
 

 ۲۰۱۷برابرجوالی  تیر ۰۳تا جمعه ۱۳۹۶ تیر۲۳جمعه 

      ۹۱شماره 

 لنگرودی امیرجواهری

haftegi.kargari@gmail.com 

 :یادداشت 

 گرامی دوستان و یاران پیگیر روزشمار کارگری
 

   شماره مجله روزشمار کارگری هفته را انتشار داده ام ۸۱  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 

   

******** 

 



و « حال آب خراب است»: کشورمان ایران در اینکه واقعی  بیانتیرماه را باید با مشکل آب و بحران آن و

این تیتر اخبارو سلسله مقاالتی است که طی چهارهفته موضوع آب و مشکالت ناشی ازآن را به شکل 

روزشمار  درتالشم بر این بود که این مقاالت را  . ندگسترده ای در سطح مطبوعات رسمی مطرح کرده ا

: جمله  ازمختلف کشور و نقاط این بحران در سطح روستا ها  . تیر ماه جای دهم  طی چهار هفته هفته ها 

گیالن  -سیستان و بلوچستان، گلستان   -یزد  -فارس  -کرمان  -همدان  -خراسان -سیستان و بلوچستان 

برای سطوح خشک تاالب ها و رودخانه ها و بخشا دریاچه  .استکشور های حوزه آب  زنجان از چالش و

ب پیش میرود و آبزیان این مجموعه دارد از های گوناگون یکی پس از دیگری به سوی ویرانی و تخری

زهره و  -کارون بزرگ  -کرخه -از ابتدای تابستان برای حوضه های  آبریز مرزی غرب.دست میرود

گاو خونی  -مهران و مسیل های جنوبی -کل  -کاریان و خنج  -حلهرود و رودخانه کوچک؛ مند  -جراخی

 -کویر در انجیر  -ریگ زرین  -کویر سیاهکوه  -ان سیرج -کویر ابرقو -بختگان و مهارلو  -طشک  -

؛ ها حوضه آبریزیعنی این سطح . هیرمند بدون باریدن قطره ای باران گذشت  -خواف و هامون  -پترگان 

نیاز به مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهایی که در این مناطق از شرق تا غرب و از مرکز تا 

مه تیر به اینسو منکر اولی مدیریت فساد و تباهی کشور در اد یش استجنوب کشور قرار دارند، بیش از پ

بر بستر چنین بحران است که الیه های تحتانی باقی مانده در روستاهای کشور، . این بحران گسترده اند

و دست  مو راهی د ختهرها سابه حال خویش بر روی زمین های خود ، کل روستا را  آب نبدلیل نداشت

میان جوانان پسر راهی استان های  ندر ای. گردند می نزدیک روستاهای خود  ها یا استان هایترین شهر

به شهرهای نزدیک خانواده اره  همراه طلب پیدا کردن کارراهی گردند و دختران همو دربزرگ و تهران 

وجود چاههای  .یان خود سبب ساز رشد حاشیه نشینی در سطح استان های کشور می گرددجذب شوند و 

مدیرعامل شرکت آب  ،رضا میرزایی  .کشور است د آب سبب سازمشکالت دیگر کمبومجاز نیزغیر

 میلیون مترمکعب در سال است 84که تخلیه آنها  حلقه چاه غیرمجاز در لرستان 3751ای از وجود  منطقه

وسیع استان های کشور را پوشش می دهد که  های بخشبدلیل ضعف مدیریت آب این نکته  .می دهد خبر 

  .است  در دستور کار کمتر نقشه همه جانبه ای برای پر کردن آنها

  

اما در برابر این سطح از هشدار ها که در رابطه با بحران آب تا به امروز مطرح شده ، دست اندرکاران   

هنرمند مجری  ،در این میان جالل هاشمی. ادعایی را باور می کنندمال و مکال ، منکر بحران آبند و کمتر 

دومین اجرای خود که به بحران بی  ازوی : رگزاری مهر می گوید ، طی گزارش خب« آبی بی آب»پروژه 

شهریورماه  ۹در ادامه این پروژه هنری که نخستین بار در :  آبی از زبان هنر مفهومی می پردازد گفت

 ۵۹از ساعت  ۹۶تیرماه  ۹۳در رودخانه خشک شیراز برگزار شد و مخاطبان بسیاری یافت؛ جمعه  ۵۹۹۱

ت که از سراسر ایران به این پروژه هنری ارسال شده و در دریاچه پریشان کازرون پذیرای پارچه هایی اس

آبی بی »وی با اشاره به اینکه پروژه  .کنار یکدیگر دوخته شده اند در این دریاچه بحران زده پهن خواهد شد

رفسنجان در : در آینده میهمان نقاط بحرانی در نتیجه خشکسالی و مصرف بی رویه آب است افزود« آب

یاچه و تاالب هامون در استان سیستان وبلوچستان، زاینده رود اصفهان، دریاچه ارومیه در استان کرمان، در

عار بیایید رنگ آبی را به با ش« آبِی بی آب»اجرای مفهومی و محیطی ....خواهد بود... آذربایجان غربی و



متر پارچه سطح رودخانه خشک شیراز را  ۰۱۳۳دریاچه های کشورمان یادآوری کنیم آغاز شد که طی آن 

 (۵۹۹۶تیر  ۰۸چهارشنبه مهر،  دولتی خبرگزاری)  .پوشاند

http://www.mehrnews.com/news/4034536 

 

 یاسوج در مجلس نماینده دفتر مقابل بویراحمد و کهگیلویه دبستانی پیش مربیان تجمع

http://www.chaharfasl.ir/news/132082 

   
 

 میلیون بیکاری که نه مدرک دارند نه مهارت۷/روایت آماری جدید بیکاری

http://www.mehrnews.com/news/4031822 

 

 

 

 

 

کارگران کارخانه آذرآب اراک دراعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی برپرداخت های مکرر راهپیمایی 

 !مطالباتشان

c.ir/fa/news/6167572http://www.yj 

  

 کارگران آذرآب اراک به حقوق های معوقه دیگر باره اعتراض 
 

  http://www.yjc.ir/fa/news/6167572؛

http://www.chaharfasl.ir/news/132082/%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-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.yjc.ir/fa/news/6167572/%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1


 

  

 میلیون کارگر با قرارداد موقت۲۱فعالیت  در گفتگو با مهر مطرح شد؛

http://www.mehrnews.com/news/4032866 

 

 

 

 

 

رئیس اتحادیه  ،فتح هللا بیات :آمده است  ۵۹۹۶تیر  ۰۲سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،

میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح  ۵۰کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت 

صد ها خبر دیگر ، امجموعه کنار درموارد فوق ...  .ها انتقاد کرد از کارگاهطبقه بندی مشاغل در بسیاری 

ن ایران ارث حین کار کارگتکاندهنده ای از حواد کنار صحنه های درفعل و انفعاالت کارگران ایران را 

 . کل اخبار تیر ماه را پوشش می دهد 

*** 

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

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

 . گران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم دادروزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کار

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

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

 .را بازتاب خواهم داد 

. 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 

 . مربوط گردید

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

 :ی هفته روزشمار کارگر



 در ها قراردادموقتی وضعیت بهبود از خبری با وجود وعده های مکرر؛

 نیست نفت صنعت

 

 
با وجود وعده های مکرر   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 

در ماههای گذشته .مسئولين، هنوز کارگران قرارداد موقِت صنعت نفت، تبدیل وضعيت نشده اند
يچ اقدام بارها وعده تبدیل وضعيتِ کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت مطرح شد اما تا کنون ه

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 اميدواری ميان کارگران پيمانکاری و 

انداز قرارداد موقت در صنعت نفت ایجاد کرد؛ اما تا حاال که شش ماه از این وعده گذشته، چشم 
یکی از مشکالت اصلی شاغلين در صنعت  .روشنی از تالش برای ساماندهی به چشم نميخورد

کارکنان قرارداد موقت که از امنيت شغلی نيز بی بهره اند، . نفت، تنوع قراردادهای شغلی است
داد در مقایسه با رسمی ها دستمزد پایين تری دارند؛ عالوه بر آن کارگران پيمانکاری که طرف قرار

با شرکت های دست چندم هست، نسبت به قراردادمستقيم ها از مزایای شغلی کمتری بهره 
 .مندند و عالوه بر بيکار شدنهای گاه و بيگاه، دستمزد خود را هم اغلب مرتب دریافت نميکنند

خواسته اصلی کارگران قراردادموقت در صنعت نفت، تبدیل وضعيت و رفع تبعيض در صنعت نفت، 
  .تروشيمی کشور استگاز و پ

 پا بدون کولبر   «فیضی یونس»

 

 
 

در روزهای گذشته تصاویری در   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 
در .فضای مجازی از کولبری منتشر شده که هر دو پایش را در انفجار مين از دست داده است

اگرام منتشر شد که واکنش خيليها را برانگيخت؛ خيليها روزهای گذشته، تصاویری در اینست
نوشتند باید بر این اوضاع خون گریست؛ خيلی ها تعجب کردند و خيلی ها خواستند که بيشتر 

فيضی دو .یونس فيضی اهل پيرانشهر است؛ او از قرار معلوم کولبری ميکند اما پا ندارد.بدانند
داده است، خواهر و برادرش هم در همين حادثه جان  پایش را در کودکی در انفجار مين از دست

 .خود را از دست داده اند؛ حاال او کولبر است؛ کولبِر بدون پا

این تصاویر منتشر شده بار دیگر حساسيت ها نسبت به کولبری و کولبران در مناطق کردنشين را 
 .برانگيخته است

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
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510996-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7


 برای دولت توان/محرومند درمانی امکانات بیشتر از تهران نشینان حاشیه
 است محدود جدید بیمارستان ساخت

 
معاون درمان ، محمد آقاجانی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲رش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به گزا

توان دولت : وزارت بهداشت با بيان اینکه ما در حوزه درمان با وضعيت مطلوب فاصله داریم، گفت
گذاری بخش  ها و مراکز درمانی جدید محدود بوده و نيازمند به سرمایه در ساخت بيمارستان

هستيمدرباره عدم دسترسی ساکنان حاشيه شهرها به خدمات بهداشتی و درمانی غيردولتی 
او .ارائه خدمات به حاشيه شهرها شامل خدمات در حوزه درمان و بهداشت است: اظهار کرد
در حال حاضر بيش از ده ميليون نفر از ساکنان حاشيه شهرهای بزرگ دارای پرونده : ادامه داد

آقاجانی با اشاره به ....شود ها عرضه می اشتی و دارویی به آنبهداشتی شدند و خدمات بهد
تر است،  در مورد خدمات درمانی و بيمارستانی مشکل ما جدی: مشکالت در حوزه درمان گفت

های طوالنی مدت و بسيار سنگين نياز دارد به طور مثال در حاشيه شهر  گذاری چراکه به سرمایه
ها  شرقی تهران که بيش از دو ميليون نفر در هر کدام از آن تهران در دو گوشواره حاشيه غربی و

مان بسيار بسيار کم است و ساکنان این مناطق  های بيمارستان ساکن هستند، تعداد تخت
 .ای تهران از خيلی از امکانات محرومند حاشيه

 دهد تسنیم گزارش می

 نامعادله اشتغال و بیکاری/ های تکراری اشتغالزایی با طرح

 

درست است که مشکل بيکاری : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۲ به گزارش خبرگزاری تسنيم ، جمعه 
ریشه در سال های طوالنی دارد و مختص به چند سال اخير نيست وحل مشکل بيکاری از 

از آنجایی که اشتغال جوانان، ارزش محوری . دغدغه های مسئولين در همه دولت ها بوده است
  ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره دغدغه ری به عنوان پدیدهجامعه است و رفع بيکا

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 نيروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه

سياری از کشورهای در حال توسعه، بيکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی امروزه در ب .شود
های اخير به ویژه در حال حاضر، کشورمان عالوه بر معضل  شود به طوری که در سال شناخته می

های روانی،  بيکاری، گریبانگير پيامدهای ناشی از آن و مشکالت دیگری همچون فقر و ناهنجاری
دولت در جهت حل معضل ... .است... مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طالق و خرابکاری و بزهکاری، 

های  طرح مشوق»و « طرح تکاپو»، «مهارت آموزی در محيط کار واقعی» ،«کارورزی  طرح»اشتغال 
مهارت »چهار طرح اشتغالزایی را در قالب برنامه جامع اشتغال فراگير طراحی کرد که « کارفرمایی

برخی از کارشناسان بازار کار معتقدند که مشکل . نقش محوری داردطرح اصلی 2در « آموزی
ها منجر به  نيست و معتقدند که این طرح« عدم مهارت»امروز بيکاری در کشور ما تنها معضل 

اگر معتقدیم بحران بيکاری ....چرا که تکرار طرح های قبلی اشتغال زایی است. شود اشتغال نمی
ن اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه ایران در سالهای آینده ترین بحرا ترین و خطرناک مهم

باید به عنوان اولویت اول نظام سياسی « حل چالش بيکاری»بندی اهداف ملی،  است، در رتبه
 .یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود
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 ۵ در محور اجتماع تیم هزار ۵ استقرار:بندپی مطرح کرد محسنی 
 اعتیاد کاهش برای پرریسک محله هزار

 
محسنی بند پی ، انوشيروان :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به گزارش 

نشينی، مفاسد اخالقی و  اعتياد، طالق، حاشيه؛ ی با بيان اینکهریيس سازمان بهزیست
های اجتماعی هستند که تهدیدات جدی برای جامعه محسوب  اجتماعی از جمله آسيب

هزار نوزاد معلول جلوگيری  03تا  22های غربالگری از تولد  با انجام برنامه :او گفت .شوند می
هزار محله  2هزار تيم اجتماع محور را در  2معه برای کاهش اعتياد در سطح جا: کردیم، گفت

های اجتماعی را در  ما در سازمان بهزیستی کنترل آسيب :بيان داستاو  .پرریسک مستقر کردیم
های دولت تدبير و اميد برای  دستور کار قرار دادیم و تالش کردیم از نقطه نظرات علمی و سياست

محور را در این راستا در دستور کار خود قرار  ها استفاده کنيم و سه مقابله با این آسيب
توانمندسازی آحاد جامعه در بعد اشتغال از : ریيس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد....دادیم

هزار معلول شرایطی فراهم شد تا با توانمندسازی  84خوشبختانه برای . دیگر اقدامات است
ندی از مسکن با همکاری بنياد م مشکل اشتغال آنها برطرف شود همچنين در خصوص بهره

افزایش مستمری . شوند هایی که بيش از دو معلول دارند صاحب مسکن می مسکن همه خانواده
 .گر کميته امداد و سازمان بهزیستی از دیگر اقدامات بوده است تحت دو سازمان حمایت

 کارگر بدنبال پلمب معدن هردورورد 59بیکاری

/07/post_793.htmlb.com/J/2017-http://www.azadi 

درپی رای دیوان عدالت اداری،   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲به نوشته وب سایت آزادی بيان، جمعه 
در  به گزارش یک منبع خبری محلی،طرح دعوی .کارگر آن بيکارشدند52معدن هردورورد پلمب و

ا بهمراه شکن و دستور اجرای عملياتی آنر دیوان عدالت اداری صدوررای پلمپ کارخانه سنگ
کند و موجب اشتغال مستقيم  دوآب فعاليت می -جاده بلده 2در کيلومتر  معدن هردورورد .داشت

 .نفرشده است 52بيش از 

 نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان عنوان کرد

لزوم اختصاص بیمارستان به کودکان / افزایش تعداد کودکان کار در ایران
 کار

96042312878http://www.isna.ir/news/ 

 
 

نایب رئيس  ،طاهره پژوهش :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جمعه 
جهان آمار کودکان متاسفانه عليرغم آنکه در سطح : انجمن حمایت از حقوق کودکان، عنوان کرد

کار رو به کاهش بوده اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستيم و تا زمانی که 
: گفتاو  .ساختارهای اقتصادی کشور اصالح و فقر ریشه کن نشود، این روند ادامه خواهد داشت

ه ها سر به هزار تومان است، درحاليکه قيمت اجاره خان 433زمانيکه حداقل دستمزد یک کارگر 
فلک ميزند، با یک محاسبه سرانگشتی می توان فهميد که با این ميزان حقوق و دستمزد حتی 

توان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل ها بهره مند بود؛ به این ترتيب وقتی از اوضاع  نمی
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که در اقتصادی نا به سامانمان آگاه نيستيم و ساختارهای غلط را اصالح نميکنيم؛ عجيب نيست 
هزارتومان به هر کودک کار می توان  23آیين نامه هایمان مدعی آن شویم که با پرداخت ماهيانه 

وی افزود، ... .آنان را به چرخه تحصيل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگيری کرد
ی و چنانچه بخواهيم کودکی را از چرخه توليد خارج کنيم، باید درک صحيحی از شرایط اجتماع

متاسفانه کودکان کار درحال حاضر هزینه اجاره خانه و معيشت ... .اقتصادی کشور داشته باشيم
خانواده خود را تامين می کنند و اگر کار را از آنها بگيریم به طور کلی از صحنه روزگار محو خواهند 

نم پژوهش خا .شد؛ به همين دليل است که مسئولين باید در جهت اصالح ساختارها اقدام کنند
دولت ها موظف به تضمين رشد کودکان هر جامعه هستند؛ به این ترتيب مسئله کودکان : گفت
یک موضوع اجتماعی بوده که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار های صحيح   کارنيز

 .ناشی می شود و قابل تقليل به قشر و گروه خاصی نيست

 سقوط کارگر شرکت نفت پیست آبعلی به داخل کانال آسانسور

 

آمده  ۶۹۲۱تير  ۳۲جمعه  ،پایگاه خبری تارود به نقل از شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
احتياطی کارگر شرکت نفت پيست آبعلی از طبقه دوم ساختمانی  ظهر امروز به علت بی  :است

در این حادثه فرد سقوط کننده ار اتفاع کانال آسانسور با .کند به داخل کانال آسانسور سقوط می
همچنين فرد مصدوم شده پس از رهاسازی .شود شکستگی شدید دست، سر و کمر مواجه می

( ع)احمر جهت مداوای اوليه، توسط عوامل اورژانس امامزاده هاشم   ل مل جمعيت هالتوسط عوا
 .به بيمارستان سوم شعبان دماوند انتقال داده شد

 هایشان خانواده همراه به لرستان مخابرات تعدیلی کارکنان تجمع
 

( تيرماه 22)روز گذشته   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 
مخابرات این استان تجمع کردند؛ این کارکنان به  کارکنان تعدیلی مخابرات لرستان مقابل اداره

در این تجمع معاون اداره کار استان  .همراه خانواده هایشان در این تجمع شرکت کرده بودند
کارکنان شرکتی لرستان در هفته های .لرستان حاضر شد و با تجمع کنندگان به صحبت پرداخت

ته آنها عالوه بر طرح طبقه بندی مشاغل و خواس. گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند
در این تجمع  .تامين امنيت شغلی، بازگشت به کار همکارانی است که اخيرا بيکار شده اند

  .به تعدیلی ها وعده دادند که برای بازگشت به کار آنها تمهيداتی صورت خواهد گرفتاعتراضی، 

میلیارد تومان  ٠٢٤اختصاص : 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 ۶۹۲۱تير  ۳۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جمعه 
تفاوت حقوق فروردین ماه عامل سازمان تامين اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به مابه ال

با توجه به اینکه اعتبار مورد نياز : ميليارد تومان است، گفت ٠۳٤مستمری بگيران این سازمان 
تأمين شده است، ما به التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگيران تا پایان تير پرداخت می 

منشاء : گفتپاسخ به سوالی درباره همسان سازی حقوق مستمری بگيران، وی در  .شود
ایست که حداقل حقوق و دستمزد طبق قانون تامين اجتماعی برابر با  همسان سازی بگونه

های دولت آقای روحانی این همسان سازی از تورم هم بيشتر  در سال. افزایش شاغالن است
درصد افزایش  ۳۱درصد تا  ۱/۴۱امسال این رقم بين : نوربخش ادامه داد .افزایش یافته است
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در مورد مطالبه به حق مستمری بگيران در بعضی از مقاطع و چند سال یکبار . شده استتعيين 
اعمال می شود که در برنامه ششم توسعه پرداخت مطالبات پيش بينی شده و سازمان مکلف 

تصریح او  .انجام خواهد شد ۶٩است طی برنامه آن را اعمال کند و اولين مرحله آن تا پایان سال 
حفظ تعادل ميان همه سطوح پرداختی و انجام همسان . قبل این منابع تامين نشددر دولت : کرد

های موجود پرداخت مطالبات مستمری بگيران  سازی بسيار پيچيده است، اما با همه پيچيدگی
 ....در برنامه ششم پيش بينی شده است

 مزدی مطالبات بابت لرستان سازی ماشین کارگران تجمع
 

گروهی از کارگران ماشين   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جمعه به 
ساختمان استانداری، سازی لرستان تجمع با برپایی یک اجتماعی صنفی اعتراضی در مقابل 

این کارگران که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت .خواستار پيگيری مطالبات مزدی خود شدند
نشده دارند، می گویند حق بيمه ما نيز در ماههای گذشته پرداخت نشده و برای تعویض دفترچه 

مزدی نيست؛ مساله معوقات : یکی از این کارگران می گوید .های بيمه خود با مشکل مواجهيم
سال سابقه کار هستيم؛ اگر اوضاع به  83ما کارگران نگران آینده این واحد توليدی با بيش از 

همين شکل پيش برود، در آینده ای نه چندان دور این کارخانه تعطيل خواهد شد؛ همين االن هم 
 ...کار چندانی در کارخانه نداریم

ردن آتش در منابع ممنوعیت روشن ک»ها پیگیر مصوبه  سازمان جنگل
 «طبیعی

http://www.isna.ir/news/96042212728/ 

 
 

قائم مقام   ،ناصر مقدسی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جمعه 
، ۶۱آبخيزداری کشور ضمن اشاره به اینکه در سه ماه ابتدایی سال ها، مراتع و  سازمان جنگل

سوزی در منابع طبيعی داشتيم این درحاليست که در سه ماه اول سال  هکتار آتش  ۳۳٤٤حدود 
سوزی کاهش پيدا کرده  اگرچه سطح آتش. هکتار دچار حریق شد ۱۱۱٤خردادماه،  ۲۱تا پایان  ۶۹

از پيگيری مصوبه ممنوعيت روشن کردن آتش در .یافته است سوزی افزایش ولی دفعات وقوع آتش
درصد  ۱٤٤درصد تا  ۶۱وی با بيان اینکه .مناطق طبيعی در مجلس شورای اسالمی خبر داد

عامل انسانی به دو دسته : گيرد،گفت ها در ایران از طریق عوامل انسانی صورت می سوزی آتش
ها و رفتارهای غيرعمدی  انگاری ن را سهلشود که قسمت عمده آ می  عمدی و غيرعمدی تقسيم

دهد ولی بخشی هم بر اثر عامل عمدی است که برخی برای تصرف زمين منابع  شکل می
 ..کنند سوزی می طبيعی و سایر عوامل اقدام به آتش

 ها خراب و آب و برق قطع شد سیل در سیستان و بلوچستان، خانه
40617856-http://www.bbc.com/persian/iran 

 

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


  

باد و باران شدید در   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ به نوشته وب سایت بی بی سی ،شنبه 
های  خبرگزاری. روستا وارد کرده استهایی به چندین شهر و  سيستان و بلوچستان خسارت

های رسمی این خبر را تایيد  اند اما هنوز مقام ایران از مرگ یک نفر به دليل ریزش آوار خبر داده
های سيب و سوران، ایرانشهر و دلگان خسارت وارد کرده  سيل بيشتر در شهرستان.اند نکرده

متر و  ميلی ۱٤بيشترین بارندگی . است که در نوار مرکزی استان سيستان و بلوچستان هستند
 ...کيلومتری جنوب زاهدان قرار دارد ۲/٤ایرانشهر در . در ایرانشهر ثبت شده است

 

 مردم از هزینه دریافت :وگو با ایلنا مقام مسئول وزارت بهداشت در گفت

 /است محرز تخلف خصوصی های بیمارستان در غیرضروری خدمات بابت

 کنند شکایت توانند می مردم
 

 
 

سيد محمد حسين  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ ارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه گزبه 
های سنگين بابت  مدیرکل دفتر نظارت بر اعتبار بخشی وزارت بهداشت دریافت هزینه  ميردهقان؛

در : های خصوصی تخلف محرز دانست و گفت خدمات غيرضروری به بيمار را از سوی بيمارستان
پس از .توانند، آن را مطرح کنند تا بررسی شود ينه شکایت دارند میصورتی که مردم در این زم

های دولتی و دانشگاهی کشور، سيل مراجعات  اجرای طرح تحول سالمت در سطح بيمارستان
مردم به این مراکز درمانی باعث کم شدن حجم مراجعات بيماران به بخش خصوصی شده است 

های خصوصی خدمات غيرضروری و غيرمتداول  انکه این مسئله سبب شده تا برخی از بيمارست
او درباره نظارت بر عملکرد  ...ها دریافت کنند های هنگفتی بابت آن را به بيماران تحميل و هزینه

ای است که تخلفات  های دوره  ها، بازرسی بخشی از این نظارت: های خصوصی گفت بيمارستان
های سيستماتيک  ها توسط ارزیابی از این نظارت کنند، بخش دیگری در برابر قوانين را پيگيری می

 053  همچنين مردم از طریق سامانه. شود های ساليانه انجام می است که توسط اعتباربخشی
ها مطلع شوند و در صورتی که شکایت دارند آن را مطرح کرده تا  توانند؛ هم از قيمت تعرفه می

بق قوانين موجود در شورای عالی بيمه مصوب ها ط تعرفه: ميردهقان تاکيد کرد... . بررسی شود
و به هيات وزیران اعالم و پس از تصویب در هيات وزیران تعرفه مراکز دولتی، خصوصی و عمومی 

های صورت  بندی بنابراین برای همه این انواع براساس درجه. شود ها تعيين می غيردولتی و خيریه
 .ها هستند یت این تعرفهشود، و همه ملزم به رعا گذاری می گرفته تعرفه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/511140-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%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-5/511140-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%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-5/511140-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%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-5/511140-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


خواستار پرداخت حقوق تجمع اعتراضی کارگران کارخانه منیزیم فردوس 

 شان شدند 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1719469 

کارگران کارخانه منيزیم  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه  به گزارش خبرگزاری صدا و سيما ،
مور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی جهت فردوس همزمان با سفر عصمت سرفرازی معاون ا

ماه حق بيمه واخراج تعدادی 8ماه حقوق ،4بازدید از خط توليد کارخانه،دراعتراض به عدم پرداخت
دراستان ( شرکت شمش فلز رویال)کارخانه منيزیم فردوس .از همکارانشان اجتماع کردند

 .ند،واقع شده استبيرج-جاده فردوس 7خراسان جنوبي، شهرستان فردوس، كيلومتر 

 

 

ميزان معوقات کارگران کارخانه منيزیم فردوس را  ،مدیرعامل کارخانه منيزیم فردوس فرامرز کافی، 
ميليون تومان بدهی به شرکت های خدمات رسان آب،  733ميليون تومان اعالم کرد ونيز از  433

چرا : افزود وی.عامل خبر دادميليون تومان بدهی به بانکهای  233ميليارد و  4برق و گاز و نيز 
 27درصد اضافه تر یعنی نرخ  5درصد است بخش توليد باید  04وقتی نرخ سود تسهيالت بانکی 

 .درصد پرداخت کند که این ظلم به بخش توليد است

تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل 
 دفتر کارفرما

نفرازکارگران مجتمع 033بيش از :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه ، ی دولتی ایلنابه گزارش خبرگزار
ماه حقوق ووضعيت نامشخص بيمه تکميلی،دست 8نيشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت 

: گفت تجمع کنندهدرهمين رابطه یکی از کارگران .از کار کشيده و مقابل دفتر کارفرما تجمع کردند
تپه از اردیبهشت ماه  کارگران رسمی وقرار دادی مجتمع نيشکر هفت  پرداخت مطالبات مزدی

آنها هنوز پرداخت  ۶۱و  /۶های  سال جاری به تاخير افتاده همچنين پاداش و بهره برداری سال
در عين حال کارگران روزمزدی حاضر در تجمع امروز نيز افزودند جدا از مطالبات معوقه .نشده است

را از ( ۶۱)ردیبهشت وخرداد، دستمزد بهمن واسفند ماه سال گذشته سال جاری در دوماهٔه ا
های  مشخص شدن وضعيت بيمه تکميلی یکی دیگر از خواستهجدا از این  .اند کارفرما وصول نکرده

تاکنون به صورت ماهانه از دستمزد آنها کسر  ۶۱های آن از پایيز سال  معترضان است چراکه هزینه

 .ارائه خدمات به آنها نامعلوم استشود اما ظاهرا شرایط  می

 اینبارنوبت به شاغلین رسید؛  اعتصاب در نیشکر هفت تپه

بدليل ناتوانی کارفرمای خصوصی شرکت   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه برپایه خبر دریافتی ، 
ماه گذشته در انجام تعهدات قانونی خود همواره شاهد اعتصابات متعدد دراین شرکت ۱۱طی 



