مشاغل آورند و برخی نیز به کارگری در شالیزا کارگران روی به مشاغل کاذب می

چرا که .  کارگران بومی و غیر بومی همواره مورد مناقشه کارفرما هستند... .پردازند کارگری می
هزار تومان گوی  ۵۱ساعت در روز و با دریافت روزانه  ۷۵کارگران غیربومی با ساعات کاری حدود 

حدودا یک میلیون و ششصد هزار  روز کار با درآمدی ۲۱اند و بعد از  رقابت را از کارگران بومی دزیده
: کاری پرداخت و گفت وی با تشریح وضعیت کارگران مزارع چای....گردد تومان به شهر خود بازمی

کارگران مزارع چای . ها ندارند تری نسبت به کارگران کارخانه کارگران مزارع چای وضعیت مناسب
کاران  رییس اتحادیه چای .باشند توانند چای چینی مشغول در سال در حدود یک هفته بیشتر نمی

هر کارگر در روز قابلیت چینش . کنند تومان دریافت می ۴۱۱این کارگران بابت هر کیلو چای : افزود
رسد  هزار تومان می ٣۴۱چین در سال به  نهایت درآمد یک کارگر چای. کیلو چای را دارد ۷۱۱تا  ۵۱

 .بپردازد... پرمارکت، قصابی و های خود به نانوایی، سو که آن هم باید بابت بدهی

گاپ تهدید / در ترکیه در کمیسیون امنیت ملی« گاپ»بررسی پروژه آبی 
 بزرگ آبی خاورمیانه است

http://www.isna.ir/news/96041910612 

 
عضو  ،علیرضا رحیمی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دوشنبه

نیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از بررسی کمیته امنیت آب کمیسیون ام
پروژه آبی گاپ در ترکیه در این کمیته خبر داد و تاکید کرد که پروژه گاپ تهدید بزرگ آبی خاورمیانه 

ای از  در ژئوپولتیک و زیست محیطی است و نشانه قوی از برتری جویی و سلطه طلبی منطقه
های اخیر در ایران  با توجه به وضعیت خشکسالی در سال: ادوی توضیح د .طریق آب را همراه دارد

های پنجم و ششم باید منابع آبی کشور از  و پروژه های سدسازی و آبیاری تعریف شده در برنامه
ها در حوزه آب با اثربخشی بیشتر و سرعت عمل  ها و پروژه مدیریت کارآمد برخوردار باشند تا طرح

اولین قدم بررسی وضعیت آبهای مرزی کشور و کشورهای همجوار از این رو . بهتری انجام شود
است که به دلیل اهمیت این موضوع کمیته امنیت آب کمیسیون به بررسی آن پرداخت تا تصویر 

به گفته وی، در ..  .روشنی از شرایط اقلیمی و آبی در مجموعه کشورهای همجوار داشته باشد
سد بزرگ و متوسط  ۵ی شده که در جنوب شرق ترکیه نیروگاه پیش بین ۷۴سد و  ۲۲پروژه گاپ 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509135-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509135-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 ۲٣در دو دهه گذشته . از جمله آتاتورک در رودخانه فرات و ایلیس سو در دجله احداث شده است
 ۲۱درصد از منابع آب و  ۲۴میلیارد دالر مجموعه هزینه پروژه گاپ شده که هدف گذاری آن تامین 

طبق بررسی های کارشناسان : رحیمی ادامه داد .درصد از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه است
 ۹/۴سد بهره داری شود حدود  ۲۲محیط زیست وزارت نیرو در صورتی که پروژه گاپ با احداث 

و عراق به بیابان تبدیل شده و بخش جنوبی کشورمان مشخصا   میلیون هکتار از اراضی سوریه
ریزگردهای از کشورهای منطقه ای شود و ورود   هوالعظیم و به لحاظ زیست محیطی متاثر می

وی همچنین با بیان اینکه حضور رژیم .. .اند تشدید خواهد شد که با بیابان زدایی مواجه شده
میلیون  ۷۱۱اسرائیل در این پروژه   :صهیونیستی در پروژه گاپ یکی از نکات مورد توجه است گفت

ژه گاپ به خصوص در سدسازی، درصد پیمانکاران پرو ۵۴دالر سرمایه گذاری کرده و بیش از 
 .آبیاری و زهکشی از شرکت های اسرائیلی است که این حضور معنادار است

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی کهگیلویه و بویراحمد مقابل 
 استانداری

http://www.chaharfasl.ir/news/132076 

   

جمعی از مربیان پیش : ده استآم ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه برپایه گزارش سایت خبری چهارفصل ،
دبستانی استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به وضعیت استخدامی،سطح پایین حقوق 

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به مشکالت مربیان .ونداشتن بیمه،مقابل استانداری تجمع کردند
بویراحمد از حق  مربیان پیش دبستانی در استان کهگیلویه و: پیش دبستانی به خبرنگاری گفت

وی حقوق پایین بودن حقوق را از دیگر .بیمه برخوردار نیستند و دارای کد پرسنلی نیستند
هزار تومان است که با این  ۵۱۱تا  ۷۴۱حقوق برخی مربیان : مشکالت این افراد دانست و افزود

شغل مربی این مربی پیش دبستانی با استرس و خطرزا بودن  .توان زندگی کرد مبلغ ناچیز نمی
توانیم بچه هایمان را مدارس فرهنگیان ثبت نام  به عنوان یک فرهنگی نمی: پیش دبستانی گفت

یکی دیگر از این مربیان با بیان اینکه .. .کنیم که انتظار داریم مسووالن استان از ما حمایت کنند
کنم،  می مدت هفت سال است به عنوان مربی پیش دبستانی در روستای دورافتاده لوداب کار

 .هزار تومان است ۷۴۱با مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی حقوقی که دریافت می کنم : گفت

مربی پیش دبستانی در سطح استان با این مشکل مواجه  ۵۱۱وی با اشاره به اینکه بالغ بر 
امیدواریم مسووالن استان به مشکالت ما رسیدگی کنند که البته تاکنون ما : هستیم،  اضافه کرد

 .کنند را پاسکاری می

 دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران خبر داد /قاچاق

 آوری برندهای پوشاک اروپایی غیرمجاز در شمیرانات از هفته آینده جمع

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1460604 
 



 

دبیر   ،علی اکبر پوراحمد نژاد :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران از آغاز جمع آوری برندها و تابلوهای اروپایی فاقد 

بحث : گفتد وی ر شهرستان شمیرانات از هفته آینده خبر دامجوز و غیرمجاز پوشاک د
ساماندهی و برخورد با این برندها که بعضا مجعول و منتسب به برخی از کشورهای معاند نیز 
هستند در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

ان اینکه این طرح با کمک اتحادیه پوشاک و اصناف مناطق وی با بی... .حمایت قرار گرفته است
در کنار این عملیات تخلفاتی نظیر قاچاق و کاله : شمیرانات و تهران عملیاتی خواهد شد افزود

... .برداری یعنی فروش کاالی برند جعلی با قیمت بسیار باال به مردم نیز رسیدگی خواهد شد
وپایی که فاقد مجوز باشد و متاسفانه مصادیق بصری آن در اما هرنوع تابلو یا برند ار: گفت وی

 .شمال تهران بسیار زیاد است جمع آوری و برخورد خواهد شد

 :معاون سازمان تامین اجتماعی

 نفر صحت ندارد 1های زیر حذف حق بیمه کارفرمایی در کارگاه

http://www.isna.ir/news/96041910265 

معاون ،  محمدحسن زدا :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ،به گزارش  خبرگزاری دولتی ایسنا
های زیر پنج  فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر حذف حق بیمه کارفرمایی در کلیه کارگاه

اند که تنها قرار است تعدادی  شغل مشمول این قانون بوده 60تا کنون : نفر را تکذیب کرد و گفت
وی به پیشینه ... .ارج شده اند با مشاغل جدید جایگزین شونداز این مشاغل که از حیز انتفاع خ

و در اوج  30در سال : های زیر پنج نفر اشاره کرد و گفت قانون حذف سهم بیمه کارفرمایان کارگاه
جنگ تحمیلی قانونی تصویب شد که یکسری مشاغل کوچک که جنبه خدمات عمومی بیشتری 

را به  دولت مکلف شد این حق بیمه ی معاف شده وداشتند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای
و مشمول  شغل مشخص 60وزیران  با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئتاو  .سازمان پرداخت کند

از آنجا که برخی از این  :طرح شدند و این معافیت تا کنون هم ادامه داشته است عنوان کرد
زی ، سماور سازی، صابون سازی مشاغل چون ترازو و قپان سازی، تولید چراغ خوراک پ

اند و دیگر منشا اثر نیستند و بعضا وجود خارجی ندارند، در  نمدمالی از حیز انتفاع خارج شده و
که باعث  مشاغلی نشستی که در اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که یک جایگزینی صورت گیرد و

 661هزار کارگاه و  601حاضر در حال : زدا افزود .رونق کسب و کار هستند جایگزین اینها شوند
 2111  سال گذشته، و هزینه ناشی از آن برای دولت در هزار نفر مشمول این قانون هستند

اگر بخواهیم طبق اظهارات رییس اتاق اصناف کل کارگاههای زیر پنج نفر . میلیارد تومان بوده است
هزار میلیارد تومانی پوشش دهیم که  04میلیون نفر را با بارمالی  2.1را وارد این قانون کنیم باید 

 ....برنامه ششم توسعه نیز هست 0امکان پذیر نیست و خالف ماده 

 :نماینده مردم سیستان و بلوچستان

 در بری سوخت/نکند شلیک بران سوخت به ایم خواسته انتظامی نیروی از
 است شده گیر همه استان
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https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509239-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509239-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 

نماینده فرد،  م امینیمحمدنعی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه
نیروی انتظامی نباید با شلیک : گوید مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی می

: گفتوی . کنند؛ باعث رخدادهای تلخ شود برانی در داخل شهرها تردد می به خودروهای سوخت
های سی تا  بران در دسته سوخت. گیر شود همه بری سوخت بیکاری در سطح استان باعث شده

کنند که باعث  ها تردد می هایی که پر از بنزین است در داخل شهر و جاده چهل نفری با ماشین
بران به نوعی است  نوع فعالیت سوخت .شود و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم می  بروز حادثه

 بران سوخت درآمد میزان فرد در پایان به امینی ...به کولبران قرار دادتوان آنها را نزدیک  که می
بران ماهیانه چیزی حدود سه میلیون تومان درآمد دارند و  های سوخت سرشاخه: و گفت پرداخت
دهند  کنند را تشکیل می را همراهی میها  تر که رانندگان و افرادی که ماشین های پایین شاخه

 .کنند ماهیانه حدود یک میلیون تومان دریافت می
 

 :وگو با ایسنا خادمی در گفت

 تنها راه نجات مشکل آب ایذه و باغملک است ۱انتقال آب از کارون 

http://www.isna.ir/news/96041910303 

 
نماینده ،هدایت هللا خادمی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

« خوزستان بیشترین مشکل را در زمینه آب دارد»مردم ایذه و باغملک در مجلس با بیان اینکه 
وی  .های ایذه و باغملک است به دشت ٣نتقال آب از کارون ا ،تنها راه نجات این منطقه: گفت
ها قابل اطمینان نیست، مردم برخی از شهرها از نظر آب دارای  از آنجایی که زیرساخت: گفت

البته در بخشی از شهرها وضعیت خوب و در بخشی دیگر بسیار بد . مشکالت بسیاری هستند
زستان مدتی است که با تانکر آبرسانی های شمال شرق خو شهرستان: وی تصریح کرد .است

شود و در برخی مناطق نیز دو ماه و نیم است که آب نداشته و وضعیت بسیار بدی را  می
همانطوری که گفتم مشکالت این مناطق اساسی است و : خادمی در پایان خاطرنشان کرد.دارند

 .ایذه و باغملک است های به دشت ٣تنها راه نجات از این مشکالت، انتقال آب از کارون : 

 در جلسه روز گذشته استانداری لرستان مطرح شد؛

 کنند اقدام لرستان مخابرات های اخراجی کار به بازگشت برای مسئوالن
 

ای که روز گذشته  در جلسه :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 
القول  برگزار شد، همه مسئوالن متفقبا حضور همه مسئوالن استانی در استانداری لرستان 

های مخابرات کشور و  در پی تجمعات مکرر شرکتی .ها باید به سر کار بازگردند بودند که اخراجی
نشستی با موضوع ( هجدهم تیرماه)های مخابرات استان لرستان، روز گذشته  از جمله شرکتی

http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-502667
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-502667
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-502667
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509435-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


گویند تا زمانی  ها اما می اخراجی.. ..ها در استانداری لرستان برگزار شد بازگشت به کار اخراجی
ها  توانیم به قول ها امید چندانی نداریم و نمی که به طور رسمی به سر کار بازنگردیم، به وعده

در عین حال این کارگران از تالش برای ایجاد انجمن صنفی در بخش خصوصی  .دلخوش باشیم
 .توانیم مطالباتمان را پیگیری کنیم یمخابرات خبر دادند و گفتند اگر تشکل داشته باشیم بهتر م

 شود در نقاطی از آبادان فاضالب با آب شرب آمیخته می: نماینده آبادان

http://www.isna.ir/news/96041910817 

 
نماینده آبادان  ،جلیل مختار :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه لتی ایسنا،به گزار ش خبرگزاری دو

مشکل ما این است که در آبادان در نقاطی که آب شرب وجود : در مجلس شورای اسالمی گفت
دارد این آب با فاضالب آمیخته شده و بدبو و لجنی است و در نقاطی که آب وجود ندارد با تانکر 

در بحث آبرسانی در منطقه آبادان باید بتنی کردن : داشت اظهار وی  .گیرد آبرسانی صورت می
کانال طرح بخاح باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا این کانال موجب رویش نیزار شده و بذر این نیزارها 

مختار با ... .شود های هرز و نی در مزارع و اراضی کشاورزی می از طریق آب باعث رویش علف
آبادان با مشکالت بسیاری در بحث آب و فاضالب : ب شرب آبادان عنوان کرداشاره به مشکالت آ

خواهیم که همین االن از اروندکنار و آبادان بازدید کند و وضعیت آب شرب  از وزیر می. مواجه است
... .آب شرب آبادان هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی دارای مشکالتی است. این منطقه را ببیند

شرب آبادان است و خواستار این هستیم که مصوبه هیأت دولت در خصوص حل  این وضعیت آب
 .شد، جدی گرفته و اجرایی شود مشکالت آب و فاضالب خوزستان می

 دزفول روستایی وفاضالب آب کارگران مزدی معوقات 
 

 
 

دستمزد کارگران آب و  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 
کارگران شاغل در  .است فاضالب روستایی دزفول دست کم در سه ماه گذشته پرداخت نشده

هرستان دزفول در استان خوزستان دست کم های مختلف اداره آب و فاضالب روستایی ش بخش
این کارگران مزایای مزدی خود را از ابتدای .. .اند سه ماه است که دستمزد و مزایا دریافت نکرده

این عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در  :گویند می واند  سال جاری دریافت نکرده
چندین تجمع اعتراضی مقابل ساختمان  سال گذشته وجاری برای پی گیری مطالبات معوقه خود

با : گویند مسئوالن اداره آب و فاضالب روستایی دزفول می .ایم اداره آبفای روستایی انجام داده
توجه به تخصیص نیافتن اعتبارات دولتی و ضعیف بودن بنیه مالی شرکت، جهت حل مشکل 

 .ها، توجه ویژه مسئوالن را خواستاریم دستمزد

 ها هستند ای خالی در مالکیت بانکه بیشترین خانه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509568-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509568-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84


ک  بانکداران مالا
 

http://www.sharghdaily.ir/News/135617 

ها  داری بانک  بنگاه : آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه گروه سیاستبه نوشته روزنامه شرق ، 
داری هدایت شدند و ظاهرا  نژاد به سمت بنگاه ها از زمان احمدی بانک. چند سال پیش عیان شد

حاال هم از . داری را کنار بگذارند کند، برایشان سخت است بنگاه چون سود شیرینی عایدشان می
تیتر »در برنامه   تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی حسین عبده. رسد ها خبر می مالکی بانک

ها  ها در تصرف بانک میلیون خانه خالی در کشور گفت که اغلب این خانه ۲،٢از وجود « امشب
عالوه . شدگی منابع بانکی شده است ها باعث انسداد یا قفل  داری و مالکی بانک  بنگاه. ستنده

ها خارج  ها در جریان اعطای تسهیالت معوق شده و از دسترس بانک بر این بخشی از منابع بانک
ای است و تا این لحظه هم  به اینها بدهی دولت را هم اضافه کنید که عدد درخورمالحظه. است

درصد  ٥٢به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی . بری از پرداخت آن به شبکه بانکی نیستخ
حاال . ها کاهش یافته است دهی بانک ها حبس شده و به همین دلیل هم توان وام منابع بانک

او در این . دهد های خالی خبر می ها برای فروش خانه تبریزی از فشار بانک مرکزی بر بانک عبده
از سويي گفته . كند های خالی را اعالم نمي شدگي منابع در بخش خانه زان اين قفلبرنامه می

تبریزی،  عبده. هاي خالي است شود بخشي از ركود بخش مسكن هم بر گردن همین خانه مي
دهد دوونیم میلیون خانه خالی در  آمار نشان می: مشاور وزیر راه و شهرسازی در اين برنامه گفت

ساخت مسکن لوکس هم در دولت دهم . ها نیازمند مسکن هستند اولی خانه. کشور وجود دارد
دهنده این نیست که خانه الزم نداریم، برای  صورت گرفته است، اما مازاد مسکن نشان

 .....ها نیازمند مسکن هستیم اولی خانه

 هزینه باالخره پس از دو ماه اعترض صنفی مداوم صورت گرفت؛
 شد پرداخت تپه هفت نیشکر کارگر ۱۰۳ بازنشستگی

کارگران مجتمع نیشکر هفت  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه
شماری از .دهند شسته خود، خبر مینفر از همکاران بازن ٣۵۷تپه از پرداخت هزینه بازنشستگی 

بعد از گذشت حدودا دو ماه از : کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا افزودند
نفر از کارگران تازه بازنشسته مجتمع  ٣۵۷  هر روز توسط  برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی که

 .دازنشستگی آنان را پرداخت کرشد، سر انجام کارفرما هزینه ب نیشکر هفت تپه برپا می
و امیدوارند کارفرما با   نفر فقط سنوات بازنشستگی خود را طلبکارند ٣۵۷در حال حاضر این  

 .تر آن را پرداخت کند تامین منابع مالی آن هر چه سریع

 دریافت از محرومیت /سرگردانند هنوز قزوین بلورک اخراجی کارگران
 بیکاری مقرری

 
منابع خبری در استان قزوین  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 

این  .دهند نفر از کارگران تعدیل شده کارخانه بلورک البرز خبر می ۹۴ کم از سرگردانی دست
به دلیل  ۶۴تر در این کارخانه مشغول کار بودند از تقریبا نهم اسفند ماه سال  کارگران که پیش

شود این کارگران  گفته می .اند آنچه که رکود بازار نامیده شده است به دستور کارفرما تعدیل شده
دوباره به سرکار سابق خود بازگردند، اما بنا براظهارت  ۶۹ی اردیبهشت ماه سال قرار بود برا

کارگر  ۵۴کارگر اخراجی، هنوز  ۹۴  به غیر از این ...کارفرما هنوز امکان این امر میسر نشده است
اند که در مجموع هرکدام از آنها نیز از شهریور ماه سال  قدیمی دیگر در این کارخانه باقیمانده

از قرار معلوم در ... .اند ته تاکنون فقط مبالغی را به صورت علی الحساب دریافت کردهگذش
راستای این مسئله دولت با پرداخت تسهیالت به این واحد صنعتی موافقت کرده است و برای 

 .همین کارگران انتظار داشتند که وضعیت شغلی و مزدی آنها بهبود یابد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509405-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509405-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509523-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509523-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


عباس  ت و چرا نباید به آن برسد؟طرح کارورزی در پی چیس /کارورزی

 شهرابی فراهانی  

https://meidaan.com/archive/39394 

 

نه ضامن زیستی انسانی « کارورزی» :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه به نوشته سایت میدان،
اگر هم استقبالی تاکنون از این طرح صورت . برای دانشجویان است و نه ضامن اشتغال آینده آنان

در ... .ها بر دانشجویان تحمیل شده است ه، به خاطر شرایط دشواری است که در این سالگرفت
دانشجویان، کارگران و معلمان، باید با . اش باید لغو شود گام نخست، این طرح به شکل کنونی

در گام بعد، در  . تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی، مقامات را به لغو این طرح وادارند
التحصیالن و آموزش ضمن کار  ن طرحی جایگزین برای اشتغال دانشجویان و فارغراستای تدوی

کننده نمایندگان واقعِی دانشجویان تشکیل  های بحث و پژوهشی با حضور تعیین ها، باید گروه آن
مدت زمان کار و مزد متناسب با آن باید از طرف نمایندگان دانشجویان تعیین شود، نه از باال . شود

الزم به ذکر نیست که انتخاب درست این نمایندگان، نیازمند   .ولت و کارفرمایانبه دست د
تنها با تشکیل این گروه از . اندازِی تشکیالت کشورِی شوراهای صنفی است تسهیل شرایط راه

های دانشگاهِی گوناگون، و مشارکت آن در فرایند  های گوناگون و رشته ها و تشکل انجمن
هایی اُمید بست که حداقلی  توان به طرح تغال دانشجویان است که میگذاری برای اش سیاست

هایی که دولت کارفرمایان به  تصمیم. کنند از شرایط زیست معقول را برای دانشجویان تأمین می
گیرد، تنها در جهت افزایش سود سرمایه است، و نه تضمین یک زندگِی انسانی برای  تنهایی می

 .مردم

 :کارگر شهرستان اسالمشهردبیر خانه /کارورزی

 حین تحصیل حق سلب/است زده دور را اساسی قانون کارورزی طرح
 کارورز از اشتغال

 

 
دبیر خانه ،حسن پورطالبیان  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه 

و یا قانونی حق دور زدن قانون مادر را   که هیچ آیین نامه ؛گوید کارگر شهرستان اسالمشهر می
طرح کارورزی به صراحت حق تحصیل حین اشتغال را از  ۷۵ندارد، این در حالی است که ماده 

پورطالبیان با  ...ام قانون اساسی مغایرت دارد کارورز سلب کرده است که این امر با اصل سی
صل پنجم قانون کار که در آن کارآموز از حق مراجعه به گذاشتن براین نکته که برخالف ف دست
های تشخیص و حل و اختالف ادارات کار برای حل مشکالت صنفی خود برخوردار  هیات
این در حالی است که در طرح کارورزی شخص کارورز هیچ راهی برای پیگیری : گفت  است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509533-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509533-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2


خواهد قوانین  چه مبنایی میمشخص نیست که دولت با : افزود وی  .مطالبات صنفی خود ندارد
در این شرایط باید از حامیان این . حمایتی کشور را به قیمت ایجاد مشاغل ناپیدار قربانی کند

ها پرسید که آیا نگران ایجاد هرج و مرج و تنش در حوزه روابط کار نیستند؟وی در عین حال با  طرح
روز،  ۴رز برای غیبت غیر موجه بیش از طرح کارورزی و فسخ قرارداد کارو ۷۵اشاره به بند ب ماده 

توان  در شرایطی که حتی حق تحصیل حین اشتغال برای کارورز محفوظ نیست تنها می: افزود
این در حالی : گفتاو ... .گفت که دولت دست کارفرمایان را برای اخراج کارورزان باز گذاشته است

کار و ایمنی در محیطهای کاری شناختی از محیط  است که یک فارغ التحصیل دانشگاهی هیچ
 .ندارد و ممکن است که هر لحظه با وقوع یک حادثه دچار از کارافتادگی کلی شود

 های نادرست آبی هشدار داد گذاری آبادی نسبت به سیاست میان
 آب در دام توهم توسعه

 
http://www.sharghdaily.ir/News/135625 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه گروه سیاستاده، به نوشته روزنامه شرق به قلم مهتاب قلی ز
رود که موضوع به مسئله امنیتی برای ایران تبدیل شده است؛  ای پیش می گونه شرایط به : است

ملی   شوند، پس از آنکه کمیسیون امنیت ها نوشته می ها تشکیل و نامه ها برگزار، کمیته همایش
ترین رخداد  کمیته آب تشکیل داد، در تازه ای امنیتی تلقی کرد و مجلس، موضوع آب را مسئله

جمهوری نوشته  به رئیس« العاده آب در کشور وضع فوق»ای درباره  هم نامه« بنیاد آب ایرانیان»
مدرس تهران و  های تربیت آبادی، مدرس دانشگاه باره با حجت میان درهمین« شرق». است

بع آب دارد و پژوهشگر دیپلماسی او دکترای مدیریت منا. وگو کرده است فردوسی مشهد، گفت
خواهم بگویم که  می. آبی بحران نیست آبی به معنای کم کم»: آبادی معتقد است میان. آب است