سازمان .پيمانکاران طرف قراردادشرکت.ماشينهای استيجاری.نی بران.ازنشسته هاهستيم ب
سازمان اب وغيره ازجمله طلبکاران عمده شرکت .امورمالياتی.برق.اداره گاز.تامين اجتماعی

نيشکرهفت تپه هستند که بصورت مکرر و به اشکال مختلف پيگير مطالبات خود از کارفرمای جدید 
 ۹۱٤شرکت با حدود . لباتی که ازاوایل دهه هشتاد تاکنون انباشته شدنداین شرکت هستتد مطا

ميليارد بدهی که مربوط به زمان دولتی بودن ان است طی مناقصه ای با مبلغ یکهزارميليارد به 
بخش خصوصی واگذار گردید وطبق شرایط مناقصه خریداران بدهی شرکت راتقبل کرده اند 

دولت وسازمان خصوصی سازی پرداخت کنند ازبهمن ماه سال  ومابقی مبلغ را بصورت اقساط به
کارگران ... تاکنون تقریبا هرماه بایدکارگران برای حقوق ومطالبات خود ، دست به اعتصاب بزنند/۶

 ...به این واگذاری معترض و برای احقاق خود مطالباتی خویش همواره در اعتصابند 

رگران در ایران در رابطه با درگذشت ناگهانی اطالعیه اتحاد بین المللی در حمایت از کا
طبقه کارگر ایران یکی از یاران ثابت قدم خود را از  - رفیق رحمان نجات و اندوه ناک

 دست داد

 

در حيرت و ناباوری اطالع یافتيم  که    :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه برپایه اطالعيه دریافتی ، 
نجات در شهر سليمانيه، کردستان عراق، در اثر یک ، رفيق رحمان ۳٤۱٩جوالی  /۱روز جمعه 

سال از اعضای اتحاد بين  ۱۱رفيق رحمان نجات بيش از  .حادثه ناگوار جان خود را از دست داد
خبر جان باختن دردناک و . المللی و از فعالين و همکاران صميمی، دلسوز و توانای ما در کانادا بود

رفقای ما در کانادا که سالهای . ی عميق  فروبرده استشوک آور رفيق رحمان ما را در اندوه
سال با رفيق رحمان از نزدیک و بطور روتين و روزمره همکاری، رفاقت و دوستی داشته اند بيش 

ما به زودی و در فرصت مناسب، بيشتر در ... .از همه ما در بهت، ناباوری و سوگ به سر می برند
و یادش را آنچنان که شایسته یار، همراه و مبارزی چون مورد زندگی پربار رحمان خواهيم گفت 

ما درگذشت نابهنگام، دلخراش و دردناک رفيق رحمان نجات را به  .اوست گرامی خواهيم داشت
حزب کمونيست ایران، به کليه رفقا و یاران اتحاد بين المللی، به ویژه رفقای کانادا، به آرام بسيار 

يز به کليه فعالين جنبش کارگری و سوسياليستی و دوستان و عزیز، به رفيق مينوی گرامی و ن
یادش گرامی و راهش پررهرو ۴  درود بر رحمان نجات .بستگان رحمان نجات تسليت می گویيم

 اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران۴ !باد

مقابل بخشداری جزیره " خاک سرخ هرمز"بیکارشده معدن  کارگران تجمع 

 هرمز

tp://sedayiran.com/fa/news/154200ht 

آمده  ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه  ،به نقل از خبرگزاری مهربه گزارش خبری وب سایت صدای ایران 
کارگر بيکارشده معدن خاک سرخ بدنبال تعطيلی ناگهانی معدن دست به تجمع مقابل 02 :است

تالفات داخلی تعاونی این کارگران علت تعطيلی این معدن را اخ .بخشداری جزیره هرمز،زدند
بهره بردار اصلی این معدن یک شرکت خصوصی به نام شرکت باستان . مرزنشينان اعالم کردند

تعاونی . درصد از سهام این شرکت به مردم هرمز واگذار شده است ۹٤معدن پودر بود و 
ن خاک نماینده کارگران معد.مرزنشينان هم به عنوان نماینده مردم در این شرکت مشارکت دارد



نفر از  ۱با توجه به برگزاری انتخابات هئيت مدیره تعاونی مرزنشينان و انتخاب : سرخ هرمز گفت
اهالی به عنوان نمایندگان مردم در تعاونی مرزنشينان، تعدادی از اعضای این تعاونی سر به 

ن اقدام به ناسازگار گذاشته و اقدام به شائبه سازی کردند تا جایيکه اداره تعاون استان هرمزگا

 ....انتصاب افراد دیگری کرد

کارگر  955بازگشت به کار  :مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد
 اخراجی نساجی بروجرد

http://www.isna.ir/news/96042413693 

 
 

مدیرکل تعاون،  ،علی آشتاب :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه 
وی با بيان  .کارگر اخراجی نساجی بروجرد خبر داد 233کار و رفاه اجتماعی از بازگشت به کار 

شود، استفاده می اینکه بيمه بيکاری به عنوان یک ابزار کمکی و حمایتی برای فعاليت اقتصادی
ميليارد تومانی در نظر گرفته  9835گذاری در سند اشتغال امسال افق برای سرمایه: بيان کرد

های کارآفرینی است و با اشتغال یکی از شاخص .هزار نفر فراهم شود 22شده تا زمينه اشتغال 
 .راهم کندتواند زمينه قطع وابستگی کشور و زمينه درآمد را ف  شناسایی بازار هدف می

های ای باشد که اثرات زیادی دارد؛ مبارزه با آسيبباید نگاه کارفرمایان توسعه: آشتاب اظهار کرد
اجتماعی، رفع فقر، پيوند بين دانشگاه و صنعت جذب فارغ التحصيالن بازار کار از اثرات آن 

انسانی کاهش نرخ بيکاری نوید بخش است و با توان علمی و ظرفيت : وی بيان کرد .است
 ....کندتوانيم در کاهش نرخ بيکاری تالش کنيم و مرکز آمار نيز آن را تایيد می می

هزار نفر  ۰٤٤  میلیون و 2مدیر درمان تامین اجتماعی استان نیز از ویزیت 
 .در مراکز تامین اجتماعی لرستان خبر داد

در مراسم همایش همایش دکتر امين بهاروند  : در ادامه این خبر آمده است  به گزارش ایسنا،
کار کارآفرینان ارزشمند است اگر یک نفر از استان به هر : تکریم کارفرمایان و کارآفرینان، اظهار کرد

 .صورتی مشغول به کار شود عبادتی ستودنی است
ایم و در راستای تامين تجهيزات پزشکی داشته  در چهار سال گذشته پيشرفت خوبی: وی افزود

 .مرکز استان تجهيزات پزشکی کامل شده است 02یم که در ا به جایی رسيده
طی سال گذشته در زمينه خرید تجهيزات : مدیر درمان تأمين اجتماعی لرستان اضافه کرد

که در مدت زمان یاد شده به ارزش بيش   طوریپزشکی در استان رشد مطلوبی داشتيم به
 .مراکز استان خریداری شدميليون تومان تجهيزات برای  ۱٤٤  ميليارد و ۱٩  از

دستگاه : بهاروند با اشاره به نوسازی تجهيزات پزشکی مراکز تامين اجتماعی لرستان بيان کرد
گذشت با اقدامات صورت سال از عمر آن می ۳۱  آباد کهتامين اجتماعی خرم« سی تی اسکن»

 .روزرسانی شد گرفته به
راکز تامين اجتماعی لرستان طی سال هزار نفر در م ۱٤٤  ميليون و 2: وی اضافه کرد

هزار نفر مورد  0٩اند که از مجموع افراد آنها هزار نفر نيز بستری شده ۳٩ویزیت شدند؛   گذشته
 .عمل جراحی قرار گرفتند

 

 «سخت سی» شهرداری کارگران دستمزد پرداخت در ماهه۷ تاخیر
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 ۱٤۹پرداخت حقوق حدود   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه  به
ماه به تاخير افتاده  ٩دست کم  ،حمددر استان کهکيلویه وبویر ا« سی سخت»کارگر شهرداری 

اند مربوط به  ها دریافت کرده به گفته کارگران شهرداری سی سخت، آخرین حقوقی که آن  .است
 .است که کارفرما آن را اخيرا به حساب کارگران پرداخت کرده است ۶۱دستمزد آبان ماه سال 

ترین عامل این  با بيان اینکه مهم کارگران مورد نظر که به صورت رسمی و قراردادی مشغول کارند
مشکالت شهرداری : وقفه هفت ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه گفتند

های مختلف دولتی  سی سخت از چندین سال پيش از زمانی آغاز شد که بسياری از نهاد
این کارگران که  به نقل از....کنند وخصوصی از پرداخت به موقع عوارض شهرداری خوداری می

ها  شود که سال ساله در شهرداری سی سخت هستند، گفته می۱۲تا  ۹دارای سوابق بخشا 
به صورت روزمزدی در مجموعه شهرداری مشغول کار بودند که در سال جدید نوع قرار داد کاری 

 .ها با شهرداری تغيير کرده وبصورت قرار دادی در آمده است آن

تاالب در  ۰٤٤٤وجود بیش از  :االبهای ایرانمدیر ملی طرح حفاظت از ت
 برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند ٢٤٤ها  تاالب/ کشور 

http://www.isna.ir/news/96042312941 

 

 
 

 ،مهندس ابوالفضل آبشت :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ نا، شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایس
برابر جنگلها و  ۱٤ها تقریبا بيش از  تاالب: های ایران تاکيد کرد مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

با بيان اینکه در حال حاضر بيش از وی  .برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند ۳٤٤بيش از 
توانند  ها آبگيرهای طبيعی یا مصنوعی هستند که می تاالب: ریم گفتتعریف برای تاالبها دا ۱٤

تواند در تاالبها ساکن یا  آب می همچنين . دائمی و فصلی، شور، شيرین یا نيمه شور باشند
که   شوند های درون خشکی و مصنوعی محسوب می جاری باشد؛ در نتيجه آنها مجموعه تاالب

 .و همين طور دریاچه های پشت سد هستندشامل آب بندها و استخرهای آبياری 
این تاالبها در حالت بيشترین جذر   .تاالبهای ساحلی و دریایی نيز وجود دارد در ایران : وی افزود

. شوند یعنی وقتی ارتفاع آب کمتر از شش متر باشد، جزو مناطق تاالبی به حساب آورده می
توانند آبی و خشکی  یعنی می شوند؛  ه میهای بينابينی نيز شمرد تاالبها به عنوان اکوسيستم

تنوع زیستی بسيار غنی را ایجاد  این موضوع، به همراه عمق کم و شرایط خاص تاالبها . باشند



آمارهای اقتصاد   :آبشت با اشاره به کارکردها و خدمات تاالبها از نظر اقتصادی، ادامه داد.کند می
برابر اراضی  ۳٤٤برابر جنگلها و بيش از  ۱٤از  دهند تاالبها تقریبا بيش محيط زیست نشان می

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای ایران در خصوص تعداد .کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند
بيش از هزار تاالب در ایران داریم که وسعت آنها در حدود : تاالبهای کشور نيز توضيح داد و گفت

آنها در کنوانسيون رامسر ثبت شده و اهميت  ميليون هکتار از 0.2سه ميليون هکتار است که 
است که حفظ  سازمان حفاظت محيط زیست سالهاست به این موضوع رسيده. بين المللی دارند

و احيای تاالبها ممکن نيست مگر اینکه تمام اتفاقات حوضه آبریز یک تاالب به نحو مطلوبی 
 .مدیریت شود

 

جامعه مورد تعدی قرار  کودکان کار در :نایب رئیس کمیسیون اجتماعی
 گیرند می

http://www.isna.ir/news/96042413237 
 

نائب   ،محمدرضا بادامچی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه 
های الزم گفت  يس کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکالت کودکان کار و نبود مراقبترئ

های زیادی روبرو هستند  های الزم از سوی خانواده با ناامنی که کودکان کار به دليل نبود مراقبت
در وی  .که متاسفانه مواردی همچون دزدیدن آنها و فروش اعضا و جوارحشان نيز وجود دارد

وقتی : ش به انتشار اخباری در خصوص دزدیدن کودکان کار و فروش اعضا و جوارح آنها گفتواکن
گذاری ناامن و فساد اداری در کنار اعتياد وجود دارد،  کند و سرمایه ای بيکاری بيداد می در جامعه

د شون های بسيار روبرو می های خانگی نيستند، نيز متاسفانه با ظلم کودکان کار که تحت نظارت
آنها یک . ها کاری به کودکان کار ندارند خانواده: وی افزود .و خطرهای فراوانی پيش روی آنهاست

شوند تا سر  کودکانی که به پيمانکاران داده می. روند روند و روزی دیگر نمی روز به خانه می
. شود یهای اجتماعی را موجب م ها گدایی کرده یا گل فروشی کنند، همه این ها ناامنی چهارراه

کودکانی که توان دفاع از خود را ندارند و ممکن است هر اتفاق ناگواری برای آنها رخ دهد که 
بادامچی  .متاسفانه مواردی درباره دزدیدن آنها و فروش اعضا و جوارحشان گزارش شده است

مسئوليت مستقيم رسيدگی به وضعيت : درباره نحوه رسيدگی به وضعيت کودکان کار گفت
هایی همچون شهرداری و نيروی  کار با سازمان بهزیستی است که طبق قانون ارگانکودکان 

ها  انتظامی باید همکاری الزم را انجام دهند که متاسفانه براساس گفته بهزیستی شهرداری
 ....کنند همکاری خوبی نمی

 درصد شد ۱۰جمعیت غیرفعال اقتصادی / بازار کار« پنهان»پدیده 
  محمد جندقی: گزارش /

http://www.mehrnews.com/news/4030700 

 

افزایش جمعيت غيرفعال   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
درصد از  ۹۱تحوالت بازار کار « پنهان»اقتصادی در حالی روبه افزایش است که به عنوان یک پدیده 

های کالن اقتصادی و  بازار کار سياست تحوالت .دهد جمعيت در سن کار را به خود اختصاص می
. دهند های نرخ اشتغال و بيکاری را تحت تاثير خود قرار می جمعيتی گره خورده است که شاخص

یکی از مهمترین . های جمعيتی جمعيت فعال یا غيرفعال اقتصادی است یکی از این شاخص



ین افراد نه جزئی از شاغالن معضالت کنونی بازار کار، افزایش تعداد جمعيت غيرفعال است که ا
در حال حاضر جمعيت غيرفعال زیادی در کشور به عنوان یک  .شوند و نه بيکاران محسوب می

کند به عبارتی این پدیده در اثر اینکه افراد شرایط  در تحوالت بازار کار خودنمایی می« پنهان»پدیده 
دهد بخش  بررسی آمار نشان می.  یدآ دانند به وجود می را برای ورود به بازار کار مساعد نمی

دهد که این پدیده در جای خود  عمده جمعيت غيرفعال را جوانان و نيروی تحصيلکرده تشکيل می
تحليل آمار  .رود های اجتماعی و اقتصادی به شمار می هشدار جدی برای بروز انواع نابسامانی

درصد از جمعيت در  ۹۱طور متوسط  به /۶تا  /۴های  سال  بازار کار نيز حاکی از آن است که طی
درصد از جمعيت در سن کار جمعيت فعال بوده  ۲۶اند و فقط  سن کار جزء جمعيت غيرفعال بوده

هزار نفر به جمعيت شاغل  ۲٤٤در عين حال طی دو سال گذشته حدود یک ميليون و ... .است
از جمعيت غيرفعال در  کشور اضافه شده و این افزایش اشتغال در شرایطی رخ داده که انباشتی

 .اند اقتصاد کشور شکل گرفته و طی دو سال اخير بخشی از آنها تصميم به ورود به بازار کار گرفته

 کشف سیگار آمریکایی  /قاچاق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/24/1464574 

 

 

انواع سيگار آمریکایی توسط    :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه  ،خبرگزاری تسنيم به گزارش
نخ سيگار اسی  ۲ ....نخ سيگار مور، ٩٧ ...ماموران گمرک در ميلک از یک دستگاه اتوبوس ورودی

 .اسی گلد کشف کردند  ۱٠٧... الیت و

شناسایی و پلمب یک کارگاه تولید  :دادستان کرمانشاه خبر داد /قاچاق
 مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی

http://www.isna.ir/news/96042413481 

 ،محمدحسين صادقی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه 
اه توليد و توزیع مشروبات الکلی دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه از شناسایی یک کارگ

هایی مبنی بر وجود یک  در پی وصول گزارش: گفتوی  .تقلبی و دست ساز در کرمانشاه خبر داد
های کرمانشاه و  کارگاه توليد و توزیع مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز در یکی از محله

وی  .ه کارگاه صادر شدها، دستور قضایی و مجوز ورود پليس ب اطمينان از صحت و سقم گزارش
عدد بطری مشروبات الکلی دست ساز تقلبی با برند  75با ورود به کارگاه مزبور تعداد : افزود

بطری  8333ليتر مشروب الکلی دست ساز،  93پاکت نيم ليتری مشروب،  03خارجی، تعداد 
دستگاه  های مشروب و دو خالی،تعداد زیادی نشان از برندهای معروف جهت نصب بر روی بطری

 ....پلمب مشروبات الکلی کشف و ضبط شد

 گفتگو با کولبری که پا ندارد / او به فقرا هم کمک می کند

  http://vista.ir/news/35512625ا
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یونس    :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ ، شنبه  عصرایران؛ احسان محمدیبه نوشته وب سایت خبری 
کولبری در کوه و برف و دره . باورش دشوار است. کولبری می کند سال است بدون پا 28فيضی 

تنها می شود با قاطر و . های عميق مرزهای کردستان و آذربایجان غربی، جایی که جاده نيست
چطور کسی می تواند با دو پا که از باالی زانو قطع شده اند کولبری . پاهای چابک از خطر جست

 کند؟

: صفحه اینستاگرامش عکس یونس فيضی را منتشر کرد و نوشتدر  علی کریمی فوتباليست
یکی از )اهل پيرانشهر . فيضی هستم یونس .. «هميشه مرغ همسایه غازه! یک عکس یک بغض»

. این کار را از روی اجبار انتخاب کردم  (شهر های کردنشين استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران
من سرپرست و نان آور یک خانواده ام و باید کار . سانی نيستکار آ. کاسبی و شغل دیگری ندارم

این کار برای کسی که پا دارد هم سخت است اما باز برایم آسان تر از این است که دست گدایی   .کنم
خطر دستگيری و حتی کشته شدن و بدبختی را قبول کرده ام اما باز برایم از . طرف کسی دراز کنم

تا - ....هيچوقت این کار رو نکردم و هيچوقت هم گدایی کسی را نمی کنم. است گدایی برای پول آسان تر
خودم عرق می ریزم . تقاضایی ندارم. حاال پيش هيچ مسئولی در شهر نرفته ام که به من کمک مالی کند

 .ممکن است بگویند طرف دیوانه است اما من دستم را دراز نمی کنم. و نان بازوی خودم را می خورم

 وضعیت اشتغال زنان در لرستان بررسی

 گزارش از سمیرا عزیزی خبرنگار ایسنا

http://www.isna.ir/news/96042413345 

 

 
ميزان اشتغال در یک جامعه   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه 

شود و هر چه که های مهم توسعه اقتصادی و نوسازی اقتصاد ملی محسوب مییکی از شاخص
... .دهنده توسعه این بخش استتعداد مشارکت اقشار مختلف از جمله بانوان افزایش یابد نشان

د کشاورزی لرستان در این رابطه ریزی و امور اقتصادی سازمان جها نامدار صيادی، معاون برنامه
توانند به عنوان  جامعه هدف و مخاطبين ما زنان هستند که در مرکز رشد و شتابدهی می: گفت

صندوق خرد روستایی در راستای  42صيادی از وجود ... .یک جایگاه مشخص ساماندهی شوند
ها عضو  این صندوقبانو در  0333حدود : حمایت از فرهنگ کار زنان روستایی خبر داد و گفت

صيادی با بيان اینکه در پرداخت تسهيالت اشتغالزایی سازمان ... .هستند که اقدام بزرگی است



هر فردی که ایده خوبی داشته باشد و بتواند توليد : تمایزی بين زنان و مردان وجود ندارد، گفت
 ... .شود و برای ما تنها توليد مهم است کند به بانک معرفی می

 ما مشکالت ترین بزرگ زا یکی حادیه خواربارفروشان بوکان؛رئیس ات

 است صنفی واحدهای تعطیلی
 

رئيس اتحادیه  ،یونس عباسی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، شنبه به 
اصناف بویژه صنوف توليدی به دليل وجود برخی قوانين دست و پاگير : خواربارفروشان بوکان گفت

کنند اما در صورت حمایت های بيمه ای می توانند از بکارگيری نيروی کار جدید خودداری می 
اصناف اصلی ترین تشکل : افزود وی  .نسبت به ایجاد فرصت های شغلی جدید اقدام کنند

اقتصادی کشور است و باید اجازه داد تا اصناف در حوزه تصميم گيری که مربوط به خودشان است 
ر حال حاضر با آن مواجه هستيم، تعطيلی یکی از مشکالتی که د: وی ادامه داد .، تصميم بگيرند

واحدهای صنفی است که علت آن رکود بازار و شرایط رقابت نابرابر است ؛ در این راستا باید با 
حذف قوانين دست و پاگير از حوزه کسب و کار دولت تسهيالت ویژه ای برای فعاالن اقتصادی در 

کوچک زمينه جذب سرمایه گذاران بيشتر را نظر بگيرد و با حمایت منطقی از بنگاه های توليدی 
حمایت های منطقی به افزایش توليد و : رئيس اتحادیه خواربارفروشان بوکان گفت .فراهم کند

اشتغال در کشور منجر می شود که در نهایت این مهم به نفع اقتصاد کشور و گامی در جهت رفع 
تغال به هم وابسته هستند تا زمانی که با توجه به اینکه توليد و اش . معضل بيکاری خواهد بود

وی اظهار اميدواری کرد مسئوالن با حذف ...  .توليد رونق پيدا نکند، قطعاً اشتغال شکل نمی گيرد
قوانينی که مانع ایجاد اشتغال می شود ، گام های بيشتری در حمایت از اصناف بردارند تا در 

ال بيشتری از مردم بخصوص جوانان فراهم توليد زمينه اشتغ –سال اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال 
 /.گردد

 افزایش تعداد کودکان کار در ایران
 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/32184 
 

 
 

 ،یزپناهعز :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ شنبه  ، ضيایی آرزو  قلم به آرمان روزنامه نوشته به
 .است یافته افزایش ایران در کار کودکان تعداد گوید می کودکان حقوق از حمایت انجمن رئيس نایب

 سوم یک تاکنون ميالدی۳٤٤٤ سال از کار کودکان تعداد المللی بين های سازمان اعالم براساس
 از قيقید آمار هرچند .است رسيده نفر ميليون ۱۹۴ به نفر ميليون۳/۹ از و است یافته کاهش

 کودکان این تعداد افزایش دهنده نشان قرائن و شواهد اما ندارد، وجود ایران در کار کودکان تعداد
 هرچند باشد، ایران به خارجی اتباع مهاجرت امر این دالیل از یکی شاید .است اخير های سال در
 ميان شکاف شدن بزرگ و اجتماعی رفاه سطح کاهش نام به مهمی مساله به باید این جز

 فقر، به مستقيمی های اشاره ها پژوهش و ها تحليل  همه .داشت اشاره ها هزینه و ها درآمد
 مختلفی عوامل .دارند خيابان و کار کودکان آمدن وجود به دالیل عنوان به ...و مهاجرت اعتياد،

 دیاداز) اجتماعی عوامل ،...(و عدالتی بی فقر، بيکاری، باالی شيوع) اقتصادی عوامل همچون
 از حمایتی قوانين کمبود بزرگ، شهرهای به کوچک شهرهای و روستاها از مهاجرت جمعيت،

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/511215-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/511215-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.armandaily.ir/


 جدایی یا فوت پرتنش، های خانواده پرجمعيت، های خانواده) خانوادگی عوامل ،...(و کودکان
 هویت، بحران) روانی و زیستی عوامل ،...(و والدین بزهکاری سابقه خانواده، در اعتياد والدین،

 بر کودکان حقوق از دفاع در دولتی های نظارت نبود و ...(و بزهکاری اعتياد، مدرسه، و خانه از ارفر
 ....اند داشته تاثير خيابانی  کودکان پدیده گيری شکل

 عدم و اجتماعی های نابرابری قانونی، خألهای مانند کودک کار برای متعددی دالیل :گوید می او
 از  مهاجرت گرانی، تورم، بيکاری، معيشتی، تنگناهای .رددا وجود ملی ثروت درست توزیع

 آسيب بروز باعث کشور به ...و افغان  پناهجویان مهاجرت نشينی، حاشيه کالنشهرها، به روستاها
 ها کارگاه و معابر در مدرسه، های نيمکت پشت در حضور جای به کودکان و شود می کار  کودکان
 از دیگر یکی کودک کار به مربوط قوانين به نکردن عمل :افزاید می عزیزپناه .کنند می پيدا حضور
 اجتماعی، و روحی جسمی، لحاظ از کودک که زمانی .هاست آسيب این بروز عوامل
 گردی زباله مانند ناگواری شرایط در مقابل در و نباشد جامعه و مادر پدر، حمایت و سرپرستی تحت
 نقصان دچار اجتماعی و روانی روحی، جسمی، نظر از را او جانبه همه رشد وضعيت این گيرد قرار
 ....شود می زده رقم آنها برای نامعلوم ای آینده و سرنوشت و کند می

 حلقه چاه غیرمجاز در لرستان 3951وجود 

http://www.isna.ir/news/96042413279 

 
 

مدیرعامل  ،رضا ميرزایی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳/ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شنبه 
: داشت اظهار وی  .حلقه چاه غيرمجاز در لرستان خبر داد 0270ای از وجود  شرکت آب منطقه

د که از این های شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات در استان وجود دار حلقه چاه 9789حدود 
 .ميليون مترمکعب است 922حلقه کشاورزی با تخليه ساالنه  8272ميزان 

تخليه ساالنه این : حلقه چاه مربوط به شرب است، افزود 250وی با بيان اینکه از این تعداد  
ای با آبفا و  های شرکت آب منطقه ميليون مترمکعب است که متأسفانه عليرغم همکاری 9ها  چاه

همچنين در  .اند ز مجوزات الزم برای آنها گرفته نشده و اکثراً به صورت غيرمجاز حفر شدهآبفار هنو
های  ميليون مترمکعب داریم و کل چاه 08حلقه چاه صنعتی با تخليه ساالنه  0240استان 

 .ميليون مترمکعب در سال است 84حلقه هستند که تخليه آنها  0270غيرمجاز استان 
های غيرمجاز به  درصد از چاه 54بيش از : ای لرستان خاطرنشان کرد قهمدیرعامل شرکت آب منط

 .اند که آبدهی آنها بين یک تا چهار ليتر در ثانيه استعميق و دستی حفر شده صورت نيمه
 92حدود  50طی سال : های غيرمجاز گفت چاه  وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه

 .حلقه چاه غيرمجاز در استان مسدود شده است 59و سال گذشته  028، 58حلقه، 

 !داد محیط زیست در بروجرد درآمده است

http://www.isna.ir/news/96042514533 



 
 

 ،وندمصطفی مصطفی :آمده است ۱۲۶۹تير  ۳۱به شنیک به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
ها باعث نابودی های غيرمجاز آب رودخانهبرداشت: رئيس اداره حفاظت محيط زیست بروجرد گفت

متاسفانه کشت برنج و هندوانه در اراضی کشاورزی شهرستان بطوری که  .شوداکوسيستم می
برای شاليکاری برنج کشاورزان آب : ودوی افز .گيرد که هيچ نظارتی بر روی آنها نيستصورت می

کنند که برای این کار به آب زیادی نياز است و در مقابل آفتاب این آب ها پمپاژ میرا از رودخانه
بریم و آبزیان جانوری و گياهی از آب را از بين می ،عمال با این کار: تصریح کرداو  .شودتبخير می

محروم : وی بيان کرد .شودالگوی کشت رعایت نمیمتاسفانه : اضافه کردوی  .روندبين می
شدن آبزیان از توليد مثل طبيعی در اثر تخریب، تخریب اجتماعات گياهی و جانوری، کاهش 

رئيس اداره حفاظت  .هاست ترین این آسيب کيفيت آب و فرسایش بستر و کناره رودخانه از مهم
ک حيثيت به طبيعت است و اگر های غيرقانونی هت این برداشت: محيط زیست بروجرد گفت

 .شود بخواهيم طبيعت را تخریب کنيم مشکالت ناشی از آن، روزی گریبانگير ما می

 