آبی را تبدیل به بحران  درست نیست؛ اما آنچه که کم« آبی بحران کم»یا عبارتی با عنوان « ترم»
های  های مرکزی ایران، استان انبرای نمونه است. است« حکمرانی بد»و « سوءمدیریت»کند،  می
سال است که بحران آب دارند؟ خیر؛  ٣۱۱توانیم بگوییم که این مناطق،  آبی هستند، اما می کم

توانیم چنین ادعایی کنیم؛ هرگز هم به این شکل نبوده است؛ چراکه آنها خودشان را با این  نمی
سیون امنیت ملی روی این موضوع دهد که کمی چه اتفاقی رخ می....«مسئله سازگار کرده بودند

دانیم که بحران تأمین آب یعنی مسئوالن کشور نتوانند آب  گذارد؟ از اینها گذشته، می دست می
های زیرزمینی تأمین  های سطحی و آب مورد نیاز مردم را از سه منبع آن یعنی نزوالت جوی، آب

چون هر سه این . کدام هیچ ست؟تر ا ر ایران جدیبه گمان شما کدام یک از این موارد د. کنند
مشکل ما، . ای استوار است اصطالح همان مدیریت سازه موارد فقط بر رویکرد مدیریت عرضه یا به

تری داریم که مشکل تأمین آب معلول  تر و جدی ای بحران تأمین آب نیست بلکه مشکالت ریشه
 ....آنهاست

 :وگو با ایلنا رییس انجمن داروسازان ایران در گفت

 دست اقدامی هر به پول برای /داران سرمایه دست در ها داروخانه
 زنند می

 

 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/509121-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/509121-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF


رییس  ،رهبر مژدهی آذر :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه به 
با بیان اینکه بر طبق قانون هر پزشکی که مجوز یا اداره داروخانه را به  انجمن داروسازان ایران

متاسفانه به دلیل اینکه هیچ گونه : شخص دیگری واگذار کند، جرم مرتکب شده است، گفت
درباره فعالیت  .شود ها بسیار سخت می مدرک رسمی وجود ندارد از همین رو برخورد با آن

ای روبرو  های زنجیره ن اینکه چندسالی است با موضوع داروخانهای با بیا های زنجیره داروخانه
متاسفانه چندین سال است که افرادی در جامعه داروسازی کشور حضور : هستیم، اظهار کرد

او با بیان اینکه این کار اقدامی خالف قانون  .دارند که مدیریت چندین داروخانه را در دست گرفتند
اند، این  خی از پزشکان داروساز که مجوز داروخانه دریافت کردهمتاسفانه بر: است، ادامه داد

سپارد که   دهند و مسئولیت اداره آن را به دست افرادی می مجوز را به افراد غیرداروساز اجاره می
داران از این طریق مدیریت چندین داروخانه را در  اساس این سرمایه تخصصی ندارند و بر همین

این کار خالف قانون است و بر طبق قانون هر : من داروسازان ایران تاکید کردرییس انج.اختیار دارند
پزشکی که مجوز یا اداره داروخانه را به شخص دیگری واگذار کند، جرم مرتکب شده 

ها برای جامعه  ای شدن داروخانه رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه زنجیره....است
دار  در این شرایط داروساز در حقیقت توسط سرمایه: رنشان کردال نیست، خاط داروسازی ایده

شود، البته ممکن است در کشورهای دیگر این اقدام فوایدی نیز داشته باشد اما ما  استثمار می
ای در راس کاری که با سالمت مردم ارتباط دارد قرار  در ایران تجربه داریم که وقتی فرد غیرحرفه

هایش ممکن است، دست به هر اقدامی بزند و این به ضرر   ش و هزینهگیرد، برای تامین معا می
 .مردم خواهد بود

پرداخت حقوق معوق کارگران  :نماینده مردم کرمان در خانه ملت خبر داد
 شرکت زغالسنگ کرمان ظرف یک هفته آینده

http://kerman.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=53
593 

محمدرضا  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ی ایسنا منطقه کویر،به گزارش خبرگزار
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در تشریح نشست با وزیر   ،پورابراهیمي

رفاه وتامین اجتماعی از پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت زغالسنگ کرمان در اسرع وقت 
مده درخصوص پرداخت مطالبات شرکت زغالسنگ کرمان ضمن انتقاد از تاخیر پیش آوی  .خبر داد

پرداخت می   آهن اصفهان ذوبهاي زغالي از  حداكثر ظرف يك هفته آينده مطالبات شركت: گفت
هم کارگران شرکت زغالسنگ کرمان و هم کارگرانی که با شرکتهای : پورابراهیمی افزود .شود

لسنگ هستند به دلیل عدم پرداخت که طرف قرارداد با شرکت ذغا( بخش خصوص)پیمانکاری 
ا به هیچ عنوان حقوق این شرکتها از ابتدای امسال بدون حقوق هستند که این وضعیت برای م

با توافقی که امروز باوزیر رفاه صورت گرفت ظرف یک هفته : وی در پایان افزود .قابل قبول نیست
( بخش خصوص)یمانکاری آینده حقوق معوق کارگران شرکت زغالسنگ و کارگران شرکتهای پ

 .کرمان پرداخت می شود
 

های  نامه اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری شهیدبهشتی به آئین
 جدید وزارت بهداشت

 
http://khabarone.ir/news/9491282 

 



دانشجویان دانشکده پرستاری : آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه برپایه گزارش سایت خبروان،
تراض به ابالغیه جدید وزارت بهداشت در مورد تربیت پرستار در دانشگاه بهشتی در اع

داوود نعمتی، دبیر مرکزی شورای صنفی دانشگاه  .بیمارستان،ضمن تحریم امتحانات تجمع کردند
وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص  در گفت علوم پزشکی شهید بهشتی

علت تجمع دانشجویان ابالغیه جدید وزارت بهداشت است که : تجمع دانشجویان پرستاری گفت
در این آئین نامه ها که به امضای : وی افزود .به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است

تولی تربیت دانشجوی پرستاری شدند و دانشکده وزیر بهداشت رسیده است، بیمارستان ها م
ها فقط باید با آنها همکاری کنند؛ در حالیکه در اصل این دانشکده ها هستند که متولی تربیت 

 ...دانشجوی پرستاری هستند

 پاسخ دانشگاه علوم پزشکی+ های مشهدی اعتراض پاتولوژیست

http://www.isna.ir/news/96041910474 

 
جمعی از دانشجویان : آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

ای  های تک رشته PH.D پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تصویب قانون ورود
ها  ماجرای اعتراض پاتولوژیست .زارت بهداشت اعتراض کردندآزمایشگاهی به عرصه درمان، در و

در کشور از جایی آغاز شد که وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری قانونی را مبنی بر 
توانند، با گذراندن دوره تکمیلی، حق  ای آزمایشگاهی هستند، می های تک رشته PH.D اینکه

وزارت بهداشت علت تصویب این . کنند را تصویب کرد فنی آزمایشگاه گرفته و آزمایشگاه تاسیس
ها برای  استدالل پاتولوژیست .قانون را کمبود کارشناسان پاتولوژیست در کشور اعالم کرده است

های تخصصی  اعتراض این است که آنها در ابتدا دوره پزشکی عمومی را گذرانده و بعد دوره
. صصی اجازه تاسیس و کار در آزمایشگاه را دارندلذا پس از دوره تخ. بینند آسیب شناسی را می

های آزمایشگاه  PH.D البته طبق قوانین مصوب قبلی، فقط پاتولوژیست این اجازه را ندارند، بلکه
بدین معنی که هم اکنون هم . که پزشک نیستند نیز هم اکنون اجازه تاسیس آزمایشگاه را دارند

علوم آزمایشگاهی، به آنها مجوز تاسیس آزمایشگاه  های مختلف نفره از رشته ٣با تشکیل تیمی 
اجرای آیین نامه اجرایی به رشته های علوم آزمایشگاهی این اجازه را می دهد . شود داده می

ها به صورت تک نفره بتوانند آزمایشگاه  های تکمیلی، مانند پاتولوژیست که با گذراندن دوره
 .تاسیس کنند

شجویان و اساتید پاتولوژیست معتقدند که هیچ کمبود که است که دان اما این درحالی
کارشناسی در این رشته وجود ندارد و از آن گذشته تصویب چنین قانونی و ورود غیرمتخصصان به 

به دنبال تصویب این . تواند تبعات خطرناکی را برای سالمت بیماران رقم بزند علم پاتولوژی می
صورت همزمان با  م پزشکی مشهد نیز تجمع اعتراضی بهقانون دانشجویان پاتولوژی دانشگاه علو

 ... .سراسر کشور برگزار کردند

 قزوین در میلیاردی 1 قاچاق کاالی کشف/  قاچاق 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/509388-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86


 
 

، مهدی محمودی سردار :ده استآم ۶۹٣۷تیر  ۷۶ خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبهبه گزارش 
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف انواع کاالی قاچاق خارجی در عملیات مشترک پلیس 

در راستای اجرای : گفتوی . آگاهی و امنیت عمومی استان به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد
نه ناامن کنندگان اقتصاد طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مقابله با فعالیت های مجرما

کشور ، ماموران مبارزه با قاچاق کاالو ارز و پلیس امنیت عمومی استان پس از رصد اطالعاتی از 
فعالیت قاچاقچیان کاال از انتقال مقادیری کاالی قاچاق از طریق یک دستگاه کامیون از محور های 

در بازرسی انجام شده، دو هزار : دفرمانده انتظامی استان بیان کر .مواصالتی استان مطلع شدند
قلم دارو خارجی کمیاب  241هزار و  02هزار نخ سیگار خارجی و  611تخته پتو و حوله ،  00و 

سردار محمودی با اشاره به اینکه کارشناسان  .کشف و در این خصوص یک متهم دستگیر شد
ودرو حامل بار قاچاق توقیف خ: ارزش محموله کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کرده اند گفت

 .و متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد

 پنج کارگر خارجی در عسلویه گرما زده شدند 
 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1711546 

 

پنج کارگر یک :  آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه ،مرکز بوشهر خبرگزاری صداوسیما به گزارش
رئیس ،  ابراهیم مومنی درهمین رابطه، .کشتی سوری در عسلویه دچار گرمازدگی شدند

سوریه بودند، به  BTK این کارگران که خدمه کشتی: بیمارستان حضرت نبی اکرم عسلویه گفت
بعدازظهر دیروز پس از اطالع : افزودوی  .علت کار روی عرشه کشتی دچار گرمازدگی شده بودند

پارس اعزام  0از حال آنها، برای انتقالشان به بیمارستان پنج دستگاه آمبوالنس به اسکله شماره 
این کارگران که به علت گرمازدگی دچار ضعف و بی حالی شده بودند، حدود دو ساعت در  .شد

 .ترخیص شدندبیمارستان بودند و پس از آزمایش و تزریق سرم، از بیمارستان 

 هزار میلیارد تومان گم شد ۱۶۳
 پژوهشگر اقتصادی. احسان سلطانی

 
http://www.sharghdaily.ir/News/135650/390 

 
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبهبه نوشته روزنامه شرق؛ 

مشابه در سال قبل از آن،  میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه  هزار  ۷۲٢٣به  ۷٣۶٢سال 

درصد  ۲۱٧۱حجم نقدینگی با رشد متوسط ساالنه  ۷٣۵۱-۶٢در دوره . درصد رشد داشت ۲،۲٣

جمع پول  نقدینگی حاصل .از حجم اقتصاد کشور افزایش یافتدرصد بیش  ۷۲٥برابر شد که  ٣۶

http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/


 های سپرده)پول  و شبه( های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص سپرده)

درصد در  ۵۱به  ۷٣۵۱درصد در سال  ۴۴پول از نقدینگی، از  سهم شبه. است( غیردیداری بانکی

سوم  درصد کل نقدینگی به کمتر از یک ۵۴رسید و در همین حال سهم پول از  ۷٣۶٢پایان سال 

با )سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان . درصد تنزل یافت ۷٣آن، یعنی 

روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی . شدت پایین است به( درصد ۱۱تا  ۲٢ سهم بین

سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت  ۷٢است که سرعت گردش پول در 

 ....حجم پول نیز توأم شده است

کارگران شهرداری منطقه یک  ،ماه حقوق 4دراعتراض به عدم پرداخت
 .ندتجمع نمودخرم آباد 

جمعی از کارگران شهرداری منطقه یک :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۶ دوشنبه برپایه خبر دریافتی ،
کارگران  .بهمن خرم آباد تجمع کردند22ماه حقوق در میدان 4خرم آباد دراعتراض به  عدم پرداخت 

ی ماه است حقوق نگرفته ایم و زندگ4: معترض شهرداری منطقه یک خرم آبادبه خبرنگاران گفتند
 .ما در تنگنا قرار گرفته است اما شهرداری توجه ای نمی کند

مدارس کپری لرستان تا پایان  :مدیر کل آموزش و پرورش استان
 شوند جاری برچیده می سال

http://www.isna.ir/news/96042011405 

 

 
 

مدیر ، خدانظر دریکوند  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سه شنبه
 .شوند جاری در استان برچیده می مدارس کپری تا پایان سال: کل آموزش و پرورش لرستان گفت

در حدی نیست که  امکانات ما: وی با اشاره به مشکالت آموزش و پرورش لرستان ادامه داد
وضعیت تجهیزات آموزش و  .ی مشکالت از جمله هوشمندسازی مدارس را رفع کنیم بتوانیم همه

لرستان  ها کم است، بنابراین آموزان ما به هنرستان گرایش دانش پرورش استان مناسب نیست و
مسئول  این .از لحاظ تجهیزات جایگزین و هوشمندسازی مدارس نیازمند توجه خاص و ویژه است

این مسئول با  .آموزان را کم کرده است های فعال، انگیزه دانش نبود تجهیزات و کارگاه: عنوان کرد
هایی که در مدارس  میز و نیمکت: ها مشکل داریم، افزود تاکید بر اینکه برای توسعه هنرستان

 .استان است به هیچ وجه مناسب نیست
 

های اجتماعی با  سیبمشاوره آ با برپایی کارگاه هایی محقق شد؛
 موضوع مقابله با کار کودکان در مترو

http://www.mehrnews.com/news/4028483 



 

 

 

 

 

 

بله با به مناسبت هفته مقا :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه
، پایانه جنوب، دروازه دولت، صادقیه، میدان (ره)های تجریش، امام خمینی  کار کودک، در ایستگاه

حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه الشریف و عبدل آباد پایگاه مشاوره و اطالع رسانی برگزار 
ت ایستگاه های اجتماعی با موضوع مقابله با کار کودک در هف پایگاه مشاوره آسیب .شده است

معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران با  .منتخب متروی تهران برپا شد
های مردم نهاد فعال  همکاری ومشارکت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران وسازمان

رویش نهال جوان، طراوت مانا، هجرت، بنیاد پیشگیری دنیای آینده، کنشگران توسعه پارس، متکا، )
کوفایی استعدادهای کودکان، ایلیا، مهرانه قلب سفید، جمعیت حمایت از بهبود یافتگان، کلینیک ش

های اجتماعی  های مشاوره آسیب اقدام به برپایی غرفه و استقرار پایگاه( مددکاری اجتماعی امین
ای ه در حوزه پیشگیری از کار کودک جهت انجام مشاوره، اطالع رسانی و توزیع بروشور و گروه

 .کرده است... نمایشی و

 ماهیگیران توسط دریابست نکردن رعایت به بوشهری صیادان اعتراض
 ندارند مناسبی وضعیت صید شروع تا بوشهری ماهیگیران/خوزستانی

 

 
 

محمد کارگر، یکی از  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ ه شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سبه 
صیادان استان به عدم رعایت دریابست توسط صیادان : گوید اعضای اتحادیه صیادان بوشهر می

های همجوار اعتراض دارند زیرا اگر موضوع حفظ ذخایر دریایی در میان است؛ صیادان  استان
سه روز است که در ساحل استان بوشهر موقعیِت نزدیک به : گفت.خوزستان نیز نباید به آب بزنند

های مجاور همچنان  دریابست اعالن شده و ماهیگیران اجازه صید از دریا را ندارند ولی در استان
به گفته کارگر؛ ساحل بوشهر بین دو استان هرمزگان و خوزستان واقع شده .. .صید آزاد است

دی با یکدیگر ندارند اما منابع صیادی بوشهر با است و منابع صیادی بوشهر و هرمزگان ارتباط زیا
: گوید این فعال صنفی می .شود های خوزستان تقریبا مشترک محسوب می منابع صیدگاه

توانند به آب بزنند و ماهیگیری کنند؛ دلیلی ندارد که  هنگامی که صیادان خوزستانی می
دان بوشهری با اشاره به وضعیت این عضو اتحادیه صیا...  .ماهیگیران بوشهری در خشکی بمانند

صیادان بوشهری باوجود مشکالت مالی و عدم وجود نقدینگی : صیادان بوشهری خاطرنشان کرد
خواهد داشت، زندگی سختی را تجربه خواهند  روز تا یک ماه ادامه  ۲۱در مدت دریابست که از 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509457-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509457-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


روزها را بگذرانند تا زمانی  های آنها مجبورند با خرید نسیه در این مدت؛ صیادان و خانواده. کرد
 .فرابرسد که بتوانند برای صید ماهی و میگو به دریا بزنند

 :جانشین مدیرکل بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور /قاچاق 

نوع  ۰۰۳شناسایی /کشور از مرز بحران در حوزه اعتیاد گذر کرده است
 ماده مخدر و محرک

0http://www.isna.ir/news/9604201154 

 

 
جانشین ، احمد ربیع زاده  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

کشور با تاسف باید گفت : مدیرکل بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری گفت
ما از مرز بحران در حوزه اعتیاد گذر کرده است و این مسئله باید به جد از سوی مسوالن پیگیری 

سیستان و بلوچستان پیشانی ورودی مواد مخدر به کشور و معبر ترانزیت مواد : وی گفت .شود
ره ما قطعا اطالعات کافی دربا: ربیع زاده بیان کرد .مخدر به اروپا و سایر نقاط جهان است

مشکالت قضایی، سیاسی،امنیتی، اجتماعی و قبیله ای از این استان داریم و قطعا با این وجود 
وی ... .کارهای بسیاری هم در زمینه معضالت مبارزه با مواد مخدر در این استان انجام شده است

مان برای رهایی کشور از منجالب اعتیاد در وهله اول الزم است تا اطالعات و شناخت خود: گفت
نوع ماده مخدر و  ۴۵۱در حال حاضر: ربیع زاده گفت .را در حوزه مواد مخدر و محرک افزایش دهیم
این تعداد افزوده می شود و این اوج خطر را برای ما   محرک شناسایی شده که روز به روز هم بر

 ۴٣درصد سرقت های خرد و  ۵۱طبق اطالعات به دست آمده، :وی گفت..  .گوشزد می کند
 .درصد اعتیاد نیز ناشی از بیکاری است ۵۱د طالق ها مربوط به اعتیاد می شوند و درص

 پرستار تربیت طرح به «نه»فعاالن صنفی پرستاران مطرح کردند؛ 
 بیمارستانی

 

 
 

فعاالن صنفی جمعی از  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه  به 
گذارد  طرح تربیت پرستار بیمارستانی هم حقوق صنفی پرستاران را زیر پا می: گویند پرستاران می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509857-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509857-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509857-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C


از به اجرا گذاشتن طرح تربیت پرستار بیمارستانی انتقاد  .و هم سالمت مردم را تهدید خواهد کرد
در : گویند دانند و می ین طرح را نابودی پرستاری آکادمیک میفعاالن صنفی پرستاران ا... .کردند

رقم باالیی از پرستاران در   التحصیالن پرستاری بیکارند و شرایطی که تعداد زیادی از فارغ
های خصوصی و با شرایط نامناسب مشغول به کار هستند، طرح تربیت پرستار  بیمارستان

این فعاالن در عین حال طرح تربیت پرستار  .ستبیمارستانی به ضرر قطعی جامعه پرستاری ا
دانند و نسبت  بیمارستانی را در تعارض با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم می

طرح تربیت پرستار  .به پایین آمدن سطح خدمات درمانی در صورت اجرایی این طرح انتقاد کردند
منظور رفع سریع  فته مقامات وزارت بهداشت بیمارستانی که از اردیبهشت ماه امسال به گ

کمبود نیروی پرستاری و با هدف افزایش خدمات درمانی به بیماران کلید خورده، واکنش 
 .التحصیل بیکار پرستاری را به دنبال داشته است هزار فارغ 21دانشجویان و بیش از 

 برای امنیت خالی جای :یک مقام صنفی کارگران شهر تهران مطرح کرد

 پایتخت های خیابان در «وکار کسب»
 

 
 

پیش از این اعالم شده بود  :است آمده ۶۹٣۷تیر  ۲۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبهبه 
ساله تفکیک زباله شهرداری تهران در محدوده  ۲۱یک کارگر  ،تیرماه ۷۶/که بامداد روز دوشنبه

دنبال کشته شدن یک  به  .جان خود را از دست داده است" ضربات قمه"آبان بر اثر  ۷٣خیابان 
یس اتحادیه کارگران شهرداری تهران نائب رئ ،سید رحیم میرعبدالـله کارگر تفکیک زباله درتهران،

خواستار تامین امنیت کسب و کار برای تمامی کارگرانی شد که به هرعنوان در محدوده 
میرعبدالـله بابیان اینکه در خصوص این حادثه هنوز تحقیقات  .های پایتخت مشغول کارند خیابان

واقعیت : داند؛ افزود ا نمیرسمی در جریان است و در نتیجه هیچ کس علت حمله به این کارگر ر
های خیابانی  ای قربانی خشونت این است که بار دیگر با مرگ یک کارگر در حریم شهری، خانواده

ها  میرعبدالـله با تاکید بر اهمیت تامین امنیت کارگرانی که به هر عنوان در خیابان...  .شدند
تر به این  خواهیم تا هرچه سریع های قضایی و انتظامی می از مقام: مشغول کارند، تصریح کرد

روز به سطح  موضوع رسیدگی کنند و امنیت را برای فعالیت کارگرانی که به هر عنوان در شبانه
برخورداری از فضای امن برای انجام : این فعال کارگری افزود .آیند تامین کنند های تهران می خیابان
ن بابت میان کارگر شهرداری با وکار قانونی حق عمومی همه شهروندان است، از ای کسب

گردان، دست فروشان، کسبه و سایرین هیچ تفاوتی وجود ندارد و برای همین از اعضای  دوره
شورای شهر و مدیران شهرداری انتظار داریم تا زمینه دست یابی به چنین حق بدیهی را برای 

 .شهروندان تهرانی فراهم کنند
 

کننده  امضای تعیین ٤هم از آن رئیس کمیته پیگیری پرونده در مجلس ن
 نژاد در تأیید زنجانی واضح است تخلف وزیران احمدی:  گوید می

 
http://www.sharghdaily.ir/News/135747 

امیرعباس  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،آمنه شیرافکن به قلم شرقبه نوشته روزنامه 
اش در  وقفه های بی ردید یادآور پیگیریت سلطانی این روزها در بهارستان نیست اما نامش بدون

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509879-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509879-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA


هم در مجلس نهمی که برخی نمایندگان زنجانی را بیش از آنکه  پرونده بابک زنجانی است، آن
پیگیر دادگاه . رود خیلی صریح سر اصل مطلب می. خالفکار بدانند، کارآفرین اقتصادی نامیده بودند

شود که گویا برخی  نده طوری دنبال مینقدش این است که روند رسیدگی به پرو. زنجانی است
رسد، سلطانی تمام  به این مسئله که می. اند نژاد را گول زده اند و چهار وزیر احمدی آمده

شدن جوان  شناخته رسمیت کننده در به آن امضاهای تعیین. کند های گذشته را مرور مي پیگیری
گویا وزرای نفت، امور  . ن باال رفتهای نفتی ایرا یکباره تا فروش محموله ونشانی که  نام بی

. اند نژاد در تأیید بابک زنجانی نقش کلیدی داشته خارجه، اطالعات و اقتصاد دولت احمدی
ها خود بر سکوی نمایندگی مجلس تکیه زده، از  همچنین رئیس بانک مرکزی وقت نیز که این روز

سلطانی . ه دادگاه داشته استوآمدهایی ب دیگر افرادی است که مرتبط با پرونده زنجانی رفت
آخر پرونده زنجانی به جایی رسیده که اتفاقا هرچه بخواهند توجیه کنند، ماجرا بیخ »: گوید می

وزیری که در یک فقره زنجانی چنین . اند ای وزرا را گول زده اند عده گفته. کند بیشتری پیدا می
 .«یگری در کارنامه داردهای د کرده و چه سوتی گولی خورده، در دوره وزارتش چه می

بابک زنجانی تجارتش را از  ...دانست که زنجانی کالهبردار است یعنی هیچ مقام مسئولی نمی 
. آورد گذشته به ایران می تاریخ« هوبی»های  جزیره کیش شروع کرد؛ وقتی از دوبی شکالت