شهرک بازتوانی زنان »رئیس بهزیستی کشور ضمن مخالفت با ساخت
 اعالم کرد« دیده آسیب

در « طالق»مهار رشد /افغان و پاکستانی هستند« کودکان کار»درصد  80
 کشور

.isna.ir/news/96042514335http://www 

 
 ،انوشيروان محسنی بندپی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

: گفت« ک بازتوانی زنان آسيب دیدهشهر»رئيس سازمان بهزیستی کشور در خصوص ساخت 
هایی را به صالح جامعه  کنيم و ساخت چنين شهرک همواره از برچسب زدن به افراد پرهيز می

ای را  معتقدم اگر چنين رویه. کنيم همواره از برچسب زدن به افراد پرهيز می: افزودوی  .دانيم نمی
ه و در تضاد با نگاه اجتماع محور های اجتماعی در پيش بگيریم به ضرر جامع برای حل آسيب

در حال  .ها نتيجه عکس داده است آسيب  ایم که بگير و ببندها در حوزه خواهد بود و همواره دیده
را برای پذیرش معتادان سخت در « الگوی دادگاه درمان مدار»حاضر با همکاری خوب قوه قضایيه 

شوردر خصوص کودکان کار نيز رئيس سازمان بهزیستی ک ....دسترس عملياتی خواهيم کرد
های مردم نهاد نسبت به  با همکاری نيروی انتظامی و سازمان 52در آبان و آذرماه سال : گفت

درصد  20درصد کودکان کار پسر و  77دهد که  پذیرش این کودکان اقدام کردیم و آمارها نشان می
درصد افغانستانی و  92انی، درصد کودکان کار کشور ایر 05: بندپی ادامه داد.آنها دختر هستند

« اتباع»به گفته وی، مشکل کشور در زمينه کودکان کار مربوط به  .درصد پاکستانی هستند 09
است به طوریکه در حال حاضر کودکان کار افغانستانی، پاکستانی و جدیدا عراقی در سطح شهر 

 ....درصد آنها ایرانی هستند 23کنند و تنها  فعاليت می

 کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۰٤٤٤اعتصاب 

https://www.radiofarda.com/a/f6_iran_hafttapeh_workers_strik
e/28267952.html 



 

روز آمده است ؛ ایلنا  از قول خبرگزاری :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه فردا ، یکبه گزارش رادیو 
تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت  ۲٤٤٤بهمن از اعتصاب و اعتراض صنفی حدود  ۱۱دوشنبه 

این خبرگزاری به نقل از منابع خبری خود در مجتمع کشت و صنعت .نيشکر هفت تپه خبر داد
عتصاب کارگران از روز چهارشنبه ششم بهمن در واکنش به پرداخت نيشکر هفت تپه نوشت که ا

 ۱٤بعد از تجمع روز »یکی از کارگران به ایلنا گفت که .نشدن معوقات مزدی آنان آغاز شده است
بهمن کارگران، کارفرما بر اساس صورت جلسه ای که در روز های اخير تنطيم کرده بود یک ماه از 

نعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی را پرداخت کرد که در معوقات مزدی کارگران بخش ص
تپه  براساس این صورت جلسه، کارفرمای نيشکر هفت«.نتيجه آن، کارگران خشمگين شدند

بهمن، حقوق دی ماه را  ۱۱تا  ۱۳تصميم گرفته بود که حقوق آذر ماه کارگران را در فاصله روزهای 
تا  ۳۱اسفند و حقوق بهمن ماه را از  ۳۱تا  ۳٤را از  هفته اول اسفند، عيدی پاداش سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از یک کارگر شرکت کننده در اعتصاب، تشدید .پایان سال جاری پرداخت کند
اعتراض های کارگری در مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که در چند 

او با اشاره به اینکه کارگران در ....بات آنها نبوده استپيگير مطال« هيچ مقام دولتی»روز گذشته 
اجتماع روز دوشنبه خود همچنين خواستار تغيير برخی عوامل مدیریت خصوصی مجتمع کشت و 

 ۶۱و  /۶های  کم پاداش و بهره برداری سال اگر دست : صنعت نيشکر هفت تپه هستند، افزود
دليلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود  بههمراه حقوق کامل آذر ماه آنها پرداخت شود،

تن از کارگران بازنشسته این مجتمع که هنوز  ۳۱٤بر اساس این گزارش، بيش از .ندارد
اند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت  نتوانسته
بر که در فاصله  وران بيکاری کارگران نی آنها همچنين خواستار پرداخت شدن حق بيمه د.کرده اند

بر .اند، هستند در مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه مشغول کار بوده۶۳تا  ۹۴سالهای 
اساس گزارش ها، مشکالت اقتصادی این مجتمع پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در اسفند 

نيشکر هفت تپه به  پيش از این، کارگران مجتمع کشت و صنعت.سال گذشته بيشتر شده است
در ساليان اخير هم کارگران شماری از کارخانه ها در .خصوصی شدن این واحد اعتراض کرده بودند

ایران که پس از خصوصی شدن با مشکالت اقتصادی مواجه شده و یا تعطيل شدند، خواستار 
 .بازگرداندن آنها به بخش دولتی شده اند

 تسنیم گزارش می دهد

 ای باران نصف ایران تشنه قطره/ حوضه آبریز کشور ۰۱تیرماه خشک در    

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/25/1465366  

   



 

در حالی   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک ،خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادی
حوضه آبریز ادامه دارد که روند مصرف آب  ۲٤حوضه آبریز کشور از مجموع  /۱تابستان خشک در 

خبری  به گزارش.ا سير صعودی همراه بوده استبه علت افزایش دما در این نواحی کشور ب
 08در ( 59بيست و چهارم تيرماه )، از ابتدای تابستان سال جاری تا پایان روز گذشته تسنيم

ز ابتدای ا.حوضه آبریز، حتی یک قطره باران نيز نباریده است 03حوضه آبریز کشور از مجموع 
حلهرود و رودخانه  -زهره و جراخی -کارون بزرگ  -کرخه -تابستان برای حوضه هيا آبریز مرزی غرب

بختگان و  -طشک  -گاو خونی  -مهران و مسيل های جنوبی -کل  -کاریان و خنج  -کوچک؛ مند 
خواف و هامون  -ن پترگا -کویر در انجير  -ریگ زرین  -کویر سياهکوه  -سيرجان  -کویر ابرقو -مهارلو 

نياز به مدیریت حوضه آبریز؛  08از اینرو در این . هيرمند بدون باریدن قطره ای باران گذشت  -
مصرف آب در شهرها و روستاهایی که در این مناطق از شرق تا غرب و از مرکز تا جنوب کشور 

 .قرار دارند، بيش از پيش است

 ندپرستار فوت کرد ۰۱/ بر اثر سندروم سختی کار

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/25/1465585 
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محمد آدابی  علی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک، خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار سالمت
پرستار طی یک سال و اندی گذشته بر اثر  ۱۹ر از مرگ رئيس سازمان نظام پرستاری کشو،

پرستار کشور  09طی یک سال و اندی گذشته : اظهار داشتوی  .سندروم سختی کار خبر داد
از دنيا رفتند در حالی که در دنيا سندورم سختی کار مهار شده است و در  -به دليل سندورم کار 

پرستار از  09این : ادامه دادوی  .کنند ت نمیکشورهای دیگر پرستاران به دليل سختی کار فو
رئيس سازمان نظام ....سال سن داشتند 82تا  22مردان و زنان پرستار کشور بودند که بين 

حرف ما این است برای تربيت پرستار بيمارستانی کارگروه : پرستاری کشور بيان داشت
بيت پرستار بيمارستانی های مجوزهای الزم، روند تر مشخصی شکل بگيرد و پس از دریافت

 .های الزم انجام شود براساس ظرفيت

 ۵٤٤پرستارانی که با /  کار بگمارد وزارت بهداشت پرستاران بیکار را به

 شوند هزار تومان حقوق هم بیمه نمی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/25/1465554 
 

 

محمد شریفی  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک ،خبرگزاری تسنيم به گزارش خبرنگار سالمت
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره اینکه وزارت بهداشت در وهله نخست و   ،مقدم

ران بيکار را به کار بگمارد، از مشکالت پرستارانی گفت که قبل از تربيت پرستار بيمارستانی پرستا
شاید در بيمارستانهای تهران دچار : اظهار داشتوی .هزار تومان حقوق هنوز بيمه نيستند ۱٤٤با 

کمبود شدید پرستار هستيم ولی در دیگر شهرهای کشور اینگونه نيست و حتی پرستار بيکار 
بود پرستار در بيمارستانهای تهران بخشنامه کشوری صادر هم داریم بنابراین نباید به خاطر کم

هزار فارغ  02دانشکده پرستاری فعال هستند و ساالنه  042هم اکنون : وی ادامه داد.کرد
التحصيل پرستاری داریم و تربيت پرستار بيمارستانی می تواند در آینده باعث اشباع پرستار 

ه این کار تربيت پرستار بيمارستانی در شود، همچنين اصرار وزارت بهداشت این است ک
بيمارستانها صورت پذیرد ولی باید از شورای گسترش و شورای انقالب فرهنگی مجوزها الزم را 

همچنين برای تربيت پرستار بيمارستانی با هيچ کدام از : عنوان کردشریفی مقدم  .دریافت کنند
نه پرستار، انجمن علمی پرستاری و صاحبنظران پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری، خا

هزار  033سه تشکل دیگر پرستاری نظر کارشناسی گرفته نشده است و باید از مشورت جامعه 
 ...نفری پرستاری استفاده شود

کارگزاران بیمه کشاورزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی  تجمع اعتراضی
 !مقابل سازمان برنامه و بودجه برای باری دیگر

برای باری دیگر،جمعی از کارگزاران بيمه  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک ر دریافتی ،برپایه خب

 .کشاورزی در اعتراض به بالتکليفی استخدامی خود مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

 چند درصد ورودی بازار کار زن هستند؟

http://www.isna.ir/news/96042514328 
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بررسی نتایج یک تحقيق  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
اند حدود  کارشناسی از این حکایت دارد که از جمعيتی که طی سه سال اخير وارد بازار کار شده

های این تحقيق مشارکت زنان در بازار کار در سه سال  بر اساس یافته .رصد زن هستندد ٤/
درصد و در  ۳۶المللی فعال در کشور  های بين حضور زنان در شرکت. اخير افزایش یافته است

از  .درصد گزارش شده است ۳٤های دولتی  درصد و همچنين در شرکت ۲۳های خصوصی  شرکت
درصد و در  ۳۱درصد، در سطح مدیران ميانی  ۲۶ر سطوح غيرمدیریتی حضور زنان د  سوی دیگر

های این کارشناسان که ميزان فعاليت  یافته .درصد بازار کار بوده است ۱۶سطح مدیریتی عالی 
اند، نشان می دهد که حضور زنان در حيطه منشی  های مختلف را مدنظر قرار داده زنان در گروه

درصد  ۱٤درصد و طراحی و هنری  /۱در ترجمه و ترجمه همزمان درصد،  ۹٤گری و امور دفتری 
 .است

راهپیمایی کارگران کارخانه آذرآب اراک دراعتراض به خلف وعده کارفرما 
 !مبنی برپرداخت مطالباتشان

http://www.yjc.ir/fa/news/6167572 

 :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک ؛اراک از باشگاه خبرنگاران جوان استان های گروه   گزارشبه 
دست  کارگران کارخانه آذراب اراک دراعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی برپرداخت مطالباتشان

 .به راهپيمایی زدند ودوباره راهی مرکزشهر اراک شدند

  

ماه 0این کارگران پيش ازاین اول خردادماه درهفتمين روزاعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت
حقوق راهی مرکزشهر اراک شدند ودرميدان صنعت تجمع کردندوبدنبال وعده پرداخت 

دوهفته بعد ازاین تاریخ،کارگران کارخانه .دادند مطالباتشان طی دوهفته به اعتصابشان خاتمه
ماهه شدن حقوق معوقه شان مقابل  8خردادماه بدليل خلف وعده کارفرما و09آذرآب بتاریخ

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از  ،پور حميدرضا حاجی.استانداری مرکزی تجمع کردند
او  .اراک با نخستين دریافتی این شرکت خبردادپرداخت باقيمانده معوقات کارگران کارخانه  آذرآب 

بخشی از معوقات کارگری مجموعه آذرآب اراک پرداخت شده و در صحبت با معاون : گفت
های  سياسی امنيتی استاندار مرکزی قرارشد با نخستين دریافتی از پاالیشگاه اصفهان یا قرارداد

 رپایه خبر دریافتی آمده است ؛ ب .دیگرشرکت معوقات باقيمانده کارگران هم پرداخت شود

http://www.yjc.ir/fa/states
http://www.yjc.ir/fa/states
http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/
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دراعتراض به خلف وعده مجدد کارفرما مبنی برپرداخت مطالباتشان دست به راهپيمایی زدند و 

 .دوباره راهی مرکزشهر اراک شدند تا اعتراضاتشان رادرسطح گسترده تری بنمایش بگذارند

کشف محموله /انهدام بزرگترین باند قاچاق نقره در کشور /قاچاق 
 جات لیاردی نقرهمی٢٤

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/25/1466288 

سخنگوی ،قاسم خورشيدی  : آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری تسنيم،

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزئيات عمليات روز گذشته مأموران نيروی انتظامی را که به 

با اشاره به کشف وی .چاق مصنوعات نقره در کشور انجاميد، تشریح کردانهدام بزرگترین باند قا

ها تومان ارزش داشته  محموله بزرگی از مصنوعات نقره قاچاق در شهر مشهد که بالغ بر ميليارد

های کوچک قاچاق مصنوعات  های به دست آمده از پرونده دنبال سرنخ به: است، اظهار داشت

با همکاری کميسيون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این استان و  نقره در استان خراسان رضوی و

های دقيق و اطالعاتی نيروی انتظامی بزرگترین باند قاچاق مصنوعات نقره در کشور  پيگيری

که حداقل قيمت کارشناسی محصوالت قاچاق  خورشيدی با بيان این....شناسایی و منهدم شد

که استان  با توجه به این: رد ریال برآورد شده است، افزودميليا 23شده از این انبار بالغ بر  کشف

های متعددی در  خراسان رضوی بزرگترین قطب ساخت مصنوعات نقره در کشور است و کارگاه

اند، فعاليت این باند باعث تعطيلی بسياری  منظور توليد این مصنوعات فعاليت داشته این استان به

د قابل توجهی کارگر و استادکار ماهر در این صنعت شده بود و ها و بيکار شدن تعدا از این کارگاه

 .های صنعتی فراهم شود اميد است با انهدام این باند موجبات بازگشایی مجدد این کارگاه

 !حال آب وخیم شده است

http://www.isna.ir/news/96042514234 

 
 

مشاور  ،محمد تقی توکلی :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
تنش : درصد مصارف شرب روستاها به آب زیرزمينی وابسته است، افزود 40وزیر نيرو با بيان اینکه 

جمله تهران، خراسان، همدان، کرمان، فارس،  آبی و تهدید آب شرب مناطق پرجمعيت کشور از
: داشت اظهار وی  .های حوزه آب است زنجان از چالش یزد، سيستان و بلوچستان، گلستان و

بحران و کمبود آب در کشور و کاهش منابع آب تجدیدشونده و ذخایر زیرزمينی، تخليه روستاها، 
های زیرزمينی، خشک شدن ها و فرونشست زمين، پایين رفتن سطح آبگسترش بيابان

 ...های حوزه آب است ها و تشدید ریزگردها از اهم چالشها، برخی از رودخانهها، تاالبدریاچه
ها درصد دشت 74کاهش حجم آب زیرزمينی کشور و بحرانی شدن حدود : توکلی تصریح کرد

آب است در  های حوزه درصد مساحت کشور در اثر اضافه برداشت ساليانه اهم چالش 44معادل 
درصد مصارف کشاورزی و  25درصد شرب شهرها،  27درصد مصارف شرب روستاها،   40که حالی

که ظرفيت در حالی: اضافه کردوی  .درصد مصارف خدمات و صنایع آب زیرزمينی وابسته است 90
های متولی در حال ساخت سد توليد منابع آب با کاهش قابل توجهی مواجه است دستگاه



تمام  های زیادی است که نيمههای سدسازی سالضمن اینکه بسياری از طرح هستند و
ها و تنازعات اجتماعی بر سر آب در روند رو به تزاید ناآرامی: مشاور وزیر نيرو بيان کرد.هستند

های مناطق کشور و بروز خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی و امنيتی از دیگر چالش
با توجه به شرایط فعلی منابع آب و افزایش مصرف در : عنوان کردی و... .این حوزه است

و توسعه پایدار در بخش آب و محيط زیست   های مختلف، توجه مسئولين به موارد یاد شده بخش
 .یک ضرورت است

 

از « شرق»وگو با  معاون ستاد مركزي قاچاق كاال و ارز در گفت /قاچاق 
 دهاي رسمي خبر دا كننده ترفند وارد

 
http://www.sharghdaily.ir/News/136111 

ماجرای قاچاق طال همواره خبرساز  : آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک ، شرقبه نوشته روزنامه 
کيلو طال در مهرآباد دستگير شد، گرفته تا  ۱٠از همين هفته پيش که مردی با حدود . بوده است

دهد؛ شناسایی و  رز از آن خبر میآنچه یکی از معاونان ستاد مرکزی قاچاق کاال و ا
 ٤٠عيار به ارزش ۳٠کيلو شمش طالی  ۲۳شدن یک باند واردکننده طالی قاچاق با  متالشی

ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد  زاده معاون برنامه سيدعليرضا گلستانی. ميليارد ریال
ال معادل حدود دو ميليارد شمش ط ۱٤از پيشنهاد « شرق»وگو با  مرکزی قاچاق کاال و ارز در گفت

پيشنهادی که با رد پذیرش آن، . دارد تومان قاچاقچی به مأموران نيروی انتظامی پرده برمی
این مقام مسئول همچنين از قاچاق موبایل به وسيله واردکنندگان . ضميمه پرونده متهم شد

ات رسمی انجام های کاالیی، کسانی که وارد به گفته او، در برخی گروه. دهد رسمی خبر می
هزار عدد سفارش  ۱٤یعنی از کاالیی . دهند، پشت واردات غيررسمی هم هستند می
گفتگویی در ... .کنند هزار عدد را رسمی وارد و بقيه را از مبادی غيررسمی وارد می دهند،  می

می خور توجه در باره قاچاق کاال و شيوه ها و مبادی ورود آن با مراجعه به لينک روزنامه شرق 
 . توان آنرا مطالعه نمود

 میلیون بیکاری که نه مدرک دارند نه مهارت۷/روایت آماری جدید بیکاری

http://www.mehrnews.com/news/4031822 

 

 

 

 

دهد،  ها نشان می بررسی :آمده است ۶۹۲۱ر تي ۳۱شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، یک
درصد جوانان غيرشاغل کشور در حال تحصيل یا کسب مهارت نيستند که این گروه  ۲۴تا  ۲۱بين 

در تحليل وضعيت بازار کار ... .به شدت در معرض خطر به حاشيه رانده شدن در بازار کار هستند
رکت نيروی کار جوانان به عنوان معموالً سه شاخص نرخ بيکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشا

های سنتی بازار کار مد نظر قرار دارد؛ ضمن اینکه بخش مهمی از مشکالت نيروی کار،  شاخص
جمعيت »جوانان غيرفعالی هستند که نتوانستند وارد بازار کار شوند و این جمعيت به عنوان 

غل که در حال تحصيل یا جوانان غيرشا»محاسبه شاخص ... .شوند شناخته می« غيرفعال اقتصادی
 ۶٤های  دهد طی سال شود، نشان می شناخته می NEET که تحت عنوان« کسب مهارت نيستند

سال کشور شاغل نبوده و در حال تحصيل یا کسب مهارت  /۳تا  ۱۱درصد جوانان  ۲۱حدود  /۶تا 
درصد در  ۲۴ا ت ۲۱های مذکور بين  ساله طی سال ۳۶تا  ۱۱نيستند که این سهم برای جوانان حدود 

تا  ۱۱جوان  ۲۲/هزار و  ۲/۳ميليون و  ۱۶از مجموع  طبق اطالعات به دست آمده .حال نوسان است



نفر تعداد بيکارانی است که در حال تحصيل یا کسب  ۳٩هزار و  ۲۳۹ميليون و  ٩سال تعداد  ۳۶
ن حال نه در شود که در عي کننده بازار کار مربوط به جوانانی می قسمت نگران !مهارت نيستند

جستجوی کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب مهارت؛ این گروه به شدت در معرض خطر به 
های اجتماعی هستند که توجه  ها و ناهنجاری حاشيه رانده شدن از بازار کار و مواجهه با محروميت

ی، های حمایتی از جمله فراهم کردن امکانات تحصيل ریزان برای وضع سياست ویژه برنامه
 .کند آموزی و اشتغال را طلب می مهارت

ساختار مصرف آب در کشور نامتناسب  :ای لرستان مدیرعامل آب منطقه
 است

http://www.isna.ir/news/96042514537 

 

 
 

مدیرعامل ، رضا ميرزایی  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۱شنبه یک خبرگزاری دولتی ایسنا، به گزارش
درصد از آب  ۶۳ای لرستان با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای رسمی بيش از  شرکت آب منطقه

ساختار : شود، گفت درصد مصرف می ۲۱توليدی کشور در بخش کشاورزی با راندمان کمتر از 
درصد بخش کشاورزی،  ٩٤يار نامتناسب بوده و با ميانگين جهانی آن که مصرف آب در کشور بس

آب : وی گفت  .درصد برای مصرف شرب است، فاصله زیادی دارد ۴درصد بخش صنعت و  ۳۳
های آینده است که وظيفه داریم با مدیریت صحيح در  ای متعلق به نسل جایگزین ندارد و سرمایه

باید توهم فراوانی آب را از   .های آینده برسانيم به نسل حراست و حفاظت آن بکوشيم و آن را
وی تصریح  ...ریزی کرد ها برنامه های آبی کشور را دید و بر اساس واقعيت سر بيرون کرد و واقعيت

های نوین آبياری، راندمان  باید به سمت کشاورزی مدرن پيش برویم و با استفاده از سيستم: کرد
در حال حاضر  .رویه آب در حوزه کشاورزی جلوگيری کرد ز مصرف بیآبياری را افزایش داد و ا

جویی در مصرف آب بخش  درصد صرفه ۳٤آبی است و با  بزرگترین چالش کشور بحران کم
های  با توجه به اینکه فعاليت در همه حوزه: خاطر نشان کردوی  .کشاورزی قابل حل است

اند اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثير قرار تو اقتصادی به آب وابسته است، بحران کم آبی می
 .دهد

آبیاری اراضی :  رئیس اداره محیط زیست شهرستان بهارستان خبر داد
 کشاورزی جنوب شهرستان بهارستان با فاضالب

http://www.isna.ir/news/96042615052 



 
 

رئيس اداره ، شيدا آکار  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
حفاظت محيط زیست شهرستان بهارستان ضمن بيان اینکه اراضی کشاورزی جنوب شهرستان با 

وی  .تر با متخلفان برخورد کندمتوليان امر باید هر چه سریع: شوند، تاکيد کرد فاضالب آبياری می
با توجه به کمبود منابع آب بویژه در بخش کشاورزی، کشاورزان به استفاده : داشت اظهار 

اند که این مسئله ضمن ایجاد مشکالت  غيرمجاز از فاضالب خام برای آبياری اراضی روی آورده
انتشار : دادوی ادامه  .محيطی تهدیدی برای سالمت و بهداشت مردمی نيز است زیست
های سطحی، مسموميت گياهان بر اثر  ای، آلودگی منابع خاک و آب های انگلی و روده بيماری

وی ... .تجمع عناصر غير ضروری با غلظت باال از جمله مشکالت آبياری مزارع با فاضالب است
واحدهایی ها با  های توليدی و کارخانه محيط زیست نيز ضمن نظارت بر فاضالب کارگاه: تاکيد کرد

کنند و کشاورزانی که با انتقال فاضالب به اراضی  که فاضالب خود را به محيط طبيعی رها می
های مسئول برخورد خواهد  شوند درکنار سایر سازمان کشاورزی سبب آلودگی محيط زیست می

 ...کرد

 بیمه از/است نشده پرداخت گیالن پزشگی علوم دانشگاه رانندگان طلب  
 نیست خبری هم

 

 
 

عدم پرداخت حقوق های  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، به 
های استيجاری دانشگاه علوم پزشکی گيالن دردو ماه گذشته  نفر از راننده /۹حدود ه معوق

در همين رابطه، یکی از کارگران راننده که نخواست نامش فاش شود به ایلنا  .است گزارش شده
بوس در دانشگاه علوم پزشکی گيالن هستيم  راننده خوروهای سواری و مينی /۹ما حدود : گفت

کارگران بخش حمل و نقل  .تقيم با علوم پزشکی گيالن قرارداد کار داریمکه به صورت مس
ها  دانشگاه علوم پزشکی گيالن همچنين مدعی هستند جدا از مطالبات مزدی، حق بيمه آن

  .شود ازسوی دانشگاه علوم پزشکی به تامين اجتماعی پرداخت نمی

 تپه مطرح کردند؛ فعاالن صنفی مجتمع نیشکر هفت /کارورزی
 بزنند دور را کار قانون دارند قصد ای عده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/511949-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/511949-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/511929-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 
 

برخی فعاالن صنفی در  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
رخ تپه با یادآوری اینکه اجرای طرح کارورزی به هيج وجه باعث کاهش ن مجتمع نيشکر هفت

شود و کارفرما در این طرح الزامات قانونی پس از دوران کارورزی را رعایت نخواهد  بيکاری نمی
کرد، افزودند؛ طرح کارورزی موجب تضعيف آن بخش از قوانين کار محدودی که در راستای منافع 

همانطور : این فعاالن کارگری با انتقاد از اجرای این طرح ادامه دادند .کارگر ان است، خواهد شد
که در مسئله قراردادهای سفيد امضا؛ قانون کار دور زده شد، اجرای طرح کارورزی نيز به منزله 

عدم انجام تعهدی است که دولت برای خود ایجاد کرده و آن عبارت از پرداخت حق بيمه کارورزان 
به جای  های این عده، پيش از این نيز دولت طبق گفته.. .توسط دولت به تامين اجتماعی است

های ورشکسته را در قالب اصل  پرداخت مطالبات معوقه خود به سازمان تامين اجتماعی، شرکت
... .شدگان تامين اجتماعی تمام شد به تامين اجتماعی واگذار کرد که به زیان سازمان و بيمه //

برای ایجاد ای شده  تپه، طرح کارورزی بهانه فعاالن کارگری در مجتمع نيشکر هفتاین  به اعتقاد 
شود و هيچ تضمينی در  شغل، شغلی که در آن یک سوم حقوق ثابت به کارورز پرداخت می

: در خاتمه تصریح کردند هفت تپه ای ها .رابطه با کارفرما و پس از پایان دوره کارورزی وجود ندارد
کنيم و به  گریزی در طرح کارورزی اعالم می ما به صراحت نگرانی خودمان را از تکرار این قانون

ای به منابع  های سليقه خواهيم به قيمت اعطای معافيت صورت مشخص از دولت می
 .شدگان در سازمان تامين اجتماعی آسيب وارد نسازد بيمه

 /هستیم شهردار های وعده تحقق منتظر :کارگران شهرداری سردشت

 کشیده فلک به سر هامان بدهی

 
 

کارگران شهرداری سردشت  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
مبنی بر پرداخت معوقات تا پایان تيرماه، به زودی محقق ی شهردار  اميدواریم وعده: گویند می

 حقوق های معوقهدفتر شهرداری سردشت در ارتباط با تاخير در پرداخت  اظهارات پس از.شود
کارگران و وعده پرداخت سه ماه از این مطالبات تا آخر تيرماه، جمعی از کارگران شهرداری 

این کارگران  .ها ابراز اميدواری کردند سردشت با ایلنا تماس گرفتند و در ارتباط با تحقق این وعده
های شهرداری، این وعده  ال نگرانند که مبادا به بهانه کمبود بودجه و بار سنگين بدهیدر عين ح

پولی در  یکی از کارگران خدماتی شهرداری سردشت با بيان این که به خاطر بی .محقق نشود
هایمان سر به فلک  بدهی: ایم؛ افزود ماههای گذشته به همه آشنایان و اقوام مقروض شده

قبول داریم که : افزاید يم سرمان را جلوی در و همسایه بلند کنيم؛ این کارگر میتوان کشيده؛ نمی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512084-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512084-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/510383-%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


شهرداری مشکل مالی دارد و منبع درآمد ثابتی ندارد؛ اما پرداخِت مطالبات مزدی کارگران باید در 
 .اولویت باشد

 

 هزارتومان ۱٤٤ به خوزستانی صیادان درآمد وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت
 است پایان به رو ها صیدگاه منابع/رسید

 

 
 

 مدیرعاملغالمرضا دهقانی ،  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
های استان صيد  هزار شناور بی هویتی که در صيدگاه ۱اتحادیه صيادان خوزستان معتقد است 