الن دولت های ک حال در شبکه داللی و رانت نامی نبود، بااین همان روزها هم آدم خوش
 ۷٢هم با  یکباره سرش از وزارت نفت درآمد و شد مرد شماره یک خریدوفروش نفت، آن دهم 

سه وزیر کابینه دهم و یک مقام مسئول دیگر پای نامه . های جعلی پرونده تخلف باز و شناسنامه
ازداشت از سوی دادستانی کل کشور ب ۷٣۶۲دی  ۶اند؛ بابک زنجانی در تاریخ  تأییدیه او امضا زده

میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی برآورد شده   ۲،٢ به گفته زنگنه، بدهی او بیش از . شد
  .است

هزارمیلیاردتومانی ۶۲معاون اقتصادی تامین اجتماعی عنوان کرد؛بدهی 
 دولت به تامین اجتماعی

http://www.mehrnews.com/news/4028224 

معاون ، راد  اله افخمی ولی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه
در حال حاضر میزان مطالبات سازمان تامین : ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت اقتصادی و برنامه

وی با بیان اینکه تاریخچه این  .میلیارد تومان است هزار ۶۲اجتماعی از دولت رقمی معادل 
پس : گردد، گفت آهن برمی خورشیدی و تاسیس صندوق احتیاط کارگران راه ۷٣۱۶سازمان به سال 

تشکیل که منابع درآمدی  ۷٣۴۵از تغییر و تحوالت متعدد، سرانجام سازمان تامین اجتماعی در سال 
درصد دولت تعیین شد که  ٣درصد سهم کارفرما و  ۲۱ درصد سهم کارگر، ۱آن از محل حق بیمه، 

عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران جمعیت تحت پوشش سازمان  .این میزان کماکان برقرار است

 ۱۵۵میلیون و  ۷٣از این تعداد : هزار نفر اعالم کرد و افزود ٣۷۴میلیون و  ۵۷تامین اجتماعی در حال حاضر را 
 ۲بگیر اصلی و  هزار نفر مستمری ۷۹۷میلیون و  ٣شده تبعی،  میلیون نفر بیمه ۲۲لی، شده اص هزار نفر بیمه

راد همچنین تعداد کل کارکنان سازمان تامین  افخمی .بگیر تبعی هستند هزار نفر نیز مستمری ۵۹۴میلیون و 
کلینیک در کل کشور  درمانگاه، کلینیک و دی ۲۵۷بیمارستان و  ۱۱: هزار نفر عنوان کرد و گفت ۹۶اجتماعی را 

 ...تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد

 دانشگاه پرستاری دانشجویان توسط امتحانات تحریم روزگذشته رخ داد؛

 کردند تجمع پرستار تربیت طرح به اعتراض در دانشجویان /بهشتی شهید
 

صبح روز گذشته،  :آمده است ۶۹٣۷ تیر ۲۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبهبه 
دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی در اعتراض به ابالغیه جدید وزارت بهداشت در 

نوزدهم )صبح روز گذشته .مورد تربیت پرستار در بیمارستان،ضمن تحریم امتحانات تجمع کردند
ابالغیه جدید وزارت  دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی در اعتراض به( تیرماه

 .در بیمارستان،از شرکت در امتحانات پایان ترم خودداری کردند پرستار تربیت بهداشت در مورد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509880-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509880-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-509857


علت تجمع  .این دانشجویان در محوطه دانشگاه شهید بهشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند
جدید وزارت بهداشت در ارتباط با اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی و  دانشجویان ابالغیه

: گویند دانشجویان پرستاری می .است های علوم پزشکی عنوان شده ابالغ آن به دانشگاه
مسئوالن دانشکده پرستاری از ارائه پاسخ مناسب به معترضان خودداری کردند و به دانشجویان 

 .ای ندادند کننده پاسخ قانع

اصالح الگوی مصرف آب  :رییس سازمان حفاظت محیط زیست
 شورای عالی آب نگاه جامع به حوضه آبریز داشته باشد/ ضروریست

http://www.isna.ir/news/96042011167 

رییس  ،معصومه ابتکار :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
ها دانست و  ح الگوی مصرف را تدبیری برای احیای تاالبسازمان حفاظت محیط زیست کشور اصال

ها توسط وزارت نیرو ابالغ شده است که این یک چرخه  ها و دشت ها، رودخانه آبه تاالب حق: گفت
ها دانست و  وی اصالح الگوی مصرف را تدبیری برای احیای تاالب.. .دهد هیدرولوژیک تشکیل می

ها توسط وزارت نیرو ابالغ شده است که این یک چرخه  و دشت ها ها، رودخانه آبه تاالب حق: گفت
و این رویکرد در   بوم مهم است ها و زیست این چرخه برای تاالب. دهد هیدرولوژیک تشکیل می
منابع آبی کشور : وی در ادامه گفت .شود و باید استمرار داشته باشد دولت دوازدهم دنبال می

رییس  .لگوی مصرف را اصالح کرده و بهینه مصرف کنیمبسیار محدود است و ضروری است که ا
های  مدیریت زیست بوم حاکم توجه به آب: سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد

تقاضای ما از شورای عالی آب نگاه : ابتکار خاطرنشان کرد .ها است ها و تاالب زیرزمینی، رودخانه
 .دیده شودبه حوضه آبریز است که همه مسائل در آن  جامع 

نگرانی ازبیکاری فارغ /برگزاری نشست کارآفرینی جوانان/ کارورزی

 التحصیالن جوان

http://www.mehrnews.com/news/4028408 

 

 

 

 

 

 

در نشست مجازی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه
دیدگاهی کارشناسان در زمینه کارآفرینی در حوزه های مختلف برای « کارآفرینی برای جوانان»

هندس مشایخی، مهندس نوروزی و مهندس صفوی با ماین برنامه مجازی که با حضور .. .جوانان مطرح شد

در جامعه امروز ایران و نگرانی دانشجویان و های فنی و مهندسی  التحصیالن رشته توجه به آمار باالی فارغ
این نشست، . ها از بیکاری و عدم اشتغال پردرآمد، مناسب و پایدار برگزار شد التحصیالن این رشته فارغ

با موضوع کسب و کار بود که بطور همزمان از  مهندسی در فضای مجازی بزرگترین نشست ویدئوی زنده
آموختگان  هزار نفر از دانشجویان و دانش ۲۱شده و بیش از صفحات مجازی این سه کارشناس پخش 

کارشناسان این نشست  .اند های مهندسی در سراسر کشور به طور زنده مخاطب این برنامه بوده رشته
افزارهای طراحی سازه و موسس برند آموزشی پاراسیویل،   طراح سازه و مدرس نرم« امیرطه نوروزی»
« حسین صفوی»افزارهای معماری در ایران و  سه بعدی و مدرس نرم معمار و طراح« حسین مشایخی»

هر سه سخنران این نشست تخصصی و .مدرس بازاریابی و فروش و مشاور در زمینه کسب و کار بودند
های تخصصی و کارآفرینی مهندسی را از  های شناخته شده ای بودند که در ابتدا فعالیت مجازی، از چهره



های موفقیت در  ر این نشست هر کدام از اساتید از تجارب شخصی خود درباره روشد.اند صفر آغاز کرده
امیرطه نوروزی در این نشست با بیان اینکه .کسب و کار مهندسی برای جوانان و دانشجویان صحبت کردند

برای استخدام شدن و موفقیت، یک : امروز قوانین دنیای کسب و کارهای مهندسی تغییر کرده است، گفت
: وی ادامه داد.نون ساده وجود دارد و آن هم این است که همیشه یک قدم جلوتر از کارفرمای خودت باشیدقا

امروز ما باید بپذیریم که دوره دانشگاهی در رشته مهندسی، چهار سال نیست؛ بلکه در واقعیت، شش یا 
ای فردی خود همچنان ه التحصیلی به آموزش هشت سال است؛ یعنی یک مهندس باید دو سال بعد از فارغ

یکی از ابزارهای : این کارشناس کسب و کار جوانان تاکید کرد .تا آماده ورود به بازار کار شودادامه بدهد 
موفقیت در کسب و کارهای مهندسی در دنیای امروز، تسلط بر زبان انگلیسی است؛ عالوه بر این، نباید 

سی، مدرک دانشگاهی شرط الزم است ولی شرط فراموش کرد که در دنیای کسب و کارهای امروز مهند
 ....کافی نیست

های کارفرمایی هفته  دستورالعمل مشوق دهد؛ مهر خبر می/کارورزی 

 شود آینده ابالغ می

http://www.mehrnews.com/news/4028034 

 

 

 

 

های  دستورالعمل مشوق :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ ه نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبهب
کارفرمایی جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید توسط کارفرمایان هفته آینده از سوی وزارت 

مهارت آموزی » ،«کارورزی  طرح»، دراین میان  .شود ها ابالغ می تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان

چهار طرح اشتغالزایی وزارت کار در قالب « های کارفرمایی طرح مشوق»و « طرح تکاپو»، «یط کار واقعیدر مح
های کارفرمایی با هدف حمایت از کارفرمایان برای جذب  برنامه جامع اشتغال فراگیر است که طرح مشوق

هایی را برای  های کارفرمایی، دولت مشوق مشوق  بر اساس طرح.نیروی کار جدید طراحی شده است
صاحبان مشاغل و کارفرمایان در نظر گرفته تا انگیزه الزم را برای جذب نیروی کار جدید در قبال کمترین هزینه 

در کنار اجرای طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی در  یکی از مسئولین وزارات کار به گفته ... .داشته باشند
اجرای طرح : وی گفت .واند منتج به جذب نیروی کار شودت های کارفرمایی می محیط کار واقعی، طرح مشوق

شود و  سال توسط دولت پرداخت می ۲نخست اینکه سهم بیمه کارفرما تا . مشوق کارفرمایی دو مزیت دارد
 ... .گیرند شوند تحت پوشش بیمه قرار می های جذب می دوم اینکه افرادی که در بنگاه

 مطرح شد؛ در آستانه اجرای طرح کاروزری :کارورزی

 بودن ناچیز/بود کارفرمایان قدردان باید کارورزی اجرای بابت
 داریم قبول را کارورزی درآمد

 
مدیر ، عالء الدین ازوجی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 

کل سیاستگذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت کار از آغاز اجرای طرح کاورزی از روز 
خبرداد و تاکید کرد که هدف از این طرح انتقال مهارت ها برای خلق ( تیر 20/ چهارشنبه)

ی در نظر گرفته شده در این طرح چندان چشمگیر ها کارآفرینان جدید است چرا که کمک هزینه
که در چارچوب برنامه ای اشتغال فراگیر تدوین شده   هدف از این طرح: اظهار داشت .نیست

قرار است که بر اساس این  : افزودوی  .ها برای خلق کارآفرینان جدید است است، انتقال مهارت
 4در ابتدا دولت به هر کارورز به مدت . شوندهزار فارغ التحصیل مشغول به کار  ۷۴۱طرح ساالنه 

کند و همچنین دولت در این مدت  هزار تومان پرداخت می 611تا  211  ماه کمک هزینه 3تا 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509953-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509953-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


دستگاه اجرایی : ازوجی افزود... .کند های بیمه مسئولیت مدنی کارفمایان را پرداخت می هزینه
کنند چرا که قرار نیست  شوند نظارت می می  این طرح بر صالحیت کارفرمایانی که وارد این طرح

طرح کارورزی تنها یک بخش از  :ادامه تصریح کردوی  .بودجه عمومی را در این طرح اتالف کنیم 
میلیون  211به صورت کلی برای ایجاد یک شغل حداقل باید . برنامه های فراگیر ایجاد شغل است

 .های اشتغال فراگیر ایجاد شود رچوب برنامههزار شغل در چا 601تومان هزینه شود و باید سالی 
هم که با مخالفت جدی  وی در پایان در خصوص جزئیات طرح مهارت آموزی و نحوه اجرای آن

ای در جریان جزئیات این طرح  مسئوالن سازمان فنی و حرفه: کارگران روبرو شده است، گفت
 .هستند و باید اطالعات بیشتر را از آنها گرفت

 اشک مردم درآمد/تومان شد ۱۰۳۳ پیاز کیلویی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1462178 

 

 

رئیس  نائب ،علی قربانی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
تومان در سال گذشته  ۵۱۱اتحادیه بارفروشان کاهش تولید را سبب افزایش قیمت پیاز از کیلویی 

ینی پیاز را چند با اشاره به اینکه دولت خرید تضموی  .تومان در سال جاری اعالم کرد ٣۴۱۱به 
تعطیل شدن این رویه از سال گذشته تا کنون سبب کاهش سطح : سال انجام نداده است، افزود

وی توسعه نیافتن صنایع تبدیلی را از دیگر مشکالت .زیر کشت و کاهش تولید پیاز شده است
ن نوع مشکالت تواند در تنظیم بازار و جلوگیری از ای داند که می مازاد محصوالت و فرآوری آنها می

رئیس اتحادیه بارفروشان بروز سیل در بندرعباس و جیرفت را نیز دیگر دالیل  نائب .اثرگذار باشد
این اتفاق نیمی از محصوالت پیاز در این منطقه را از بین برده : کاهش تولید اعالم کرد و افزود

 ....است

 :عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با تسنیم

 کارگران ما فقیرند، چه برسد به بیکارها/التحصیالن بیکارند درصد فارغ۲۰

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461645 

 

سلمان  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بیکاری مهمترین دلیل فقر است  خدادادی، 

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


میلیون تومان است، این درحالی  ٣در کالن شهری مانند تهران هزینه یک زندگی معمولی :گفت
خص نمی توانیم به صورت دقیق مش: گفتوی  .است که کارگر حدود یک میلیون حقوق می گیرد

وی با بیان  .کنیم که چند نفر زیر خط فقر هستند اما افزایش بیکاری به منزله افزایش فقر است
درصد فارغ  21در حاضر حدود :اینکه تنها راهکار مبارزه با فقر مقابله با بیکاری است افزود

 درصد از افراد دارای شغل نیستند و از سویی دیگر فارغ التصحیالن 41التحصیالن بیکار و 
خدادادی با ...  .دانشگاهی هیچ گونه مهارتی ندارند و به همین دلیل بیکاری این قشر باال است

در :بیان اینکه جامعه ای که نرخ بیکاری باال دارد بدون شک فقر در آن جامعه حاکم است گفت
در کالن .حال حاضر حقوق و دستمزد برخی افراد کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد

مانند تهران تنها فردی می تواند یک زندگی نسبتاً عادی داشته باشد که درآمدی بیشتر شهری 
میلیون 0میلیون تومان درآمد داشته باشد در حالی که اکنون نیروی کار حقوقی نزدیک به  6از 

در چنین شرایطی به هیچ : ادامه داد... .تومان دریافت می کند بنابراین در فقر به سر می برد
. درصد مابقی سرمایه گذاری مناسبی را بهبود وضعیت اشتغال به کار گرفت 01ی توان با وجه نم

بنابر این ضرروت دارد با یک نگاه دقیق و کارشناسی سیاست گذاری های اشتغال زایی صورت 
 .مشاغلی باید هدف گذاری شود که اشتغال پایدار ومولد را به همراه داشته باشد. گیرد

 یافت خاتمه هفته یک از پس سازی رینگ کارگران اعتراض 

 

 
 

به دنبال برگزاری جلسه  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبهبه 
ارگران کارخانه رینگ سازی مشهد به اعتراض صنفی خود شورای تامین شهرستان مشهد، ک

از خاتمه اعتراضات صنفی کارگران رینگ سازی مشهد .خاتمه و از امروز به کارسابقشان بازگشتند
کارگر مشغول  ۵۱۱سازی مشهد دست کم  در کارخانه رینگ .دهند و بازگشت به کار آنها خبر می

پس از برگزاری جلسه اخیر شورای تامین شهرستان کارند و از قرار معلوم همه این کارگران 
تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، .. .اند به کار خود بازگشته( تیر ماه ۲۱/سه شنبه)مشهد از امروز 

اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، انتقادات از نحوه عملکرد مدیریت و وضعیت 
ران این واحد صنعتی از جمله مطالبات صنفی بود شغلی نامعلوم یکی از اعضای نهاد صنفی کارگ

 .که باعث شد تا در این واحد صنعتی برای مدت یک هفته اعتراضات صنفی کارگری برپا شود

کارخانه رینگ سازی مشهد با گروه خودروسازی ایران خوردو در ارتباط است، این واحد صنعتی در 
الیت داشته اما به گفته کارگران در حال خودروهای بزرگ و کوچک فع  زمینه ساخت انواع رینگ

 .کوچک متمرکز است  حاضر فعالیت آن تنها بر تولید رینگ

وگو با روابط  در رابطه با مشکالت صنفی کارگران این واحد صنعتی، تالش خبرنگار ایلنا برای گفت
 .نتیجه بوده است خودرو تا لحظه انتشار خبر بی عمومی شرکت ایران

افزایش برخورد با قاچاقچیان  مسئول خبر داد؛یک مقام / قاچاق 
 کیلوگرم چوب تاغ۳۰۳کشف /چوب

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509915-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509915-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


http://www.mehrnews.com/news/4028118 

 

 

 

 

 

رئیس اداره  ،قاسمی ایرج :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، سه شنبه
منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شهریار ازانعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بانیروی 
انتظامی غرب استان تهران درخصوص مبارزه و برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب ومحصوالت فرعی 

قبیل شهریار،  های غرب استان تهران از با توجه به اینکه شهرستان: افزودوی  .جنگلی ومرتعی داد
رباط کریم و بهارستان جزو مبادی ورودی و محورهای مواصالتی به تهران و دیگر نقاط کشور 

کرد تا با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی توان برخورد با  شوند، ضرورت ایجاب می محسوب می
در پی عملیات از ابتدای سال جاری تاکنون : اظهار داشت قاسمی .این نوع قاچاقچیان ارتقا یابد

متر  ۵های به عمل آمده و همچنین بازدید از خودروهای حامل چوب،  گشت زنی و ایست و بازرسی
کشف و ضبط شد و با تشکیل  کیلوگرم چوب گونه گیاهی تاغ، ۷۴۱مکعب چوب جنگلی غیر مجاز و 

شاره به قاسمی با ا..  .پرونده، متخلفین برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند
های غرب استان تهران  های بی وقفه مسئوالن قضایی و نیروی انتظامی شهرستان پیگیری و تالش

با توجه به : های ملی یادآور شد در همکاری با مجموعه منابع طبیعی در حفاظت از انفال و عرصه
و  های ملی و متعلق به همه مردم است باید در خصوص حفظ اینکه منابع طبیعی جزو سرمایه

ها و اقشار مختلف مردم در کنار منابع طبیعی باشند  مراقبت از این منابع ارزشمند تمامی دستگاه
های اخیر با تمهیدات و تدابیر الزم از سوی مسئوالن و دست اندکاران و  که خوشبختانه در سال

 ایم تا جائیکه بسیاری از کشفیات قاچاق فرهنگ سازی انجام شده شاهد این همکاری بوده

 .های ملی حاصل گزارشات مردمی بوده است جلوگیری از تصرفات و تخلفات به عرصه  و

 نیروهای /بویراحمد و کهکیلویه در دبستانی پیش مربیان تجمع
 حقوق از برخورداری برای تالش در پرورش و آموزش «غیررسمی»

 شغلی
 

روز گذشته حدود صد نفر از  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ ه شنبهگزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سبه 
کنندگان خواستار  تجمع. مربیان پیش دبستانی در استان کهکیلویه و بویراحمد تجمع کردند

، مربیان پیش دبستانی (نوزدهم تیرماه)روز گذشته .برخورداری از حقوق قانونی و بیمه هستند
ت استخدامی،سطح پایین حقوق ونداشتن بیمه،مقابل کهکیلویه و بویراحمد، دراعتراض به وضعی

تا  611کنیم اما دستمزدمان بین  یک ماه کار می: گویند تجمع کنندگان می .استانداری تجمع کردند
مربی پیش  411تعداد  .از بیمه و باقی حقوق شغلی نیز محرومیم. هزار تومان است 411

کنند؛ این  ت شغلی دست و پنجه نرم میدبستانی در استان کهکیلویه و بویراحمد با مشکال
ای  مربیان هفته گذشته برای چندمین بار در مقابل مجلس تجمع کردند اما به تا کنون به نتیجه

ها و ماههای گذشته نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش شامل  در هفته .نرسیده اند
س غیر دولتی یا به دبستانی و معلمان مدار دهندگان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش آموزش

اند؛ خواسته این نیروهای غیر رسمی  اصطالح معلمان آزاد، بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده
 .برخورداری از حقوق شغلی از جمله حداقل دستمزد، قرارداد قانونی و بیمه: مشخص است

ست اما ا تجمعات نیروهای غیر رسمی آموزش و پرورش، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده
 .است تا کنون هیچ اقدام عملی برای به سامان کردن شرایط شغلی این نیروها انجام نشده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509966-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509966-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509966-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509966-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C


گمرک ایران اعالم کرد؛ کشف دو محموله قاچاق تنباکو و سیگار /  قاچاق

 الکترونیکی

 محبوبه فکوری

http://www.mehrnews.com/news/4027726 

 

 

 

 

 

ماموران گمرک، دو  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
منصور بازیار مدیر کل گمرک  .محموله قاچاق تنباکو و سیگار الکترونیکی را کشف و ضبط کردند

عدد سیگار  ۷۵۱۱کارتن تنباکو و  ٣۷۵۱۱ها شامل  این محموله: گناوه با اعالم این خبر گفت
الکترونیکی است که با هوشیاری کارکنان و ماموران حراست گمرک گناوه کشف و ضبط شده 

های قاچاق شش میلیارد ریال است و صاحبان کاال قصد داشتند  ارزش این محموله: وی افزود .است
که با هوشیاری ماموران محموله ممنوعه را از گمرک، تحت پوشش کاالی ملوانی قاچاق کنند 

 .گمرک ناکام ماندند

 کاره پروژه چادر زدند مالباختگان آریانا مقابل ساختمان نیمه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461635 

 

 

تعدادی از  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
مالباختگان پروژه مسکونی آریانا شهرری در اعتراض به بالتکلیفی خود مقابل ساختمان نیمه کاره 

این مالباختگان فروردین امسال نیز مقابل ساختمان فرمانداری شهر ری . این پروژه چادر زدند
میلیارد 0سال پیش 3واقع در شهرری " آریانا"سازنده پروژه مجتمع مسکونی .بودند  تجمع کرده

خانمان پول گرفت تا دوساله مسکن آنها را تحویل دهد ولی تا امروز حتی یک  بی 061تومان از 
واحد را تحویل نداده، پیگیری خریداران از مسئوالن هم به در بسته خورده و یک خریدار خودکشی 

خریداران پروژه مسکونی آریانا واقع در ورودی شهر ری در این رابطه  .شته استنافرجام دا
ساله و عدم توجه سازنده این طرح به  3فروردین ماه سال جاری در اعتراض به بالتکلیفی 

های انها مقابل ساختمان فرمانداری شهر ری تجمع کردند ولی مسئوالن توجهی  خواسته
به دلیل خلف وعده تحویل واحدها،  :تاکید کردای مالباخته اضی در این حرکت اعتر .نداشته اند

اند و چندی پیش یکی از آنها به دلیل  ای مواجه شده تعدادی از خریداران با مشکالت عدیده
داشت که  فشارهای زیاد روحی قصد پرت کردن خود را از ساختمان نیمه کاره این مجتمع

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


وی خواستار رسیدگی و توجه  .ودکشی نافرجام ماندخوشبختانه با دخالت نیروی انتظامی این خ
درآمد و ضعیف جامعه  نفر از اقشار کم 061حدود   :مراجع قضایی به این موضوع شد و گفت
های روحی،  اند اما به دلیل بی کفایتی سازنده دچار زیان داروندار خود را برای یک سرپناه فروخته

 .اند روانی و مالی فراوانی شده

 طلبکارند مزد ماه ۲۳ تا ۳۳ «برک ایران» کارگران
 

 
 

کارگر شاغل در  ۷۷۱حدود  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبه به 
با این کارگران  .ماه مطالبات مزدی طلبکارهستند ۲۱تا  ۷۱از مجموعه کارخانه ایران برک رشت 

کارگر هستیم که در سه بخش  ۷۷۱نزدیک به : خود گفتند حقوق های معوقهاشاره به 
تا  ۷۱کنیم اما در حال حاضر بابت  ریسندگی، بافندگی ودوزندگی کارخانه ایران برک رشت کار می

او  حقوق های یکی از کارگران دلیل پرداخت نشدن به گفته  .ماه مطالبات مزدی طلبکار یم ۲۱
کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی فعالیت تولیدی را وسایر همکارانش 

مجموعه اتفاقاتی که در مدت دو سال کارگران ایران برک بر آنند ؛ ... .ونیروی کار کارخانه است
روزه منجر  ۴۱  ه شکل گیری اعتراضات صنفی حدوداگذشته در این واحد نساجی افتاده آنزمان ب