با کم شدن ذخایر آبزیان در سواحل استان .اند رو کرده کنند منابع دریایی را با خطر جدی روبه می
 درآمد صيادان بومی بسيار کاهش پيدا کرده است به طوری که به صورت ميانگين هر صياد درماه

هر شناور صيادی اجازه دارد هر ماه تنها در در دو : دهد او ادامه می .هزارتومان درآمد دارد ٤٤/
هزار صياد دارد که مقدار ماهی صيد شده باید  /۲خوزستان بيش از . نوبت ده روزه به دریا بزنند

 های خوزستان یک پنجم باید به این نکته اشاره کنيم که صيدگاه. بين آنها تقسيم شود
هزار  ۱مشکل عمده ماهيگيران استان، : خاطرنشان کردوی  .های استان بوشهر است صيدگاه

دهقانی در پایان به وضعيت ... .کنند شناور بی هویتی است که به صورت غير قانونی صيد می
برخی از صيادان هستند که بر اثر حادثه شناورهای خود را : صيادان از کار افتاده اشاره کرد و گفت

 ۳٤٤اند که تنها ماهيانه  برخی هم با ده سال سابقه کاری بازنشسته شده. اند دست دادهاز 
ای هم تحت نظر کميته امداد و بهزیستی  عده. کنند هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت می

 .گذرانند که وضعيت معيشتی مناسبی ندارند امورات زندگی خود را می

 

 فروش های زمزمه /هستند تعدیل نگران «شمال حفاری» کارگران
 شرکت اصلی ساختمان

 

 
 

کارگران شرکت حفاری  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
کارگران .های کاهش هزینه در این شرکت و تعدیل نيرو هستند ن اعمال سياستشمال نگرا

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/511811-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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-9/511811-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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-9/512128-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512128-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512128-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA


به گفته این کارگران در جلسه مجمع  .های تعدیل نيرو ابراز نگرانی کردند حفاری شمال از زمزمه
برگزار شده، یکی از تصميمات تعدیل نيروهای  عمومی شرکت که روز بيست و پنجم تيرماه

این مساله موج شدیدی از نگرانی ميان کارکنان این شرکت به وجود  ستادی و عملياتی بوده و
ها در  گویند به خاطر این فروش و نقل و انتقال، ممکن است ستادی کارگران می... ت اس آورده

توانيم بپذیریم که با  نمی: گویند کارکنان حفاری شمال می .تهران مجبور به تسویه حساب شوند
روز احساس ناامنی داشته باشيم و به جای افزایش مزایای شغلی،  هر کارکردن در این شرکت، 

شرکت حفاری نفت شمال، ابتدا در بهشهر مازندران شروع به  .منتظر تعدیل و جابجایی باشيم
 .االن در بهشهر ، تهران ، اهواز و کيش ستاد و پایگاه عملياتی دارد کار کرد و 

 

 کار حجمی :کارگزاران /کشاورزی بیمه کارگزاران گذشته   روز تجمع
 است هزارتومان ۰۵٤ درآمدمان میانگین کنیم؛ می

 

 
 

روز گذشته بيش از پانصد نفر  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو نا،گزارش خبرگزاری دولتی ایل به
از کارگزاران صندوق بيمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند و تجمع اعتراضی برگزار 

شود، در اعتراض به  این تجمع که برای چندمين بار در ماههای گذشته برگزار می  .کردند
گراِن بدون بيمه و حق و حقوق  ی شده بود؛ این بيمهبالتکليفی شغلی کارگزاران سازمانده

 ۲۱٤گویند شيوه کار ما حجمی است و در ماههای کساد گذشته، ميانگين درآمدمان،  می
در عين حال کارگزاران صندوق بيمه کشاورزی از احتمال واگذاری .. .است هزارتومان در ماه بوده

سازی  گرانی کردند و گفتند در صورت تجاریکارگزاری بيمٔه این صندوق به بخش خصوصی ابراز ن
 .تر خواهد شد و هيچ اميدی برای آیندٔه بهتر باقی نخواهد ماند بيمه کشاورزی، اوضاع ما بد

 نماینده دفتر مقابل بویراحمد و کهگیلویه دبستانی پیش مربیان تجمع
 یاسوج در مجلس

http://www.chaharfasl.ir/news/132082 

   
جمعی از  دوشنبهصبح  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو، چهارفصل به گزارش سایت خبری

نيروهای ازاد در استان کهگيلویه و بویراحمد مقابل دفتر نماینده مردم مربيان پيش دبستانی و 
این افراد علت تجمعشان .شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

این دومين تجمع این افراد در یکماه اخير است که برای  .را رسيدن به حق وحقوق خود بيان کردند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512258-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-9/512258-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-9/512258-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.chaharfasl.ir/news/132082/%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-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.chaharfasl.ir/news/132082/%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-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://chaharfasl.ir/
http://chaharfasl.ir/


تجمع اول این افراد مقابل مجلس شورای اسالمی  .د انجام داده اندرسيدن به حق و حقوق خو
 .در تهران به همراه مربيان پيش دبستانی شهر های تهران، قرچک و ورامين بوده است

 

 از معترضان نگرانی /  آغاز دور جدید اعتراضات کارگران کارخانه کیان تایر
 خصوصی مالک بازگشت

کارگر کارخانه کيان 833حدود :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
خطوط توليد وواگذاری مجدد به بخش خصوصی  ماه حقوق،تعطيلی2دراعتراض به عدم پرداختتایر

: کارگران معترض که در نوبت کاری صبح مشغول کارند گفتند.در محوطه محل کار خود تجمع کردند
از زمان تغيير رئيس هياتی که از سوی دولت مسئوليت اداره کارخانه الستيک البرز را برعهده دارد 

های کارخانه به  مزدی، و متوقف شدن فعاليت با مشکالتی مانند پرداخت نشدن دو ماه مزایای
: در رابطه با مطالبات خود، افزودند کارگران معترض .علت تامين نشدن مواد اوليه مواجهند

های کليه خطوط توليد کارخانه از روز شنبه متوقف شده است چرا که با تغيير رئيس هيات  فعاليت
این ... .بحران در تامين مواد اوليه شده است های گذشته کارخانه دچار حمایت از صنایع در هفته

از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد اما به دليل نحوه  ۴٤واحد توليدی در ميانه دهه 
همان ابتدای واگذاری با مشکالت کارگری جدی مواجه شد که    عملکرد کارفرمای خصوصی از

ارخانه از کارفرمای جدید سلب و به نهایت از سوی وزارت صنایع وقت مسئوليت اداره این ک  در 

 ....هيات حمایت از صنایع واگذار شد

 !رو پیاز شد زمینی هم دنباله سیب/ ادامه گرانی پیاز

http://www.isna.ir/news/96042614865 

 

 
 
بار در  قيمت انواع ميوه و تره :آمده است ۶۹۲۱تير  ۹۳شنبه دو ه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،ب

آخرین روزهای تيرماه با ثبات نسبی همراه است اما برخی اقالم مانند پياز هنوز به قيمت باال به 
وه و بازار مي .زمينی هم با افزایش هزار تومانی قيمت مواجه شده است رسند و سيب فروش می

های اخير و ماه گذشته همراه  های هفته بار به طور کلی با ثبات نسبی قيمت نسبت به قيمت تره
است که البته در این ميان برخی اقالم از جمله پياز همچنان با افزایش قيمت روبرو است و قيمت 

ر د... .شود های سطح شهر عرضه می تومان در ميوه فروشی ٤٤٤/آن به طور متوسط کيلویی 
ای و جاليزی وزارت جهاد کشاورزی نيز گفته  مورد گرانی قيمت پياز مدیرکل دفتر محصوالت علوفه

که شرایط خاص اقليمی، کاهش توليد ناشی از وضعيت آب و هوایی و بازار نامناسب پياز در سال 
گذشته باعث گرانی مقطعی این محصول شده است اما طی روزهای آینده و به بازار رسيدن 

بار قيمت سيب  به غير پياز در ميان سایر انواع تره.دات جدید، شاهد کاهش قيمت خواهيم بودتولي
زمينی هم روند افزایشی پيدا کرده و هر کيلوگرم آن با افزایش حدود هزار تومانی نسبت به 

ليست قيمت ها ی همه انواع ميوه ها را ... تومان رسيده است  ۳۱٤٤های اخير به کيلویی  هفته
 . وان در لينک  باال مشاهده نمودمی ت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512281-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512281-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C


اعتراض جمعی از پرستاران  در آستانه سفر وزیر بهداشت به سمنان؛

 تصاویر+بیمارستان کوثر مقابل استانداری سمنان 

http://www.dana.ir/news/1150637.html 

 

جمع   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹دوشنبه  ،مرآت ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
نسبت کثيری از پرستاران بيمارستان کوثر سمنان ساعتی قبل با تجمع مقابل استانداری سمنان 

پرستاران حاضر در این تجمع که نوشته هایی با .به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند
ماهه  00به دست داشتند، به عدم پرداخت " ماهه پرسنلی کجاست؟ 00مطالبات " مضمون 

این پرستاران که بيشتر آنان را زنان تشکيل می دادند با شعار .کارانه های خود اعتراض داشتند
خواستار پيگيری مطالبات خود از " دنوش نمونه، ساخت و ساز و رها کن، حق ما رو ادا کنای شا"

متاسفانه : در این تجمع گفتیکی از پرستاران .سوی رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان شدند
. پول هایی که باید به پرسنل درمان بيمارستان پرداخت شود برای ساخت و ساز صرف می شود

اض خواستار ورود مقامات ارشد استان به موضوع مطالبات چندین ماهه پرستاران ما در این اعتر
 .هستيم

 

 روزگذشته355نفر از کارگران شهرستان طبس طی  123اخراج

  کارگر کارخانه 820تعداد  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹دوشنبه ، یه گزارش مندرج در کانال تلگرامیبرپا
بيشتر این کارگران در کارخانه . طبس  اخراج شدند روز گذشته در شهرستان 033در   و شرکت

رئيس اداره صنعت، ، جاللی  ، گزارش ر اینبناب .های سيمان، کک و کانسرام مشغول بکار بودند
کارگر خود را اخراج 820شرکت بزرگ در این شهرستان  ۱٤معدن و تجارت طبس با بيان اینکه 

ميليارد تومان آن از شرکت  ۳۱۳طلب دارند که  ميليارد تومان ۳۳۴ها  این شرکت: کردند، افزود
بدهی کارگری این : گفتوی  .های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند

ها، این بدهی  ميليارد تومان بود که البته با توجه به پرداختی برخی شرکت ٩ها نزدیک به  شرکت

 .ميليارد تومان رسيده است ۲به حدود 

 یش از یک میلیارد ریال گوشی موبایل قاچاق در ورامینکشف ب /قاچاق 

http://www.mehrnews.com/news/4033478 

سردار عبدالرضا  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹ورامين ، دوشنبه ۴ ش خبرگزاری دولتی مهربه گزار

ميليون ریال گوشی  ۲/٩فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک ميليارد و  ،ناظری
این گزارش ها حاکی از این بود که شخصی اقدام به فروش : وی افزود .موبایل قاچاق در ورامين خبر داد

بطوری  .موضوع در دستور کار قرار گرفت کند و اه قاچاق به صورت گسترده در شهرستان ورامين میتلفن همر
مأموران پس از شناسایی مغازه متهم در یکی از خيابان های شهرستان ورامين با هماهنگی مقام که 

آیفون  دستگاه گوشی موبایل ٩/ ماموران موفق به کشف: ناظری گفت .قضایی وارد مغازه مذکور شدند
 ....ميليون ریال شدند ۲/٩قاچاق به ارزش یک ميليارد و 

 اعتراض کارگران آذرآب اراک به حقوق های معوقه 

http://www.dana.ir/News/1150637.html
http://www.dana.ir/News/1150637.html
http://www.dana.ir/News/1150637.html
http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/
http://www.meraatnews.com/
http://www.meraatnews.com/
http://www.yjc.ir/fa/news/6167572/%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.yjc.ir/fa/news/6167572/%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1


 
  http://www.yjc.ir/fa/news/6167572؛
 
آمده  ۶۹۲۱تير  ۳۹دوشنبه  ،اراک از باشگاه خبرنگاران جوان گروه استان هایش به گزار 

ن به پرداخت نشدن حقوق وانجام نشد شرکت صنایع آذرآب اراک جمعی از کارگران   :است
 .تعهدات از سوی کارفرما اعتراض کردند

 

 
رئيس صنعت، معدن و  ،پور خردادماه امسال حميدرضا حاجی ۳۶این درحالی است که در تاریخ 

با نخستين دریافتی این  کارگران آذرآب اراک تجارت استان مرکزی از پرداخت باقيمانده معوقات
پرداخت شده و در  آذرآب اراک بخشی از معوقات کارگری مجموعه: گفتوی  .دادشرکت خبر

پاالیشگاه  صحبت با معاون سياسی امنيتی استاندار مرکزی قرارشد با نخستين دریافتی از
صنایع ... .های دیگرشرکت معوقات باقيمانده کارگران هم پرداخت شود یا قرارداد اصفهان

های نفت و گاز و سازنده  های پتروشيمی، پاالیشگاه زات پروژهجزء پيشروان ساخت تجهي آذرآب
ها،  های برق در کشور است و تا کنون برج های مختلف کارخانجات سيمان و نيروگاه بخش

های سراسر  تجهيزات پتروشيمی و پاالیشگاهی و نيروگاهی مختلف را برای صنایع و پتروشيمی
از بزرگترین توليد کنندگان تجهيزات  آذرآب اراک شرکت .کشور و پروژه پارس جنوبی ساخته است

 .های سرچاهی و انواع تجهيزات فوالدی است های حراراتی، شير کارخانه سيمان، بویلر، مبدل

ای اهوازچه می  برکارگران پیمانکاری و حجمی شرکت توزیع برق منطقه
 گذرد؟

آمده  ۶۹۲۱تير  ۳۹یبون، دوشنبه برپایه گزارش مندرج در کانال تلگرامی به نقل از سایت ایران تر
، «اخراج»، «حقوقی بی»، «تهيدستی»کسب و کارشان . اند کارگران در حاِل مرگ  :است

مالی و شغلی دارند، نه امنيت « امنيت»نه . است« مرگ»و « ناایمن بودن»، «بيگاری»، «تحقير»
ی که برای «ای مازاده بدن»همان . آرزوی این دیارند فردا و بی کارگران، مردماِن بی! جانی

بها به ساِن برده  شمار و کم داری به صورت لشکری بی های سيستم سرمایه دنده گردادندن چرخ
مرگ کارگر شهرداری : کارگران را ببينيد« ی اخير یک هفته»های  تيتر مرگ....باید قربانی شوند

ی  گر در حادثهکارگر دی ۱کارگر و مصدوميت  ۱چغادک در استان بوشهر به علت گرما، مرگ 
کارگر جوان بر اثر ریزش محتویات یک  ۱سازی در منطقه خاوران، مرگ  ی کارتن سوزی کارخانه آتش

ی خودرو سنگين در برخورد با کابل برق فشار قوی در  چاه در یک مرکز بازپروری، مرگ راننده
ساله پروژه  ۱۱رگر ، مرگ کا(تير ۱۹)کن در تهران در اثر سقوط و خفگی  کارگِر چاه /بوکان، مرگ 

بشارت   کارخانه  ساله ٤/و  ۲۶، ۳۲کارگر  ۲، مرگ (تير ۱۶)طرح اگو مشهد بر اثر برق گرفتگی 
، اینها به عالوه حادثه معدن یورت مشتی از خروار است که به ما (تير ۳۱)تبریز، در اثر گازگرفتگی 

ی است که خودشان نيز دهد احتماال چيزی که در ایران اهميت ندارد جان کارگران نشان می
نکند قصه پر غصه کارگران ایران باز هم تکرار شود؟ نگذارید ... .خورند دانند نان جانشان را می می

 !حادثه تلخ دیگری ایران را تکان دهد

http://www.yjc.ir/fa/states
http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/fa/markazi
http://www.yjc.ir/fa/markazi


گرفتن امضا : اجحاف شهرداری در حق کارگران ایستگاه های بی آر تی
بیگاری پیمانکار از / برای سنوات و عیدی که هرگز پرداخت نمی شود

 کارگران

http://titreshahr.ir/fa/news/47633 

پيمانکار یکی از شرکت   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹دوشنبه  به گزارش سایت خبری تيتر شهر،
ه باید اسنادی را امضا کنند که های پيمانکار شهرداری تهران اخيرا به کارگران خود اعالم کرده ک

شهرداری تهران مدتهاست که بسياری از  .نشان می دهد عيدی و سنواتشان را دریافت کرده اند
در  .خدمات خود را به پيمانکاران سپرده و همين مسئله حاشيه های زیادی را بوجود آورده است

نمی کنند و همين مشکالت زیادی  بسياری از موارد پيمانکاران حقوق و مزایای کارگران را پرداخت
در جدیدترین اقدام اما پيمانکار ایستگاه های بی آر تی به کارگران خود  .را بوجود آورده است

مطابق این اسناد که کارگران  .اعالم کرده که موظفند اسناد دریافت سنوات و عيدی را امضا کنند
مامی حق و حقوق خود را دریافت کرده مجبور به امضای آن هستند، کارگران اعالم می کنند که ت

کارگران تهدید شده اند که در صورت عدم امضا از کار بيکار خواهند شد و دیگر  .و شکایتی ندارند
همچنين پيگيری ها نشان می دهد که بيمه این کارگران از شرکت خدماتی . اجازه فعاليت ندارند

 .در شهر یزد رد می شود

 نه آذرآب اراک چه گذشت؟تیر کارگران کارخا29در تجمع

http://www.iribnews.ir/fa/news/1721469 

کارگران کارخانه  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹به گزارش خبرگزاری صدا و سيما از اراک ، دوشنبه 
آذرآب اراک که کارد به استخوانشان رسيده اعتراضات خود را نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان 

ها اعتراض کارگران که همچون  پس از ساعت.ميدان شهدا رساندندبه ميدان اصلی شهر اراک و 
گذشته و اعتراضات قبلی این کارگران هيچ مسئولی به خود زحمت حضور نداد، این بار هم هيچ 

ها در نهایت  مسئولی در این تجمع برای صحبت با کارگران حاضر نشد تا انکه پس از ساعت
د و با سخنانی روتين و تکراری سعی به گفتاردرمانی فرماندار اراک به ميان این کارگران آم

این درحالی بود که در ميان سخنان فرماندار اراک، کارگران معترض بارها اعتراضات خود را .کرد
ماه  2درمدت  : رضا کارگر مسن کارخانه آذرآب گفت.تکرار کرده و مطالبات خود را بيان داشتند

هزار تومان به ما پرداخت شده است با توجه به اینکه  ميليون و پانصد2گذشته مبلغی بالغ بر 
شرکت آذر آب و جيب مدیران از پول مملو است و سرگرم بورس خود هستند ، مادر من به 

زنند و تمام مخارج به عهده خودمان  مریضی دیابت مبتال بوده و دفترچه بيمه ما را اعتبار نمی
سال کار در کارخانه، توان  03بعد از : نه بيان کردمحمد دیگر کارگر سن وسال دار این کارخا .است

ميليون وام بمن داده اند اما تا کنون اقدامی  2تهيه جهيزیه برای دخترم ندارم،در سال قبل وعده 
انجام نشده است،فرزندم تصادف کرده است و زیبایی خود را از دست داده و من توان پرداخت 

 ....نيم استفاده کنيمتوا هزینه جراحی ندارم بيمه هم که نمی

 !های کوثرهشتگرد مقابل استانداری البرز تجمع اعتراضی مالکان زمین

http://www.mehrnews.com/news/4032287 
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های کوثر  مالکان زمين :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹دوشنبه  ،گرج ۴ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ز مراجعه کرده و خواستار رسيدگی هشتگرد برای حل مشکل مالکيت شان به استانداری البر

های کوثر هشتگرد ملی اعالم شد و در  سال گذشته بود که زمين .مسئوالن به این موضوع شدند
ها خریده بودند اعتراض سر دادند و  ها را از برخی تعاونی همان زمان تعدادی از مالکانی که این زمين

ها صبح  برخی از مالکان این زمين .حل کنداز نماینده دولت در استان خواستند که این مشکل را 
اما حامد  .امروز هم با مراجعه به استانداری البرز خواستار رسيدگی به مشکل مالکيتشان شدند

با  ای درصدد هستند با تأکيد بر اینکه عده خبرنگار مهر فرضی مدیرکل منابع طبيعی البرز در گفتگو با
ها در اختيار افراد قرار  این اراضی توسط تعاونی: دور زدن قوانين امتيازاتی را از آن خود کنند، افزود

مدیرکل منابع طبيعی و ....ها صورت گيرد شده لذا پيگيری این موضوع باید با مراجعه به تعاونی داده
د مشکالت مردم در این بدون شک همه مسئوالن درصدد هستن: آبخيزداری استان البرز تصریح کرد

بخش برطرف شود، از طرفی باید به این مهم نيز اذعان داشت که دولت به وظایف قانونی خود عمل 
 .خواهد کرد

بی آرتی به نشانه اعتراض ۷تیرماه رانندگان شرکت واحد خط ۰۷امروز
 چراغ های اتوبوس خود را روشن کردند

تير  ۳۹دوشنبه  ،احد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت و برپایه خبر تلگرامی ،
راه آهن به )امروز هفدهم تير ماه رانندگان شرکت واحد خط هفت بی ارتی   :آمده است ۱۲۶۹

در یک حرکت اعتراضی چراغ های اتوبوس های خود را روشن کردند ، این ( تجریش و پایانه افشار 
برای عيد سعيد فطراست که باید ( رنقدیکمک های غي)اعتراض به علت عدم شارژ بن کارت ها 

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

ض رانندگان نشدند و چراغ رانندگان زحمت کش را خاموش کنند که موفق به سرکوب صدای اعترا
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

یز و سازماندهی شده کارگران ورانندگان شرکت اعتراضات مسالمت آم
واحد ،مدیریت شرکت واحد را وادار به عقب نشینی کرد و بن کارت های 

 عید سعید فطر رانندگان و کارگران شرکت واحد بطور کامل پرداخت گردید

برپایه یاددداشت فيس بوکی داوود رضوی چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد تهران و 
در مورخ هفدهم 8سامانه 7رانندگان شرکت واحد خط  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹وشنبه حومه ، د

تيرماه در اعتراضی هماهنگ وسازماندهی شده به علت عدم پرداخت شارژ بن کارت های نوبت 
عيد سعيد فطر در روز روشن چراغ های خود را به نشانه اعتراض روشن کردند و تالش مدیریت و 

این اعتراض تشکيالتی جلوگيری بعمل آورد و کارفرما در روزهای بعد  حراست هم نتوانست از
مجبور شد به خواست و مطالبات این کارگران تن بدهد ،هر چند که در روزهای گذشته چند تن از 
رانندگان را بخاطر سازماندهی کردن این اعتراضات به حراست احضار کردند اما هيچ اقدام عملی 

ان معترض انجام نشد و این موفقيت بخاطر داشتن تشکيالت سندیکایی و تبيهی در مورد رانندگ

http://www.mehrnews.com/


است که تا کنون دست آوردهای زیادی برای کارگران ورانندگان شرکت واحد با سندیکا ی کارگری 
بدست آورده اند و عليرغم تمام فشارها و تهدید ها این سندیکا همچنان با حمایت رانندگان و 

 .داده است کارگران به حيات خود ادامه

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن نسبت به خلف وعده 
 کارفرما مقابل اداره کل کاراستان

کارگران اخراجی   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹برپایه خبر رسيده به مجله کارگری هفته،دوشنبه 
به عدم پرداخت  کارخانه ذوب آهن اردبيل،بعد از چندین بار تجمع مقابل استانداری در اعتراض

حقوق ومطالباتشان وخلف وعده کارفرما، در پارک معلم و مقابل اداره کل کار استان گرد هم 
نماینده این کارگران با اظهار ناراحتی از خلف .آمدند تا از آنجا شکایت خود را به دادستانی ببرند

اولين چک مدیران یک ماه از موعد : وعده های صورت گرفته توسط مدیران ذوب آهن اظهار کرد
ذوب آهن که از بابت معوقات و طلبهای کارگران به اداره کار داده شده بود گذشته و اما وجه 

مدیران ذوب آهن با پيگيری : داشت وی اظهار .بصورت کامل پرداخت نشده تا قابل وصول باشد
برای تسویه های انجام شده، سه فقره چک هر کدام به مبلغ یک ميليارد و یکصد ميليون تومان 

حساب به اداره کار تحویل داده بودند که یک ماه از اولين قسط می گذرد و در طی این مدت تنها 

 *.ميليون تومان به حساب واریز کرده اند که این مبلغ نيز قابل برداشت نيست 423

اب واریز این کارگر با بيان اینکه بعد از دوندگی های زیاد قرار بود مابقی اولين قسط امروز به حس
قابل یادآوری است که بنا به  .متاسفانه این وعده هم تا حاال عملی نشده است: شود گفت

آخرین گزارش منتشره بقيه کارگران ذوب آهن اردبيل هم بدنبال تعطيلی کارخانه در وضعيت 
 .بالتکليفی از نظر شغلی ومعيشتی بسر می برند

رستانک جغتای حمله نیروی انتظامی به اهالی معترض روستای شه

 کشته وزخمی برجا گذاشت5

http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=32447&t
x_ttnews[backPid]=23&cHash=6f1e0b31bf740a7a18fa6fdc065b
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،اداره آب و  تير22 روز :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹برمبنای خبر مندرج در گزارشگران ، دوشنبه 
ام به حفر چاه آب شرب در محدوده روستای شهرستانک کرد که با اعتراض فاضالب روستایی اقد

نيروی انتظامی به اهالی معترض روستای شهرستانک جغتای . اهالی این روستا روبروگردید
یورش آورد وهفت نفر از معترضين زخمی شدند ویکی از معترضين بدليل شدت جراحات جان 

نفر ازماموران نيروی انتظامی می 2زخمی شدن گزارشات منتشره همچنين حاکی از  .باخت
تير،جلسه شورای تامين شهرستان جغتای با حضور 29همين گزارشات،امروز دوشنبه ر بناب .باشد

فرماندار شهرستان جغتای،در حال  مدیر کل امنيتی و انتظامی استانداری برگزار شد وبگفته

 .حاضر اوضاع آرام و مشکل خاصی وجود ندارد

 علی مبارکی/  از میان ما رفت   رفیق رحمان

http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=32
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با اندوه فراوان با خبر شدم   :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹به نوشته سایت گزارشگران ، دوشنبه 
ثر یک سانحه جان خود را از دست داده وبرای هميشه مارا ترک نموده رفيق رحمان نجات در ا

رفيق رحمان نجات یکی از صادقترین و بی ریا ترین فعال کارگری وجنبش کمونيستی ایران  .است
هيچگاه جایگاه خود را گم نميکرد ودر هرمکانی .بود ، او نمونه بارز یک فعال چپ وکمونيست بود 



مطرح ميکرد ،او دقيقا نقطه مقابل کسانی بود که فرصت طلبانه فقط  سخن مناسب با آن جمع را
من مراتب تسليت خود را به خانواده رحمان .. .بقصد مطرح نمودن خود فعال ميباشند

همچنين برای رفقای کانادا اتحاد بين المللی که ميدانم با از دست دادن رحمان عزیز دچار .عزیز
ت ایران که اعتراف ميکنم یکی از ارزشمندترین عضو خود را خالء بزرگی شده اند و حزب کمونيس

یادش جاودان ،راهش . برای همه صبر وبردباری آرزو ميکنم.از دست داده است،اعالم ميدارم 

 2307جوالی .16سویيس:  علی مبارکی۴ . پررهرو باد

تجمع / اراک شهرداری و شورا سوی از مجری حذف به اعتراض در
 تانداری مرکزیمهندسان در مقابل اس

http://www.khabaronline.ir/detail/687741/provinces/markazi 

 

تعدادی از مهندسان نظام  :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹به گزارش خبری سایت خبر آنالین، دوشنبه 
مهندسی نسبت به حذف مجری ذیصالح مقابل درب استانداری مرکزی تجمع کرده و خواستار 

حذف : از مهندساني که در این جمع معترض بودبه خبرنگاران گفتیکی .اجرای قانون شدند
مهندس و خارج شدن از چرخه ساخت و ساز در سطح  0333مجری ذیصالح موجب بيکاری 

مهم تر از این : وی ادامه داد.استان شده است در حاليکه به این افراد پروانه مجری صادر شده بود
و بی کيفيت است که دودش به چشم بهره بردار مساله افزایش ساخت و سازهای غير اصولی 

این در حالی . می رود و در این راستا ریالی هم کاهش قيمت مسکن را به دنبال نداشته است
است که به سبب کاهش قيمت مسکن مجری ساختمان حذف شد و حال می بينيم که منافع 

شهرداری در : اظهار داشت نجمی....بساز و بفروش ها برای حذف این امر اولویت قرار داده شد
حال حاضر قانون شکنی کرده و در حمایت از قشر سازندگان اعالم کرد که تاکنون تنها کسی 