او بابیان اینکه  .شد و که نتیجه تمدید نشدن قرارداد شمار دیگری از کارگران این واحد تولیدی بود
در : از دو سال قبل وضعیت تولید در کارخانه ایران برک به حداقل ممکن کاهش یافته است، گفت

طیل درآمده است به طوری که بخش بافندگی که زمان حال حاضر ایران برک به صورت نیمه تع
کند، در واحد  متر بارچه تولید می ۷۱۱تنها  کردیم هم اکنون روزی هفت هزار متر پارچه تولید می

کیلو گرم کاهش یافته و در بخش دوزندگی  ۷۴۱تا  ۷۱۱تن به  ۲ریسندگی نیز حجم محصول از 
 .ندارد  وجود  دست کت وشلوار ۷۱وزی بیش از نیز امکان تولید ر( نوپوش) ایران برک نیز 

 :فرماندهی انتظامی غرب استان تهران /قاچاق

 یک قاچاقچی دستگیر شد/ کشف انبار بزرگ کاالی قاچاق در اسالمشهر

http://www.mehrnews.com/news/4027967 

سردار محسن  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ اسالمشهر، سه شنبه/به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف انبار بزرگ کاالی قاچاق به ارزش یک ، خانچرلی 
ی با بدست آوردن اخبار و اطالعاتی مبن:گفتوی  .میلیارد ریال و دستگیری یک نفر قاچاقچی خبر داد

بر تخلیه مقادیری قابل توجهی برنج هندی در انباری در شهرستان اسالمشهر ، بررسی موضوع در دستور 
با انجام تحقیقات اولیه ماموران انتظامی موفق به شناسائی :او گفت    .کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت

ئی وارد انبار شده و در محل دپوی برنج هندی در شهرستان اسالمشهر شده و با هماهنگی مقام قضا
در این : بیان داشت وی    .قاچاق کشف کردند  هزار کیلوگرم برنج هندی ۷۱بازرسی از محل 

پس از   یک نفر به عنوان قاچاقچی کاالهای غیر گمرکی دستگیر و محل انبار پلمپ و متهم  عملیات،پلیس
د کارشناسان ارزش ریالی اقالم مکشوفه گفتنی است ، در برآور  .تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد

 .به یک میلیارد ریال می رسد

 فاش شد ۶۹میلیون نفری در بهار  ۳راز اشتغال :  دهد تسنیم گزارش می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461380 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509982-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 

 

در حالی   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ ، سه شنبه،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
که بررسی دقیق گزارش مرکز آمار نشان  خبر داده ۶۹هزار نفری در بهار  ۶۹۱دولت از اشتغال 

هزار نفر از این شاغالن جدید در بخش کشاورزی هستند که با پایان فصل  ۱۹۱می دهد، 
مقایسه میزان ....کشاورزی در نیمه نخست سال، احتمال بیکار شدن مجدد آنها زیاد است

نگر این است که بیا 63و بهار  61شاغالن در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی در زمستان 
نفر شاغل در  001هزار و 402میلیون و 00در بخش خدمات در این بازه زمانی تعداد شاغالن از 

نفر در  620هزار و  004یعنی حدود . نفر رسیده است 360هزار و  160میلیون و 00به  61زمستان 
د شاغالن در تعدا.به شاغالن بخش خدمات افزوده شد است 63تا بهار  61فاصله زمانی زمستان 

نفر در بهار  406هزار و  642میلیون و 0به  61نفر در زمستان  612هزار و  216میلیون و  7بخش صنعت نیزاز 
بنابراین تعداد شاغالن .نفر به این بخش اضافه شده است 000هزار و 06یعنی حدود . رسیده است 63

تعداد شاغالن در بخش  اما.وده استهزار نفر ب 211جدید در دو بخش صنعت و خدمات در این مدت تنها 
رسیده  63نفر در بهار  141و  616میلیون و  4به  61نفر در زمستان  023هزار و  160میلیون و 6از  کشاورزی

اضافه شده است که دلیل  نفر 406هزار و  032 است یعنی تعداد شاغالن کشاورزی در این بازه زمانی
این  ر فصل بهار، ورود به فصل کشاورزی است بنابرایناصلی این رشد جمعیت شاغل بخش کشاورزی د

شاغالن فصلی کشاورزی  خطر وجود دارد که با پایان فصل کشاورزی در نیمخ نخست سال، این تعداد
 .مجدد به آماران بیکاران افزوده شوند

 بدون شرح 

 شود کن می در دولت دوازدهم فقر مطلق ریشه/ وزیر کار تاکید کرد

.ir/news/96042011318http://www.isna 
 

وزیر کار،  علی ربیعی؛ :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
کن  ه جایی برسیم که فقر مطلق ریشهدر دولت دوازدهم باید ب: تعاون و رفاه اجتماعی گفت

سیاست مبارزه با فقر در دولت دوازدهم یک سیاست اصلی خواهد : خاطرنشان کردوی  .شود
مبارزه با فقر مسکن، فقر آموزش، فقر تغذیه، فقر درآمدی و فقر ایمنی از آینده : ادامه دادو .بود

های وزارت  جزو سیاست: دامه دادوی ا.هایی است که در دولت آینده دنبال خواهد شد گیری جهت
کار در حوزه اشتغال زنجیره کردن اقتصاد روستایی است که البته ضعف آن در حوزه لجستیک 

ها به مددجویان کمیته امداد امام خمینی به رفع این نقیصه  است که در این زمینه واگذاری وانت
سازان برای حفظ اشتغال  هاین طرح هم به خودروسازان و هم قطع: وی افزود.کمک خواهد کرد

 ....کمک خواهند کرد و هم به سیاست توانمندسازی و ایجاد اشتغال جاری خواهد شد

کدام /وتاز دوباره دالالن تاخت گزارش میدانی مهر از بازار مسکن پایتخت؛
 ها افزایش قیمت بیشتری دارند؟ محله

http://www.mehrnews.com/news/4027494 
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بررسی های میدانی از   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
 ۷۱سطح شهر نشان می دهد قیمت مسکن در روزهای اخیر پس از یک دوره افزایش کمتر از 

مانده و آنچه به عنوان نشانه های رونق بازار مسکن ذکر می شد، به نوعی به ضد  درصدی، متوقف
بر اساس این گزارش در حالی که  .خود تبدیل شده و عمال رکود را بر این بازار حاکم کرده است

بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد بودند که پس از یک دوره رکود طوالنی، حباب بازار مسکن از 
قیمت های فعلی به قدرت خرید مردم نزدیک شده است، اما با آغاز پرداخت تسهیالت  بین رفته و

میلیون تومانی در کالنشهرها، برخی  ۷۱۱میلیون تومانی خرید مسکن در تهران و  ۷۲۱بدون سپرده 
همچنین  .اند که سبب خنثی شدن اثر این وام ها شده است دالالن به افزایش قیمت ها روی آورده

نشان می دهد با افزایش قیمت ها در مناطق پرطرفدار پایتخت، از تعداد معامالت در این مناطق  بررسی ها

کاسته شده و تسهیالت بانکی خرید مسکن به هیچ عنوان با اعداد وارقام فروش ملک در این محله ها 
 ....همخوانی ندارد

 "صندلی آرایشگاه"جاسازی تریاک در  /قاچاق
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 ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ، باشگاه خبرنگاران پویاگزارش  به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش
سازی شده بود محموله تریاک که در صندلیهای آرایشگاهی به طرز ماهرانه ای جا   :آمده است

پویا؛ بر اساس اعالم گمرک ایران،  خبری به گزارش .در گمرک فرودگاه امام خمینی کشف شد
محموله تریاک که در صندلیهای آرایشگاهی به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود در گمرک 

گفتنی است وزن  .توسط سگهای مواد یاب گمرک کشف وضبط گردید( ره)فرودگاه امام خمینی
 .گرم بوده است 0411حموله تریاک مکشوفه، این م

 :بازرس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور :کارورزی 

 گیرد می را کارگران دامن دولت اشتغالزایی های برنامه تبعات
 

دبیر کانون  حسن حبیبی،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبهبه 
شتغال خود را های ا که دولت طرح ؛گوید های شوراهای اسالمی کار استان تهران می هماهنگی

درست زمانی به تصویب رساند که کنشگران صنفی کارگری مصرانه پیگیری بازگشت الیحه 

https://www.tasnimnews.com/
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امروز از کارگران توقع دارند که از بابت استرداد الیحه : اظهار داشت وی .اصالح قانون کار بودند
معیوب اصالح قانون کار خوشحال باشند اما هیچ کس حاضر نیست تا در خصوص تبعات 

با بیان اینکه طرح های کارورزی و  وی ..  .های اشتغالزایی دولت به کارگران پاسخی بدهد امهبرن
مهارت آموزی همانند الیحه اصالح قانون کار، آمره بودن مواد حمایتی قانون کار را نقض کرده 

 هایی که در روز جهانی کارگر از زبان شخص رئیس جمهور ها با صحبت این طرح: است، تصریح کرد
های رئیس جمهور در خصوص بازپسگیری الیحه اصالح قانون کار  بیان شد تفاوت دارد، معنی گفته

 :وی افزود... .این بود که دولت دنبال طرح مسائل تنش آفرین در حوزه روابط کار نیست
ها  های غیر رسمی اقتصاد ایران سودهای باال به این سرمایه موسسات اعتباری و بخش وقتی 

در این شرایط . دیگر سرمایه گذارن دلیلی برای سوق دادن آن به سمت بازر کار ندارنددهند،  می
  .شود تنها مقرارت زدایی است که نصیب کارگران می

 

درصد گران ۲۰مرغ  تخم/قیمت جدید مواد غذایی به روایت بانک مرکزی
 شد
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تیر  ۲۱ سه شنبه ، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش
گروه مواد خوراکی در هفته  ۴بانک مرکزی اعالم کرد، قیمت ُخرده فروشی    :آمده است ۷٣۶۹

پویا؛ خالصه  یبه گزارش خبر.وه نیز ثابت ماندگر ٣گروه کاهش و  ٣تیرماه افزایش،  ۷۹منتهی به 
 03مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به   نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت ُخرده فروشی

 1.2درصد، لبنیات  6.2های تخم مرغ  تیرماه نسبت به هفته قبل از آن حاکی از افزایش قیمت گروه
درصد و کاهش قیمت گروه  0.4درصد، چای  0.1درصد، گوشت مرغ  2.4های تازه  درصد،سبزی

همچنین قیمت . درصد است 1.3درصد، قند و شکر  3.0درصد، میوه های تازه  1.2های برنج 
های حبوب، گوشت قرمز و روغن نباتی بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ثابت مانده  گروه

مت ها نسبت به هفته مشابه سال براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تغییرات قی....است

 26.1درصد، حبوب  01.0درصد، برنج  0.1درصد، لبنیات  24.6تخم مرغ  گذشته نشان می دهد که قیمت
درصد و  26.2درصد، چای  00درصد، قند و شکر  21.6درصد، گوشت قرمز  64.0درصد، سبزی های تازه 

 6.0های تازه  درصد و میوه 0.1ت مرغ درصد رشد قیمت داشته اند، ولی قیمت گوش 0.1روغن نباتی 
 .کاهش یافته است

عدم نظارت بر اجرای قانون طرح / اعتراض کارکنان مخابرات استان فارس
 بندی مشاغل طبقه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1460582 
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کارکنان شرکتی    :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،شیراز از خبرگزاری تسنیم به گزارش
بندی مشاغل و دیگر مشکالت شغلی با  مخابرات استان فارس نسبت به عدم اجرای طرح طبقه

یکی از کارکنان شرکت ....داره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعتراض کردندتجمع مقابل ا
: گوید وگو با تسنیم می در گفت مخابرات استان فارس که تمایلی به ذکر نامش در گزارش ندارد،

  .ما خواهان این هستیم که مرجعی از ما حمایت کند و اعتراضی که انجام دادیم کامال صنفی بود
های کارکنان شرکتی مخابرات استان فارس لحاظ  کاری پایه سنواتی و اضافه به گفته وی

مسعود .. .بندد شود و مخابرات برای اینکه پایه سنواتی را پرداخت نکند، ساالنه قرارداد می نمی
وگو با تسنیم ضمن  در گفت رضایی، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز 

این شرکت به معنای واقعی  کند که سازی شرکت مخابرات بیان می خصوصی تائید روند اشتباه
وی درباره مشکل کارکنان شرکتی  .سازی نشده و بیشتر رنگ و بوی دولتی دارد خصوصی

راهکار قابل حل است، راهکار نخست نظارت بیشتر بر  2این مشکل با : گوید مخابرات فارس می
ار قانون است چراکه گاهی عدم اجرای قانون به دلیل اجرای قانون است و راهکار دوم استفس

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از کارکنان شرکتی مخابرات فارس  .برداشت اشتباه است
دعوت کرد تا مشکل خود را به صورت کتبی به دفترش در شیراز منعکس کنند تا به آن رسیدگی 

  .شود

 کردنایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح 

 برابری محروم شدیم ۱از درآمد /توجهی دولت به زیرساخت معدن  بی
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461282 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبهباشگاه خبرنگاران پویا؛  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از
مجلس با بیان اینکه  نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن  ،داریوش اسماعیلی  :است

فاینانسهای داخلی و خارجی و تسهیالت بانکی به بخش معدن نسبت به سایر صنایع بسیار 
با اعالم وی  .در حال حاضر خام فروشی مهمترین مشکل معادن کشور است: محدود بوده، گفت

معدن به دولت به بخش : نیمه فعال در کشور وجود دارد گفت هزار معدن فعال و  4اینکه بیش از 
وی با اشاره به اینکه در بخش اکتشاف صرفا به .ویژه زیرساخت و اکتشاف بی توجه بوده است

اکتشافات سطحی کفایت کرده ایم؛ در رابطه با میزان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن 
فاینانس های داخلی و خارجی و تسهیالت بانکی که از صندوق توسعه ولی و سایر منابع : افزود

کی به بخش معدن تخصیص پیدا کرده است نسبت به سایر صنایع بسیار بسیار محدود بوده بان
د رحالی که کار معدن سرمایه بر : نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت....است

است اما سرمایه گذاری خارجی برای آن وجود ندارد و سرمایه گذاران داخلی نیز انگیزه ای برای 
روند : وی با بیان اینکه دولت در بخش معدن رقیب بخش خصوصی نیست افزود.کار ندارنداین 

 . ...خصوصی سازی برخی معادن توجیه پذیردولتی نیز آغاز شده است

 :های صنفی کارگران دبیرکل کانون عالی انجمن /کارورزی 
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 راه ماهر شدن فارغ التحصیالن طرح کارورزی نیست
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یک مقام  ،هادی ابوی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
رورزی، واحدهای پذیرنده، مسئول کارگری معتقد است علیرغم استقبال و ثبت نام در طرح کا

او دلیل استقبال کم فارغ التحصیالن از . آمادگی و تمایل آموزش و پذیرش نیروهای کارورز را ندارند
بینی  پیش: وی اظهار داشت .داند بینی دستمزد مناسب و بیمه کارورز می این طرح را عدم پیش

آموختگان دانشگاهی و  هایی مثل رونق تولید و اشتغال، کارورزی دانش ها و بسته طرح
ای به اسم فارغ التحصیالن بیکار مواجهیم و روز  ساماندهی بازار کار برای این است که با هجمه

شود، به همین دلیل جویندگان کار تا روزنه  به روز به تعداد جمعیت بیکار کشور نیز افزوده می
غ دستمزد کارورزان بسیار ناچیز وی با بیان اینکه مبل .روند کنند به دنبال آن می امیدی پیدا می

بینی شده که  در این طرح یک سوم حداقل دستمزد مصوب برای کارورزان پیش: است، افزود
البته در . دهد های زندگی فرد را نمی هزار تومان است و قطعا کفاف هزینه ٣۷۱رقمی در حدود 

د مبلغی را به عنوان توان نامه طرح هم گفته شده که واحد پذیرنده در صورت توافق می آیین
افتد چون کارفرما اساسا به این دلیل نیروی  دستمزد به کارورز بپردازد ولی معموال این اتفاق نمی

گیرد که بیمه و دستمزدی بابت او نپردازد و صرفا دنبال کارکشیدن و  کارورز را به خدمت می
برای ورود به بازار کار  درست است که فارغ التحصیالن: وی در پایان گفت... .آموزش فرد است

تجربه کافی را ندارند ولی طرح کارورزی هم طوری نیست که از آن استقبال کنند و با شرایط آن 
طبعا نیروی کار باید طوری تربیت شود که مهارت ورود به عرصه کسب و کار را .سر کار بروند

طرحی هزینه کند و اصناف معتقدند اگر دولت برای چنین . داشته باشد ولی راهش این نیست
 .گیرند بیمه و حقوق فرد را در نظر بگیرد، صنوف نیز کارورزان را آموزش داده و به خدمت می

 انتهای پیام

پایمال شدن حقوق کارگران کارخانه ای که از کارگران بیگاری می کشد؛
یت تلخ کارگرانی که در مقابل اعتراض، اخراج روا/ در البه الی چرخه تولید

 مهین نامجو: گزارشگر/  نصیبشان می شود

http://www.dana.ir/news/1146726.html 

 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،آرمان کرمان  ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
تور بازدید از کارخانه موکت ترمه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته    :است

محوطه کارخانه پر بوده از الیاف و موکت های ضایعاتی، وقتی به داخل سالن  .صنعت برگزار شد
ی بسیار سنگین و آلوده روبرو شدیم که نفس کشیدن را برای هر بازدید کننده رسیدیم با هوا

سال سابقه  0از لحاظ رسیدگی به کارگر صفر است، حدود : کارگران می گویند .سخت می کرد
ساعت بدون  02که به صورت روزمزد کار می کنم، دو سال اول بیمه نداشتم ،   کار دارم

صبح بارها شده که کارگران به علت  3عصر تا  3از ساعت  استراحت پای دستگاه می ایستیم
خواب آلودگی و خستگی دست و پایشان الی دستگاه رفته و قطع شده است، متوجه شدیم که 
به تازگی سختی کار به این کارخانه خورده ولی مدیرعامل کاری می کند که چنین امتیازی برای 
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صورت روزمزد و بدون بیمه تسویه حساب می  کارگران محسوب نشود به همین علت آنها را به
دیگری جلو آمد و کف کارگر .کند، و اگر در این رابطه کسی اعتراض کند سریع اخراج می شود

دستش را نشان داد و گفت تو را خدا ببینید جای بخیه است و سال گذشته دستم الی دستگاه 
و گفت خواهش می کنم صدای ما را ساله ای جلو آمد  61جوان  .رفته، دیگری پایش را نشان داد

به گوش مسئولین برسانید من سن و سالی ندارم به علت نداشتن ماسک ریه هایم مشکل پیدا 
کارخانه ای . چرا اینقدر تناقض گویی بین سخنان مسئولین دولت وجود دارد... .است  کرده

ه می خواهد با این کار مدیرعامل کارخانه موکت ترم. کارگران خود را به بیگاری گرفته است  که
بگوید که اگر فردا کارخانه ورشکسته شد در مقابل کارگرانش پاسخگو نیست و کارگران هم 

امید آن داریم که مسئولین در رابطه پاسخگو باشند، درست است  .دستشان به جایی بند نباشد
ید روی دوش زخم که باید از واحدهای صنعتی حمایت کرد ولی در این میان که چرخه اقتصاد و تول

 خورده و خسته کارگر می چرخد آیا نباید او را نیز مورد حمایت قرار داد؟

ک : بازرس انجمن واردکنندگان برنج خبر داد هزار  ۳۰فروش برنج پ

 تومانی در تهران

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461113 

 

 

بازرس انجمن  ،قاسم تیموری  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه، خبرگزاری تسنیم به گزارش
قیمت پایه ای که برای خرید برنج گذاشته  واردکنندگان برنج با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با

برنج های داخلی در تهران تا : است، نتوانسته اقبال کشاورزان را به دست بیاورد، اظهار داشت
تومان تا سه هزار  011این وزارت خانه از دو هزار و : گفتوی  .هزار تومان نیز بفروش می رسد ۷۴

ته است در حالی که خود کشاوررز می تواند و هشتصد تومان برای برنج پر محصول قیمت گذاش
در سال زراعی : وی خاطرنشان کرد .باالی پنج الی شش هزار تومان برنج خود را بفروشد

گذشته، کشاورزان توانستند برنج هایشان را با قیمت باالیی بفروشند و با توجه به بارندگی های 
از آمارهای غلط در مورد خرید باالی وی با اشاره به بعضی ... .مناسب، وضعیت مناسبی داشتند

بعضی ها اعالم کردند وزارت : وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته از برنج کاران، گفت
هزار تن  61هزار تن خرید کرده است در حالی که این وزارت خانه  111جهاد، بیش از یک میلیون و 
وم کردن دو استان شمالی، یک میلیون و کل تولید کشور بعد از محر. هم نمی تواند خریداری کند

 .هفتصد هزار تن است

 تجمع همزمان مالباختگان مؤسسه آرمان و کارگران پتروشیمی ایالم

https://www.tasnimnews.com/
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روز گذشته    :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به گزارش وب سایت خبری جوانه ها،
ن پتروشیمی ایالم در مقابل استانداری این شهر تجمع مالباختگان موسسه آرمان و کارگرا

همزمان با تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه  ۶۹تیرماه۲۱شنبه  روز سه .اعترضای برگزار کردند
کارگران پتروشیمی ایالم نیز در اعتراض به پرداخت ،اعتباری آرمان برای بازپس گیری اموالشان 

 .ری ایالم تجمع کردندنشدن چند ماه حقوق خود مقابل استاندا

 تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی ایالم 

جمعی از کارگران   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ برپایه گزارش وب سایت خبری جوانه ها، سه شنبه
مجتمع پتروشیمی ایالم دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وعدم تعیین تکلیف واحدهای 

گزارشات منتشره،تعداد کارگران  .یت مجتمع،تجمع کردندمسکونی مقابل درب ورودی سالن مدیر
نفر را اعالم وافزودند که هیچکدام از مسؤوالن مجتمع پتروشیمی در  011از   تجمع کننده  را بیش

 .اند بین کارگران حاضر نشده و مسایل و مشکالت کارگران را نشنیده

 انتقاد نماینده شیراز به عدم تخصیص آب کشاورزی این شهر

tp://www.isna.ir/news/96042011182ht 

 
نماینده   ،فرج هللا رجبی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

هانه تخصیص آب شرب، دو سال است در فروردین ماه آب به ب: مردم شیراز در مجلس گفت
ایسنا، فرج هللا رجبی در تذکر شفاهی  خبرنگار به گزارش .دهند کشاورزی شیراز را تخصیص نمی

دو سال است که : متذکر شد  خطاب به وزرای کشور و نیرو، ،شنبه مجلس در جلسه علنی سه
ب از اختصاص آب کشاورزی به کشاورزان اجتناب در فروردین ماه در شیراز به بهانه کمبود آب شر

دهند و  های غیرمجاز اجازه برداشت آب می می شود؛ این درحالی است که به صاحبان چاه
های کشاورزی از بین رفت آب را برای حفظ برنجکاری به این حوزه اختصاص  زمانی که زمین

کشور و فرماندار شیراز سخن نگاریش با معاون امنیتی و سیاسی وزارت  از نامه وی.دهند می
شورای تأمین استان فارس نباید به ابزاری در دست مسئوالن حوزه کشاورزی مبدل : گفت و افزود

 .شودهزار تن از محصوالت زراعی و کشاورزان استان فارس نابود  ٣۱این مسئله باعث شد . شود

 در ایران" بحران آب"پیامد امنیتی  ۸
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پور  ن کریمیمحمدحسی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش
بحران آب ممکن است چه پیامدهایی به همراه داشته  : پاسخ این پرسش در کارشناس انرژی

دسترسی پایدار انسان به میزان و کیفیت مناسب « امنیت آبی»: یادداشتی نوشت طی باشد؟
از آب برای انسان، دام و تولیدات غذایی و صنعتی مورد نیاز در کنار تامین سهم کافی برای 

 0011توان گفت سرانه ساالنه آب کمتر از  به عنوان یک عدد سردستی می.یداری طبیعت استپا
به معنی ورود جدی به  0111مترمکعب نشانه شروع مشکالت موقت یا ماندگار آبی و کمتر از 

 42001بر اساس محاسبات بانک جهانی، کل میزان آب تجدیدپذیر دنیا،   .تنش آبی است
-نفر-هزار مترمکعب 20سرانه )سال -کیلومترمکعب 1330برزیل با . سال است-کیلومترمکعب

دو ابرقدرت ( سال-نفر-هزارمترمکعب 61سرانه )سال -کیلومترمکعب 4602و روسیه با ( سال
، (سال-نفر-هزار مترمکعب 01سرانه )سال -کیلومترمکعب 2011کانادا با  .اند مطلق آب جهان

 2006، چین با (سال-نفر-هزار مترمکعب 6ه سران)سال -کیلومترمکعب 2000آمریکا با 
سال -کیلومترمکعب 2106، اندونزی با (سال-نفر-سرانه دو هزار مترمکعب)سال -کیلومترمکعب