در صورتی که حمایت از این مساله و حذف مجری خالف قانون . حامی شما بوده من هستم
 .است

کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو برای باردیگردراعتراض به 
 غلی ومعیشتی تجمع کردندبالتکلیفی ش

 

 :آمده است ۶۹۲۱تير  ۳۹دوشنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی به نقل از خبرگزاری ایلنا ، 
نفر از کارگران روغن نباتی پارس قو در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و نا  ۴٤حدود 

این  .اند کارخانه تجمع کردهروشن بودن سرنوشت بازگشایی دوباره این کارخانه،در محوطه این 



کارگران در اعتراض به عدم پرداخت کامل معوقات مزدی اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری و 
صبح امروز در محوطه این کارخانه تجمع  ۱٤پرداخت نشدن نيمی از دستمزد بهمن خود از ساعت 

در تجمعات اعتراضی خود  نفر است که بارها ۳٤٤کل کارگران کارخانه پارس قو در حدود  .اند کرده
هایشان براثر تعطيلی این واحد  خود و خانواده  با حمل بنرهایی نسبت به خطر فروپاشی زندگی

نفر از همکاران آنها مشمول  ۱۱٤که حدود : این کارگران افزودند  ....بودند صنعتی، هشدار داده
های  خت نشدن هزینهقانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند، اما به دليل پردا

 ....سال سابقه کار هنوز معطل صدور احکام بازنشستگی هستند ۳٤مربوطه با  وجود داشتن  

آبیاری برخی مزارع جنوب شهر با  :حافظی در جلسه شورای شهر
 دادستان مداخله کند/ فاضالب

http://www.mehrnews.com/news/4034332 

رئيس  ،رحمت اله حافظی: آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
به دليل اهميت موضوع، از دادستان تهران : کميسيون سالمت شورای شهر تهران گفت

با انتقاد از وی .خام ورود کندخواهم که به موضوع آبياری مزارع جنوب شهر تهران با فاضالب  می

به دليل اهميت موضوع : شود، گفت های شهر با آب چاه و مزارع سبزی با فاضالب خام آبياری می اینکه چمن
خواهيم که به موضوع آبياری مزارع جنوب شهر تهران  و تهدید جدی برای سالمت مردم، از دادستان تهران می

در شهرک رسالت و صالح آباد، زراعت مزارع بالل، گندم و باميه : مه دادحافظی ادا... .با فاضالب خام ورود کند
گيرد همچنين در ضلع غربی اتوبان بهشت زهرا بعد از صالح آباد، آبنمایی توسط  با فاضالب خام صورت می

زیباسازی شهرداری احداث شده است که در پشت این آبنما، سبزی و باميه با پساب خانگی و واحدهای 

رئيس کميسيون سالمت، محيط زیست و خدمات  .شود هرک رسالت و صالح آباد آبياری میصنعتی ش
گيرد اما  ها در همان محل با آب چاه صورت می شهری شورای شهر تهران با بيان اینکه آبياری چمن

آید  به نظر می: شود، اظهار کرد آید با فاضالب خام انجام می سبزیجاتی که بر سرسفره مردم می
های مرتبط همچون آب و فاضالب شهر تهران، جهاد کشاوزری تهران، محيط زیست تهران،  دستگاه

های محوله تعلل دارند و چون این  شبکه سالمت جنوب شهر تهران در انجام وظائف و ماموریت
موضوع ارتباط مستقيمی با سالمت شهروندان دارد به همين دليل از دادستان درخواست رسمی 

 تا مانع از این تهدید جدی شوند برای مداخله دارم

 فاضالب ورود به نسبت هشدار :رئیس شورای شهر الهیجان مطرح کرد

 زیرزمینی آب های سفره به نفوذ و ها رودخانه به
 

 
 ،حسينعلی خدایگانی: آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 

ها و نفوذ به سفره های آب  ورود فاضالب به رودخانه: اسالمی شهر الهيجان گفت رئيس شورای
با اشاره به مشکالت کم آبی و  وی   .زیر زمينی بسيار نگران کننده و به مرز هشدار رسيده است

هرچند مشکل کم : آسيب های زیست محيطی ناشی از زباله ها و پسماندهای شهری، افزود
ن چنان محسوس نمی باشد ،اما متأسفانه ورود فاضالب به رودخانه ها و آبی در استان گيالن آ

در : وی گفت .نفوذ به سفره های آب زیر زمينی بسيار نگران کننده و به مرز هشدار رسيده است
شهر الهيجان نيز عليرغم برخی اقدامات همچون احداث و افتتاح تصفيه خانه فاضالب ، متأسفانه 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/512838-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/512838-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C


اضالب شهر به این مجموعه باعث شده است که این مجموعه سالها عدم اتصال رینگ شبکه ف
شاهد هستيم که در بسياری نقاط ، فاضالب شهری : تصریح کرداو  .بالاستفاده باقی بماند

بصورت مستقيم از طریق کانال آب به مزارع برنج هدایت می شود که بسيار خطرناک و تهدیدی 
پيگيری و رایزنی های فراوان با مسئوالن استانی و برای سالمت شهروندان است و با توجه به 

خدایگانی با  .شهرستان، متأسفانه تاکنون هيچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است
حجم زباله در سطح استان بيشتر از سرانه جمعيت آن بوده و شاهد هستيم که سرازیر ... تأکيد

و در نهایت به ارزشمند ترین اکوسيستم  شدن ميليون ها تن فاضالب تصفيه نشده به رودخانه ها
آبی در حوزه دریای خزر ، محيط زیست استان گيالن را به شدت در معرض خطر قرارداده 

 .مدیریت ویژه ای بدین منظور الزم است و 

 کارتن خوابی تبدیل به سبک زندگی شده است :عضو شورای شهر تهران

 سیامک صدیقی
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عضو ، فاطمه دانشور  : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
به سبک زندگی  متاسفانه باید بگویيم کارتن خوابی تبدیل: شورای اسالمی شهر تهران گفت

با اشاره به موضوع کارتن « ثانيه ۱۲یک دقيقه و »در نشست رسانه ای نمایش وی  .شده است
: وی افزود .متاسفانه باید بگویم در شهرستان ها وضعيت به مراتب بدتر از تهران است: خوابی گفت

این نشان دهنده  تعداد زیادی کارتن خواب داریم، آرامگاه خمينی وقتی اعالم می کنيم در اطراف 
ما هنوز نتوانستيم جا : افزودوی  .حجم مهاجرت کنندگان از شهرهای دیگر به حاشيه تهران است

بيندازیم که استانداری ها در شهرهای خودشان گرمخانه ایجاد کنند تا مهاجرت به تهران اتفاق 
درصد  ۱متاسفانه تنها  ما بر اساس آماری که گرفتيم باید بگویيم که: دانشور تصریح کرد... .نيفتد

درصد آنها سبک  ۶۱معتادان به اختيار موسسات خيریه و مراکز ترک اعتياد را انتخاب می کنند و 
وی یکی دیگر از ضعف ها را استفاده از افراد غيرمتخصص عنوان ..  .زندگی خودشان را دوست دارند

عث شده است کارها روی زمين تعویض دائم مدیران و استفاده از افراد غيرمتخصص با: کرد و گفت
 .هزینه ایجاد می کنداالن هرکسی بر اساس تصور خودش کار می کند و صرفا . بماند

 جای به «کاال گارانتی» /کارورزی طرح در «کار حادثه» به تجاری نگاه
 «اجتماعی بیمه»
 

از  ،فرشاد اسماعيلی: آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩نا، سه شنبه لی ایگزارش خبرگزاری دولت به 
های اشتغالزایی  پژوهشگران حقوق کار و تامين اجتماعی در یادداشت پيشرو به نقص برنامه

آیا :و می پرسد پردازد دولت در خصوص محافظت از نيروی کار در برابر حوادث کار می
دهند از  اثر بيماری یا حادثه کارشان را از دست میتعداد کارگرانی که در جهان بر  دانستيد می

حقوق کار و تامين اجتماعی آبشخور واحدی داشته و به نوعی  کل تعداد بيکاران جهان بيشترند؟
نظام تامين اجتماعی در جهت حمایت اجتماعی از کارگران پيدایش یافته و در ابتدای پيدایش نيز 

و طرح « طرح کارورزی»در . ..اند پيوند تنگاتنگی داشته به معنای بيمه اجتماعی کارگران بوده و
مهارت آموزان و کارورزان از بيمه تامين اجتماعی محروم « ت آموزی در محيط کار واقعیرامه»

های بيمه ایی در قبال  شده و تنها دولت متعهد به پرداخت مبلغی بابت بيمه حوادث به شرکت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512765-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512765-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


بيمه حوادث یک بيمه تجاری است، نگاه بيمه  .شده استوقوع حادثه برای مهارت آموز و کاررورز 
در حالی که نگاه بيمه اجتماعی به حادثه از منظر . ست« سودآوری»تجاری به حادثه از زاویه 

است در حالی که منطق بيمه اجتماعی « منطق بازار»منطق بيمه خصوصی . است« حمایتی»
شود،  شود، قرارداد کارورزی اجاره می  میدر این مسير است که کار کاال...  .است« منطق رفاه»

شود، و در این مناسبات، راهکار پيشگيرانه برای مواجهه با حادثه برای یک  کارورز صاحب کاال می
 ....شود همان راهکاری پيشگيری از حادثه حادثه یک اتوموبيل به کار گگرفته می   کارورز

 مرخصی» جعلی عنوان رواج:یک حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کرد

 کار روابط در «اجباری
 

 
 

 ،مسعود نجم الساداتی : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،
اصطالح مرخصی اجباری جعل عنوان است چرا که نه در  :گوید دادگستری می حقوقدان و وکيل

قوانين استخدامی و نه در قوانين حمایتی چنين موضوعی وجود ندارد و از این بابت اگر کارگری به 
نباید از مطالبات مزدی او هيچ مبلغی کسر  ،صورت غير ارادی از حضور در محل کارش منع شود

رگران دیگر تنها به اخراج، پرداخت نشدن دستمزد، تعطيلی کارگاه و یا مشکالت صنفی کا.شود
شود، اکنون چند ماهی است که کارگران که برای بيان  ای محدود نمی ناقص بودن سوابق بيمه

گيرند از دغدغه جدیدی تحت عنوان مرخصی اجباری حرف  مشکالت صنفی خود با ایلنا تماس می
رما درهای کارگاه به روی آنها بسته شده و همگی برای مدت زنند؛ اینکه به تصميم کارف می

اند و معلوم نيست کارفرما مطالبات مزدی این ایام را چگونه با  معينی راهی مرخصی اجباری شده
نجم الساداتی با بيان اینکه حتی در صورت تعطيلی کارگاه باید ... !؟!آنها حساب و کتاب کند؟

از این رو کارفما نمی تواند از این : ات پرداخت شود، تصریح کردحقوق کارگران اعم از مزد و سنو
بابت هيچ مبلغی از دستمزد کارگران کسر کندو اگر کارگر در این رابطه شکایتی مراجع حل 

شود و کارفرما مکلف زاست که کليه  اختالف ادارت کار ارائه دهد رای به نفع وی صادر می
کارفرما در این شرایط تنها در صورت تعليق قرارداد کارگر : وی افزود .مطالبات وی را پرداخت کند

این   .قانون کار آمده است 23تا  08تواند مزد و مزایای وی را پرداخت نکند که موارد آن در ماده  می
حقوقدان در پایان با بيان اینکه اصطالح مرخصی تابستانی هم ناشی از شناخته نشدن قانون کار 

و کارفرما مجاز نيست که به  زی به نام مرخصی تابستانی وجود ندارد اساسا چي: است، افزود
 .این عناوین کارگاه خود را تعطيل کند

 

های  خواران در کمین عرصه زمین معضلی که به جان منابع ملی افتاد؛
 سازی سوزی تا قبرستان از آتش/ جنگلی

http://www.mehrnews.com/news/4020927 
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مختلف کشور  های استان : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،
توان ردپای این پدیده را در کوه خواری و  خواری درگير هستند که می در حالی با معضل زمين

های عمدی مشاهده  سوزی دریاخواری تا جنگل خواری با ابزار توسعه اراضی کشاورزی و آتش
 خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است زمينپدیده  .کرد

های مختلف اداری و یا با شناسایی خألهای قانونی و  که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه

 .پردازند های مالی و ملکی می گاهی با جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده

 

های زیادی  ستای است که د خواری، جرم پيچيده زمين»آمده است  ۶٤در گزارش کميسيون اصل 
هرچند به نظر . ها را قطع کند تواند این دست شود، برخورد قاطع قضایی می در پس آن دیده می

ها و مستغالت به نام مردم و کام  ها دقت کنند تا زمين های دولتی باید در واگذاری رسد سازمان می
، استان یا بخش خاصی خواری محدود به شهر، روستا متأسفانه پدیده زمين .خواران رها نشود زمين

برای دریافت جنبه های مختلف زمين  .شود نيست و در سراسر کشور به اشکال مختلف دیده می
 ... خواری در جای جای کشور باید به لينک باال مراجعه نمود

های  برداری از جنگل بهره :ها به ایسنا اعالم کرد رییس سازمان جنگل
 شمال از سال آینده ممنوع است

http://www.isna.ir/news/96042715758 

معاون  ،خداکرم جاللی  : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سه شنبه 
با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی طرح توقف بهره برداری : داشت وزیر جهاد کشاورزی اظهار 

ای که در هر  شود به گونه ایی میها همان طرح تنفس به صورت کامل تا پایان امسال اجر از جنگل
ایم بخشی از بهره برداری  داری داشته های جنگل ماه با توافقات و مذاکراتی که با مجریان طرح

برداری صورت نخواهد گرفت، در حالی که   متوقف خواهد شد و از سال آینده هيچ گونه بهره
وی با بيان اینکه طرح ئ.بودبرنامه ششم توسعه برای اجرای این طرح سه سال زمان قائل شده 

داری و بهره  های جنگل البته طرح: ساله خواهد بود، افزود 03های شمال پنج تا  تنفس جنگل
های دولت یازدهم تنها مختص درختان افتاده، شکسته شده و آفت زده بود  برداری از آن در سال

جاللی در ..  .گيرند قرار نمیکه از سال آینده حتی این درختان هم قطع نشده و مورد بهره برداری 
: شود، اظهار کرد پاسخ به این سوال که در طرح تنفس جنگل زراعت چوب نيز متوقف می

شوند و در قالب برنامه ششم توسعه پيش بينی  های مربوط به برداشت چوب متوقف نمی طرح
های زراعت چوب  هزار هکتار توسعه پيدا کند که اميدواریم با طرح ٩۱ایم تا زراعت چوب تا  کرده

هزار  ۱٤٤های گذشته  در سال: وی گفت .توان نياز کشور به چوب را تامين کند کوپنی می
برداری از جنگل به صورت ساالنه صورت   های جنگلداری و بهره مترمکعب برداشت چوب در طرح

ين حد نيز تنها مختص درختان افتاده و آفت زده بود، اما بهره برداری در هم  گرفت که این طرح می



شود و در سال جاری نيز هيچ گونه پروانه بهره برداری جدیدی از  تا پایان امسال متوقف می
 .ها صادر نخواهد شد جنگل

 خصوصی سازمان مقابل فارس خلیج نقل و حمل شرکت کارگران تجمع

 سازی
 

 
 

تعدادی از کارکنان شرکت : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به 
لمللی خليج فارس در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حق و حقوق کارکنان اعالم ا حمل و نقل بين

المللی خليج  شرکت حمل و نقل بين.سازی دست به تجمع زدند شده مقابل سازمان خصوصی
براساس این  .نفر نيروی کار دارد که در سراسر کشور مشغول به کار هستند ۱۳۴۹فارس 

اند تا با  المللی خليج فارس به تهران سفر کرده نقل بين اظهارات جمعی از کارکنان شرکت حمل و
تجمع در مقابل سازمان خصوصی سازی، اعتراض خود را نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت 

شود از زمانی که وزارت بازرگانی  به نقل از این کارگران، گفته می.دستمزدهایشان اعالم کنند
آنها  .، مشکالت کارکنان نيز شروع شده استسهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است

جا کردن گندم  همه ما در بزرگترین شرکت حمل و نقل کشور مشغول جابه  :گویند در این باره می
تقریبا . و آرد در همه نقاط ایران هستيم، ما خواستار دریافت حقوق خود به صورت کامل هستيم

 .مزدی اعتراض دارندغير کامل مطالبات  پرداخت  همه کارکنان شرکت به

میلیارد تومانی کارگر ناراضی به  ٢خسارت  در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
 کارفرما در کهریزک

http://www.mehrnews.com/news/4034100 

 

 

 

 

 

 

 ،وحيد فروغی: آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  ری ،۴ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
ميليارد تومانی کارگر ناراضی به کارفرما در  ۳مسئول آتش نشانی شهرداری کهریزک از خسارت 

« فارس  خليج»آتش سوزی در یک کارگاه توليد پوشاک در خيابان : گفتوی  .این شهر خبر داد
ایستگاه شماره یک و دو را به محل حادثه  کهریزک، نيروهای آتش نشانی« مهدی آباد»محله 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512569-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512569-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512569-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


این حادثه خسارات جانی در برنداشت اما : مسئول آتش نشانی شهرداری کهریزک افزود...  .رساند
وی با اشاره به علت حریق  .ميليارد تومان را برای صاحب کارگاه رقم زد ۳متاسفانه خسارتی بالغ بر 

ز کارگران این کارگاه به دليل نارضایتی از کارفرمای بر اساس گزارش و شواهد موجود، یکی ا: گفت
خود با ریختن مواد قابل اشتعال بر روی پوشاک و پارچه های موجود درکارگاه، مشعل آتش را بر روی 

کارگر  .آنها پرتاب می کند که این اقدام منجر به آتش سوزی وسيعی در محوطه کارگاه می شود

 .این حادثه به نيروهای انتظامی معرفی شد خاطی در پایان به عنوان متهم اصلی

سرگردان میان سنت /های اجتماعی برای زنان روستایی کمین آسیب

 ومدرنیته

http://www.mehrnews.com/news/4032901 

 

 

  پریسا مامقانی نژاد: آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  اراک ،۴ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

رانده از سنت، بازمانده از مدرنيته، جایی ميان این دو روزگار می   نان روستایی می گوید؛ از وضعيت ز
گذرانند زنان روستایی؛ در این گذار عدم آگاهی ازشرایط جدید و فقدان زیرساخت فرهنگی، به 

طی سال های اخير، برنامه ریزی های توسعه و .. .تدریج فرصتی برای جوالن آسيب ها می شود

ی در کشور با وجود دستاوردهای بسيار نتوانست بهبود پایداری در شرایط بانوان روستایی پدید آورد و نوساز
به رفع محروميت و برخورداری این قشر از حقوق و خدماتی که در نقاط شهری برای زنان وجود دارد کمک 

 ۲۹٤ز جمعيت روستایی فراموشی و نادیده گرفتن مشکالت این قشر که نيمی ا .درخور توجهی داشته باشد
هزار نفری استان مرکزی را تشکيل می دهند، آرام آرام شرایط را به سمت ایجاد بستری برای بروز آسيب 

های اجتماعی در زنان روستایی فراهم کرده و امروز این بانوان با مشکالتی از جمله ازدواج دیرهنگام، فقدان 
ت دانشگاهی، رفاه اجتماعی و امکانات تفریحی و شرایط اشتغال و کسب درآمد، محروميت از تحصيال

این مسائل موجب بروز افسردگی و احساس عدم رضایت از امکانات  .دست و پنجه نرم می کنند... ورزشی و
موجود در زنان روستایی شده و شرایط را برای بروز آسيب های اجتماعی که از درون چنين شرایطی بيرون 

 ....می ریزند، فراهم کرده است

 کارگر بیکار شدند 355/ کارخانه قند شاهرود هم نیمه تعطیل شد 
http://meraatnews.com/content 

  

 



 
مده آ ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  شاهوار، نسل به نقل از مرآتشبکه اطالع رسانی  به گزارش

ادامه روند رکود در اقتصاد کشور باعث شده تا در این چند سال اخير بسياری از  :است 
کارخانجات داخلی به سمت ورشکستگی حرکت کنند، اخيرا هم کارخانه قند شاهرود به علت 

یکصد کارگر   عدم تهيه مواد اوليه توليد و شکر خام موقتا تعطيل شده است که با این تعطيلی
این در حالی است که سيدحسن حسينی شاهرودی نماینده شاهرود و ميامی در .دبيکار شدن

اما هيچ ( خبر لينک)مجلس اواخر فروردین ماه سالجاری از تعطيلی این کارخانه خبر داده بود 
 .مسئولی پيگر آن نشد تا با رفع مشکالت موجود این واحد توليدی به تعطيلی نيانجامد

اهرود از جمله قدیمی ترین صنایع استان سمنان و شهرستان شاهرود محسوب کارخانه قند ش
می شود که در طول چند سال اخير بارها درب های این کارخانه به روی کارگرانش باز و بسته 

کارخانه قند شاهرود به علت مشکالت : یک منبع آگاه در کارخانه قند شاهرود گفت.شده است
 233کارخانه قند شاهرود حدود : وی اظهار کرد.ر خام موقتا تعطيل شدتهيه مواد اوليه توليد و شک

پرسنل دارد که از این تعداد کارگر حدود یکصد نفر به صورت قراردادی کوتاه مدت در کارخانه 
مشغول به کار هستند که با اتمام قرارداد کار و تعطيل شدن کارخانه این کارگران نيز از کار بيکار 

نسل شاهوار امروز برای پيگيری مشکالت کارخانه قند شاهرود و پيگيری  خبرنگار... .شدند
معوقات و امکان مقرری دریافت بيمه بيکاری برای کارگرانی که از کار بيکار شده اند چند بار با 

 .مدیر این کارخانه تماس گرفت که موفق به گفتگو با مدیر این کارخانه نشد
 

 وکیل یک دهنده تکان اظهارات مطرح شد؛وگو با ایلنا  در گفت/ کودکان کار

 تهران در آزاری کودک موارد از دادگستری
 

وکيل دادگستری ،شفاخواه:آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به 
در رابطه با : گوید مینهاد فعال در حوزه کودک و نوجوان  های مردم و وکيل یکی از سازمان

تواند بدوا شکایت کند و باید  نهاد نمی ری اگر جزو منافی عفت باشد، سازمان مردمآزا کودک
تواند  کند چون سازمان نمی رضایت ولی کودک نيز موجود باشد و این امر پروسه را سخت می

ورود کند و اگر پدر و مادر رضایت نداشته باشند یا خشونت جنسی توسط اعضای خانواده اتفاق 
 .شود بنابراین یکی از اشکاالت کار در مرحله اثبات است ر بسيار سخت میافتاده باشد، کا

ها در کف  سمن. های اجتماعی دارند ها نقش بسيار زیادی در کاهش آسيبNGO ها و سمن
کنند و در  های آسيب پذیر و محروم جامعه را نمایندگی می اند از گروه خيابان و در بطن جامعه

های مهمی  های اجتماعی گام توانند در زمينه کاهش آسيب می ها؛ آنها صورت حمایت از آن
های تلخ جامعه را به مردم و سياستمداران نشان  های اجتماعی واقعيت بردارند؛ چراکه این گروه

هاست در مجلس در حال خاک  از طرف دیگر قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال. دهند می
ست که برخی از  این در حالی. زاری جرم تلقی شده استآ خوردن است؛ قانونی که در آن کودک

  .نمایندگان معتقدند این مساله مغایر حقوق پدری است

آسيب یا تهدید سالمت جسم و روان : آزاری آورده است سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک
ئول یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مس

به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی . آزاری است هستند، کودک
های روحی،  که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسيب

تواند  آزاری می اگرچه کودک. شود آزاری تلقی می آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک
درصد  ٩٤دهد حدود خانه یا خارج از آن اتفاق بيفتد اما اکثر مطالعات نشان می در محيط

 ....گيرد ها در محيط خانواده صورت می آزاری کودک

  

تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی رازی ماهشهربرای سومین 
 روزمتوالی

http://www.meraatnews.com/
http://www.nasleshahvar.ir/
http://www.nasleshahvar.ir/
http://www.dana.ir/news/1083843.html/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF--%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%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-5/512380-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/512380-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


http://www.jpnews.ir/95395 

کارگران پتروشيمی : آمده است  ۱۲۶۹ تير ۳٩به گزارش رسانه خبری جنوب پرس،سه شنبه 
رازی ماهشهربرای سومين روزمتوالی دراعتراض به عدم اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل 

این کارگران به دليل .وپرداخت نشدن کامل مطالباتشان در همين رابطه دراین مجتمع تجمع کردند
ح نشدن قرارداد جدید منطبق و اصال 52ماه  بندی مشاغل در دی پرداخت نشدن معوقه طرح طبقه

کارگران این شرکت که کارهای تعميراتی شرکت .بندی مشاغل معترض هستند با طرح طبقه
نيز به همين دليل دست به اعتراض زده بودند که  52پتروشيمی رازی را انجام می دهند در سال 

رازی به کار در آن زمان با دادن قول مساعد برای رفع مشکالت از سوی مسؤوالن پتروشيمی 
اما توطئه های کارفرما ی پتروشيمی رازی ماهشهرادامه پيدا کرد ....خود ادامه دادند

شهریور درپی شکایت کارفرما بازداشت شدند که درنتيجه 08کارگرمعترض این مجتمع بتاریخ03و

 .شهریورآزاد وفردایش برسرکارشان بازگشتند02همبستگی همکارانشان روز

 معدن کشور تعطیل شد ۰۱۰؛ار ایرانبراساس اعالم مرکز آم

http://www.mehrnews.com/news/4034814 

 

 

 

 

 

 

به نقل از مرکز آمار ایران، این  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،

عات مربوط به هدف تهيه آمار و اطال  برداری کشور را با همه ساله، طرح آمارگيری از معادن در حال بهره مرکز
عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در توليد ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش توليدات و فروش مواد 

معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقيم، ارزش افزوده، ترکيب نيروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، 
 /۱۲۶که عملکرد سال  ۱۲۶۱ يری از معادن سالدر اجرای طرح آمارگ. کند اجرا می. و... گذاری و ارزش سرمایه

معدن در سراسر کشور،  ۹۱٤٤نفر از مأموران آمارگير به حدود  ۱۴٤مراجعه با مورد سوال قرار گرفته است، 
آمایی و  نفر در بازبينی، داده ۱۳۱همچنين در این طرح . اند جمع آوری اطالعات این طرح را به انجام رسانيده

در مقایسه با  /۱۲۶برداری سال  بررسی عملکرد معادن در حال بهره .اند ت داشتهکارشناسی طرح مشارک
 ۳.۹مورد کاهش،  ۱/۱با  /۱۲۶دهد که تعداد معادن درحال بهره برداری کشور در سال  نشان می ۱۲۶۲سال 

درصد کاهش و جبران خدمات  ٤.٩نفر کاهش، حدود   ۹۱۴تعداد شاغالن با . درصد کاهش داشته است
 ....اند درصد افزایش داشته ۲۱.۳ميليارد ریال افزایش،  ۶۳۹/ن با شاغال

به تفکیک بخش عمومی و خصوصی  – های منتخب معادن کشور جدول شاخص
 ۰۰۴۰-۴۱های  سال

 شرح

۱۲۶۲ ۱۲۶/ 

 جمع
بخش 

 خصوصی
بخش 

 عمومی
 جمع

بخش 
 خصوصی

بخش 
 عمومی

 ۱۱۴ ۱٤۱۹ /۱۳۱ ۱۱۹ ۱۱۶۶ ۱۲۱۱ تعداد معادن

تعداد 
 شاغالن

۶۱۴۹۶ ٩۴۱۲/ ۱۲٩۲۱ ۶۱۳۱۱ ۹۲٤٩۹ ۳۴۱۲۱ 

 ۱۱۱/۲ ۲۳۶۳۴ ۴/٤٩۱ ۲۲٩۴۱ ۹۲۴۱٤ ۶٩۱۶٤ارزش افزوده 



 (ميليارد ریال)

جبران خدمات 
شاغالن 

 (ميليارد ریال)
۱۱٩۶٩ ۱۳۲٩۲ ۲/۳/ ۳٤٩۳۲ ۱٤۳٩/ ۱٤//۴ 

گذاری  سرمایه
 (ميليارد ریال)

۱۶۴٩۲ ۱۱٩۲۹ ۴۱۲٩ ۳۶/۳۱ ٩۶۴۴ ۳۱/۲۳ 

وری  بهره
نيروی کار 
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۲۴۱٤۹۳ ٩۴۴۱۹ ۱۴۳/۱۶ ٩۴۶۳۱ ۱۳۳ ۴۴۱۴۱٩ 

 

 سال زندان برای، طاهر قادرزاده از معلمان فعال سقز۰صدور حکم 
https://sahba.news/2017/07/18/6089/ 

 
دادگاه تجدید نظر، طاهر قادرزاده از  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  ،سحبانيوزبه گزارش 