هزار  41سرانه )سال -کیلومترمکعب 2041، کلمبیا با (سال-نفر-سرانه هشت هزار مترمکعب)
تعداد فقرای آبی نیز قابل توجه در انتهای لیست، . اند های آبی بعدی قدرت( سال-نفر-مترمکعب

ایران، بارشی ثلث و تبخیری ؛ ابعاد بی آبی در ایران. ...بحرین، کویت و قطر عمالً آب ندارند. است
در . اش از متوسط جهانی و حتی اروپا باالتر است مصرف خانگی. سه برابر میانگین دنیا دارد

و تبعات نامبارک دیگری که ...... . ای دارد وری آب کشاورزی نیز فاصله زیادی با رقبای منطقه بهره
مانده با اتخاذ تدابیری از  رو باید در فرصت باقی از این. انجامد به کاهش اقتدار ملی و رفاه ایران می

 .تشدید این بحران جلوگیری کرد

آمیخته شدن آب شرب با فاضالب در  :نماینده آبادان خبر داد
 اآبرسانی با تانکر به روستاه/آبادان

http://www.mehrnews.com/news/4027455 

 

 

 

 

 

نماینده  ،جلیل مختار  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه ابادان،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
اسالمی از آمیخته شدن آب شرب با فاضالب در برخی مناطق  مردم آبادان در مجلس شورای

در زمینه آب . مطالباتی که در حوزه آب و فاضالب داریم بسیار است: وی اظهار داشت  .آبادان خبر داد

در زمینه آب شرب : افزود او .شرب هم از نظر کمی و کیفی و در حوزه فاضالب نیز وضعیت بسیار بدی داریم
در آبادان داریم، حدود دو هفته قبل بازدیدی با استاندار خوزستان از یکی از روستاهای  واقعا وضعیت بدی

ا ین مطالبه به حق مردم آبادان است که با وجود قرار .آبادان داشتیم که آبرسانی با تانکر انجام می شد

https://www.tasnimnews.com/
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در برخی نقاط  :گفتمختار  .گرفتن بین دو رودخانه اروندرود و بهمنشیر مشکالت آب شرب نداشته باشند
فاضالب از طریق شکستگی لوله وارد آب شرب و باعث غیربهداشتی شدن آن می شود که این مسئله 

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه  .مشکالت بسیار عدیده ای را ایجاد می کند
بسیاری زیادی در زمینه تولید و کمیت  معضالت: وضعیت شبکه آبرسانی و انتقال آب نیز مشکالتی دارد، گفت

هزار  ۲٣۱در توافقی که برای تعهد آبرسانی به بخش کشاورزی وجود دارد تقریبا : مختار تصریح کرد.آب داریم
هزار هکتار آن را کاهش داد و  ۷۲۱هکتار پیش بینی شده بود ولی میدانی معاون امور آب وزیر نیرو متأسفانه 

و تأمین اعتبار برای آبرسانی به سیستان : وی ادامه داد.مع نمایندگان اعالم کردیماعتراض خود را از سوی مج
. بلوچستان از طریق کاهش اعتبارات خوزستان مطرح بود که در این جلسه نیز وزیر نیرو قویا آن را تکذیب کرد

 ....مجمع نمایندگان خوزستان با قدرت پای این موضوع ایستاده اند تا انی موضوع رخ ندهد

 رئیس اتحادیه فروشندگان آهن در گفت وگو با تسنیم خبر داد

تومان گران  ۳۳۳آهن /نیا فروشان معطل امضای طیب توافق مالیاتی آهن
 شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461058 

 

 

   ،محمد آزاد :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه، خبرگزاری تسنیم خبرنگار اقتصادی به گزارش
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه براساس توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی 

ها و دفاتر رسمی که فاکتور دارند مالیات خود را براساس دفاتر خود پرداخت  آن دسته از شرکت
موضوع : اظهار داشتوی  .این توافقات هنوز به امضای وزیر اقتصاد نرسیده است: فتکنند، گ می

اخذ مالیات بر ارزش افزوده یکی از انتقادات جدی صنف آهن فروش است چرا که این موضوع 
وی با بیان اینکه .باعث شده تا بسیاری از مغازه ها مجبور به تعطیلی و یا تغییر شغل خود شوند

وضوع جلسات متعددی را با معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی برای حل این م
ها و دفاتر رسمی که فاکتور دارند  قرار براین شده تا آن دسته از شرکت: برگزار کردیم، افزود

: وی در خصوص تغییرات قیمتی آهن نیز گفت....مالیات خود را براساس دفاتر خود پرداخت کنند
تومان افزایش یافته است که این موضوع باعث شده تا قیمت  011کیلو آهن قیمت شمش هر 

 0021در حال حاضر هر کیلو میلگرد در بازار . تومانی را تجربه کند 021تا  011نهایی آهن نیز رشد 
 .رسد تومان به فروش می 0611تومان و هر کیلو تیرآهن 

ن به طرح پاسخ سر راست کارگرا« کار یا بیمه بیکاری» /کارورزی
 کارورزی

 جوانمیر مرادی

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6250 

طرح اعمال بیگاری بر کارگران   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ به نوشته سایت اتحادیه آزاد،سه شنبه
تحصیل کرده و جوان مدتی است توسط دولت به اجرا گذاشته شده است تا از این طریق منبع 

سود و سرمایه به طور رایگان در اختیار اربابان صاحب کارخانه و ابزار تولید قرار عظیمی از تولید 
یا به بیان  ساده تر طرح بیگاری کشیدن ( کاج)طرح قرون وسطائی کاروزی اشتغال جوانان . گیرد
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دوران اشرافیت فئودالی، آخرین طرح مرسوم دوره های پیشا    سرمایه داری به اجرا گذاشته 
ده ها میلیون انسان محروم و چپاول تتمه و آخرین رمق های   امروز در ایران است کهشده تا به 

فعال شاغل با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر و همچنین نیروی مفت و مجانی تازه نفس انسان 
های سرگردان جویای کار را هدف قرار داده تا با آن حرکت چرخ تولید سیستم اقتصاد بحران زده را 

اما پاسخ ما کارگران به این فریبکاری ها، حتی اگر ... . احی دیگر لنگان، لنگان ادامه دهندچند صب
برای یک لحظه بپذیریم که فریبکاری نیست و نیت خیر اشتغال زائی پشت چنین طرح هائی  
مستتر است، این است که دولت به عنوان در دست دارنده ثروت ها و منابع مالی عمومی 

مین معیشت کلیه افراد فاقد سرمایه و ابزار تولید که اکثریت عظیم جامعه را مسؤل مستقیم تأ
شامل می گردد، شغل مناسب ایجاد کند و در غیر این صورت     بیمه بیکاری مکفی به کلیه 
افراد بیکار جامعه بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد یا نه، در تمام 

ایجاد شغل وظیفه کارگر نیست، کارگر غیر از نیروی کارش چیزی برای . اخت نمایددوره بیکاری پرد
تأمین سفره کم رونقش که هر روز به بهانه ائی کارفرمایان و دولت حامی آنان گوشه ای از آن را 

خواست ما کارگران بدون کمترین توجه و . به خاطر تضمین سود خود قیچی می کنند، ندارد
یازهای تولید سود برای سرمایه داران و کارفرمایان، کار یا بیمه بیکاری است و اهمیت دادنی به ن

 .بر این خواست تا تحقق آن پافشاری خواهیم کرد

بازار قاچاقچیان از سکه  های داخلی در بازار؛ درخشش میوه /قاچاق 
 های خارجی کاهش چشمگیر عرضه میوه/ افتاد

http://www.mehrnews.com/news/4027134 

 

 

 

 

 

  ، سید حسین مهاجران :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،
رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش شدید عرضه میوه های ممنوعه خارجی در بازار خبر داد و 

وی   .فور تولیدات داخلی باعث شده عرضه میوه های فرنگی در بازار کاهش یابدو: گفت
وی با بیان اینکه در   .در حال حاضر عرضه این میوه ها در بازار کاهش بسیار زیادی یافته است:  اظهارداشت

ووکادو سیب فرانسوی، آ: قلم میوه ممنوعه خارجی در بازار خرید و فروش می شود، گفت ٣حال حاضر تنها 
ترکیه و لیموترش بزریل، آفریقا، مصر و ترکیه از جمله میوه هایی هستند که هنوز به صورت غیرمجاز در بازار ما 

مهاجران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت پیاز در ...   .عرضه می شوند
تومان و پیاز با کیفیت  ٣۴۱۱تا  ٣۱۱۱حاضر بین قیمت هرکیلوگرم پیاز با کیفیت در حال : بازار، اظهارداشت
حاشیه شهر تهران نقاطی  مناطقی مانند شیراز و : مهاجران افزود  .تومان است ۲۵۱۱پایین تر کیلویی 

وی درباره  .روز آینده وارد بازار خواهند شد ۲۱هستند که آنجا پیاز کشت می شود و این محصوالت در حدود 
سیب زمینی افزایش قیمتی نداشته و هم اکنون قیمت هرکیلوگرم از : یز گفتافزایش قیمت سیب زمینی ن

   .تومان است ۷۵۱۱تا  ۵۱۱آن بین 

 امضا سفید کاغذ رفتگران و ها پارکبان از مشهد شهرداری پیمانکاران
 شود می سوءاستفاده شهری کارگران آگاهی عدم از/گیرند می

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509580-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509580-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 

احسان سهرابی،عضو  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۱ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شنبهبه 
رضوی معتقد است؛ به دلیل عدم نظارت بر پیمانکاران   کانون شوراهای اسالمی کار خراسان

ری ها و رفتگران شهردا پارکبان: گفت او.گذارند شهرداری مشهد آنها حقوق کارگران را زیر پا می
تری برخوردار هستند، در حوزه کاری خود  مشهد به دلیل اینکه از آگاهی و اطالعات صنفی پایین

این قشر از کارگران : دهد او در این خصوص ادامه می .اند دچار مشکالت صنفی بسیاری شده
روزی است به نحوه محاسبه میزان  سازمان شهرداری مشهد به دلیل اینکه کار آنها شبانه

نظارتی بر عملکرد پیمانکاران شهرداری مشهد وجود : گفتسهرابی  .خود اعتراض دارنددستمزد 
از کارگران کاغذ سفید امضا دریافت ... پیمانکاران بابت پرداخت عیدی، پاداش، اضافه کار و . ندارد
: سهرابی با اشاره به وضعیت دیگر کارگران سازمان شهرداری مشهد خاطرنشان کرد... .کنند می

پرداخت صحیح حقوق کارگران سازمان شهرداری مشهد مورد اعتراض همه فعال کارگری عدم 
توان گفت که همه کارگرانی که به نوعی جزء کارگران سازمان  به طور کلی می. استان است

 .ها و رفتگران دارند شوند؛ وضعیت مشابهی با پارکبان شهرداری مشهد محسوب می

نوبت به /  حجج به بانک مرکزیال میلیارد تومانی ثامن۲۳۳۳بدهی 
 میلیونی رسید۳۳۳گذاران  سپرده

http://www.isna.ir/news/96042011171 

 
پرونده تعاونی اعتباری   :ستآمده ا ۶۹٣۷تیر  ۲۱ سه شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

الحجج بار دیگر به جریان افتاد و زمان اجرای تعهدات در مقابل پرداخت مانده  منحل شده ثامن
الحجج با خط اعتباری  پرداخت تعهدات ثامن. میلیون تومان فرا رسید ۷۱۱های تا سقف  سپرده

ان بزرگترین طلبکار میلیارد توم ۲۱۱۱بانک مرکزی موجب شده تا این بانک با طلب حدود 
های اعتباری  ترین تعاونی به گزارش ایسنا، ثامن الحجج به عنوان یکی از بزرگ .الحجج باشد ثامن

فعالیت خود را آغاز کرده و به مرور زمان  ۷٣۵۱غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی بود که از دهه 
ارچوب و قواعد بانک مرکزی و در های خارج از چ قدرت گرفته بود، اما به هر حال در نتیجه فعالیت

روالی بی ضابطه همراه با تخلفات ساختاری، مدیریتی و مالی قدرت ایستادگی را از دست داد و 
 ۲۴۱فروپاشی ثامن الحجج با بیش از یک میلیون و  .از هم پاشیده شد ۷٣۶۵در نهایت در سال 

برای ساماندهی روال این هزار فقره حساب، همراه شد با ورود بانک مرکزی و مراجع قضایی 
به . گذاران آن که راهی جز تجمع برای دریافت حق و حقوق خود نداشتند تعاونی و به ویژه سپرده

های ذیربط قرار بر این شد تا  های انجام شده از سوی دستگاه هر صورت در نتیجه تصمیم گیری
عامل و کانال بانک مرکزی مجموعه تعهدات ثامن الحجج با انتخاب بانک پارسیان به عنوان بانک 

 .برای پرداخت تعهدات این تعاونی آغاز شود

های کمتر از پنج  ای سپرده و همزمان با دهه فجر بود که پرداختی مرحله ۷٣۶۵از بهمن ماه سال 
. میلیون تومان پیش رفت ٣۴میلیون و  ۷۱میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت و به ترتیب تا 

 ۷۱۱های کالن و تا سقف  نوبت به تعیین وضعیت سپرده ۷٣۶۴هرماه سال چندی نکشید که در م



 ۷۱۱های  اما تفاوت اینجا بود که در فاز پرداخت سپرده. میلیون تومان رسید ٣۱۱و  ۲۱۱و در ادامه 
توانستند به شعب بانک  گذاران می میلیونی شرایطی تعریف شد، به طوری که سپرده ٣۱۱تا 

های خود را مشخص کنند، اما پرداختی به آنها به طور کامل  حساب پارسیان مراجعه و وضعیت
میلیون تومان نیز باید  ٣۱۱های باالی  اما در رابطه با سپرده.... .شد، بلکه مشروط بود انجام نمی

گذاران باالتر از  اند، تعیین تکلیف سپرده یادآور شد بر اساس آنچه که مسئوالن مربوطه اعالم کرده
این در شرایطی است که  .های تعاونی خواهد بود ومان مشروط به کفاف داراییمیلیون ت ٣۱۱

میلیارد تومانی  ۲۱۱۱گذاران ثامن الحجج براساس خط اعتباری بیش از  پرداخت وجوه سپرده
است که بانک مرکزی به تدریج در اختیار بانک پارسیان قرار داده و در حال حاضر بانک مرکزی 

در این بین بانک پارسیان هیچ پولی از . شود اری ثامن الحجج محسوب میترین طلبکار اعتب بزرگ
 .رود کند، بلکه تنها کانالی برای اجرای تعهدات ثامن الحجج به شمار می منابع خود پرداخت نمی

گزارش دانا از آدرس غلط دولت درخصوص کاهش آمار قاچاق در  /قاچاق
تفاوت در نحوه / درجه ای دارند 581آمارهایی که با واقعیت تفاوت  کشور؛

 محاسبه آمار قاچاق در ایران و سایر کشور ها

http://www.dana.ir/news/1147309.html 

 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا زارش خبرنگار اقتصادیبه گ
هللا حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سالروز تأسیس ستاد مبارزه  حبیب  :است

ترین دستاورد ستاد  رسانی دولت با اشاره به مهم وگو با پایگاه اطالع با قاچاق کاال و ارز در گفت
توانستیم برای اولین بار پس از  مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در چهار سال گذشته گفت

سیر صعودی متوقف شد و رو به  66انقالب افزایش حجم قاچاق کاال را متوقف کنیم و در سال 
در سایه تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیج کنم که  کاهش رفت و در اینجا باافتخار عرض می

ایم حجم قاچاق  های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته همه دستگاه
میلیارد دالر در سال  02.3به  62میلیارد دالر در سال  21درصد کاهش بدهیم، یعنی از  11کاال را 

های عضو  سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاهبرسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در  61
به گفته برخی کارشناسان و نماینده های مردم در مجلس شورای ...  .شده است ستاد حاصل

اسالمی آماری که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کاهش قاچاق کاال در کشور ارائه کرده 
ه و یا نهادهای دیگر دست کاری شده است صحیح نمی باشد و این آمار از سوی ستاد مبارز

با بیان اینکه براساس آمار ،  محمد دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ....است
تعدد گمرک خود : درصد کاالهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود،بیان داشت 01

 ؟مبدا فساد است حال سوال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی شود

وضعیت : این نماینده مجلس، فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کاال به کشور دانست و گفت
قاچاق پوشاک به کشور اسف بار است زیرا این حجم باالی قاچاق پوشاک به کشور عمال 

 .تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است

  :لینک های مرتبط با گزارش

http://tn.ai/1394189 
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 های مردم نهاد پرستاری؛ یانیه مجمع تشکلب

 جامعه اعتماد سلب وزارتخانه رفتار پیامد/است ملتهب پرستاری جامعه
 است بهداشت وزارت به پرستاری

 

 
 

های مردم  مجمع تشکل  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
متن .ان دادندای نسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی واکنش نش نهاد پرستاری در بیانیه

ضمن تشکر و سپاس از هوشیاری و حساسیت جامعه فداکار و  :کامل بیانیه به شرح زیر است
ای خود  فرهیخته پرستاری و دانشجویان عزیز که در شرایط بحرانی، وحدت، همدلی و اقتدار حرفه

و تبعات  و هشدار در مورد غیرقابل قبول بودن....رساند گذارند به استحضار می را به نمایش می
جبران ناپذیر اجرای آن بر سالمت مردم، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه پرستاری و 

علیرغم هشدارهای خیرخواهانه در نامه قبلی، متاسفانه اصرار   :گردد دانشجویان عزیز اعالم می
تر این  های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جهت اجرایی شدن هرچه سریع و تالش

های پرستاری  ها علیرغم نظر مخالف دانشکده بالغیه و به دنبال آن، اقدامات برخی دانشگاها
ها در سراسر کشور بدون داشتن هرگونه  منجر به بروز شرایطی شد که بسیاری از بیمارستان

صالحیت اولیه، الزم و قانونی، متقاضی پذیرش دانشجوی پرستاری در کنکور سراسری سال 
امر موجب بروز نگرانی، التهاب و اعتراضات شدید در جامعه پرستاری، به ویژه  این. شدند ۷٣۶۹

های مردم نهاد  با کمال تاسف و ناباوری در حالی که مجمع تشکل... .دانشجویان عزیز گردید
منتظر اقدام عملی از سوی وزارت و بازگشت آرامش به فضای جامعه پرستاری بود، هنوز چند 

ت دو نشست برگزارشده نگذشته بود که قائم مقام محترم وزیر و ساعت از آخرین توافقا
های جمعی بر اجرای  سخنگوی وزارت، جناب آقای دکتر حریرچی در مصاحبه رسمی با رسانه

دانشجوی پرستاری برای تربیت در چند  ۷۵۱۱ابالغیه مورد مناقشه اصرار و قرار پذیرش 
دام، عمال توافق پیشگفت که با حضور صاحبنظران و با این اق. دارد بیمارستان تهران را اعالم می

مجمع  .معاونت وزارت نهایی شده بود نادیده گرفته شد ٣مسئولین جامعه پرستاری و نمایندگان 
های خیرخواهانه قبلی خود مبنی بر پرهیز از  های مردم نهاد ضمن تاکید مجدد بر توصیه تشکل

مردم، درباره پیامدهای اینگونه رفتارهای ناصواب عواقب خسارت بار این نوع تصمیمات بر سالمت 
تواند موجب سلب اعتماد جامعه پرستاری و دانشجویان عزیز نسبت به دولت و  وزارت که می

 .دهد وزارت بهداشت شود هشدار می

ثیر واردات و صادرات تا/ فارغ التحصیالن دانشگاهی در صدر جدول بیکاران
 ۲۳۳۱پیش بینی ها در مورد نرخ بیکاری ایران در سال / بر نرخ بیکاری 

http://www.dana.ir/news/1147347.html 
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آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  :شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش خبرنگار اقتصادی
المللی گویای این  بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ، برآوردهای این نهاد بین   :است

درصد خواهد  ۷۲٧۹بدتر خواهد شد و به رقم  ۲۱۷۱مطلب است که نرخ بیکاری ایران در سال 
درصد کاهش یافته  ۵٧۶درصد در سال گذشته میالدی به  ۷۲خ تورم ایران از رسید؛ ضمن اینکه نر

، جهت عکس 63کاهش تورم در سال   ....یابد درصد افزایش می ۷۷٧۲به  ۲۱۷۱است و در سال 
گیرد و ما شاهد افزایش نرخ تورم هستیم که این مسئله یکی از  خودش را در پیش می

های کاهش تورم را  ما سختی. رود دی کشور به شمار مینفعان و فعاالن اقتصا های ذی نگرانی
تحمل کردیم و امروز در این نقطه قرار داریم اگر دوباره قرار باشد تورم سیر صعودی به خود بگیرد، 

های اقتصادی و آثارش بر سبد کاالی خانوار باشیم؛  نظمی این به آن معناست که باید منتظر بی
مانند سه سال  63ی درست نباشد و انضباط پولی کشور در سال بین البته امیدوارم که این پیش

همانطور که گفته شد نرخ آمار بیکاری در  ....گذشته حفظ شود و ما راه رفته را دوباره بازنگردیم
درصد افزایش پیدا کرده بود ، چرا که دولت در ابتدای شروع کار خود قول  02.3بهار امسال تاکنون 

ن مشکل اقتصادی و بیکاری را داده بود ولی همچنان این نرخ بر قوت تک رقمی کردن و حل کرد
 .خود پابرجاست

 «جالران» در که مردمانی وضعیت روستای مرزی خراسان جنوبی؛ نگاهی به

یاسمن : گزارش و عکس است آب تانکر دو ای هفته شان سهم/اند شده فراموش

 خالقیان

 

 
 

های  درست روبروی اتاق  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
ها، وسایل اضافی و یک فیل نارنجی رنگ پالستیکی که گویی تاب گرما را نداشته  کدر، بین زباله

درخت ایستاده و به ما چشم دوخته است؛  و روی زمین ولو شده است، پسرکی پشت یک
نگاه . خورد هایی به چشم می هایی از بدنش ورم هایی سیاه است و در اندام بدنش پر از لکه

کند؛  هایش را جابه جا می مکد، کف پا روح است و همینطور که انگشتانش را می پسرک کدر و بی
اما بعد از یک پیچ تند درست در . .. رقصد؛ جاده در مقابل چشمانم می .اش کف پاهای برهنه

خورد، درست  هایی سنگی و کاهگلی به چشم می شود، خانه جایی که جاده خاکی باریک می
است؛ روستایی مرزی در  آورده شده« جالران»های خورشیدی که در سالهای اخیر به  در کنار پنل

کودکانی که از . تندخراسان جنوبی با بیست خانوار وجود دارد که اغلب جمعیت آن کودک هس
  .پوستی مبتال هستند  تغذیه مناسب برخوردار نیستند و برخی از آنها نیز به بیماری

http://www.dana.ir/
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/509157-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

ساله معیشت مردم روستاهای بخش مرکزی و استان خراسان جنوبی را  ۷۲خشکسالی با عمر 
با مشکل مواجه کرده است، مشکالتی که در سایه فقر حتی حق تحصیل را از کودکان گرفته 

ب شوند که اغل خوانند و بعد از آن جذب کار می است؛ بیشتر کودکان تا کالس ششم درس می
مشاغلی کاذب است، البته اگر شانس این را داشته باشند که کاری برایشان وجود داشته 

در روستا سرویس بهداشتی وجود ندارد؛ فقط یک سرویس بهداشتی صحرایی با چند  ....باشد
ای باشد که امکان حمام وجود داشته  سنگ درست شده است که در ندارد؛ اگر هم آب به اندازه

چینند؛ مردم جالران  هایی را روی هم برای استحمام می همان زمان سنگ   تا درباشد، مردم روس
خانه های روستا خشت و گلی و . های خود نیستند حتی همیشه قادر به شست و شوی لباس

فاقد استحکام الزم است و هیچ مقاومتی در برابر زلزله ندارند، این خانه ها در دامنه تپه ای قرار 
. باید خم شد ها حدود یک متر از سطح زمین پایین تر است و برای ورود به خانهکف خانه   دارد و

 «ایم هاست فراموش شده مدت»در طول سفر بارها این جمله را از اهالی جالران شنیدم؛ 

درصد مردم ایران زیر خط فقر ۱۱/وزارت راه و شهرسازی گزارش داد
 هستند

http://www.dana.ir/news/1147230.html 

 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۲؛ به نقل از تسنیم، چهارشنبه شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
بر اساس مطلبی که در سایت اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، گزارش وزارت راه    :است

همین گزارش .کنند امعه ایران زیر خط فقر زندگی میدرصد ج 66دهد     و شهرسازی نشان می
شان را  سوم درآمد ماهیانه های طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یک تأکید دارد خانواده

ساله 04انداز  یافته با پس آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه. انداز کنند سال پس 63مدت  به
کند  چنین گزارش تکمیلی مرکز آمار ایران هم نقل میهم.گیرد سوم درآمد رنگ واقعیت می یک

میلیون نفر از مردم  3در مقابل . کنند دهم درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی می4حداقل 
 .توانند ویالی شخصی در اختیار داشته باشند ای قرار دارند که می ایران در وضعیت مالی

های مرکز آمار مبنای تحلیل وضعیت اقتصادی  گزارش بر اساس گزارش اتاق تهران، در صورتی که
 .میلیون تومان فاصله درآمدی میان دهک اول و دهم کشور وجود دارد 41ایران باشد، 

 آینده به سوخت فروش سهمیه دریافت با جنوبی خراسان روستاییان
 روستاها شدن خالی از مرزی های بازارچه تقویت با دولت/شدند امیدوار

 کند جلوگیری
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مرتضی عاصفی، نماینده  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
تقویت  :ها معتقد است در شورای عالی استان( سربیشه)شهروندان خراسان جنوبی 

کاری و  حلی برای بازگشت روستاییانی که به دلیل بی تواند راه های مرزی می بازارچه
خراسان جنوبی به دلیل  موقعیت استان: گفتاو  .اند؛ باشد خشکسالی به شهرها مهاجرت کرده

ها  سالی دو دهه اخیر باعث مهاجرت و ترک روستا مچنین خشکجنگ در کشور افغانستان و ه
های  ها روستانشینان به حدی بود که بسیاری از روستا مهاجرت: دهد او ادامه می .است  شده

های پرجمعیت هم کاهش چشمگیری  کوچک کامال تخلیه شده و جمعیت روستاها و بخش
گذرد که هر روز رونق  کار این بازارچه می سال از شروع به 0نزدیک به : افزود عاصفی.داشته است

های مصرفی خانوار توسط شهروندان  در این بازارچه مرزی تقریبا همه کاال. یابد آن افزایش می
های  از کارخانه: او به توصیف بازارچه ماهی رود پرداخت و گفت .شود افغان خریداری می

برای فروش اجناس خود به این .. .شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و 
وی  ... .آیند که با حمایت بیشتر بخش دولتی این ترددهای افزایش خواهد یافت بازارچه می

 00نزدیک به : درپایان به دریافت سهمیه فروش سوخت توسط روستانشینان اشاره و بیان کرد
نان هستند بابت سود هزار نفر از روستانشینان استان خراسان جنوبی که عضو تعاونی مرزنشی

هزار تومان  001هزار تا  61های نفتی ماهیانه مبلغی حدود  حاصله از فروش قانونی فرآورده
 ....کنند دریافت می

 است نشده پرداخت«گزردره» تونل کارگران مطالبات اوجود خاتمه کار؛ب
 
کارگر که بر  ۲۱در حدود   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه  به

کردند پس از اتمام  گزردره در جاده سنندج مریوان کار می -روی پروژه راه سازی تونل همرو 
 در استان کردستان ، .دارند مشکل خود حقوق های معوقه داخت کارشان مشکالتی در پر

های  آنها مربوط به سال حقوق های معوقه  :اند کردند گفته کارگرانی که بر روی این پروژه کار می
که سال گذشته برای دریافت معوقات خود برآنند؛این کارگران در عین حال .است ۶۹و  ۶۴

اما حاال با اتمام  .ن وجود تاکنون معوقات آنها پرداخت نشده استاند با ای صنفی برگزار کرده  تجمع
کارهایشان از اینکه پیمانکار پروژه مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت نکرده است، نگران 

 .هستند

 صنفی های انجمن /ساختمانی کارگران بیمه درگاه «ایرانیان رفاهی خدمات سامانه»
 کنند تعجیل اجتماعی تامین و
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510323-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510323-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 
 

رئیس کانون ،اکبر شوکت  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
ا ابراز خوشبینی نسبت به روند بیمه کارگران بهای صنفی کارگران ساختمانی کشور  انجمن

برای این که کارگران ساختمانی بیش : ساختمانی از طریق سامانه خدمات رفاهی ایرانیان گفت
قرار : باط با بیمه کارگران ساختمانی گفتدر ارت .از این معطل نمانند، نیازمند تعجیل بیشتر است

است بیمه کارگران ساختمانی از طریق سامانه خدمات رفاهی ایرانیان انجام شود و این سامانه 
در حال حاضر تمامی کارگران : وی افزود .کند ای عمل می در نقش یک درگاه برای اطالعات بیمه

اند؛ در این سامانه دو  نام کرده مانه ثبتساختمانی، چه بیمه شده و چه بیمه نشده، در این سا
های صنفی انجام  مرحله پاالیش یکی توسط بانک اطالعاتی ایرانیان و دیگری توسط انجمن

گفتنی است نزدیک به دوسال است ... .گیرد شود و نتیجه در اختیار تامین اجتماعی قرار می می
مند شود؛ این مساله در ماههای  هکه هیچ کارگر ساختمانی نتوانسته است از سهمیه بیمه بهر

 .گذشته بارها مورد انتقاد کارگران ساختمانی و تشکل های آنها قرار گرفته است

 منتقدان /مستقل های تشکل توسط معلمان صنفیِ  مطالبات پیگیری لزوم
 باشند داشته «امن حاشیه»
 

 
 

فعال  ،رضا مسلمی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
های مستقل و قوی است و  پیگیری مطالبات آموزشی، نیازمند تشکل: گوید می  صنفی معلمان

 ... .های صنفی خود را بدهند ح و پیگیری خواستهدر این میان مسئوالن باید به معلمان اجازه طر
وی با بیان این که کانون صنفی معلمان همدان یک تشکل صددرصد صنفی است و مجوز فعالیت 

اگر از معلمان توقع داریم که در سیستم آموزشی کشور مشارکت داشته باشند : هم دارد؛ افزود
در افزایش سطح کیفی آموزش داشته  مندی از رضایت شغلی بتوانند نقش بسزایی و با بهره

های مستقل، بسترسازی شود و در مسیر  باشند، باید برای فعالیت آزادانه و بدون مانعِ تشکل
: عضو کانون صنفی معلمان همدان در پایان اظهار داشت... .اندازی نشود فعالیت آنها، سنگ

کنند، حاشیه  عالیت میهای قانونی ف های دولت که در قالب تشکل بایستی منتقدان سیاست
گیرد و مسیر  گری در جامعه رونق می امنیت داشته باشند؛ تنها در این صورت است که مطالبه

 .شود رشد و ترقی هموار می

 کارگر ۰۳ بیکاری /طلبکارند ماه۳۳ تا پاسارگاد سنگ کارگران
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510347-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510347-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510351-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1


 
 

کارگران  منابع خبری ایلنا  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه  به 
این کارگران . د خبر می دهند حقوق های خوتاکستان از عدم پرداخت  از کارخانه سنگ پاسارگاد

این وضعیت درحالی .ماه مزد پرداخت نشده طلب دارند ۷۷تا  ۵نفر است، بین  ۱۴که تعداد آنها 
پس از  ۶۴بری در اسفند ماه سال  کارگر دیگر این واحد سنگ ۴۱است که پیش از این تعداد 

انه سنگ پاسارگاد در یکی از کارگران کارخر.خاتمه قراردادهای کاری خود تعدیل شده بودند
ظاهرا کارفرما توانایی مالی الزم برای : تشریح پرداخت مطالبات مزدی خود وهمکارانش گفت

پرداخت مطالبات معوقه را ندارد و برای همین درصدد برآمده است تا از طریق دریافت وام بانکی 
با یکی از بانکهای  در همین راستا به تازگی کارفرما: وی افزودر.این بدهی خود را تسویه کند

.. .میلیونی جبران کند ۷۱خصوصی وارد مذاکره شده است تا طلب هر کارگر را از طریق وامهای 
تا  ۵طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران پیش از این نیزبیمه تامین اجتماعی ما کارگران دست کم 

به تامین اجتماعی پرداخت  ای مان ماه به تاخیر افتاده بود که حدودا دو هفته پیش معوقات بیمه ۴
ای از سوی کارفرما باعث شده  این کارگر با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه .شده است
تعدادی از کارگران که از دریافت : های درمانی کارگران فاقد اعتبار شود در ادامه افزود بود دفتر چه

ای از  فت بیمه سالمت بودند وحتی عدهامید شده بودند بدنبال دریا خدمات بیمه اجتماعی نا
 .های بیمه سالمت نیزشدند کارگران موفق به دریافت دفترچه

 تا گرانکار مطالبات از ماه سه /نداشتیم مشکلی نبود؛ قبلی بدهیِ  اگر
 شود می پرداخت تیر آخر

 

 
 

دفتر شهرداری سردشت   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 
ماه  4ضمن تایید .از تالش برای پرداخت مطالبات کارگران این شهرداری تا آخر تیرماه خبر داد

سه ماه از این معوقات پرداخت تا آخر تیرماه، : مطالبات مزدی کارگران این شهرداری گفت
پرداخت دستمزدهای کارگران  وی با بیان این که سیستم شهرداری نیز به خاطر عدم  .شود می

مساله اصلی این است که : کند؛ گفت ناراحت است و شرایط سخت کارگران را درک می
براین شهرداری سردشت، مشکل درآمدی دارد؛ این مجموعه هیچ درآمد پایداری ندارد و بنا

تاکید کرد که بیش از دویست کارگر مسئول این دفتر  .منبعی برای پرداخت منظم وجود ندارد
اند و از این بابت دچار  شهرداری و همچنین کارمندان دفتری، در چهار ماه گذشته حقوق نگرفته

ماه است که شهردار جدید منصوب شده؛ در زمان آغاز به کار،  3حدود : مشکل هستندو گفت
ماه مطالبات کارگران در زمان شهردار قبلی بود که به مرور پرداخت شد؛ اگر این  3د حدو

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510383-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510383-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


های قبلی نبود، امروز دچار مشکل نبودیم و معوقات کارگران به موقع پرداخت می شد؛  بدهی
 .ها حل خواهد شد حاال نیز انشاهلل تا آخر تیر مشکل پرداخت

کارگران فاقد بیمه برای  :معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

 مهناز قربانی مقانکیگزارشگر، .  بیمه شدن اقدام کنند

http://www.mehrnews.com/news/4028859 

 

 

 

 

معاون   ،محمد حسن زدا :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
به  ۷۵۲۱و شماره تلفن  ۷۱۱۱۷۵۲۱فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از سامانه پیامکی

در حال حاضر با : افزودوی  .میلیون کارگر فاقد بیمه یاد کرد ٣هایی برای بیمه شدن  عنوان پل
ن تأمین اجتماعی هایی که صورت گرفته شاهد حضور بیش از یک میلیون کارفرما به سازما نظارت

به قانونی در مورد اینکه ئوی در پاسخ به شا .کنند هستیم که نسبت به بیمه کارگران خود اقدام می
این امر در : کنند که کارگر خود را باید بعد از سه ماه بیمه کنند، گفت برخی از کارفرمایان تصور می

د لذا کارفرمایان موظف به بیمه قانون پیش بینی شده اما ربطی به سازمان تأمین اجتماعی ندار
زدا در پاسخ به این سؤال که کارگر بعد از شکایت ...  .کارگران خود از همان روز اول کار هستند

کنیم که بعد از جریمه، کارفرما عذر  ما پیگیری می: دهد، گفت امنیت شغلی خود را از دست می
براساس : متفاوت کارگران ساختمانی افزودوی با اشاره به قانون بیمه ... .کارگر را نخواسته باشد

درصد سهم بیمه  ۲۱درصد و کارفرمایانشان هم  ۱قانون، کارگران ساختمانی موظف به پرداخت 
پردازند، حال تفاوت کارگران ساختمانی با سایر بیمه شدگان در این است که اگر پرونده  کارگر را می

مان و حتی دولت تعهدی برای پرداخت کسری ساالنه بیمه شده بسته شود دیگر هیچ نهاد و ساز
ها، دولت متعهد به پرداخت حق بیمه است حتی اگر  بیمه شده ندارد درحالی که در سایر انواع بیمه

 .پرونده سالیانه بسته شده باشد

 از اطاعت ضرورت/اشتغالزایی های برنامه در اختالف حل مراجع خالی جای
 مادر قوانین

 
حقوقدان سهراب قنبری،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به گزارش 

مرجع رسیدگی به   قانون کار به صراحت قید شده است که ۷۴۱با وجود اینکه در ماده گوید  می
های تشخیص و حل اختالف ادارت کار  هیات، های کارآموزی اختالفات کارگر و کارفرما در قرارداد

 .ای به این حق قانونی نشده است اشاره  های اشتغال دولت های طرح هستند اما در آیین نامه
: های حمایتی قانون کار است، افزود وی با بیان اینکه این امر به معنای بالموضوع نمودن حداقل

ت الزم برای رسیدگی به اختالفات روابط کار برخوردار هستند و صالحی   از  تنها مراجع حل اختالف
با در نظر داشتن : وی افزود.. .جایگزین نمودن آن با مراجع دیگر به منزله دور زدن قانون است

ها وجود دارد این امر قابل پیش بینی است که به زودی شاهد افزایش  انتقاداتی که از این طرح
: این حقوقدان در پایان تصریح کرد .ها و کارفرمایانشان باشیم طرح اختالفات میان مشموالن این

ها، طرح ها و لوایح از قانون مادر اطاعت  خرد جمعی حکم می کند که در تدوین دستور العمل
های قانونی را  ها فارغ از هر نوع گرایش فکری موظف هستند که چارچوب کنیم از این رو دولت

 .شندحفظ کنند و به آن پایبند با

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510450-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510450-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1


 ها و دریاخواری برخورد قاطع سازمان بازرسی کل کشور با تخریب جنگل

http://www.mehrnews.com/news/4028879 

رئیس  ،سراج قاضی ناصر  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
ها و دریاخواری در استان مازندران  سازمان بازرسی از برخورد قاطع این سازمان با تخریب جنگل

در موضوع مبارزه با : با تأکید بر برخورد با زمین خواری و جنگل خواری در کشور خاطرنشان کردوی  .خبر داد

خواهد برای فرزندانش  باغدار بومی که میجنگل خواری، ما به دنبال این نیستیم که یک کشاورز روستایی و 
ها به  ای هستند که از سایر استان بلکه هدف ما مهمانان ناخوانده. منزلی بسازد، دچار مشکل شود

ها را تخریب کرده تا ویالهای کذایی بسازند و ماهی یا سالی  ها و جنگل آیند و کوه های شمالی می استان
همچنین در . اشند که باید با این گونه موارد برخورد جدی صورت گیردیک بار در آنجا سکونت موقت داشته ب

بندی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به  ۷۱خصوص جنگل خواری اقداماتی انجام شده و دستورالعمل 
 ...ها جلوگیری شود شدت بر اجرای آن نظارت شود تا از قلع و قمع شدن جنگل ها ابالغ شده که باید به استان

 سونامی /نپرداخته را عیاجتما تامین طلب از ریال یک حتی دولتی هیچ
 است راه در بازنشستگی های صندوق ورشکستگی

 
نماینده  ،رسول خضری   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، چهارشنبه به 

های  نسبت به عدم پرداخت بدهی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلسو  سردشت و پیرانشهر
با وی  .های بازنشستگی هشدار داد ستگی صندوقدولت به تامین اجتماعی و احتمال ورشک

اشاره به اینکه هیچ دولتی تا کنون حتی یکی ریال از بدهی های خود به تامین اجتماعی را 
متاسفانه این دولت هم تاکنون برنامه مشخصی برای پرداخت بدهی : پرداخت نکرده است، گفت

هزار میلیاردتومان به تامین  011یش از دولت ب  ها به تامین اجتماعی ندارد، با توجه به اینکه
درصدی دولت برای حق بیمه از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون به  6اجتماعی بدهکار است و سهم 

وی با تاکید براینکه ادامه شرایط فعلی برای سازمان  ....تامین اجتماعی پرداخت نشده است
اگر دولت اعتبارات تامین : ست، تصریح کردتامین اجتماعی بدون توجه به تامین منابع امکان پذیرنی

سال آینده  2اجتماعی را در مسیرقابل قبولی قرار ندهد، به طورحتم این سازمان تنها می تواند تا 
خدمات درمانی و بیمه ای را به تحت پوشش های خود ارایه دهد؛ یعنی سونامی ورشکستگی 

ناگفته نماند که تامین اجتماعی وارد  صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی را فرا می گیرد؛
حوزه بنگاه داری شده، این درحالی است که وظیفه تامین اجتماعی سرمایه گذاری صحیح 

خضری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بایددرحوزه بیمه و بورس به درستی انجام  ....است
شستا به شکل زیان متاسفانه سرمایه گذاری های تامین اجتماعی درشرکت های : شود، گفت

ده تبدیل شده است، یعنی شستا به حیات خلوت دولت تبدیل شده و با توجه به اینکه نظارت 
قابل قبولی هم وجود ندارد؛ تمامی مسئوالن، خویشان و اقوام خود را در شستا مشغول به 

ن فعالیت می کنند، بنابراین برای رهایی از مشکالت صندوق های بازنشستگی از جمله تامی
اجتماعی باید ساختار صندوق ها را اصالح کرد؛ یعنی براساس میزان سال های بیمه پرداختی 

 ....مزایا از منابع تامین اجتماعی به افراد تعلق گیرد

قاضی سابق دوباره دادگاهی /مهر۳۸رسیدگی به پرونده کهریزک در 

 شود می

http://www.mehrnews.com/news/4028917 

 

 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510525-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510525-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

وکیل   ،میرمجید طاهری :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
مرتضوی . مهر ماه خبر داد۷۵مدافع یکی از قربانیان حادثه کهریزک از محاکمه سعید مرتضوی در 

با بیان اینکه دادگاه  وی  .شود ، برای پرونده تامین اجتماعی دادگاهی مییک روز قبل از آن نیز
االمینی پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک، وقت  برای رسیدگی به پرونده شکایت عبدالحسین روح

مهر ماه زمان  ۷۵برای این فرد دو روز وقت تعیین شده است که : جدید تعیین کرده است، گفت
پیش از این سعید : گفتنی است  .ت این فرد در رابطه با پرونده کهریزک استرسیدگی به اتهاما

االمینی تشکیل شده بود، تبرئه شد،  دم مرحوم روح مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای
دیوان عالی . دیوان عالی کشور ارجاع شد ٣۵االمینی این پرونده به شعبه  اما با اعتراض خانواده روح

دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده  ۲۲ن پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ای
ای با مضمون عذرخواهی از  سعید مرتضوی پس از برگزاری جلسه سوم دادگاه، نامه... .است

خانواده جان باختگان حادثه کهریزک به ریاست دادگاه تقدیم و در آن از حوادث رقم خورده در تیر ماه 
با این حال وکیل مدافع . براز تاسف کرده و از خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کردا ۵۵

در صورت برگزاری جلسه بعدی، پاسخ نامه : خانواده روح االمینی پیش از این به مهر گفته بود
 .االمینی داده خواهد شد دادستان سابق از سوی روح

مدرسه برای  771جای خالی /دکنن درصد افغانها در ایران زندگی می 11
 آموزش فرزندان اتباع

http://www.isna.ir/news/96042111837 

 

 
 ،احمد محمدی فر :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در نشستی با حضور سفیران کشورهای 
: خارجی مقیم تهران که به میزبانی استاندار خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد

امروز همه فرزندان پناهندگان و مهاجران اعم از مجاز و غیرمجاز از امکان تحصیل رایگان در کشور 
هزار دانش آموز مهاجر و پناهنده مجاز در  661پیش از آن هم : وی افزود .اند مند شدهبهره 

فر با اشاره به  محمدی .اند مدارس ایرانی در کنار دانش آموزان کشور مشغول به تحصیل بوده
 61سالی که فرزندان اتباع خارجی غیرمجاز را در مدارس پذیرش کرده و به ازای هر  2اینکه در 
کالس درس به ظرفیت آموزشی ما افزوده   2311وز یک کالس دایر کرده ایم، در مجموع دانش آم

افزوده شدن این گروه از اتباع غیرمجاز به ظرفیت آموزشی کشور معادل : شده است، ادامه داد
مدرسه ساخته و به ظرفیت  61با کمک سازمان ملل  2103مدرسه است که در سال  211

جمهوری ....مدرسه دیگر نیاز است 221حالی که برای این ظرفیت آموزشی ما افزوده شد در 
درصد جمعیت افغان ها در ایران  00اسالمی ایران چهارمین کشور مهاجرپذیر دنیاست و در واقع 

 ....حضور دارند که معادل سه میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی است



برای  سهمیه۲۰۳اختصاص تنها /آموزگار در تهران۳۰۳۳بازنشستگی 

 جایگزینی

http://www.mehrnews.com/news/4028962 

 

 

 

 

مدیرکل  ،عباس باقری :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲چهارشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
آموزگار در آموزش و پرورش شهر تهران  ۷۴۱۱امسال : ن گفتآموزش و پرورش شهر تهرا

هر کشوری توسعه پیدا کند باید در : وی افزود .اند سهمیه داده ۲۴۱بازنشسته می شوند که تنها 
زیرساخت اصلی قدم بردارد که متولی آن وزارت آموزش و پرورش است اما به تنهایی از عهده آن بر 

در سال گذشته مشکل عمده هدایت تحصیلی : وی ادامه داد....ریمآید و نیاز به عزم ملی دا نمی
باقری با بیان اینکه هدایت .ها را آگاه کنیم باید خانواده. تقاضای زیاد برای رشته علوم تجربی بود

در تهران بیشترین تقاضا برای : یادآور شد تحصیلی در شهر تهران با سراسر کشور متفاوت است،
ای و کاردانش  وحرفه های خوب فنی در برخی از رشته: وی بیان کرد .ترشته ریاضی و فیزیک اس

. ها را گسترش دهیم باید هنرستان. ها را در جریان است باید خانواده. التحصیل بیکار وجود ندارد فارغ
امسال در شهر تهران در هدایت تحصیلی شاید مشکالتی از لحاظ ظرفیت در رشته علوم تجربی و 

اما در رشته علوم انسانی، ریاضی و کاردانش . ای داشته باشیم ی فنی و حرفهها برخی از رشته
باید شهرداری نیز پای . درصد مدارس شهر تهران فرسوده است ۵۱: باقری گفت....مشکلی نداریم

شهر تهران را فقط در اعتبار دادن شمال . شود متأسفانه اعتبار کمی به شهر تهران داده می. کار آید

 .بینند مدارس فرسوده شهر تهران در مرکز و پایین شهر را نمی. بینند یتهران را م

برخی از مدارس اسم خوبتری دررافکا عمومی دارند : مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد
ها پول  ای از تقاضای باال شود و از خانواده اگر سوءاستفاده. که تقاضا برای آن مدارس زیاد است

 .کنیم ر مطلع شویم برخورد میدریافت کنند اگ

کارگرکارخانه آجر ماشینی آزادشهربا ماه ها حقوق،حق بیمه 511
 !ومطالبات معوقه دیگردرآستانه بیکاری

https://www.radiozamaneh.com/349445 

 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۷۲به نوشته وب سایت رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری دولتی مهر،چهارشنبه 
ارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در مورد کارخانه آجر ماشینی آزادشهر مصوبه ک  :است

روز حقوق  ۲۷۱کارگر آن ۷۱۱کارگشا نشد واین کارگاه تولیدی در آستانه تعطیلی است درحالیکه 
اجرای طرح توسعه را در  ۷٣۶٣این واحد تولید پس از دو دهه فعالیت در سال ....دریافت نکرده اند

قرار داد و به گفته برخی از کارگران و توضیحات مسئوالن، اجرای این طرح توسعه دستور کار 



در حالی این .سرآغاز مشکالتی شد که امروز این کارخانه را در آستانه تعطیلی قرار داده است
کارگر آن وجود دارد که استان  ۷۱۱واحد تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارد و احتمال بیکار شدن 

نفر کارگر  ۷۱۱واحد آن حدود  ۴۱حدود یک هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد و  کمتر از گلستان 
کارخانه آجر ماشینی با سابقه یکی از کارگران .دارند و بیکاری مهم ترین معضل این استان است

 ۶هم اکنون کارگران این کارخانه بین دو تا : نخواست نامی از وی ذکر شود، افزودکه  آزادشهر 
... .حقوق دریافت کرده اند و به طور میانگین هر کارگر بین پنج تا هفت ماه حقوق معوق داردماه 

وی با بیان اینکه پس از گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز عیدی و پاداش کارگران پرداخت 
بیشتر از دو سال است حق بیمه سهم کارگر از حقوق کارگران کسر می شود : نشده، ادامه داد

کارگر  ۶۱وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ... .حساب تامین اجتماعی واریز نمی شوداما به 
در حال : آجر بار کن در این کارخانه مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد ۲۴تا  ۲۱قراردادی و بین 

سال سابقه فعالیت هم  ۲۱حاضر خبری از گروه بندی مشاغل در این کارخانه نیست و من با 

 .ری که تازه استخدام شده حقوق دریافت می کنماندازه کارگ

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران جمعی از شبانه وتحصنتجمع 

http://javanehha.com/2017/07/12 

  