 .سال حبس تعليقی محکوم کرد۲معلمان سقز و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان را به 

تشویش اذهان عمومی و تالش برای  پيشتر دادگاه بدوی در شهرستان سقز قادرزاده را به اتهام
 .روز حبس تعزیری محکوم کرده بود۶۱اندازی تجمع معلمان به  راه

 بازهم بدقولی کارفرما؛

 نبرد برای حق ادامه دارد/ باز هم اعتراض درنیشکر هفت تپه 

@khamahangy 

آمده  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  ،... برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی از قول کميته هماهنگی
به خاطر معوقات فراوان پرسنل و بازنشسته ها و پيمانکاران، باید تعجب کرد که اگر روزی :  است 

درحالی که چند روز پيش  .در این شرکت اعتراض، اعتصاب یا توقيف اموال و غيره در کار نباشد
بازنشسته  نفر ۲/۱درصد سهم کارفرما به تامين اجتماعی تعداد  /اعالم شد که مشکل پرداخت 

های اسفند ماه حل شده است و قائم مقام شرکت به همراه مدیره کارخانه و مسئول 
حسابداری با دردست داشتن یک نامه چند خطی با چهره ای خندان و گرفتن عکس سلفی 

کارگران بازنشسته نيز با خيالی راحت . اعالم کردند که مشکل این کارگران بالتکليف را حل کردند
مدتی است مدیر کارخانه فرشيد مومن غریب به همراه   ...صابات روزانه کشيدنددست از اعت

مسئول حراست عباس خنيفر که بازنشسته نيروهای مسلح و دو شغله محسوب می شود و به 
دليل بی توجهی سازمان بازرسی مشغول به کار است و این روزها طرف مذاکره  افراد ناراضی 

ر حالی در این منصب غير قانونی قرار دارد که این روزها نهایت مسئول حراست د. قرارمی گيرند
برخورد را با کارگرانی داشته که بدنبال حقوق قانونی و معوق خود هستند و اگر منصفانه و 

قانونی موضوع بررسی شود، کسی باید ممنوع الورود به شرکت شود که برخالف مصوبه مجلس 



که کارگران به دفاع از حقوق حداقلی یک ميليونی  زمانی. از دو محل حقوق دریافت می کند
معوق و مزایای بر حق خود به ناچار اقدام به تجمع اعتراضی  می کنند، این موضوع را اغتشاش 

هنوزحقوق اردیبهشت ... .دانسته و بر خالف قانون مانع ورود این افراد به شرکت می شود
نبه به کارفرما درخصوص پرداخت حقوق شاغلين این شرکت پرداخت نشده و کارگران تا سه ش

 .تنها اميد کارگران بيداری مسئولين منطقه ازخواب زمستانی است. خود مهلت داده اند

 بهشت خیابان در یشهردار پیمانکاران تجمعامروز رخ داد؛
 

 
 

تعدادی از پيمانکاران : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به 
تهران خود مقابل ساختمان شهرداری  هعوقممطالبات شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت 

یکی از این تجمع کنندگان علت این تجمع را مطالبات  .دست به تجمع زدنددر خيبابان بهشت 
اگر شهردار تغيير کند؛ : به پيمانکاران اعالم کرد و گفت 52مالی معوقه شهرداری تهران از سال 

نفری که اکنون اینجا  ۱٤کنيم، همين  اميدی نداریم مطالبات خود را از شهردار بعدی دریافت
ميليارد از شهرداری طلبکار هستند و این جمع بخش کوچکی از انبوه  ۱٤هستند؛ حداقل 

ای بوده و شهرداری  ها تا امروز سليقه کنندگان پرداخت از نظر تجمع .پيمانکاران طلبکار هستند
توانند طلب خود را از  میتبدیل به یک مرکز داللی شده و افرادی که رانت داشته باشند 

 شهرداری بگيرند

 دهد تسنیم از موج بیکاری کارگران در گلستان گزارش می

به تخته شهید " ها تعطیلی کارخانه"سریال / بر پای صنعت" قفل رکود"
 کارگر اخراج شدند ۰٤٤حدود / باهنر ارازگل رسید

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/27/1468148 

 

رئيس صنعت،  ،پور  علی تقی: آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩نوشته سایت تسنيم ؛ سه شنبه  به
کارخانه تخته ارازگل با بيش از یک ميليارد تومان اعالم داشت؛ معدن و تجارت شهرستان راميان 
درباره علت تعطيلی کارخانه تخته وی  .کارگرش  بيکارشدند033بدهی به کارگران تعطيل شد و 

: افزوداو  .این شرکت بيش از یک ميليارد تومان به کارگران خود بدهکار است:ن گفت اراز راميا
متاسفانه به علت عدم مدیریت صحيح این شرکت، حدود یکصد نفر کارگر آن در حال تسویه 

حساب و اخراج هستند و بارها به مدیریت این شرکت برای نشست و بازگویی مسائل و 
ميليون تومان از  03تا  23هریک از کارگران حداقل ....جهی نداشتمشکالت تذکر داده شد، اما تو

از امروز در حال بازخرید و اخراج  MDF این شرکت طلب دارند و این شرکت با فروش آخرین دستگاه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/512912-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA


بهروز بای رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راميان نيز اما ... .این کارگران است
مشکل خاصی وجود ندارد و کارگران قراردادی : ان این شرکت اظهار داشتدرباره مشکالت کارگر

باتوجه به عدم . این شرکت با توجه به اتمام دوره قرارداد در حال تسویه حساب هستند

 .سوددهی و رکود بازار اقتصادی، مدیر این شرکت مجبور به این کار شده است

 کنند در روستا زندگی میدرصد مردم ایران  ٢۱؛۰۰۴۵براساس نتایج سرشماری 

http://www.mehrnews.com/news/4034802 

 

 

 

 

به نقل از مرکز آمار ایران، : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،

هزار  ۶۳۹ميليون و  ٩۶دهد از کل جمعيت  نشان می ۱۲۶۱ماری نفوس و مسکن نتایج منتشر شده از سرش
این جمعيت در . در روستاها ساکن هستند( درصد۳۱.۶)نفر  ۹۳۱هزار و  ٩۲٤ميليون و  ۳٤فقط  نفری  ۳٩٤و 

 ۱٤ز کمتر ا( درصد ۲۳.۱)آبادی /۱۶۶۹های دارای سکنه، از بين آبادی .اند  آبادی توزیع شده /۳۴هزار و  ۹۳
 ۶.۴)آبادی ۹٤۶۶نفر،  ۶۶/تا  ۱٤٤( درصد ۲۹.۶)آبادی ۳۳۶۱۹نفر،  ۶۶تا  ۱٤( درصد ۱۲.۹)آبادی ۴/۹۲نفر، 
نفر و  ۶۶۶/تا  ۳۱٤٤( درصد /.۱)آبادی ۴۱٩نفر،  ۳/۶۶تا  ۱٤٤٤( درصد ۹)آبادی ۲٩۱٩نفر،  ۶۶۶تا  ۱٤٤( درصد
 .اند  نفر و بيشتر، جمعيت داشته ۱٤٤٤  (درصد ٤.۲)آبادی ۱۴۴

خانوار،  ۳٤کمتر از ( درصد ۲۹.۹)آبادی ۳۳۴۱۶های دارای سکنه،  ز نظر تعداد خانوار، از بين آبادیا
 ۴)آبادی ۶۹٩/خانوار،  ٩٤تا  ۲۱( درصد ۳٤.۴)آبادی ۱۳۶٩۱خانوار،  ۲٤تا  ۳٤( درصد ۶.۹)آبادی ۱۶۱٤
 .اندخانوار و بيشتر، داشته ۱٤۱( درصد ۳۱)آبادی ۱۱۱٩٩خانوار و ۱٤٤تا  ٩۱( درصد

به سایت مرکز  ۱۲۶۱توانند برای مشاهده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن   عالقمندان می
 .مراجعه کنندwww.amar.org.ir آمار ایران به نشانی

 مقطع در کودکان تحصیل از بازماندگی مهم علت دو معلولیت فقرو
 ابتدایی

 
مدیر کل ،روزبه کردونی : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به 

های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه شناسایی کودکان  دفتر امور آسيب
بازمانده از تحصيل در مقطع ابتدایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرفته است، اظهار 

موقعيت جغرافيایی، وضعيت سنی، نسبت جنسی و هم اکنون تصویر نسبتا دقيقی از : داشت
روند، بدست  های اقتصادی اجتماعی خانوارهایی که فرزندان آنها به مدرسه نمی حتی ویزگی

ميليون کودک و نوجوان  ۱۳۱با اشاره به اینکه طبق اعالم مراجع بين المللی بيش از  وی.ایم آورده
 ۱۴آمار جهانی بيانگر این است که بيش از : گفتاند،  وارد مدرسه نشده و یا مدرسه را ترک کرده

اند که این عدد خاورميانه  ميليون نفر کودک در مقطع ابتدایی از سيستم آموزشی رسمی بازمانده
: های اجتماعی گفت مدیر کل دفتر امور آسيب....ميليون و سيصد هزار نفر است /و شمال آفریقا 

مل از جمله فقر، معلوليت، جنسيت، کارکودک، ای از عوا بازماندگی از تحصيل طيف گشترده
گيرد که با  مهاجرت، عوامل فرهنگی، دوری از مدرسه، کوچ نشينی و دو زبانه بودن را در بر می

های اجتماعی معاونت رفاه و  انجام طرح شناایی علل بازماندگی از تحصيل در دفتر امور آسيب
اند مشخص شده است فقر و  از تحصيل بازمانده ها برقراری ارتباط با خانوارهایی که فرزندان آن

 .معلوليت دو عامل اصلی در بازماندگی از تحصيل کودکان در مقطع ابتدایی هستند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/512779-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/512779-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/512779-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 آبیاری "خام فاضالب" با سبزی مزارع و "چاه آب" با ها چمن :حافظی

 شوند می
 

رئيس  ،اله حافظی رحمت :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا ،به 
های  ت شهری شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه چمنکميسيون سالمت، محيط زیست وخدما

به دليل اهميت موضوع و : شود، گفت شهر با آب چاه و مزارع سبزی با فاضالب خام آبياری می
خواهيم که به موضوع آبياری مزارع جنوب  تهدید جدی برای سالمت مردم، از دادستان تهران می

ددا نگرانی خود را نسبت به آبياری مزارع جنوب شهر مجوی  .شهر تهران با فاضالب خام ورود کند
خردادماه سال گذشته بازدیدی از مناطق جنوبی و مزارع : تهران با فاضالب خام تکرار کرد و گفت

شد، صورت گرفت که ماحصل این بازدید دستور فرماندار  کشاورزی که با فاضالب خام آبياری می
در شهرک رسالت و : حافظی ادامه داد... .ها بود مينهکتار از این ز 2شهرری برای قلع و قمع 

گيرد همچنين در ضلع غربی  صالح آباد، زراعت مزارع بالل، گندم و باميه با فاضالب خام صورت می
اتوبان بهشت زهرا بعد از صالح آباد، آبنمایی توسط زیباسازی شهرداری احداث شده است که در 

خانگی و واحدهای صنعتی شهرک رسالت و صالح آباد  پشت این آبنما، سبزی و باميه با پساب
گيرد اما  ها در همان محل با آب چاه صورت می با بيان اینکه آبياری چمنوی  .شود آبياری می

آید  به نظر میشود، آید با فاضالب خام انجام میسبزیجاتی که بر سرسفره مردم می 
کشاوزری تهران، محيط زیست تهران،  های مرتبط همچون آب و فاضالب شهر تهران، جهاد دستگاه

شبکه سالمت جنوب شهر تهران در انجام وظایف و ماموریت های محوله تعلل دارند و چون این 
موضوع ارتباط مستقيمی با سالمت شهروندان دارد به همين دليل از دادستان درخواست رسمی 

 .برای مداخله دارم تا مانع از این تهدید جدی شود

 میلیون کارگر با قرارداد موقت۰٢فعالیت  هر مطرح شد؛در گفتگو با م

http://www.mehrnews.com/news/4032866 

 

 

 

 

 

رئيس  ،هللا بياتفتح  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،
ميليون کارگر با قرارداد موقت، از عدم  ۱۳اتحادیه کارگران قراردادی و پيمانی با اشاره به فعاليت 

با اشاره به وضعيت نابسامان  وی  .ها انتقاد کرد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بسياری از کارگاه

بيمه شده تامين اجتماعی در کشور فعاليت می ميليون کارگر  ۱۲در حال حاضر بيش از : قراردادهای کار گفت
 ۶۹ميليون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پيمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود  ۱۳کنند که حدود 

درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر 
درصد  /حدود جدا از این،  .اهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش استم ۹ماهه و  ۲

باقيمانده از کارگران که به صورت دائم فعاليت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی 
ی قرارداد دائم در کشور وجود بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارا: وی تصریح کرد .قرار دارند

رئيس اتحادیه کارگران قراردادی و پيمانی ... .ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و توليد کشور شده است
کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بيمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به 

در بسياری از کارگاهها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل : د و گفتمراجع ذیربط از سوی کارگران اعالم کر
شود دریافتی افراد با تحصيالت ليسانس و فوق ليسانس مشابه  اجرا نمی شود به طوری که مشاهده می

 .یک فرد دارای تحصيالت دیپلم است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/512679-%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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-5/512679-%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


قانون کار  ٩ک ماده وی با بيان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصالح تبصره ی
حداقل کاری که در این زمينه می توان کرد این است که قراردادهای : امکان پذیر است، افزود

 .کارهایی که ماهيت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود

 طرحي با نقاب قانون /کارورزی 

 
http://www.sharghdaily.ir/News/136403 

 

بسته  : آمده است ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهار ،زاده شکوفه حبيبنامه شرق ، به قلم به نوشته روز
حرف . دهند اشتغال دولت درحالی استارت خورده که منتقدان زیادی عليه آن داد سخن می

نوک پيکان به سوی دو برنامه از . «غيرقانونی است»این طرح : مشترک انتقادها، یکی است
آموزی در محيط کار  زایی است، طرح کارورزی و دستورالعمل مهارت الچهار برنامه دولت برای اشتغ

. نژاد نيست شاگردی دوران احمدی -شباهت به طرح استاد این دو به گفته منتقدان بی. واقعی
بر آن « شرق». اند هاست که کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت برده براساس همين شباهت

دو طرح و دستورالعمل مورد نقد، ميزگردی با حضور معاون  واسطه نقدهای فراوان بر شد به
یکی )توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نماینده کارگری در شورای عالی کار و دو اقتصاددان 

در این ميان، عيسی منصوری، معاون وزیر کار، . برگزار کند( منتقد و دیگری از طراحان این طرح
افت و عالءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر واسطه مشغله کاری حضور ني به

دليل بود که این مقام  همين شاید، به. اشتغال، را به این جمع فرستاد گذاری و توسعه سياست
همچنين با عدم حضور زهرا . اطالعی کرد عنوان ميزگرد در ابتدا اظهار بی مسئول نسبت به

ور دو عضو دیگر، محمد مالجو، اقتصاددان و علی نفره با حض کریمی، اقتصاددان، این ميزگرد سه
در این نشست که بخش اعظمی . خدایی، نماینده کارگران و عضو شورای عالی کار، برگزار شد

های مهمی از این دو طرح و  از آن به واسطه اختالف عقيده، به چالش کشيده شد، بخش
و دخالت در امور آموزش که تحت سيطره  المللی دستورالعمل، مغایر با قانون کار و دیگر قوانين بين

اما در عين حال، مدیرکل اشتغال وزارت کار تأکيد . شود، ارزیابی شد وزارت علوم شناخته می
داشت که اکنون زمان آن است که به سبب شرایط موجود اقتصاد و حادبودن وضعيت اشتغال، 

من هم با آقای : مالجو .....«منت آنها را کشيد»برای ترغيب کارفرمایان به جذب نيروی کار، 
شده و تکنوتراتيک آن که کارگر  نظر از خود طرح کارورزی و زبان تلطيف صرف. خدایی موافقم

خواند، واقعيت این است که فالن  نامد و کارفرما را واحد پذیرنده می آموخته را کارورز می دانش
قرار دارد، ناگزیر است شش ماه التحصيل به حکم طرح شما به دليل فشارهایی که روی او   فارغ

دهند و شما در مقام دولت  کنند و فقط بيمه حوادث می در جایی کار کند که برای او بيمه رد نمی
دهيد که حدودا برابر است با هزینه شکالت نوه یکی از  سوم حداقل دستمزدی را به او می یک

که این موضوع در حوزه کند  حال فرقی نمی. مسئله این است. منصبان در یک هفته صاحب
اینها دیوارهایی است که زمانی که . شود یا حوزه کارآموزی یا حوزه وزارت علوم اشتغال مطرح می

کند برایش مهم  کشيم اما وقتی که فرد کار می ها می مشغول اندیشيدن هستيم بين حوزه
ی از تجربه زندگی این بخش. نيست که از نظر شما در حوزه اشتغال قرار دارد یا در حوزه دیگری

 .توان با بخشنامه تعریفش کرد فرد است که نمی
 .اید به نظرم شما دستورالعمل قبل را دیده: ازوجی
این ضعف وزارت کار است . ام دستورالعملی را که در سامانه کارورزی است مطالعه کرده: مالجو

 .کند ا تشدید میکاری ر گذارد و همين نيز شائبه پنهان که نسخه اصلی را روی سایت نمی
ِِ دولت موظفم نظرات همه را بگيرم در کار بياورم. این ضعف نيست: ازوجی  .مِن



 .همه باید بدانند چيست که نظر بدهند: مالجو
اگر قرار است نظرات را بگيریم، پس چرا نسخه اوليه منتشر شده؟ طرح در حال : خدایی

 گيرند؟ مگر در زمان اجرا نظرات را می. اجراست
 .کنند نام می اکنون دارند ثبت :مالجو

 اند؟ نام کرده هزار مورد ثبت  ۳٩٤مگر اعالم نکردید : خدایی
من . بينم من مشکل را در بخش کارگر نمی. مشکل اصلی من و شما در این نکته است: ازوجی

 .االن مشکل کارورز ندارم، باید منت کارفرما را بکشم که به این کارورز آموزش دهد
گویم مسئول اینکه شما در مقام دولت باید منت کارفرما را بکشيد و کارگران نيز در  من می: مالجو

های پس از  های سال دارم از سياست. قدر ذليل باشند، اتفاقا وزارت کار است مقابل کارفرما این
های پيمانکاری  شما شرکت. سازی قراردادهای کار را باب کردند ها موقتی دولت. گویم جنگ می

 ... .نيروی انسانی را مطرح کردیدتأمين 
 .آنجا روابط کار است: ازوجی
کند شما از کدام اتاق  برای من هيچ فرق نمی. کند فرقی نمی. واقعيتشان یکی است: مالجو

کنيم نه در مورد گستره  اجتماعی صحبت می  ما در مورد واقعيت. اید وزارت کار بيرون آمده
 .مسئوليت اداری شما

کنيد، هيچ معياری برای پرداخت نداریم، گفتيم  حداقل دستمزد که مطرح می در مورد: ازوجی
اش را طی  شود چطور قرار است به فردی که دوره آموزشی حداقل دستمزدی که پرداخت می

 .کند، پرداخت شود می
 .لطفا مستندات طرح را هم در حين جوابتان بفرمایيد: خدایی
برای  .کنيد قای ازوجی شما مغایر با آن صحبت میبرنامه ششم چنين حرفی نزده و آ: مالجو

این  دریافت  با مراجعه به لينک روزنامه شرق ، در باال دردست یافتن به تمامی این گفتگو ف باید 
 . گفتگو سهيم گردید

 شغلی امنیت نگران کارگران :نماینده کارگران کارخانه موکت ترمه کرمان
 است نشده اجرا مشاغل بندی طبقه رحط /هستند خود

رضا شمس الدینی ،  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳٩سه شنبه  ،ایلنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
هایی  کارگر این کارخانه نگرانی ۴٤گوید؛ حدود  نماینده کارگران کارخانه موکت ترمه کرمان می

شاغل در این کارخانه بندی م درخصوص امنيت شغلی، بازنشستگی و عدم اجرای طرح طبقه
وی به اخراج مقطعی همگی کارگران این کارخانه در ابتدای سال جاری اشاره   .توليد موکت دارند

که کارگران غيربومی را جایگزین کارگران   فرودین ماه امسال کارفرما با این استدالل: کرد و افزود
ست اما چند روز بعد از کند عذر همگی کارگران کارخانه را به صورت شفاهی خوا فعلی می

 ....تصميم خود برگشت و کارگران بر سر کار خود بازگشتند

الدینی در ادامه با بيان اینکه تعدادی از کارگران این کارخانه معطل بازنشستگی زودتر از  شمس
وقتی از اداره تامين اجتماعی : آور هستند، افزود موعد خود براساس قانون مشاغل سخت و زیان

مان استعالم کردیم متوجه شدیم که کار با مواد شيميایی در این کارخانه ماهيتا سخت استان کر
سال سابقه کار بازنشست  ۳٤کنند با  است و قاعدتا باید کارگرانی که در این شرایط کار می

کنند سفته دریافت  اما مشکل اینجاست که کارفرما از کارگرانی که در این شرایط کار می. شوند
های  تعدادی از دستگاه: وی در پایان افزود  .ست آنها برای شکایت به اداره کار باز نباشدکرده تا د

روزرسانی دارند چراکه ممکن است کارگران بر اثر کار با این  این کارخانه نياز به تجهيز و به
 .ها دچار آسيب شوند دستگاه

 :مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیالن

 استان گیالن آلودگی میکروبی دارندهای  رشته از رودخانه ۴۹

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/28/1468744 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/512186-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%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-9/512186-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

مدیرکل   ،قربانعلی محمدپور :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهار به گزارش خبرگزاری تسنيم،
های  ترین اقدام در حوزه احيای رودخانه حفاظت محيط زیست استان گيالن با بيان اینکه مهم

های استان  رشته رودخانه ۶۴: رشت تا یک ماه آینده است گفتخانه  رشت بهره برداری از تصفيه
هزار هکتاری  23تاالب بين المللی : اظهار داشتوی  .گيالن دچار آلودگی ميکروبی هستند

 محمد پور .های صنعتی و خانگی مواجه است بندرانزلی با مشکالت زیادی در بحث ورود فاضالب
ستا که در امتداد تاالب بين المللی بندرانزلی قرار رو 703شهر و بيش از  00شهرستان،  9: گفت

هزار متر مکعب  043هزار کيلومتر مربع، ساالنه حجم بسيار زیادی معادل  8دارند با حوزه آبریز 
وی با اشاره به اینکه دستگاه مربوط به جمع ...کنند فاضالب خانگی را به این تاالب سرازیر می

زودی  ر کانادا خریداری شده وارد بندرعباس شده است و بهآوری پسماند و سنبل آبی که از کشو
امروز برای قطعه قطعه تاالب بين المللی : شود گفت از طریق منطقه آزاد انزلی وارد سيستم می

محمدپور با بيان اینکه ...بندرانزلی برنامه عملياتی داریم اما با محدودیت اعتباری مواجه هستيم
های پورسينا و والیت و رازی شهر رشت تا مهرماه به بهره برداری  تصفيه خانه فاضالب بيمارستان

های غيرمجاز شن و ماسه تشکيل شده که  پرونده در زمينه برداشت02: می رسد گفت

 ...ای بتوانيم این تخلفات را به حداقل ممکن برسانيم اميدواریم با همکاری آب منطقه

 

 مزدی معوقات برای هرمز بحرگستر سازی کشتی کارگران تجمع

نفر از  ۳٤٤جمعی حدود  : آمده است ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهارنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
کارگران شاغل در شرکت کشتی سازی بحر گستر هرمز، در اعتراض به معوقات مزدی خود 

این کارگران که از زیر  .مقابل مجتمع کشتی سازی خليج فارس در بند عباس تجمع کردند
شوند، در مقابل این مجتمع  های مجتمع کشتی سازی خليج فارس محسوب می مجموعه

کارگر از  ۱٤٤شود، نزدیک به  گفته می  تجمعشرکت کنندگان در  به نقل از.مع کردندصنعتی تج
سازی در استان هرمزگان مشغول کارند که از  های کشتی تر هرمز در پروژه طریق شرکت بحر گس

دراین واحد کشتی سازی،  .اند اردیبهشت ماه مطالبات مزدی خود را به صورت کامل دریافت نکرده
از ....بات مزدی، حق بيمه کارگران چندین ماه به تامين اجتماعی پرداخت نشده استجدا از مطال

دست کم سه ماه دستمزد   قرار معلوم مجموع شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ خليح فارس
 .کارگران خود را به تاخير انداخته اند

 بار در شهر تهران تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره
 ی فایده استاینجا ماندن ب
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امروزه  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهاربه نوشته روزنامه شهروند به قلم حسين شيرازی ،
. کننده است ای جدی و تعيين های زندگی اجتماعی، مسأله مسأله مهاجرت در بسياری از عرصه

ای و کم بضاعت به  ها، مهاجرت از مناطق حاشيه ختلف دارد که یکی از آنمهاجرت انواع و ابعاد م
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در تمام دنيا . آورد ای را به همراه خود می سمت کالنشهرها است که مسائل و مشکالت عدیده
پا و غيره از نواحی دوردست با  ای، زارعان خرده های جمعيت ضعيف، کارگران غيرحرفه معموال توده

تر درون  یافته ی کوچک دور افتاده، به نواحی مجاور به مراکز توسعهپشت سرگذاشتن شهرها
با توجه به . کشور مهاجرت کرده تا بتوانند دست کم معاش خود و خانواده شان را تأمين نمایند

که کالنشهرها در بسياری از کشورهای درحال توسعه ظرفيت کمی برای ایجاد اشتغال دارند،  این
ارهای بسيار کم دستمزد و کم بازده و در بخش اقتصاد غيررسمی شهر این مهاجران عمدتا در ک

کشی  وری اندک، رقابت کشنده، ناامنی و بهره سطح بسيار پایين دستمزد، بهره. شوند جذب می
های شدید  چنين روندی به دنبال خود نابرابری. های این بخش غيررسمی است از ویژگی

ک مناطق و محالت شهر براساس رتبه و جایگاه اقتصادی و اجتماعی را باعث شده و تفکي
 ....گردد اقتصادی و اجتماعی افراد، تبدیل به یک رویه معمول می

ها، ميادین  توان به بسياری از کارگران ساختمانی، کارگران کارگاه از مصادیق این مهاجران می
ی که برای پيدا کردن کار در های ها و گروه ها، فضای سبز، پارک ها، نانوایی بار، رستوران ميوه و تره

دهد که  برخی از مطالعات نشان می. کنند اشاره نمود ها تجمع می ميادین اصلی و بر سر چهارراه
پذیر بوده و نسبت به کارگران بومی با وجود ساعات  این افراد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی آسيب

در این پژوهش تالش . گيرند یکاری بيشتر و انجام کارهای سخت و خطرناک، دستمزد کمتری م
بار در کالنشهر  اجتماعی کارگران ميوه و تره -های فرهنگی  شود تا ضمن شناخت ویژگی می

ها و رفتارهای پرخطر احتمالی آنها  تهران، به بررسی تجربه زندگی روزمره این کارگران و آسيب
بار وابسته به  ميوه و تره نفر از این کارگران که در ميادین ۲٤بدین منظور با . پرداخته شود

های این تحقيق در ادامه ذکر  یافته. شهرداری تهران مشغول به کار هستند، مصاحبه گردید
 ...گردد می

 :توان تفکيک نمود تر به مسائل و مشکالت این کارگران، موارد ذیل را می با نگاه دقيق
 کار زیاد و دستمزد کم: فرسودگی شغلی

احمد، یکی . مصاحبه قرار گرفتند، رضایتی از ميزان دستمزد خود ندارندبيشتر کارگرانی که مورد 
صبح از خواب بيدار شوید و  ٠یا  ۲تصور کنيد که مجبور باشيد گاها ساعت »: گوید از کارگران می

شود زیاد  واقعا با این شرایط نمی. هزار تومان باشد ۴٤٤یا  ٩٤٤شب کار کنيد و دستمزد شما  ۴تا 
بجز این، کارگرانی که در این مراکز مشغول به کار هستند، در طول . «اميدوار بود به زنده ماندن
معموال در . شود گونه مبلغی به دستمزد آنان به دليل سابقه کار اضافه نمی ساليان هيچ

کنند، ميزان کار  مشاغلی که نياز چندانی به مهارت نداشته و صرفا از نيروی بدنی استفاده می
به همين دليل با افزایش تعداد . شود سابقه کاری، معيار پرداخت دستمزد می انجام شده و نه

. های کار و به علت فرسایش نيروی بدنی ممکن است حتی از دستمزد افراد کاسته شود سال
جوانان نسبت به سالخوردگان از نيروی بدنی بيشتری برای کار برخوردارند و از همين رو ترجيح و 

کار . البته خود جوانان هم از سرنوشتی که در انتظار آنان است، باخبرند. ستاولویت اصلی با آنها
زیاد و سخت به همراه تغذیه نامناسب به مروز زمان باعث ضعف جسمی و عضالنی کارگران و 

 ....شود حتی جوانان می

 کارخانه محوطه در سازی بلبرینگ کارگران تجمع

شماری از کارگران کارخانه  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهارنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
در در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشيده و« بلبرینگ سازی تبریز»

علت برپایی این اعتراض صنفی را چهارماه معوقات تجمع کنندگان،  .اند محوطه کارخانه تجمع کرده
شود،  به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی صنفی شرکت دارند گفته می.اند مزدی اعالم کرده

از زمان  نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعاليت دارند که ۱۶٤در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز حدود
کارگران بلبرینگ ... .خصوصی سازی محل کارشان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند

مدیریت این واحد صنعتی ، بابت معوقات مزدی خود  توجهی سازی پيش از این نيز به دليل بی
 .اقدامات اعتراضی مشابهی را انجام داده بودند
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 نی کرد؛بی مدیر کارآفرینی و اشتغال استان پیش /کارورزی

التحصیل بیکار استان یزد با اجرای طرح  هزار فارغ 35اشتغال نیمی از 
 «کارورزی»
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مدیر   ،فریبا آیت الهی :آمده است  ۱۲۶۹ تير ۳۴شنبه چهار به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
کارآفرینی و اشتغال تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به طرح کارورزی که 

توانند با جذب این  کارفرمایان می: آموزی فارغ التحصيالن را در بردارد، گفت اشتغالزایی و مهارت
رگيری افراد آماده به کار، از تسهيالت این طرح دولتی التحصيالن به عنوان کارورز، عالوه بر بکا فارغ

در جلسه مشترک با نمایندگان تشکلهای کارفرمایی با اشاره به این که وی . برخوردار شوند
اند، از کارفرمایان خواست تا به منظور رسيدن به  نام کرده نفر در سامانه کارورزی ثبت 2433تاکنون 

بکارگماری افراد بيکار، همکاری الزم را داشته باشند و  هدف مربوطه و کاهش نرخ بيکاری و
وی با اشاره به این که دوره کارورزی از چهار تا شش ماه . ظرفيت پذیرش خود را اعالم کنند

پس از پایان یافتن دوره کارورزی، چنانچه کارفرما و کارورز، تمایل به ادامه : است، اعالم کرد
ارفرما با اعالم این موضوع و بکارگيری کارورز به عنوان نيروی همکاری با یکدیگر داشته باشند، ک

 ..کاری خود تا دو سال از پرداخت حق بيمه سهم کارفرمایی کارورز جذب شده، معاف خواهد بود
الزحمه به کارورز  کارفرمایان از سوی دیگر طی مدت کارورزی، از پرداخت حق: الهی اضافه کرد آیت.