،جمعی (تیر21)شب گذشته  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۷۲به گزارش وب سایت جوانه ها، چهارشنبه 
کیفیت پایین غذا و "علوم پزشکی ایران در اعتراض به  از دانشجویان خوابگاه امام علی دانشگاه

براساس گزارشاتی  .برای دومین شب متوالی دست به تجمع زدند"ناهماهنگی زمانی توزیع آن
تیررسانه ای شد،وعده غذای دانشجویان ساکن خوابگاه امام علی دانشگاه علوم 20که امروز

ه محل خوابگاه رسیده، از کیفیتی بسیار پایین پزشکی ایران عالوه براینکه با تاخیری دو ساعته ب
رسد با توجه به  به نظر می.برخوردار بوده است و اعتراض دانشجویان را به همراه داشته است

اینکه امتحانات پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی ایران مدتی قبل به پایان رسیده است و هنوز ترم 
ویان ساکن خوابگاه امام علی،در اسکان تابستان این دانشگاه آغاز نشده است، دانشج

 .برند و فعالیت آموزشی خاصی را در برنامه خود ندارند تابستانی بسر می

 هستند وهوا آب بدی مزایای دریافت مستحق خوزستانی کارگران
 

 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510484-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


فعال  ،مصطفی نظری :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبه به گزارش 
فصول گرم ای هوای مناطق جنوبی کشور در  درجه ۴۱با اشاره به گرمای کارگری در آبادان 

( درصد ۶۱گاه بیش از )ای هوا به همراه باال رفتن مستمر رطوبت  درجه ۴۱حرارت گفت؛سال
موجب بروز انواع بیماریهای تنفسی، پوستی و قلبی برای کارگرانی شده است که در فصول گرم 

رگران به دلیل موقعیت جغرافیایی باید به بیشتر کا از اینرو .سال ناچارند در فضای باز کار کنند
این وضعیت در حالی است : وی گفت .صنعتی مناطق خوزستان مزایای بدی آب و هوا تعلق بگیرد

ها نیز به یک  آب و هوا بیش از اندازه گرم است و وجود ریزگرد  ماه از سال ۵که در خوزستان 
ی که های عادی مردم تبدیل شده است بنابر این باید به کارگران عامل مزاحم برای انجام فعالیت

سخت »نظری با تاکید بر .در چنین محیطی حضور مستمر دارند؛ مزایای مزدی اضافی تعلق بگیرد
از قرار نگرفتن کارگران مشاغل بد آب « آور بودن هر شغلی در شرایط نامناسب آب و هوایی و زیان

گرانی که میانگین عمر کار: آور انتقاد کرد و گفت و هوا در دایره شمول قانون مشاغل سخت و زیان
کنند کمتر از کارگران سایر مناطق است و به همین خاطر دولت باید  در مناطق بد آب و هوا کار می

 ....ای به این مردم داشته باشد نگاه ویژه

 حل را وبلوچستان سیستان کشاورزی مشکل هیرمند آب جریان
 است نداشته ثمری ها آسیب کاهش در مسئوالن تالش/کند می

 

 
 

نایب  مردی،  مسعود ده :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲جشنبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنبه 
تواند مشکل  ها معتقد است که آب رود هیرمند می رییس کمیسیون نظارت شورای عالی استان

دو دهه گذشته مردم : بیان کردوی  .های محیط زیستی را برطرف کند خشکسالی و دیگر آسیب
گذراندند اما  زی امورات زندگی خود را میاستان با ماهیگیری از تاالب هامون و همچنین کشاور

اند تنها با  افرادی که هنوز در روستاها باقی مانده،  بینند و طوفان شن حاال تنها خشکسالی می
: ها گفت نایب رییس کمیسیون نظارت شورای عالی استان. .گذرانند پول یارانه امورات خود را می

ر استان دگرگون کند و همچنین باعث شود تا تواند وضعیت کشاورزی را د آب رود هیرمند می
اند و به کارهای کاذبی مانند نوازندگی و  افرادی که به حاشیه کالنشهرها مهاجرت کرده

دهمردی با انتقاد از فعالیت مسئوالن استانی .اند را به خانه باز گردانند دستفروشی روی آورده
ویژه مرزنشینان به دلیل خشکسالی سال است که وضعیت مردم استان به  ۷۵: خاطرنشان کرد

 ... و وقوع طوفان شن مطلوب نیست

تضییع حقوق کارگران تعمیرگاه توسط مدیریت ناکارآمد شرکت واحد 

 اتوبوسرانی

https://telegram.me/vahedsyndica 

پنجشنبه  ،کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سندیکایبه نوشته کانال تلگرامی 
مطابق پیمان دسته جمعی در شرکت واحد اتوبوسرانی و قانون و از    :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲

. همه مهمتر برابر منطق، مدیریت می بایست ساالنه دو دست لباس کار برای کارگران تهیه کند
 .باس برای فصل سرما به کارگران تحویل دهدیک دست لباس مخصوص فصل گرما و یک دست ل

مدیریت ناکارآمد شرکت واحد اتوبوسرانی به کارگران  BRT6 برابر تماس کارگر تعمیرگاه سامانه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510556-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510556-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://resolve/?domain=vahedsyndica


تعمیرگاه و توقفگاه فقط یک دست لباس کار زمستانی که مخصوص روزهای سرد است تهیه 
 .زمستانی تن خود کنندکرده است و کارگران مجبورند در گرمای شدید تابستان لباس 

برای ما ارسال Pvsyndica@ اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکالت در محل کار خود را با کلیک در 
 کنید

 شود می برگزار مردادماه در کشاورزی بخش سازی خصوصی ترین بزرگ

 
بزرگترین خصوصی سازی   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبه به 

درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در  011بخش کشاورزی کشور با واگذاری 
درصد سهم دولت در شرکت کشت و صنعت و  011؛ .روز نهم مردادماه امسال برگزار می شود

میلیون و  002و میلیارد  6دامپروری مغان بزرگترین خصوصی سازی بخش کشاورزی کشور شامل 
این میزان سهام به  .سهم در روز نهم مردادماه امسال به مزایده گذاشته می شود  هزار 610

درصد و در  01هزار ریال و به صورت  606میلیون و  666میلیارد و  260هزار و  21قیمت کل پایه 
 .ساله واگذار خواهد شد 0اقساط 

 نگاه کنیم« کالته نظر»به / سال تشنگی و فقر ۲۳روایت 

http://www.mehrnews.com/news/4028179 

 

 

خرخرهای گوسفند سر   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، پنجشنبه 
« آب نداریم»: رسد کم به گوش می شود، نجوای روستاییان کم بریده جلوی مسئوالن که تمام می

. زدیم؛ خشکسالی همه چیزمان را برده است ین میکه اگر داشتیم گوسفند بزرگتری زم
ترین  روستاهای شهرستان درمیان در شرقی.گوسفندها و بزها سال به سال کمتر شدند و الغرتر

وپنجه نرم  هاست با خشکسالی دست نقطه خراسان جنوبی هم مرز با کشور افغانستان، سال
این صدای .کشند ای آخر خود را میه کنند و حاال چشم انتظار اقدام موثر مسئوالن، نفس می

سال گذشته بس که فریاد زدیم برای آب  ۷۱حنجره ما پاره شده در : دهد محمد است که ادامه می
گاو و . کردیم؛ حاال منتظر مرگ هستیم زمانی آب بود و داشتیم زندگی می. اما به جایی نرسید

کالته نظر از محرومترین ....نمان باشیمگوسفندانمان را از دست دادیم و حاال باید منتظر داغ عزیزا
 ۶ها، ضریب محرومیت این روستا  روستاها در خراسان جنوبی است به طوری که براساس شاخص

آبادی مدیرکل امداد خراسان جنوبی معتقد است اعداد و ارقام شاخص  هرچند رضا سلم. است
پیش بینی  ۶کشور ضریب انتهای محرومیت در . خوبی برای بیان محرومیت این روستاها نیست

نفری هم که به زحمت و با  ۴گویند  زنان روستا می... .شده اما فقر واقعی فراتر از این عددهاست
های تحصیل  استعداد خودشان موفق به کسب دیپلم و قبولی در دانشگاه شدند، به دلیل هزینه

کردند و ما دامداری را  زی میگویند ما زمانی مردان کشاور می. نتوانستند در دانشگاه ثبت نام کنند
ایم  بارها به نهادهای مسئول اعالم کرده. برعهده داشتیم اما حاال هیچ کاری برای انجام دادن نیست

توانیم خرج خودمان و تحصیل فرزندانمان را تأمین کنیم و  که اگر صنایع دستی به ما یاد بدهند، می
نظر و دونخی هنوز زنده هستند اما اگر وضعیت واقعیت این است که کالته  .اقدامی انجام ندادند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Pvsyndica
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Pvsyndica
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/510694-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


. پاید که آنها هم باید تسلیم خشکسالی و بی آبی شوند طور ادامه یابد دیر زمانی نمی همین
گویند این مردم قانع هستند و قناعت اگرچه ستودنی است اما خود سبب  مسئوالن استانی می

: خواهند جز آب چون معتقدند میآنها هیچ چیز ن. محرومیت مضاعف این روستاها شده است
 «زندگی سر آب است؛ آب نباشد هیچ چیز نیست»

گزارش شرکت حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم در کنگره 
  KESK کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه

yndicahttps://telegram.me/vaheds 

 

 (KESK)عکس یادگاری میهمانان خارجی با دبیر کل اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه ، ... به نوشته کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد تهران و 
ترکیه ( معلمان)در این کنگره نمایندگان کارگری از جمله نمایندگان کارگران بخش آموزش  :است

ی انجام امور سندیکایی خود حضور داشتند و میهمانانی از سایر کشورها نظیر سندیکای برا
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تونس، نروژ، برزیل، فرانسه، هلند، آلمان، 

 KESK در روز اول کنگره مسوالن کنفدراسیون .در این کنگره شرکت داشتند... گرجستان، قبرس، 
دند همچنین پیام های سندیکاهای خارجی حاضر در کنگره توسط نمایندگان شان سخنرانی کر

خوانده شد و کشورهایی که نمایندگانشان حضور نداشتند پیام های که فرستاده بودند خوانده 
در این کنگره همچنین نماینده کنفدراسیون آی تی یو سی که سندیکای کارگران شرکت . شد

پیام های خوانده شده عموما تاکید بر .و آن می باشد حضور داشتواحد اتو بوسرانی تهران عض
همبستگی جهانی کارگران داشت و کارگران کشورهای مختلف بعضا مسیر همبستگی خود با 

نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در این کنگره  .کارگران ترکیه را مشخص می کردند
ش های مختلف در ترکیه و سایر کشورها مشارکت موفق شدند در گفتگو با نمایندگان کارگری بخ

آنان را در حمایت از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سایر کارگران ایران در مورد آزادی 

 .فعالیت های سندیکایی جلب کنند

 میدان ترین بزرگ در گذاری سرمایه برای المللی بین شرکت ۲۲ رقابت
 ایران نفتی

 

 
 

tg://resolve/?domain=vahedsyndica
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/510688-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/510688-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


توسعه میادین مشترک نفتی و   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲خبرگزاری دولتی ایلنا، پنجشنبه به 
این روند در سال های گذشته . گازی یکی از اولویت های دولت یازدهم در حوزه انرژی بوده است

با مشکالتی رو به رو به دلیل تحریم های هسته ای و نبود منابع و تجهیزات کافی برای برداشت، 
بود و موجب عقب ماندگی کشورمان شد به صورتی که تنها در میدان گازی پارس جنوبی قطر 

هزار میلیارد تومانی دست پیدا  ۴۱برابر ایران برداشت کند و تنها در یکسال به درآمد  ۷۱توانست 
رتیب ایران در این برابر بودجه عمرانی کشور در یکسال است و به این ت ۴این رقم حدود . کند

 ۷۷حال در شرایطی که به تازگی قرارداد توسعه فاز . سال ها فرصت های زیادی را از دست داد
پارس جنوبی به عنوان بزگترین میدان گازی مشترک با قطر بین ایران، فرانسه و چین بسته شده 

جمله میادین است، خبرها از برنامه های گسترده دولت برای توسعه سایر میادین مشترک از 
شرکت  ۲۲در حال حاضر بر اساس اظهارات مسئوالن شرکت نفت،  ...غرب کارون حکایت دارد

توان به شرکت  برای حضور به مناقصه آزادگان اعالم آمادگی کرده اند که از مهمترین آنها می
خاتم و شرکت تنکو از مجموعه قرارگاه سازندگی ( ره)پرشیا از مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام

و شرکت انگلیسی شل، توتال فرانسه، پتروناس مالزی و شرکت اینپکس ژاپن اشاره 
ایران را دستاوردی مهم   ورود شرکت های بین المللی برای توسعه میادین کارشناسان  .کرد

توسعه میادین ...  .دانسته و معتقدند این مساله سیگنالی مثبت به سایر سرمایه گذاران است
کارون در شرایطی در دستور کار وزارت نفت است که بر اساس آخرین آمار، نفت مشترک در غرب 

میلیارد بشکه است و با توجه به سرعت همسایگان در برداشت از  ۹۱درجای کل غرب کارون 
میادین مشترک ضروری است با همکاری همه قوا موانع برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این 

 .بخش برداشته شود

ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران سازمان حمل و نقل 
 شهرداری رشت

http://www.ghatreh.com/news/nn38330534 

 

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه به نوشته سایت قطره،
و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت در استان گیالن  مجموعه کارگران شاغل در سازمان حمل

های اتوبوس رانی، تاکسیرانی و پایانه سازمان حمل و  این کارگران که در واحد.هنوز ادامه دارد
نقل و بار و مسافر شهرداری رشت به صورت پیمانی، قراردادی وروزمزدی مشغول کارند، دست 

ترین عامل پرداخت نشدن مزد  رگران با بیان اینکه مهماین کا.ماه حقوق معوقه طلب دارند٣تا  ۲کم
: ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه درباره جزئیات مطالبات خود افزودند آن

مطالبات معوقه کارگران شاغل در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت به بخشی 
مربوط  ۶۹مزد ماهای اردیبهشت وخرداد سال و به تاخیر افتادن دست ۶۴از دستمزد سال 

به گفته این کارگران، بخش زیادی از مطالبات آنها در زمان مدیریت قبلی اتفاق افتاده ....شود می
 ۲۲)است که روز گذشته چهارشنبه مدیریت فعلی وعده پرداخت بخش از آن را امروز پنجشنبه 

 .داده است(  تیرماه

در اعتراض به مافیای سالمت در  ان تجمع  دانشجویان پرستاری زنج
 پشت پرده طرح تربیت پرستار بیمارستانی 

http://javanehha.com/2017/07/14/33725/ 
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جمعی از دانشجویان رشته   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه  به نوشته وب سایت جوانه ها ،
 .اند تجمع کردهپرستاری استان زنجان مقابل درب ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان 

گذرد، در نظر  ها، عدم پرداخت معوقاتی که هشت ماه از زمان آنها می ها در پرداخت عدالتی بی
های موظف و سیاست تربیت پرستار بیمارستانی از دالیل  وری در شیفت نگرفتن ساعات بهره

طرح  با اجرایی شدن این: یکی از معترضانبه خبرنگاری گفت .اعتراض این افراد بوده است
ها از  گیرند و رشته پرستاری از آکادمیک بودن و دانشگاه ها محوریت کار قرار می بیمارستان

در حال حاضر افرادی در استان زنجان هستند که کارانه میلیاردی  ....شوند محوریت، خارج می
به  پذیرد که امور مربوط وزارت بهداشت نمی  کنند، باید به این امور رسیدگی شود، دریافت می

هزار پرستار بیکار و مایل  01  :این معترض گفت .پرستاران توسط متخصصان این حوزه پیگیری شود

 .کنیم رسد و آتش به اختیار عمل می به اشتغال در کشور وجود دارد، صدای ما به جایی نمی

 گزارشی درباره  کارگران کوره های آجر پزی محمودآباد شهر ری
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ها، گود را  آفتاب و گرمای کوره :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه به گزارش خبری ایران آنالین، 
ای به سر دارد و  کاله حصیری رنگ و رو رفته. محمد اما سرش گرم کار است. شبیه جهنم کرده

ند تا خرج بیکاری ک ماه کار می 2گوید از خواف آمده و  خودش می. پاهایش تا زانو توی گل فرو رفته
تا چشم کار  .محمد با سه پسر کوچک و همسرش مشغول کار هستند. بقیه سال را دربیاورد

اند که صورتشان همرنگ آجر  هاست و کارگرانی که آنقدر کار کرده های بلند کوره کند دودکش می
ست و ما انگار که کارناوال ا. کنند مان می ها دوره چرخیم و بچه البه الی گودها می. شده

گویند باالی  ها به ما می بچه. خواهد با آنها سرگرم شوند ها دلشان می پیشاهنگانی که بچه
به گزارش ...استخر؟ آن هم در این بیابان؟. روند آنجا بازی محوطه، استخر دارند و می

کوره فعال محمودآباد شهر ری از هر شهری هستند اما خواف و شهرهای  01ایران،کارگران 
گویند اینجا تعداد  اهالی می. دهند مشهد جمعیت اصلی این کارگران را تشکیل می  حاشیه

حاشیه نشینانی که از . ها کم شده و در این چند سال، تعداد کارگران ایرانی زیادتر شده افغان
کنند، از خشکسالی به کویر، از بیابان به کوره، از جهنم به  ای دیگر کوچ می یک حاشیه به حاشیه

 .انداز رنج برای دو ماه کار و گذران بقیه سال با پس. جهنم

 !هشدار در باره یک توطئه ضد کارگری دیگر

پنجشنبه در کانال تلگرامی،  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریبه نوشته 
توطئه جدیدی که درحال شکل گیری است، مربوط به مسئله اثبات  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲

کاری و اشتغال کارگر در مراکز کاری، در صورت بروز اختالف میان کارگر و کارفرما می سوابق 
مشاهده شده که هنگام " اخیرا .در بعضی از مراکز اداره کار به جریان افتاده است" باشد که اخیرا



مراجعه کارگر به اداره کار جهت اعزام کارشناس، اعالم گردیده که طبق یک دستورالعمل جدید 
از این به بعد کارشناسی از طرف اداره کار جهت تحقیقات محلی در زمینه اثبات اشتغال و  !!؟

سابقه کار کارگر اعزام نخواهد شد و کارگر ملزم است تنها از طریق مدارک و مستندات معتبر 
بر همگان آشکار است که با توجه به عدم دسترسی کارگران به ! ادعای خود را ثابت نماید

چنین چیزی امکان پذیر " قبیل لیست حقوقی و مدارک حضور و غیاب و غیره، عمالمدارکی از 
نبوده و کارگر در صورت اختالف با کارفرما، در یکی از مهمترین مسائل مرتبط با احقاق حقوق خود، 

در صورتی که کارگر امکان دسترسی به  02همانطور که دیدیم طبق ماده. خلع سالح می شود
ت اثبات سابقه کار را نداشته باشد،می تواند از اداره کار درخواست اعزام اسناد و مدارک جه

کارشناس نماید تا از طریق افرادی که توسط کارگر به وی معرفی گردیده و یا سایر گواهان، 
در مورد میزان اهمیت این توطئه که در  .موضوع مورد ادعای خود را در ارتباط با اشتغال اثبات نماید

ن است باید گفت درواقع عدم احراز سابقه کاری وعدم اثبات وجود رابطه کارگری ـ خفا در جریا
کارفرمایی، به معنای از بین رفتن کلیه حقوق قانونی کارگر و مشابه اهمیت عدم اثبات رابطه 

مسئله ارث منتفی می " فرزندی در مسئله ارث استکه بدون اثبات چنین رابطه ای اساسا
و اقدام جدی ما کارگران درسطح وسیع می تواند مانع اجرای چنین توطئه اطالع رسانی ....باشد

های ضد کارگری گردیده و این قبیل پروژه های موذیانه و ضد کارگری را از ابتدا متوقف ساخته و 

 .آن ها را در نطفه خفه نماید

پرداخت بخشی از مطالبات کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل 
 !ذایشانپس از اعتصاب غ

نفر از کارگران  011حدود  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی ،
میلیارد تومان  6ها که سرجمع در حدود  آهن اردبیل که اخراج شده و مطالبات آن کارخانه ذوب

کرده است، به دنبال پرداخت نشدن مطالبات در مسجد میرزاعلی اکبر اردبیل اعتصاب غذا 
کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل در ادامه تجمعات اعتراضیشان نسبت به  .بودند

اکبر این شهر  بالتکلیفی شغلی ومعیشتی،دست به تحصن واعتصاب غذا در مسجد میرزا علی
طول کشیدن اعتصاب غذا ونامساعد بودن حال تعدادی از کارگران اعتصابی موجب حضور  .زدند

درچنین شرایطی وباحضور دادستان اردبیل  .انی و اورژانس در مسجد شدهای درم اکیپ
قسط تقسیم و پرداخت شود که قسط اول در حدود  6درمحل،قرار بر این شد که طلب کارگران در 

میلیون تومان از مطالبات این کارگران پرداخت شده و کارگران به اعتصاب غذای خود پایان  011
 .دادند

 ذوب آهن اردبیل بدنبال تعطیلی کارخانهبیکارشدن کارگران 

رئیس سازمان ،سید حامد عاملی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه  برپایه خبر دریافتی ،
کارخانه ذوب آهن اردبیل به دلیل مشکالت مدیریتی و : صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت

در پاسخ به اقدامات این ی و .مالی فعال تعطیل بوده و سرنوشت فعالیت آن در ابهام است
آهن عمالً تعطیل  در وضعیت فعلی ذوب: مجموعه برای رفع مشکالت ذوب آهن اردبیل تصریح کرد

آهن اردبیل با مشکالت مالی و مدیریتی مواجه  واحد تولیدی ذوب: وی افزود .شده و تولید ندارد
وی متذکر ... .یل شده استاست و به دلیل اینکه مالک توان مالی و مدیریتی ندارد، فعالً تعط

توان در خصوص وضعیت و نحوه فعالیت  تا زمانی که مشکالت فعلی کارخانه رفع شود نمی: شد
عاملی مسئولیت رسیدگی بر مشکالت کارگران را متوجه اداره کار، تعاون  .مجدد آن اظهارنظر کرد

مالی مالک، حتی  در وضعیت فعلی به دلیل مشکالت: و رفاه اجتماعی استان دانست و افزود

 .اعطای تسهیالت نیز مقدور نیست



 ها؛ رکورددار بیکاری بیش از یکسال ساله ۲۶تا  ۲۰
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بررسی شاخص بیکاری   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲به نوشته خبرگزاری دولتی مهر، پنجشنبه 
 ۲۶تا  ۲۴درصد از کل بیکاران  ۵۱٧۴های سنی مختلف حاکی از آن است که  بلندمدت در گروه

اری هر چند یکی از مشکالت جوامع به بیک.اند در جستجوی شغل بوده« بیش از یکسال»ساله 
شود که دوره انتظار برای جستجوی شغل افزایش  تر می رود اما این بحران زمانی پیچیده شمار می

بیکاری »نرخ بیکاری بلندمدت از تقسیم تعداد بیکاران در گروه سنی معین با طول مدت ... !یابد
به عبارتی اگر دوره انتظار . شود ه میبر جمعیت فعال همان گروه سنی محاسب« یکسال و بیشتر

شغل برای یک فرد بیش از یکسال به طول بیانجامد این فرد در زمره بیکاران بلندمدت قرار 
هر چند عوامل متعددی در بروز و رشد پدیده بیکاری بلندمدت نقش دارند اما به عقیده ... .گیرد می

درازمدت دارد؛ نخست رکود اقتصادی حاکی از کارشناسان دو عامل بیشترین اثر را در بروز بیکاری 
البته در مواردی نیز . ها و دوم ناسازگاری مهارت افراد با نیاز بازار کار است های کالن دولت سیاست

رفاه و مزایای دریافتی بیکاران بابت بیکاری منجر به افزایش تعداد بیکاران بلندمدت می شود چراکه 
های اجتماعی دارند، به امید یافتن شغل با  دلگرمی که از حمایتدر این شرایط افراد با توجه به 

 .مانند تری بدون شغل می مزایای بهتر، معموال به مدت طوالنی

 

 زدیتجمع کارگران ماشین سازی لرستان بابت مطالبات م
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کارگران : آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه خبرگزاری ایلنا،ازبه نوشته وب سایت آفتاب به نقل 
سازی لرستان همزمان با سفر وزیر کشور به این استان دراعتراض به بالتکلیفی  کارخانه ماشین

کارگران اخراج شده از این  .جمع مقابل استانداری لرستان زدندشغلی ومعیشتی،دست به ت



سازی لرستان در سال تولید  شرکت ماشین" هایی با مضامینی همچون  واحد با حمل نوشته
استاندار لرستان " و یا " شوند ملی، اقتصاد مقاومتی در سایه دولت تدبیر و امید تعطیل می

ها مساوی بیکاری و  مسئوالن تعطیلی کارخانه"و " های مساوی فقر و بیکار تعطیلی کارخانه
تر مسئوالن استان و انعکاس تعطیلی این  خواستار رسیدگی هرچه سریع" طالق و خودکشی

یکی از کارگران این واحد صنعتی در این .واحد صنعتی مهم استان به مسئوالن کشور شدند
قدیمی استان لرستان با دلیل تشدید مشکالت این واحد صنعتی : تجمعبه خبرنگاری گفت

ها در این زمینه است  مسئولیتی مسئوالن استان و عدم مدیریت صحیح آن ساله بی 41پیشینه 
 3مشکل کارگران این واحد : افزاید وی می .که این کارخانه را در آستانه تعطیلی قرار داده است

ها بیکاری در اثر  آن ها نیست بلکه مشکل ماه عدم واریز حق بیمه آن 1ماه حقوق معوقه و یا 
های  سازی لرستان درگذشته و پیش از آغاز بحران ماشین....تعطیلی کامل این کارخانه است

کارگر خود رونق محسوسی در تولید انواع سازهای فلزی داشت و امروز با تشدید  111مالی با 
اتی نیست و های خدم های مالی و اخراج کارگران خود حتی قادر به تأمین هزینه شرکت بحران

مالک پیشین این شرکت گروه آریا بود که مدیر آن  .شود شرایط این شرکت هرروز بدتر از دیروز می
سازی لرستان  های کالن اعدام شد و اکنون مالکیت ماشین به دلیل فسادهای مالی و اختالس

ن به بانک هایی نیز از واگذاری آ چند سالی است در اختیار دادستانی کشور قرارگرفته و زمزمه

 .شود تا فعالیت خود را آغاز کند ملی شنیده می

  خواهان آزادی محسن عمرانی شدند« معلمان عدالتخواه ایران»

 
rooz.com/article.jsp?essayId=80996-http://www.akhbar 

 
جمعی از معلمان عدالت خواه   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه به نوشته سایت اخبار روز ، 

متن این بیانیه به . ایران با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی معلم دربند، محسن عمرانی شدند
محسن عمرانی معلم بوشهری به خاطر فعالیت های صنفی و آموزشی به یک :شرح زیر است

، او یک فعال صنفی. در زندان بوشهر است 63اردیبهشت  06ال زندان محکوم شده است و از س
آقای عمرانی با طرح اتهامات واهی در دادگاه بدوی به شش .معلمی دردمند و عدالتخواه است

سال حبس محکوم شد که با پیگیری وکالی پرونده آقای امیر رئیسیان و آقای حسین تاج در 
 .ظر حکم وی به یک سال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمت کاهش یافتدادگاه تجدید ن

. ما به عنوان جمعی از معلمان عدالتخواه به محکومیت قضایی فعاالن صنفی و مدنی معترضیم
ما باور داریم نگاه امنیتی باید از روی فعالیت های صنفی برداشته شود و تشکل یابی مستقل 

از  ما... .مرانی بدون قید و شرط آزاد گرددهمین راستا محسن ع به رسمیت شناخته شود و در
کانون های صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان می خواهیم بدون 

از نظر ما هر معلمی که برای بهبود . مصلحت اندیشی از حقوق فعاالن صنفی دفاع نمایند
ی  ند باید مورد حمایت همه جانبهساختار آموزشی و وضعیت معیشت معلمان تالش می ک

خصوص معلمانی که در شهرستان ها از ناحیه حراست  تشکل ها و فعاالن صنفی قرار گیرد؛ به
 ....ها و نهادهای امنیتی مورد تعقیب و آزار و اذیِت مضاعف قرار می گیرند

 



 ن پارسیانی به بهانه غیربومیاخراج پی در پی کارگرا

http://www.dana.ir/news/1147701.html 

   

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۲۲؛ پنجشنبه پارسیان خبر زبه نقل ا شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
تواند داشته  هایی است که هر کشوری می ترین سرمایه نیروی انسانی یکی از مهم  :است

باشد بنابراین دولتمردان هر کشوری برای جلوگیری از گسترش انواع ناهنجاری ها و آسیب های 
امعه باید برای استفاده مطلوب و بهینه از این سرمایه های ارزشمند تمام تالش اجتماعی در ج

هیچ سهمی از امنیت شغلی   کارگران در ایران با وجود داشتن شغل سخت... .خود را بکار ببندند
کش کشور همواره با نگرانی و ترس از دست دادن شغل خود را با خود به  این قشر زحمت .ندارند
و زمانی هم که بیکار شدند تنها کاری که از دستشان بر می آید این است که  می کشند  یدک

چند روزی مقابل فرمانداری یا استانداری تجمع کرده و مراتب اعتراض خود را اعالم کنند اما 
گروهی از .درددهای آنها وجود داشته باشد  مشخص نیست که گوش شنوایی برای اعتراض

از شرکت های پارس جنوبی با تجمع در مقابل فرمانداری پارسیان  کارگران اخراج شده پارسیانی
کارگران اخراجی   احمد یکی از .اعتراض خود را به گوش فرماندار ومسئوالن شهرستان رساندند

این : ساله فعالیت بی وقفه در پارس جنوبی گفت 04شرکت پارس جنوبی با اشاره به سابقه 
 .....نده را از کار اخراج کردشرکت طبق معمول به بهانه غیربومی ب

رونمایی از کاراکارت / ای میلیون حاشیه نشین نیازمند ساماندهی بیمه
 بگیران بدون ضامن مستمری

http://www.isna.ir/news/96042212697 

 
با اشاره به  ،ربیعیعلی  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه  ته خبرگزاری دولتی ایسنا؛به نوش

در مسیر رشد و توسعه تعدادی به طبع جا : اینکه کشور در مسیر توسعه قرار دارد، اظهار کرد
خواهند ماند که بیشتر از افراد ضعیف و کارگر جامعه هستند پس توجه و رسیدگی به شرایط این 

وی با بیان اینکه توانمند سازی ... .است بنابراین رسالت ما حذف نابرابری است قشر ضروری
وظایف تامین اجتماعی در قالب : قشر ضعیف از سطح خرد و پایین باید انجام گیرد، تصریح کرد

نظریه ارائه خواهد شد و در نظام این سازمان در صورت هزینه های هنگفت اگر نظریه وجود 
اولویت ما تقویت طرح اشتغال فراگیر است و  همچنین.از پیش نخواهیم برد  نداشته باشد، کاری

ای هستند که در دستور کار قرار داده  میلیون حاشیه نشین در کشور نیازمند ساماندهی بیمه۷۷
 ....ایم

 دالیل تعطیلی واحدهای صنعتی بررسی شود در گفتگو با مهر مطرح شد؛
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 مریم یعقوبی
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احسان جنتی فرد،  :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲۲پنجشنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر؛
های  ینه میزان تعطیلی شرکتبا توجه به آمار نگران کننده ای که در زم: کارشناس اقتصادی گفت

کوچک و متوسط وجود دارد بررسی دالیلی که باعث حذف شرکت های کوچک و متوسط از بازار 
صنعتی کشور ( ۴۶٧۲)مرکز آمار ایران، بخش عمده اشتغال   طبق گزارش .شود ضروری است می

حال، متأسفانه  ا اینب. نفر متمرکز بوده است ۵۱۱هایی با کارکنان کمتر از  در بنگاه ۷٣۶۱طی سال 
تعطیلی  های کوچک و متوسط به سمت تعطیلی و نیمه در چند سال اخیر، به علل مختلفی، بنگاه

های تولیدی که  درصد بنگاه ۹۱بر اساس اطالعات برآمده از گزارش مذکور، حداقل . اند رفته پیش
درصد  ۴۱، ۷٣۶۴سال تا اواخر فرودین  .اند های کوچک و متوسط هستند، تعطیل شده اغلب بنگاه

کردند و این در حالی  درصد ظرفیت خود فعالیت می ۲۴های صنعتی با  واحدهای مستقر در شهرک
احسان جنتی فرد، در ....اند هزار واحد تولیدی تعطیل شده ۷۱ترین حالت  است که در خوشبینانه

ویژه  با توجه به جایگاه و اهمیت: خصوص وضعیت شرکت های کوچک و متوسط صنعتی گفت
شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد و نظر به آمار نگران کننده ای که در زمینه میزان تعطیلی این 
واحدها و یا فعالیت در شرایط رو به افول آنها وجود دارد، ضرورت بررسی دالیلی که می توانند زمینه 

 ....دهای حذف شرکت های کوچک و متوسط را فراهم آورند بیش از پیش احساس می شو

 در ها قراردادموقتی وضعیت بهبود از خبری با وجود وعده های مکرر؛

 نیست تنف صنعت

 

 
با وجود وعده های مکرر   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 

در ماههای گذشته .مسئولین، هنوز کارگران قرارداد موقِت صنعت نفت، تبدیل وضعیت نشده اند
اقدام بارها وعده تبدیل وضعیتِ کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت مطرح شد اما تا کنون هیچ 

دی ماه سال گذشته، وزیر نفت از ساماندهی قرارداد .عملی در این خصوص صورت نگرفته است
موقتی ها در آینده ای نزدیک خبر داد؛ این خبر موجی از امیدواری میان کارگران پیمانکاری و 

از قرارداد موقت در صنعت نفت ایجاد کرد؛ اما تا حاال که شش ماه از این وعده گذشته، چشم اند
یکی از مشکالت اصلی شاغلین در صنعت  .روشنی از تالش برای ساماندهی به چشم نمیخورد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510977-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510977-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


کارکنان قرارداد موقت که از امنیت شغلی نیز بی بهره اند، . نفت، تنوع قراردادهای شغلی است
 در مقایسه با رسمی ها دستمزد پایین تری دارند؛ عالوه بر آن کارگران پیمانکاری که طرف قرارداد

با شرکت های دست چندم هست، نسبت به قراردادمستقیم ها از مزایای شغلی کمتری بهره 
 .مندند و عالوه بر بیکار شدنهای گاه و بیگاه، دستمزد خود را هم اغلب مرتب دریافت نمیکنند

خواسته اصلی کارگران قراردادموقت در صنعت نفت، تبدیل وضعیت و رفع تبعیض در صنعت نفت، 
  .شیمی کشور استگاز و پترو

 پا بدون کولبرِ  «فیضی یونس»

 

 
 

در روزهای گذشته تصاویری در   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 
در .فضای مجازی از کولبری منتشر شده که هر دو پایش را در انفجار مین از دست داده است

ام منتشر شد که واکنش خیلیها را برانگیخت؛ خیلیها روزهای گذشته، تصاویری در اینستاگر
نوشتند باید بر این اوضاع خون گریست؛ خیلی ها تعجب کردند و خیلی ها خواستند که بیشتر 

فیضی دو .یونس فیضی اهل پیرانشهر است؛ او از قرار معلوم کولبری میکند اما پا ندارد.بدانند
ده است، خواهر و برادرش هم در همین حادثه جان پایش را در کودکی در انفجار مین از دست دا

 .خود را از دست داده اند؛ حاال او کولبر است؛ کولبِر بدون پا

این تصاویر منتشر شده بار دیگر حساسیت ها نسبت به کولبری و کولبران در مناطق کردنشین را 
 .برانگیخته است

 برای دولت توان/محرومند درمانی امکانات بیشتر از تهران نشینان حاشیه
 است محدود جدید بیمارستان ساخت

 
معاون درمان ، محمد آقاجانی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به گزارش 

توان دولت : وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در حوزه درمان با وضعیت مطلوب فاصله داریم، گفت
گذاری بخش  ها و مراکز درمانی جدید محدود بوده و نیازمند به سرمایه در ساخت بیمارستان

درباره عدم دسترسی ساکنان حاشیه شهرها به خدمات بهداشتی و درمانی یمغیردولتی هست
او .ارائه خدمات به حاشیه شهرها شامل خدمات در حوزه درمان و بهداشت است: اظهار کرد
در حال حاضر بیش از ده میلیون نفر از ساکنان حاشیه شهرهای بزرگ دارای پرونده : ادامه داد

آقاجانی با اشاره به ....شود ها عرضه می ی و دارویی به آنبهداشتی شدند و خدمات بهداشت
تر است،  در مورد خدمات درمانی و بیمارستانی مشکل ما جدی: مشکالت در حوزه درمان گفت

های طوالنی مدت و بسیار سنگین نیاز دارد به طور مثال در حاشیه شهر  گذاری چراکه به سرمایه
ها  قی تهران که بیش از دو میلیون نفر در هر کدام از آنتهران در دو گوشواره حاشیه غربی و شر

مان بسیار بسیار کم است و ساکنان این مناطق  های بیمارستان ساکن هستند، تعداد تخت
 .ای تهران از خیلی از امکانات محرومند حاشیه

 دهد تسنیم گزارش می

 نامعادله اشتغال و بیکاری/ های تکراری اشتغالزایی با طرح
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/510720-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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درست است که مشکل بیکاری : آمده است  ۷٣۶۹تیر  ۲٣ به گزارش خبرگزاری تسنیم ، جمعه 
ریشه در سال های طوالنی دارد و مختص به چند سال اخیر نیست وحل مشکل بیکاری از 

از آنجایی که اشتغال جوانان، ارزش محوری . دغدغه های مسئولین در همه دولت ها بوده است
  اقتصادی، فرهنگی، همواره دغدغه ی مخرب اجتماعی، جامعه است و رفع بیکاری به عنوان پدیده

وری کامل  ریزان را به خود اختصاص داده از این رو موضوع اشتغال و بهره ها و برنامه اساسی دولت
ی کشور در نظر گرفته  و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه

کاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بی .شود
های اخیر به ویژه در حال حاضر، کشورمان عالوه بر معضل  شود به طوری که در سال شناخته می

های روانی،  بیکاری، گریبانگیر پیامدهای ناشی از آن و مشکالت دیگری همچون فقر و ناهنجاری
دولت در جهت حل معضل ... .است.. .خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طالق و 

های  طرح مشوق»و « طرح تکاپو»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» ،«کارورزی  طرح»اشتغال 
مهارت »چهار طرح اشتغالزایی را در قالب برنامه جامع اشتغال فراگیر طراحی کرد که « کارفرمایی

بازار کار معتقدند که مشکل  برخی از کارشناسان. طرح اصلی نقش محوری دارد2در « آموزی
ها منجر به  نیست و معتقدند که این طرح« عدم مهارت»امروز بیکاری در کشور ما تنها معضل 

اگر معتقدیم بحران بیکاری ....چرا که تکرار طرح های قبلی اشتغال زایی است. شود اشتغال نمی
ایران در سالهای آینده ترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه  ترین و خطرناک مهم

باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی « حل چالش بیکاری»بندی اهداف ملی،  است، در رتبه
 .یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود

 محله هزار ۴ در محور اجتماع تیم هزار ۴ استقرار:بندپی مطرح کرد محسنی 
 اعتیاد کاهش برای پرریسک

 
محسنی بند پی ، انوشیروان :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به گزارش 

نشینی، مفاسد اخالقی و  اعتیاد، طالق، حاشیه؛ رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه
های اجتماعی هستند که تهدیدات جدی برای جامعه محسوب  اجتماعی از جمله آسیب

هزار نوزاد معلول جلوگیری  61تا  21ی غربالگری از تولد ها با انجام برنامه :او گفت .شوند می
هزار محله  1هزار تیم اجتماع محور را در  1برای کاهش اعتیاد در سطح جامعه : کردیم، گفت

های اجتماعی را در  ما در سازمان بهزیستی کنترل آسیب :بیان داستاو  .پرریسک مستقر کردیم
های دولت تدبیر و امید برای  نقطه نظرات علمی و سیاست دستور کار قرار دادیم و تالش کردیم از

ها استفاده کنیم و سه محور را در این راستا در دستور کار خود قرار  مقابله با این آسیب
توانمندسازی آحاد جامعه در بعد اشتغال از : رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد....دادیم

ار معلول شرایطی فراهم شد تا با توانمندسازی هز 40خوشبختانه برای . دیگر اقدامات است
مندی از مسکن با همکاری بنیاد  مشکل اشتغال آنها برطرف شود همچنین در خصوص بهره

افزایش مستمری . شوند هایی که بیش از دو معلول دارند صاحب مسکن می مسکن همه خانواده
 .گر اقدامات بوده استگر کمیته امداد و سازمان بهزیستی از دی تحت دو سازمان حمایت

 کارگر بدنبال پلمب معدن هردورورد 31بیکاری

b.com/J/2017/07/post_793.html-http://www.azadi 
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درپی رای دیوان عدالت اداری،   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣به نوشته وب سایت آزادی بیان، جمعه 
در  ی محلی،طرح دعویبه گزارش یک منبع خبر .کارگر آن بیکارشدند61معدن هردورورد پلمب و

شکن و دستور اجرای عملیاتی آنرا بهمراه  دیوان عدالت اداری صدوررای پلمپ کارخانه سنگ
کند و موجب اشتغال مستقیم  دوآب فعالیت می -جاده بلده 2در کیلومتر  معدن هردورورد .داشت

 .نفرشده است 61بیش از 

 نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان عنوان کرد

لزوم اختصاص بیمارستان به کودکان / ایش تعداد کودکان کار در ایرانافز
 کار

http://www.isna.ir/news/96042312878 

 
نایب رئیس  ،طاهره پژوهش :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جمعه 

متاسفانه علیرغم آنکه در سطح جهان آمار کودکان : انجمن حمایت از حقوق کودکان، عنوان کرد
کار رو به کاهش بوده اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم و تا زمانی که 

: گفتاو  .هد داشتساختارهای اقتصادی کشور اصالح و فقر ریشه کن نشود، این روند ادامه خوا
هزار تومان است، درحالیکه قیمت اجاره خانه ها سر به  011زمانیکه حداقل دستمزد یک کارگر 

فلک میزند، با یک محاسبه سرانگشتی می توان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی 
ی از اوضاع توان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل ها بهره مند بود؛ به این ترتیب وقت نمی

اقتصادی نا به سامانمان آگاه نیستیم و ساختارهای غلط را اصالح نمیکنیم؛ عجیب نیست که در 
هزارتومان به هر کودک کار می توان  11آیین نامه هایمان مدعی آن شویم که با پرداخت ماهیانه 

وی افزود، ... .آنان را به چرخه تحصیل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگیری کرد
چنانچه بخواهیم کودکی را از چرخه تولید خارج کنیم، باید درک صحیحی از شرایط اجتماعی و 

متاسفانه کودکان کار درحال حاضر هزینه اجاره خانه و معیشت ... .اقتصادی کشور داشته باشیم
وزگار محو خواهند خانواده خود را تامین می کنند و اگر کار را از آنها بگیریم به طور کلی از صحنه ر

خانم پژوهش  .شد؛ به همین دلیل است که مسئولین باید در جهت اصالح ساختارها اقدام کنند
دولت ها موظف به تضمین رشد کودکان هر جامعه هستند؛ به این ترتیب مسئله کودکان : گفت

یح یک موضوع اجتماعی بوده که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار های صح  کارنیز
 .ناشی می شود و قابل تقلیل به قشر و گروه خاصی نیست

 سقوط کارگر شرکت نفت پیست آبعلی به داخل کانال آسانسور

 

آمده  ۶۹٣۷تیر  ۲٣جمعه  ،پایگاه خبری تارود به نقل از راه داناشبکه اطالع رسانی  به گزارش
احتیاطی کارگر شرکت نفت پیست آبعلی از طبقه دوم ساختمانی  ظهر امروز به علت بی  :است

نسور با در این حادثه فرد سقوط کننده ار اتفاع کانال آسا.کند به داخل کانال آسانسور سقوط می
همچنین فرد مصدوم شده پس از رهاسازی .شود شکستگی شدید دست، سر و کمر مواجه می
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( ع)احمر جهت مداوای اولیه، توسط عوامل اورژانس امامزاده هاشم   ل توسط عوامل جمعیت هال
 .به بیمارستان سوم شعبان دماوند انتقال داده شد

 هایشان خانواده همراه به لرستان مخابرات تعدیلی کارکنان تجمع
 

( تیرماه 22)روز گذشته   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣رگزاری دولتی ایلنا، جمعه گزارش خببه 
کارکنان تعدیلی مخابرات لرستان مقابل اداره مخابرات این استان تجمع کردند؛ این کارکنان به 

در این تجمع معاون اداره کار استان  .همراه خانواده هایشان در این تجمع شرکت کرده بودند
کارکنان شرکتی لرستان در هفته های .و با تجمع کنندگان به صحبت پرداختلرستان حاضر شد 

خواسته آنها عالوه بر طرح طبقه بندی مشاغل و . گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند
در این تجمع  .تامین امنیت شغلی، بازگشت به کار همکارانی است که اخیرا بیکار شده اند

  .ه دادند که برای بازگشت به کار آنها تمهیداتی صورت خواهد گرفتبه تعدیلی ها وعداعتراضی، 

میلیارد تومان  ٤۲۳اختصاص : مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد
 برای پرداخت مابه التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران

http://www.isna.ir/news/96042313067 
 

مدیر   ،دکتر تقی نوربخش :آمده است ۶۹٣۷تیر  ٣۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جمعه 
عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به مابه التفاوت حقوق فروردین ماه 

با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز : میلیارد تومان است، گفت ٥۲۱مستمری بگیران این سازمان 
روردین ماه مستمری بگیران تا پایان تیر پرداخت می تأمین شده است، ما به التفاوت حقوق ف

منشاء : پاسخ به سوالی درباره همسان سازی حقوق مستمری بگیران، گفتوی در  .شود
ایست که حداقل حقوق و دستمزد طبق قانون تامین اجتماعی برابر با  همسان سازی بگونه

سازی از تورم هم بیشتر  های دولت آقای روحانی این همسان در سال. افزایش شاغالن است
درصد افزایش  ۲۷درصد تا  ۷۵/۴امسال این رقم بین : نوربخش ادامه داد .افزایش یافته است

در مورد مطالبه به حق مستمری بگیران در بعضی از مقاطع و چند سال یکبار . تعیین شده است
زمان مکلف اعمال می شود که در برنامه ششم توسعه پرداخت مطالبات پیش بینی شده و سا

تصریح او  .انجام خواهد شد ۶۱است طی برنامه آن را اعمال کند و اولین مرحله آن تا پایان سال 
حفظ تعادل میان همه سطوح پرداختی و انجام همسان . در دولت قبل این منابع تامین نشد: کرد

بگیران های موجود پرداخت مطالبات مستمری  سازی بسیار پیچیده است، اما با همه پیچیدگی
 ....در برنامه ششم پیش بینی شده است

 مزدی مطالبات بابت لرستان سازی ماشین کارگران تجمع
 

گروهی از کارگران ماشین   :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 
سازی لرستان تجمع با برپایی یک اجتماعی صنفی اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری، 

این کارگران که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت .خواستار پیگیری مطالبات مزدی خود شدند
ی گویند حق بیمه ما نیز در ماههای گذشته پرداخت نشده و برای تعویض دفترچه نشده دارند، م

مساله معوقات مزدی نیست؛ : یکی از این کارگران می گوید .های بیمه خود با مشکل مواجهیم
سال سابقه کار هستیم؛ اگر اوضاع به  41ما کارگران نگران آینده این واحد تولیدی با بیش از 

، در آینده ای نه چندان دور این کارخانه تعطیل خواهد شد؛ همین االن هم همین شکل پیش برود
 ...کار چندانی در کارخانه نداریم

ممنوعیت روشن کردن آتش در منابع »ها پیگیر مصوبه  سازمان جنگل
 «طبیعی

http://www.isna.ir/news/96042212728/ 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510953-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510959-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


 
قائم مقام   ،ناصر مقدسی :آمده است ۶۹٣۷تیر  ۲٣به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جمعه 

، ۶۴در سه ماه ابتدایی سال ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به اینکه  سازمان جنگل
الیست که در سه ماه اول سال سوزی در منابع طبیعی داشتیم این درح هکتار آتش  ۲۲۱۱حدود 

سوزی کاهش پیدا کرده  اگرچه سطح آتش. هکتار دچار حریق شد ۷۴۴۱خردادماه،  ٣۷تا پایان  ۶۹
از پیگیری مصوبه ممنوعیت روشن کردن آتش در .یافته است سوزی افزایش ولی دفعات وقوع آتش

درصد  ۷۱۱صد تا در ۶۴وی با بیان اینکه .مناطق طبیعی در مجلس شورای اسالمی خبر داد
عامل انسانی به دو دسته : گیرد،گفت ها در ایران از طریق عوامل انسانی صورت می سوزی آتش

ها و رفتارهای غیرعمدی  انگاری شود که قسمت عمده آن را سهل می  عمدی و غیرعمدی تقسیم
دهد ولی بخشی هم بر اثر عامل عمدی است که برخی برای تصرف زمین منابع  شکل می

 ....کنند سوزی می ی و سایر عوامل اقدام به آتشطبیع

 