 273تی مربوطه از سوی دولت به کارورز با مدرک کاردانی به ميزان معاف هستند چرا که پرداخ
هزار تومان  023هزار تومان و کارشناسی ارشد و دکتری  003هزار تومان، کارشناسی به ميزان 

این در حالی است که اگر واحد پذیرنده از عملکرد کارورز راضی : این مسئول افزود. شود انجام می
وی با اشاره . الزحمه، مبلغی را به کارورز پرداخت کند اختيار به عنوان حقتواند بنا به  باشد، می

التحصيل آماده به کار داریم، ابراز اميدواری کرد که نيمی از  هزار فارغ 07به این که در استان یزد، 
 ....این تعداد در قالب این طرح، جذب بازار کار شوند

 احب شغل کرده استهزار نفر را ص ٠ها  افزار سنتی مریوانی پای
 ها «ک الش»شهر 
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 :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴نبه شچهاربه نوشته روزنامه شهروندبه قلم مائده امينی روزنامه نگار،

سال  : اند استادکار مریوانی هزار جوان در استان کردستان مشغول به کالش بافی ٠بيش از 
وگو با  رئيس اتاق سنندج در گفت! گذشته، برای مسی و رونالدو هم کالش فرستادیم

برای آن ایجاد ای  توان بازار صادراتی ویژه می« کالش»بندی  با تقویت طراحی و رنگ: «شهروند»
اند و  محلی کردستان  -درصد زنان در مریوان مشغول به بافتن این کفش سنتی  ٤٤حداقل . کرد
کار کالش تا . دهند شان نشان می گویند کردها عالقه عجيبی به استفاده از پاپوش سنتی می

بت تيرماه، یعنی دو روز پيش، هيأت شوراي جهاني يونسکو برای ث ۳٧رفته که   جایی پيش
کمال حسينی، رئيس اتاق . برگزار کردند  ای افزار ایرانی، در کردستان جلسه جهانی این پای

گوید که به نتيجه این جلسه که با حضور  می« شهروند»وگو با  بازرگانی کردستان در گفت
به  به گفته او اگر کارها. کشور استراليا، کویت و ایران، برگزار شده، اميدوار است۲نمایندگانی از 

به گفته  ... .شود خوبی پيش برود، نام مریوان به شهر کالش تغيير پيدا کرده و ثبت جهانی می
هزار جوان در استان کردستان مشغول به کالش  ٠این استادکار قدیمی، درحال حاضر بيش از 

یل توانست تبد مریوانی که می. ها، مردان و زنان مریوانی هستند درصد این جوان ٩٤اند که  بافی
تواند  به پایگاهی برای قاچاق کاال شود؛ حاال در یک قدمی یک ثبت جهانی ایستاده است و می

 ....قطب کالش در جهان شود
 

 مماشات» /ملت خانه نمایندگان   توجهی بی نگران مخابرات های شرکتی
 نشود تمام کارکنان شدن   قربانی قیمت به «دولت با

های مخابرات از  شرکتی: آمده است  ۱۲۶۹ تير ۳۴چهارشنبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
ها  های اخير بار در هفته.تعلل نمایندگان مجلس و نادیده گرفته شدن مطالباتشان انتقاد دارند

کارکنان شرکتی مخابراتِ سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع 
ا وجود اینکه اعتراضات ما را به چشم نمایندگان مجلس ب: گویند این کارکنان می.برگزار کردند

گذرند و به طور  اعتنایی از کنار این موضوع می اند و در جریان مشکالت ما هستند، با بی دیده
سه شنبه : گویند نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات می .کنند جدی به اوضاع ما رسيدگی نمی

توجهی شرکت مخابرات  ارتباطات درباره بی پور، نماینده مردم اروميه از وزیر خرداد سوال قاضی ۱۹
رفاهی و شغلی و اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شرکتی  -به وضعيت معيشتی 

قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده بود در  //مخابرات که در راستای اجرای اصل 
هزار نفر  /۳ق قانونی صحن علنی مجلس مطرح گردید که متاسفانه نمایندگان با نادیده گرفتن ح

رای ممتنع از مجموع  ۶رای مخالف و  ٩٩رای موافق در مقابل  ۱۱٤از کارکنان شرکتی مخابرات با 
پور نماینده مردم اروميه از وزیر ارتباطات  نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، سوال قاضی ۳۳۴

رات لرستان در روزهای گذشته گفتنی است یازده نفر از کارکنان شرکتی مخاب... .را وارد ندانستند
در این رابطه . اند های بسيار هنوز به سر کار بازنگشته اند که با وجود پيگيری از کار بيکار شده

های مخابرات لرستان خواستار این هستند که نمایندگان مردم لرستان در  نمایندگان شرکتی
ق قانونی کارکنان شرکتی مجلس ضمن بازگرداندن دوباره کارکنان اخراج شده، از حق و حقو

 .مخابرات دفاع کنند

هنوز هیچ یک از کسبه پالسکو وام :دوزان رییس اتحادیه پیراهن
 آخرین وضعیت پالسکو+ اند نگرفته

http://www.isna.ir/news/96042816569 
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ریيس  ،مجتبی درودیان :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهار به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
تاکنون هيچ یک از کسبه ساختمان پالسکو برای دریافت وام : دوزان اعالم کرد اتحادیه پيراهن

نامه  ودن اجارهطی روزهای گذشته به واسطه آماده نب: عنوان کردوی .اند بانکی مراجعه نکرده
اند اما به تازگی بحث  واحدهای مجتمع نور کسبه موفق به مراجعه برای دریافت وام نشده

 ....ها در حال حل شدن بوده و ظرف روزهای آینده سایر مسائل دنبال خواهد شد نامه اجاره

ع نور ای که در مجتم درصد از کسبه ۲٤دوزان با بيان اینکه شاید حدود  ریيس اتحادیه پيراهن
اند، در پاسخ به  اند، برای دریافت وام و تسهيالت بانکی چنين اقدامی را انجام داده مستقر شده

سوالی مبنی بر تهدید کسبه بر اینکه در صورت عدم استقرار در این مجتمع سرقفلی آنها دچار 
ای بحث استقرار در مجتمع نور هيچ گونه ارتباطی با سرقفلی واحده: مشکل خواهد شد، گفت

در خصوص روند : وی درباره زمان ساخت ساختمان جدید پالسکو نيز عنوان کرد .پالسکو ندارد
های متعددی انجام داده وچندین جلسه با  ساخت این ساختمان اتاق اصناف و رئيس آن پيگيری

هایی برای دریافت جواز ساخت  شود ظاهرا پيگيری اند که گفته می رئيس بنياد مستضعفان داشته
 .ال انجام استدر ح

مبارزه /سازد دریاچه پریشان رازنده می« آبی بی آب» در کازرون؛

 هنرمحیطی بابی آبی

http://www.mehrnews.com/news/4034536 

  

دریاچه پریشان : ه است آمد ۱۲۶۹تير  ۳۴چهارشنبه  ،شيراز۴ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
جالل هاشمی هنرمند مجری  .خواهد بود« آبی بی آب»کازرون ميزبان دومين اجرای پروژه هنری 

پيرامون دومين اجرای خود که به بحران بی آبی از زبان هنر  خبرنگار مهر در گفت و گو با« آبی بی آب»پروژه 
در رودخانه خشک  ۱۲۶۱شهریورماه  ۶در ادامه این پروژه هنری که نخستين بار در : پردازد گفتمفهومی می 

دریاچه پریشان کازرون  ۱۶تيرماه جاری از ساعت  ۲٤شيراز برگزار شد و مخاطبان بسياری یافت؛ جمعه 
دیگر دوخته شده اند پذیرای پارچه هایی است که از سراسر ایران به این پروژه هنری ارسال شده و در کنار یک

در آینده ميهمان نقاط « آبی بی آب»وی با اشاره به اینکه پروژه  .در این دریاچه بحران زده پهن خواهد شد
رفسنجان در استان کرمان، دریاچه و تاالب : بحرانی در نتيجه خشکسالی و مصرف بی رویه آب است افزود

http://www.mehrnews.com/


خواهد ... هان، دریاچه اروميه در آذربایجان غربی وهامون در استان سيستان وبلوچستان، زاینده رود اصف
 ....بود

هاشمی با تاکيد بر اینکه پروژه هنری یادشده در مناطق خشک و کم آب ایران به صورت دوره ای 
طراح و مجری پروژه با فراخوانی در شبکه « آبی بی آب»در اثر هنری : اجرا خواهد شد تصریح کرد

انی همگانی از شرکت کننده ها درخواست کرده تا تکه پارچه های اجتماعی مجازی و اطالع رس
های دور ریز آبی رنگ خود را برای تيم اجرایی بفرستند تا پس از دوخته شدن این پارچه ها به هم 

در مکان های خشک مانند رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه های سراسر کشور به طور دوره ای با 
وند تا نظر همه افراد جامعه و مسئوالن را به مسئله مشکل همکاری ارگان های مربوطه پهن ش

، اجرای مفهومی و محيطی خبرنگار مهر به گزارش...آفرین و پدیده کم آبی و خشکسالی جلب کند
ز شد که طی آن با شعار بيایيد رنگ آبی را به دریاچه های کشورمان یادآوری کنيم آغا« آبِی بی آب»

 .متر پارچه سطح رودخانه خشک شيراز را پوشاند ۳۱٤٤

 نتیجه ای، قرنطینه آفت /ای مدیترانه مگس خطر معرض در میوه نوع200 
 ردک تعجیل ها وزارتخانه جداسازی در نباید /میوه رویه بی واردات

 

 

 

مدیر گروه برنامه ریزی،  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهارنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
این آفت قرنطينه ای به هيچ عنوان بومی نيست و توسط : مدیریت و آموزش محيط زیست گفت

 .رد هجوم قرار می دهدنوع ميوه را مو 233ميوه های وارداتی به کشور نفوذ پيدا کرده است که 
حمله مگس ميوه مدیترانه به باغات کشاورزی، استان های شمالی را بسيار تحت شعاع قرار 

ميليون تومان خسارت دید و همچنان  233داده است، به طوری که باغات زیتون در گيالن بالغ بر 
شان آسيب جدی از سوی دیگر کشاورزانی که باغات .نيز با این مگس دست و پنجه نرم می کنند

برای احيای باغات خود و مبارزه بيولوژیک با این آفت   اند دیده و خسارات فراوانی را متحمل شده
خطرناک نيازمند یاری دولت و بيمه محصوالت کشاورزی هستند اما تعداد محصوالت بيمه شده و 

گير زیتون  یبانالبته این آفت تنها گر. باغات بيمه شده بسيار کمتر از خسارت وارد شده است
رضا ارجمندی از مشکالت واردات ميوه به  .نشده و محصوالت دیگر را نيز مورد هجوم قرار می دهد

دوران کهولت کشاورزان  کشور و افزایش آفات قرنطينه ای می گوید و بيمه کشاورزی را برای 
 ...خواند می توان در آرشيو ایلنااین گفتگو را به صورت تفصيلی . بسيار ضروری می داند

درصد  ۹٤بازگشت /شدند« نی نشین»ها « گور خواب» گزارش مهر؛
 ها« گورخواب»
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آمده  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهار ، احسان پرنيانبه قلم  شهریار۴ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
خبر ساز « نصيرآباد»هایی که در « گور خواب»رانده از جامعه، بازمانده از زندگی، وضعيت  :است 

شش ماه پيش بود که خبرهایی  .ماه در پی مکانی امن برای زندگی هستند ۹شدند و اکنون پس از 

کارتن »مبنی بر گورخوابی در غرب تهران فراگير شد و به سرعت در رسانه ها و فضای مجازی پيچيد، تبدیل 
، زنگ خطر برای افزایش آسيب های اجتماعی را به صدا در آورد و این خبر رسانه « گور خوابی» به « خوابی

پس از انتشار اخبار،  .ای سراسر کشور و حتی رسانه های بين المللی را در نوردید و بر صدر اخبار تکيه زده
به سرعت دستگاه های مرتبط وارد صحنه شدند و برنامه ریزی هایی صورت گرفت تا این پدیده در غرب تهران 

مالرد اجاره و امکاناتی از « يابسر آس»برچيده شود، به سرعت یک سالن مخصوص آقایان در زیر زمينی در 
قبيل تخت خواب فراهم شد و یک گرم خانه موقتی برای استفاده گورخواب ها آماده شد، بانوان هم با 

به تاریخ « گور خوابی»صبح روز بعد در محلی سکنی داده شدند تا  ۴الی  ۱٩هماهنگی بهزیستی از ساعت 
، شهریار و قدس تهيه شد و گور خواب ها که به گفته کمپ های دیگری در شهرستان های مالرد .بپيوندد

نفر بيشتر نبودند  ۲٤محمد محمودی شاه نشين، نماینده این سه شهرستان در مجلس شورای اسالمی، 
توسط نيروی انتظامی از وجود کارتن « نصير آباد»و « باغستان»کل منطقه : اسکان داده شدند، وی گفته بود

در خوش بينانه ترین  امروزه ....نفر بودند ۲٤شد که در مجموع این افراد کمتر از خوبها و معتادین پا کسازی 
درصد این افراد در همين  ۴٤الی  ٩٤به جامعه برگشته اند و « گور خواب ها»درصد این  ۲٤الی  ۳٤حالت، 

ضر نيز وضعيت قرار دارند و هر مکان دنج را بيابند برای مصرف مواد مخدر انتخاب می کنند، در حال حا
گزارشاتی به ما رسيده است، که مجددا عده ای از این افراد از شهرستان های اسالمشهر، بهارستان، رباط 

مرز بين این سه « نصيرآباد»کریم و دیگر شهرستان های دیگر به این منطقه می آیند، چرا که منطقه 
 .شهرستان و شهریار است

 «گورخوابی»به جای « نی نشینی»رواج 

برای « گور»فقر و معضل وجود سرپناه از جمله مهمترین عواملی بود که سبب انتخاب اعتياد، 
زندگی شده بود، اما برخورد سریع مسئولين منطقه مشکل ایجاد شده را تمام کرد، تا همه چيز 

یکی از مناطق شهرستان شهریار « نصيرآباد» .فراموش شود« نصير آباد»در « گورخوابی»درباره 
ل قرار گرفتن در نوار مرزی این شهرستان با شهرستان بهارستان و اسالمشهر، جزو است که به دلي

مناطق حاشيه ای محسوب شده و فرصت مناسبی برای تجمع معتادین در این منطقه را فراهم 
و نيز وجود نيزارهایی در این منطقه، سبب شده است که « نصيرآباد»کرده است، این استعداد 

عده ای از این  .به نصيرآباد باز گردند« نی نشينی»ماه به صورت  ۹ذشت ها پس از گ« گورخواب»
گورخواب ها پس از بيرون آمدن از کمپ ها، به دليل فقدان سرپناه، مجددا آواره شدند و به نواحی 

اطراف روی آوردند، عده ای درون ساختمان های متروکه و نيمه کاره، چند نفری در نيزارها و برخی 
 ....تجمع زباله ها، هرکس که خانه ای نداشت، باز هم آواره شددیگر در محل 

قاچاق پیاز زعفران غارت / عضو شورای ملی زعفران اعالم کرد /قاچاق
 دولت تدبیری بیاندیشد/ ساله ایران ۰٤٤٤میراث 
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 -علی حسينی   :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهار به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،
عضو شورای و  رئيس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان زرشک و زعفران خراسان جنوبی نایب

ت ميراث سه هزار ساله ایران و ایرانيان است که قاچاق پياز زعفران غار:ملی زعفران اعالم کرد 
توجهی  که مسئوالن دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن تدبيری بياندیشند و به جای بی

قاچاق زعفران غارت ميراث : وی اظهار داشت .مازاد این محصول را از کشاورزان خریداری کنند
اند و شاهدیم که قدمت و تاریخ ما و  هسه هزار ساله ایران است که همه چشمانشان را بست

شود و تنها کاری که  اند، از ایران خارج می آبی کشاورزان به دست آورده آنچه که با فرهنگ کم
 .کنيم افسوس خوردن است و کسی نيست جلوی این غارت را بگيرد امروز می

ای بياندیشيم  گ چارهتوانيم برای این معضل و خطر بزر رسد که دیگر نمی روزی فرا می: وی افزود
او .  توانيم انجام دهيم کار دیگری نمیدر کنار خود ( افغانستان)و جز تحمل کردن رقيبی بزرگ 

توانند آن  اند و نمی دولت موظف است که پياز زعفران کشاورزانی که با مازاد آن مواجه: ادامه داد
بندی پياز زعفران آن را  بندی و رتبه اندازی مرکزی برای سورتينگ، بسته را بفروشند، بخرد و با راه

تنها پياز  شود که نه این کار سبب می. به کشاورزانی که نياز به پياز زعفران دارند، عرضه کنند
زعفران دیگر به کشورهای رقيب قاچاق نشود، بلکه کشاورزان بدانند از چه مرکزی و با چه 

 .استانداردهای پياز زعفران مورد نياز خود را تهيه کنند

امروز فقط افغانستان رقيب زعفران ایرانی نيست و بسياری از : حسينی تاکيد کردعلی 
به رقيب زعفران ... کشورهای شمالی ایران از جمله روسيه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و 

اند که در کنار چين، تهدیدهای جدیدی برای این محصول ارزآور ایرانی محسوب  ایرانی تبدیل شده
آبی در کره زمين به ویژه منطقه خاورميانه و همسایگان  وند و از آنجا که بحران آب و کمش می

ایران بروز و ظهور پيدا کرده است، همه کشاورزان به دنبال توليد محصولی هستند که نياز آبی 
ایران توليدکننده بيش از : وی گفت .کمتری داشته باشد و بتوانند از آن درآمد بيشتری کسب کنند

هزار  ۱٤٤صد در صد زعفران جهان است چرا که امسال با توجه به سطح زیر کشت حدود 
تنی زعفران  ٤٤/ها نشان از توليد بالغ بر  شود، ارزیابی هکتاری زعفران که روز به روز بيشتر می

در ایران دارد و اگر بتوانيم این محصول را با قيمتی کمتر و کيفيتی باالتر با بازار جهانی عرضه 
کنيم، هيچ یک از این رقبا توانایی و یارای رقابت با ایران را ندارند اما اگر همچنان مانند گذشته 

تفاوت باشيم، بعيد نيست که در آینده اتفاقات ناگواری برای زعفران  نسبت به این محصول بی
 .ایرانی بيفتد

در ادامه اعتراضات بی وقفه کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه، صبح 
بار دیگر کارگران شاغل و بازنشسته این شرکت دست به تجمع  امروز
 زدند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6260 

در ادامه اعتصابات و : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴چهارشنبه ، ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
تپه، صبح  تجمعات ماهها و هفته های گذشته کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نيشکر هفت



در پی ماهها   .امروز نيز محوطه این شرکت صحنه اعتراض و حق خواهی متحدانه آنان بود
کارگر بازنشسته شرکت نيشکر هفت تپه نسبت به عدم  080دوندگی و اعتراضات بی وقفه  

درصدی کارفرما به حساب سازمان تامين اجتماعی، طی روزهای گذشته بطور  8واریز سهم 
اعالم گردید این مسئله حل شده است و کارگران با مراجعه به سازمان تامين رسمی به آنان 

اما با مراجعه این کارگران به . اجتماعی ميتوانند پيگير تکميل سيکل بازنشستگی خود شوند
کارگر واریز نکرده  080نفر از  093تامين اجتماعی معلوم شد کارفرما سهم چهارصدی خود را بابت 

کارگر، که عمری را با رنج و محنت در  080به سخره گرفتن زندگی و سرنوشت بد عهدیها و .است
نيشکر هفت تپه کار کرده و اینک در سن بازنشستگی قرار گرفته اند،  در حالی از سوی مالک 

خصوصی این شرکت ادامه دارد که حراست کارخانه از ورود آنان برای پيگيری حق و حقوق شان 
ماه است برای برخورداری از حقوقی ناچيز در سن  02آنان  به شرکت جلوگيری ميکند و

بازنشستگی، در رنج و عذابی مضاعف گرفتار آمده و از سوی حراست و مسئولين شهرستان با 
بنا بر آخرین گزارشهای رسيده به  .اتهاماتی از قبيل اغتشاش و بر هم زدن نظم مواجه ميشوند

 8مات اعتراضی  از سوی کارگران بازنشسته ای که سهم اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی اقدا
درصدی آنان به صندوق تامين اجتماعی پرداخت نشده است، به آنان اعالم گردید مقطع 

حساب خواهد شد که این  0059از اسفند ماه سال  0052بازنشستگی آنها به جای اسفند ماه 
پوچی اعالم کردند همچنان به اعتراضات امر خشم کارگران را برانگيخت و آنان با رد چنين وعده 

  ....خود ادامه خواهند داد

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان مارگون نسبت به نداشتن 
 ماه حقوق1قرارداد وعدم پرداخت 

http://asrjahan.ir/more/news/138845/view 

   

کيلومتری شهر یاسوج  73در : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴چهارشنبه به گزارش خبری عصر جهان ؛
مرکز استان کهگيلویه و بویراحمد شهری خوش آب و هوا با طبيعتی بکر و محيط زیستی کم نظير 

 .تنی مارگون توسط تنها سرمایه گذار خارجی این استان احداث شده است 0033  کارخانه
اح شد ولی سال گذشته کارخانه سيمان مارگون بویراحمد با حضور وزیر صنعت افتت اسفندماهدر

روز کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا تجمع 05ماه و  8بعد از گذشت 
یکی از مهمترین دالیل رضایت مردم این منطقه  .کردند تا از خلف وعده زودهنگام مسئوالن بنالند

 9جوانان بوده که کمتر از ای با طبيعت بکر و زیبا فرار از بيکاری  با احداث کارخانه سيمان در منطقه
ماه کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا و انعقاد قرارداد کاری دست به 

کارگران سيمان مارگون که از دوربين خبرنگاران واهمه داشتند،  .تجمع در جلوی این کارخانه زدند
های ایاب و ذهاب و نداشتن  ینهدليل تجمع امروزشان به خاطر مشکالت مالی، هز: گویند می

شایان ذکر است این کارگران به  .قرارداد با کارخانه سيمان و حقوق عقب افتاده سه ماه است
دليل ترس از اخراج حاضر به مصاحبه نشدند و اصرار به اطالع رسانی در این زمينه و رساندن 

توليد روزانه کارخانه سيمان ظرفيت  .مطالبه به حقشان به گوش مسئوالن و متوليان امر داشتند
  .و ظرفيت ساالنه آن را نيز افزون بر یک ميليون تن است 033مارگون حدود سه هزار و 



مسئولین نیشکربازهم اعتصابه پنبه ها راازگوش دربیارید ماهم انسانیم 

 هم ایرانی هستیم

https://eshtrak.wordpress.com/2017/07/19 

کارگران بازنشسته وشاغل : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴شنبه چهاربه گزارش سایت اشتراک ،  
بخاطر  ۶۱بازنشسته های اسفندماه.دست به تجمع اعتراضی زدندنيشکر شرکت مجتمع 

نفر وپاسخگو نبودن یاوعده خالف واقع دادن مدیریت شرکت به  ۲/۱درصد تمام/پرداخت نشدن 
د آنهارا دعوت به آرامش ميکنند ستوه آمده وبه هرمسئولی درشهرستان واستان مراجعه ميکنن

باواگذاری این شرکت بحران زده وبدهکار که بدليل سياستهای غلط  !!! ارامش هم حدی دارد
دولتهای قبلی وکنونی وبی زوری وعدم قاطعيت نماینده مجلس وبزرگان استانی  شرایط زندگی 

دای بلند فریاد بزنيم ما جناب روحانی تا کی باص.وشغلی کارگران زحمتکش دربحران حادقرار دارد
 .را کارگران بخورند //گرسنه ایم؟ چراباید چوب ناالیقی دولت دراجرای صحيح اصل خانه خراب کن

آقای روحانی امروزهم کارگران شاغل شرکت طبق :  بر آنند  جمعی از کارگران نيشکر هفت تپه
ی متوجه حق ما معمول دراعتصابند ما مانند کودکی هستيم که تا صدایمان درنياید کس

مسئولين .آقای جهانگيری اینطور ميخواهيد سياستهای اقتصاد مقاومتی رابه پيش ببرید.نميشود
دیگرکسی ازاعضائ هيات مدیره شرکت به خود زحمت نميدهند حتی پاسخی : امنيتی منطقه

 مسئولين شورای تامين استان وشورای امنيت ملی کشور.به ماکارگران هرچند خالف واقع بدهند
درجه  /۱بخصوص جناب آقای شمخانی شما که بچه خوزستان هستيد وکارکردن در دمای باالی

اینجا کرامت انسانی ما ، ماهم حق حياط داریم  . ماهم مسلمانم ... .را ميفهميد به دادما برسيد
ماميخواهيم توليد کنيم ولی برای حرکت کردن . ماازاعتصاب خسته شدیم  .دارد ازبين ميرود

ماشرایط منطقه رادرک ميکنيم . مابه فکر امنيت کشورهستيم .الزم است که ما نداریم انزژی 
درپایان ازتمام مسئولين  .ولی برخی با بی مسئوليتی ميخواهندصدای ما رادربياورند

کشوربخصوص نمایندگان خوزستان درمجلس واعضائ محترم خبرگان رهبری عاجزانه درخواست 

 .. .کت نيشکرهفت تپه ورود کنندميکنيم به موضوع واگذاری شر

 
ماه  1تجمع کارگران شهرداري شهر اردل پول دراعتراض به عدم پرداخت 

 حقوق

http://www.haftcheshme.com/news/172055 

 

کارگران شهرداري شهر اردل : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴چهارشنبه ،به گزارش خبری هفت چشمه
به  .ماه حقوق جلوی دفتر امام جمعه  این شهر تجمع کردند 8پول دراعتراض به عدم پرداخت 

حقوق ماه هاي فروردين ، ارديبهشت،خرداد و : ،يکي از اين کارگران اظهارکردخبری فوقگزارش 
ز پرداخت نشده است و کسي هم براي پراخت حقوقمان تير کارگران شهرداري شهر اردل هنو

وي که خواست  .جوابگو نيست و در جواب ما ميگويند که بايد پيمانکار حقوقتان را پرداخت کند
 .اين روز ها پول براي خريد نان هم نداريم و شرمنده فرزندانمان هستيم:نامش فاش نشود افزود

انتظار داريم  شهرداربراي : يت بد معيشتي کارگران گفتيکي ديگر از کارگران نيز با اشاره به وضع



حل مشکالت ما چاره اي بينديشد چرا که اين روزها نان را هم به نسيه مي خريم که از اين کار 

 ..خجالت ميکشيم

شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران  کارخانه کاشی 
 گیالنانسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

کارگران کارگران  کارخانه کاشی گيالنا : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۴چهارشنبه خبردریافتی ، برپایه 
دراعتراض به بالتکليفی شغلی ومعيشتی برای باری دیگرمقابل فرمانداری شهرستان رودبار 

برای چندمين بار شاهد تجمع کارگران کاشی گيالنا  :آمده استدرهمين رابطه  .تجمع کردند
 :ری شهرستان رودبار بودیم این مسئله از دو زاویه قابل تامل استمقابل فرماندا

 حقوق های معوقه: یک 

عدم دریافت چهل ماهه بعضی کارگران این واحد صنعتی مغایر با شرع، عرف و قانون است ضمن 
 اینکه وقتی به هر علتی بيش از یکسال حقوق فردی پرداخت نشده آیا بهتر نبود راهکار درست

می شد؟ چه کسی جوابگوی زیان های روحی و روانی وارده به خانواده های کارگران تری اتخاذ 
زحمتکش خواهد بود؟ برای درک و همدردی بيشتر این خانواده ها گوشه ای از نامه یکی از 

دوست دارم به مدرسه » :فرزندان کارگران کارخانه را به رسانه های شهرستانی یادآور می شوم
جالت ميکشم چون می دانم اگر پولی بخواهم دستانش خالی است پس بهتر بروم، اما از پدرم خ

 «است بيخيال مدرسه بشوم

 تعطيلی کارخانه: دو

با تعطيلی کارخانه کاشی گيالنا بسياری ازکارگران و خانواده آنان دچار مشکل خواهند شد به 
ان فرصت اشتغال ویژه کارگرانی که دارای سن باالتر و تخصص کمتری هستند به احتمال فراو

جوانترها هم به احتمال فراوان سوی . دوباره را درواحدهای صنعتی از دست خواهند داد

 . کالنشهرها یا مهاجرت گام برمی دارند

 :عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور

 برای تالش در کار وزارت/شود بیشتر باید نفر ۰٤ زیر های کارگاه بر نظارت
 است موقت قراردادهای مشکل حل

 
عضو هيات ، لی خدایی ع :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 

بازرسان تامين اجتماعی تنها از : گوید مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور می
ای خود را داده باشند و نگرانی فعاالن  کنند که ليست بيمه نفری بازدید می ۱٤های زیر  کارگاه

های  نگرانییکی از : گفت او  .اند کارگری در خصوص وضعيت کارگرانی است که بيمه نشده
ميليون نفر کارگری است که تاکنون از سوی کارفرما بيمه  ۲فعاالن کارگری کشور بيش از 

بازرسان : ادامه دادوی  .این عدم رعایت حقوق کارگران به دليل فرار از قانون است. اند نشده
ارائه ای کارگران خود را  کنند که ليست بيمه هایی سرکشی می تامين اجتماعی تنها به کارگاه

ها به  نگرانی فعاالن کارگری در خصوص کارگرانی است که وضعيت آنها در کارگاه. داده باشند
کنند  نفر به دليل اینکه گمان می ۱٤های زیر  کارگاه: خدایی افزود  .شود تامين اطالع داده نمی

الزم : داد ادامهوی .نياز به رعایت برخی قوانين ندارند و احتياجی به بيمه کردن کارگران نيست
است با نگاهی به قانون به این موضوع بپردازیم که در هر نوع قراردادی که به امضای دو طرف 

خدایی به عدم سرکشی بازرسان تامين  .رسد کارفرما اجبارا باید کارگر خود را بيمه کند می
هایی  رگاهبازرسان تامين اجتماعی تنها به کا: های اشاره کرد و ادامه داد اجتماعی از کارگاه

نگرانی فعاالن کارگری در . ای کارگران خود را ارائه داده باشند کنند که ليست بيمه سرکشی می
: وی ادامه داد.شود ها به تامين اطالع داده نمی خصوص کارگرانی است که وضعيت آنها در کارگاه

ن وزارت درصد قراردادهای کشور جزء قراردادهای موقت محسوب که به گفته مسئوال ۶۱حدود 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/513325-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%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-9/513325-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


کار اگر باه این موضوع رسيدگی نشود در آینده نزدیک تمامی قرادادهای کشور به صورت موقت 
 خواهد بود

 :وگو با ایلنا دبیر انجمن علمی داروسازان در گفت /قاچاق

 شود نمی کشور به قاچاق داروهای ورود از جلوگیری برای جدی اقدام
 

سيد حميد خویی، دبير  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
انجمن علمی داروسازان ایران درباره قاچاق دارو با بيان اینکه ورود داروهای قاچاق به کشور نگران 

متاسفانه اقدام جدی برای جلوگيری از ورود داروهای قاچاق به کشور : کننده است، گفت
این : شده بود، گفت نفر از بيماران ۱۳در خصوص داروی اوستين که باعث نابينایی  وی.شود نمی

دارو حدود یک سال و نيم پيش به صورت قاچاق وارد کشور شد و متاسفانه نابينایی تعدادی از 
: او با بيان اینکه معتقدم ميزان داروهای قاچاق به کشور کم نيست، ادامه داد .بيماران را نابينا کرد

شود که  بيماران وارد می های جانی و مالی است که به آسيب  داروهای قاچاق یکی از موارد
خاطرنشان وی  .شود متاسفانه اقدام جدی برای جلوگيری از ورود داروهای قاچاق به کشور نمی

درصد متفاوت است، البته از آنجا که داروهای قاچاق از مبادی  ۳۱تا  ۱۱این آمار بين : کرد
ل نسبت داروهای شود، آمار دقيقی در اختيار نيست، اما به هر حا غيررسمی وارد کشور می

درصد هم باشد که به عقيده من  ۱٤قاچاق در بازار دارویی ایران نسبت کمی نيست و حتی اگر 
 ....است کننده و تهدید کننده  هاست؛ باز هم نگران بيش از این

 زدند صنفی اعتراض به دست اراک آب آذر کارگران
 

 
 

تير ماه تا  ۳۱از روز دوشنبه :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 
ای مدیران  توجه در انتقاد به بی« آذر آب اراک»هم اکنون گروهی از کارگران شاغل در کارخانه 

،  اما هربار به جز وعده اند به پرداخت مطالبات معوقه خود دست به اعتراض صنفی زدهکارخانه 
در : یکی از معترضين اظهار می دارد  .سخن دیگری از زبان کارفرما و مسئوالن مربوطه نشنيدیم

نتيجه ادامه همين وضعيت به ناچار دو روز گذشته نيز در محدوده ميدان باغ ملی و مرکزشهر اراک 
هایی تکراری رنگ  والی محل استقرار کارخانه قرار دارد، جمع شدیم تا بلکه این بار وعدهدر ح

براساس اظهارات این کارگر آذرآب دليل اعتراض صنفی او و همکارانش،  .اجرایی به خود بگيرد
معترض کارگران  .ماه حق بن از سوی کارفرماست۶ماه مزد معوقه و۲/پرداخت نشدن دست کم 

کم دارای سه سر عائله هستيم و تامين مخارج زندگی  هریک از ما کارگران دست: تنددر ادامه گف
 .بسيار برایمان سخت شده است

 امنیت و آبرومندانه معاش :کارگران معدن ذغال سنگ زرند کوهبان کرمان

 کارگر ۰٤٤ ماه خرداد دستمزد نشده پرداخت/است ما حق شغلی
 

دستمزد خرداد ماه سال  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجخبرگزاری دولتی ایلنا،به نوشته 
ذغال سنگ زرند کوهبان کرمان که به صورت پيمانکاری کار  /۱۳۱جاری کارگران معدن شماره 

آنها آنها تاکيد دارند که معاش آبرومندانه و امنيت شغلی حق . کنند پرداخت نشده است 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-5/513086-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%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-9/513185-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B2%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-9/513088-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%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-9/513088-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1


ذغال سنگ زرند کوهبان کرمان که به  /۱۳۱دستمزد خرداد ماه کارگران معدن شماره .است
نفر است  ۲٤٤این کارگران که تعداد آنها حدود  .کنند پرداخت نشده است صورت پيمانکاری کار می

های گذشته مبالغی به صورت  گویند در عين حال به ایلنا گفتند که کارفرما در ماه می
اب از بابت دستمزدهای فرودین و اردیبهشت ماه سال جاری به آنها پرداخت کرده الحس علی

آنها به صورت کامل هر چه سریعتر پرداخت  حقوق های معوقهاست با این حال انتظار دارند که 
ماه از سال جدید گذشته است مزایای مزدی پایان  /با وجود اینکه : کارگران  می گویند  .شود

کارگران معدن ذغال سنگ زرند ... .همچون عيدی و سنوات پرداخت نشده استکارگران  ۶۱سال 
وقفه کارگران که بعضی از آنها  به علت زحمات بی /۱۳۱معدن : کوهبان کرمان در پایان افزودند

در این . کنند در منطقه به عنوان معدن نمونه شناخته شده است ساعت در روز کار می ۱۳حتی 
 .مندانه و امنيت شغلی کمترین توقعی است که داریمشرایط داشتن معاش آبرو

سیر قاچاق کشور  :مدیرکل فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال/ قاچاق 
 تاکنون نصف شد ۴٢میزان قاچاق کشور از سال / نزولی شده است

http://www.isna.ir/news/96042917053 

 

 
، عبدالمجيد نگارش نژاد  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 

را " کوله بری"مدیرکل فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال با بيان اینکه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ما مبارزه با قاچاق سازمان یافته است، اما متاسفانه امروزه شاهد  هدف: شود، گفت شامل نمی

آنيم برخی قاچاقچيان از این امر سوء استفاده کرده و کاالی قاچاق خود را آن طرف مرز نگه 
جنگ : گفتوی  .کند داشته و با به خدمت گرفتن کوله بران اقدام به انتقال آن به داخل کشور می

اید باور کرد، چرا که امروز جنگ ما از فيزیکی و سالحی تبدیل به جنگ تمام شده اما این را نب
 .اقتصادی و فرهنگی شده است

: های جنگ اقتصادی بحث قاچاق کاال به کشور است، گفت نگارش نژاد با بيان اینکه یکی از راه
به  مرتب این مسئله را ۱۲۴۱خوشبختانه رهبر انقالب به خوبی متوجه این خطر شدند و از سال 

وی به روند صعودی قاچاق کاال تا   .اند که باید جلوی قاچاق کاال را بگيرند مسئوالن گوشزد کرده
ميليارد دالر رسيد اما از این سال  ۳۱قاچاق در این سال به مرز : اشاره کرد و افزود ۱۲۶۳سال 

ر صعودی متوقف سال این سي ۴٤بود که با تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کاال و ارز بعد از 
، ۱۲۱۳دانشگاه با اشاره به تدوین قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور در سال   این استاد.شد

تومان تعيين شده بود که بسيار برای  ۱٤٤٤در این قانون بعضا جریمه قاچاق برخی اقالم : گفت
ای  رت بازدارندهتومان در سالهای اخير هيچ قد ۱٤٤٤دوره خودش رقم باالیی است، اما این 

 .نداشت
با به روز شدن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز عالوه بر توقف سير صعودی قاچاق کاال، : وی افزود

تا سال گذشته ميزان قاچاق کاالی کشور عمال نصف  ۱۲۶۳سير نزولی آن آغاز شد و از سال 
چاق سازمان یافته پذیرفتنی استفاده از کوله بران در قا: نگارش نژاد تصریح کرد ....شده است

متاسفانه این کار درحالی : وی افزود .شود نيست و این موارد در صورت شناسایی برخورد می
تنها نيم درصد آن به دست کوله بر  و قاچاقچی درصد سود آن در جيب ۶۶.۱گيرد که  صورت می



اقعی برای تامين شود کوله بری و آنچه که اجازه داده می: وی تصریح کرد .رسد زحمت کش می
معاش زندگی است نه کوله بری برای انجام قاچاق سازمان یافته و با این مورد قطعا برخورد 

همه باید همت کرده و با حمایت از کاالی داخلی به : نگارش نژاد در پایان تاکيد کرد .خواهد شد
 ....مبارزه با قاچاق کاال و ارز برویم

تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی تا ...ای که گذشت کار و تعاون در هفته
 دو ماه دیگر

http://www.isna.ir/news/96042917066 

 

 
 

این هفته گردهمایی  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، 
ای  آموزی بازنشستگان کشوری با حضور مقامات سازمان آموزش فنی و حرفه ن مهارتسفيرا

ای از ارائه آموزشهای مهارتی  کشور برگزار شد و در این مراسم قائم مقام سازمان فنی و حرفه
ميليارد دالر اعتبار ۱.۱مهمترین رویدادهای هفته جاری به تخصيص .هزار بازنشسته خبر داد ۱٤به 

های آموزش مهارتی برای  ال روستایيان،تعيين تکليف کارکنان غيررسمی،برگزاری دورهبرای اشتغ
ها و رونمایی از کارت بازرگانی  اندازی سامانه رتبه بندی اعتباری تعاونی هزار بازنشسته، راه ۱٤

تعيين وضعيت کارکنان غيررسمی دولت از دیگر خبرهای .. .هوشمند بخش تعاون اختصاص داشت
آنطور که سلمان خدادادی ـ عضو کميسيون اجتماعی مجلس گفته تمام کارکنان  .بوداین هفته 

به گفته وی  .شرکتی، کار معين، قراردادی و پيمانی تا شهریور ماه تعيين وضعيت خواهند شد
دولت و سازمان استخدامی کشوری باید تا شهریورماه طرح تعيين وضعيت کارکنان غيررسمی را 

اند وضعيتشان مشخص  تا افرادی که چندین سال است بالتکليف مانده به مجلس ارائه دهند
اندازی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تعاونگران  از دیگر خبرهای این هفته راه... .شود

های تعاون رونمایی  بود که با هدف تسهيل مبادالت بازرگانی و تجاری شرکتهای تعاونی و اتاق
 ..شد

 

 الملل بین مکالمات قاچاق ی پرده پشت افشای / قاچاق

 
 محمد جواد آذری جهرمی،  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶شنبه پنجنوشته خبرگزاری دولتی ایلنا،به 

مقایسه درآمدهای دو سال اخير شرکت : طالعات، تاکيد کردمعاون وزیر ارتباطات و فناوری ا
. ميليارد تومانی در حوزه مکالمات بين الملل دارد 223ارتباطات زیرساخت نشان از افزایش حدود 

در صفحه شخصی اش در  وی.بخش اعظم این افزایش ناشی از مقابله موثر با قاچاق بوده است
های چند سال اخير حوزه ارتباطات  لملل یکی از چالشقاچاق مکالمات بين ا :اینستاگرام نوشت
ها، از حجم مکالمات تلفنی بين الملل کاسته شده  رسان اخيرا با رشد پيام. کشور بوده است

رغم این موضوع، مقایسه درآمدهای دو سال اخير شرکت ارتباطات زیرساخت نشان  علی. است
بخش اعظم این افزایش . مات بين الملل داردميليارد تومانی در حوزه مکال 223از افزایش حدود 

تحليل دقيق صورت گرفته نشانگر این است که درآمد . ناشی از مقابله موثر با قاچاق بوده است
متاسفانه برای . های ماهواره ای از این محل و از جيب مردم ایران بوده است عمده برخی از کانال
های مختلف کشور هزینه شده است، غافل  ر بخشهای متعددی د ها بودجه مقابله با همين کانال

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/513488-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/513488-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84


هر چند به نظر مقابله صورت گرفته موثر است . از اینکه ارتزاق آنها از بازار ایران صورت گرفته است
 .ای به خوبی دید، اما هنوز جای کار بيشتری وجود دارد شود از ناراحتی عده و این را می

  اعتصاب رانندگان شرکت واحد رشت

رانندگان  :  آمده است  ۱۲۶۹تير  ۳۶پنجشنبه فعاالن کارگری ضد سرمایه داری، به گزارش 
دست از کار  ۶٧۴/۴۳٧شرکت واحد رشت بدليل دریافت نکردن چهار ماه حقوق معوقه، روز 

پس از چانه زنی  .کشيده واز صبح این روز درمقابل سازمان متبوع شان دست به اعتصاب زدند
ن اتوبوس رانی قبول کرد که معادل دوماه دستمزد رانندگان را واریز های ممتد هيات مدیره سازما

الزم به ذکر .مشغول به کار شدند ۶٧۴/۴۳٧کندکه آنان دست از اعتصاب کشيدند وازبعدازظهر 
ميليون تومان بابت اضافه کاری ومزایای شغلی،  ۲است که رانندگان استخدامی هریک بيش از 

 .را طلبکارند ۶۱پول لباس وعيدی 

 شدند رپیمانکا حذف خواهان رشت اتوبوسرانی پیمانی کارگران
 

 
 

نفر از کارگران ۱٤٤حدود : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۲٤جمعه  ایلنا،نوشته خبرگرازی دولتی به 
اتوبوسرانی رشت به دليل نداشتن امنيت شغلی خواستار تبدیل وضعيت استخدامی خود از 

نفر از کارگران اتوبوسرانی رشت به دليل نداشتن ۱٤٤حدود .پيمانی به قرارداد مستقيم هستند
منيت شغلی خواستار تبدیل وضعيت استخدامی خود از پيمانی به قرارداد مستقيم ا

کارگری که در بخشهای مختلف شرکت  ۱٤٤حدود : تعدادی از این کارگران گفتند.هستند
های  تحت عناوین شغلی راننده، تعميرات، موتوری و ستادی توسط شرکت« اتوبوسرانی رشت»

مشغول به کارند که از بابت ثبات شغلی و ناچيز بودن ( پيمانکاری)واسطه نيروی انسانی 
به گفته کارگران این وضعيت باعث شده است برای ....کنيم دستمزدهای خود ، ابراز نارضایتی می

برگزار و ( تير ماه ۳۱)چند نوبت دست به اعتراض صنفی بزنند که آخرین مرتبه تجمع روز دوشنبه 
از چند سال پيش : گویند در عين حال این کارگران می .ماهه مزدی پرداخت شد /در نتيجه آن 
نفر کارگر شاغل در شرکت اتوبوسرانی رشت مشمول بازنشستگی هستند  ۱٤تا  ٩تعداد حدودا 

اما به دليل پرداخت نشدن هزینه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هنوز امکان 
سرانی رشت با تاکيد بر اینکه پيمانی اتوبو کارگران  .بازنشستگی برایشان فراهم نشده است

های  بهره بوده و از قرارداد واحد از همه مزایای قانونی کار بی ها کار در این  کارگران بعد از سال
اند، در خاتمه از مدیریت شهرداری رشت خواستند در مقام  موقت خود با پيمانکار خسته شده

ردادهای کاری کارگران پيمانکاری های مستقيم شدن قرا کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرح
 .با آنها قرارداد مستقيم کار منعقد کند

 چه چیزی کمر آب کشور را شکست؟

http://www.isna.ir/news/96043017258 
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معاون وزیر ،رحيم ميدانی : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۲٤ه جمعبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنآ، 

های قبلی به  های عميق و نيمه عميق در دولت مجوز صدور چاه: نيرو در امور آب و آبفا گفت
معنای واقعی موجب شکسته شدن کمر آب کشور شد، چرا که این مساله معضالت متعددی را 

های عميق و نيمه عميق تنها  صدور چاهبا بيان این که مجوز  وی .در حوزه آب رقم زده است
قبل از این دوره نيز مجوز برای احداث : داشتشود، اظهار  هم و دهم نمیمحدود به دولت ن

وی با  .شد، اما در دولت نهم و دهم دو عامل این مساله را تشدید کرد های غيرمجاز داده می چاه
یک  ۱۲۴۹تصویب این قانون در سال : ان کردهای فاقد پروانه، بي اشاره به قانون تعيين و تکليف چاه

واژه در حوزه اب را رقم زد که خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور مانع اجرایی شدن این 
به گفته ميدانی، قبل از دولت نهم و دهم نيز با مشکالتی از این قبيل روبه رو بودیم ... .قانون شد

رو کرده  آب کشور را با مشکالت زیادی روبه توان اعالم کرد این مساله وضعيت که قاطعانه می
هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور وجود دارد که از این  ۲٤٤در حال حاضر بيش از : او گفت  .است
ای برای  هزار حلقه بسيار تعيين کننده و مهم هستند، لذا باید هرچه زودتر تدابير ویژه ۱۲٤تعداد 

 .ها صورت بگيرد انسداد این چاه

 پشتی پیاز در بازار مصرف کباره و ارزانی الکگرانی ی

http://www.isna.ir/news/96043017294 

 

 
 

رئيس  -حسين مهاجران : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۲٤جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنآ، 
کاهش  ۱٤٤اعالم کرد که قيمت هر کيلو گرم در بازار کيلویی  -فروشندگان ميوه و سبزی  اتحادیه

ها در ميدان مرکزی ميوه و  البته این قيمت. تومان رسيده است ۲٤٤٤یافته و به کيلویی حدود 
رود که تا رسيدن آن به دست  فروشی این محصول به شمار می بار و همان نرخ عمده تره

در حالی که قيمت پياز به صورت .شود چرخد و قيمتش بيشتر می دست می کننده چند مصرف
تومان رسيد،  ٤٤٤/ناگهانی افزایش بيش از دو برابری را در بازار مصرف داشت و به کيلویی حدود 

پشتی و  حاال که با ورود محصول توليد جدید به بازار، نوبت ارزانی رسيده است، این روند الک
 .گيرد و کاهش نرخ آن در بازار مصرف مصرف چندان قابل مالحظه نيست چکانی صورت می قطره

 ۱٩٤٤این در حالی است که قيمت پياز در هفته پس از تعطيالت نوروزی امسال کيلویی حدود 
مشخص نيست قيمت پياز  .تومان رسيد ۲٤٤٤تومان بود و ناگهان در کمتر از یک ماه به بيش از 

چکانی کاهش قيمت را قرار است  زایش یافت و اکنون به صورت قطرهچرا ناگهان بيش از دو برابر اف
شود این روند کاهشی قيمت با توجه به اظهارات مسئوالن مربوطه،  بينی می تجربه کند اما پيش

با ورود محصوالت جدید از مناطق مختلف ادامه یابد و طبق وعده ریيس اتحادیه فروشندگان ميوه و 
 .یابد ومان کاهش میت ۱٤٤٤سبزی قيمت پياز تا 

حقوق  ۴۱کارگرانی که سال / کارخانه صنایع چوب اسالم در اغما 
 اند نگرفته

ews/465139http://tabnakgilan.ir/fa/n 
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عدم پرداخت  ۶۱آبان ماه  :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۲٤جمعه  گيالن ،۴ تابناک به نوشته سایت 
ولی . ها سر و صدای زیادی برپا کرد ماهها حقوق کارگران کارخانه صنایع چوب اسالم در رسانه

ر مزد اسالمی د کارگران بی . مشکالت کارگران صنایع چوب اسالم همچنان سر جای خود است
ماه  ۱ریزی کشور از  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه،  محمدباقر نوبخت ای خطاب نامه

کيوان محمدی رئيس سازمان مدیریت و بعد از این نامه ،  .حقوق نگرفتن خود گالیه کردند
 ریزی گيالن به نمایندگی از نوبخت به شرکت صنایع چوب اسالم رفت و کمتر از یک ماه بعد برنامه

تند شکفایتی مدیر عامل وقت شرکت دا بدون اینکه مشکالت شرکت حل شود همه چيز را از بی
و مدیر عامل غيرهمسو با مواضع سياسی خود را تغيير دادند و یک فرد همسو با نزدیک به دولت 

ميلياردی به صنایع چوب اسالم  ۲درست چند روز بعد وعده کمک . را در این شرکت معارفه کردند
دهد در شرکت  شواهد نشان می .و ماهها حقوق معوق کارگران این کارخانه پرداخت شدمحقق 

ها تنها برای خواباندن سر و  صنایع چوب اسالم به لحاظ توليد تحولی ایجاد نشد و پرداخت
حقوق کارگران صنایع چوب اسالم تا پایان ماههای پایانی سال . صداهای قبل از انتخابات بود

خطاب به  کارگران...اند را تاکنون دریافت نکرده ۶۹اما این کارگران حقوق سال  گذشته پرداخت شد
کنيد که چرا کارگران شرکت  چرا از روسای خود سوال نمی! آقای رئيس جمهور: روحانی گفت

در هر صورت اوضاع اکنون نيز در شرکت  اند؟ ماه است حقوق نگرفته ۱صنایع چوب اسالم بيش از 
مچون کارخانه کاشی خزر رشت خوب نيست و این کارخانه درست در سال صنایع چوب اسالم ه

شرکت صنایع چوب اسالم این روزها . برد توليد و اشتغال در اغما به سر می –اقتصاد مقاومتی 
اند و بسياری از آنها به فکر تغيير  توليدی ندارد و کارگران آن ماههاست که حقوقی دریافت نکرده

ن باید برای رفع مشکل این کارخانه قدیمی منطقه اقدامی اساسی مسئوال.شغل افتاده اند

 .کنند

وگو با ایسنا  عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک در گفت
درصد  ۰٤/شوند  کودکانی که تنها وارد خاک ایران می :هشدار داد

 کار در دام باندها و مافیاها کودکان

http://www.isna.ir/news/96043017324 

 

 
 

عضو هيات  ،طاهره پژوهش :آمده است  ۱۲۶۹تير  ۲٤جمعه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنآ، 
خمينی  امام مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک ضمن اشاره به معرفی سه بيمارستان سينا،

و بهارلو به منظور ویزیت و درمان رایگان کودکان کار و خيابان از سوی وزارت بهداشت، از عدم ( ره)
وی  .ای در پذیرش آنان خبر داد ها برای درمان این کودکان و برخورد سليقه همکاری این بيمارستان

های یاد  اری بيمارستانهای فعال در حوزه کودکان حاکی از عدم همک های انجمن گزارش: افزود
شده است این در حاليست که وضعيت رسيدگی به درمان کودکان کار که عمدتا فاقد کارت 

مهاجرت هستند به یکی از مشکالت عمده انجمن های فعال حوزه کودکان کار و خيابان تبدیل 
و ایرانی  های درمان دریافتی کودکان کار اتباع وی با اشاره به متفاوت بودن تعرفه .شده است

های درمان اتباع بيشتر  رود درمان این کودکان رایگان باشد، اما تعرفه در حالی که انتظار می: افزود
هزار  ۶٤٤عضو هيات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک ضمن اشاره به پایه حقوق ... .است

، پوشاک آموزش و های خانوار از بعد اجاره خانه، خوراک با این حقوق، هزینه: تومانی امسال گفت



ها  ها و کارگاه شود و همين امر نيز از دالیل مهم افزایش و ورود کودکان به خيابان درمان تامين نمی
ای نيست که بشود آن را پاک  مشکل کودکان کار مسئله: وی ادامه داد .برای کسب درآمد است

ای کارشناسی  برنامه ضرورت مساعدت همگانی مردم و دولت را طلب می کند و اميدوارم با. کرد
شده مبتنی بر دانش و تجربه و اصالح ساختارهای اقتصادی، روزگار بهتری را برای کودکان امروز و 

 .آینده کشور رقم بزنيم

 :جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور خطاب به وزیر ارتباطات

 مطالبات امید و تدبیر دولت /هستیم مخابرات با «دائم قرارداد» خواستار
 کند برآورده را کارکنان قانونی

 

 
 

کارگزاران مخابرات روستایی : آمده است  ۱۲۶۹تير  ۲٤جمعه  ایلنا،نوشته خبرگرازی دولتی به 
کشور در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار عقد قرارداد دائم با مخابرات و اجرای طرح 

ای خطاب به وزیر  جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه .طبقه بندی مشاغل شدند
: در بخشی از این نامه آمده است  .قانونی خود شدند ارتباطات خواستار برآورده شدن مطالبات

ما جامعه ایی به نام کارگزاران مخابرات روستایی هستيم که به وسعت پراکندگی کشورعزیزمان، 
شما که . گيریم که خواسته ما اجرای قانون هست و بس ایران قرار گرفته ایيم وخدا را شاهد می

ید انتظار ما از شما به تناسب رابطه سازمانی وزارت تحت تا حدودی در جریان امورات ما قرار دار
امر شما با شرکت مخابرات ایران، بيشتر است و شاید هم دادن آمارهای نادرست به شما تا 

در ادامه نامه به اجرای طرح ....  .امروز نتوانسته است این انتظارات قانونی ما را برآورده نماید
طرح طبقه : استه قانونی دیگر اشاره شده و آمده استطبقه بندی مشاغل به عنوان یک خو

بندی مشاغل مورد دیگری ست که کارگزاران خواهان آن هستند، امروزه شرکت مخابرات ادعا 
کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار »نماید  می
پایان نامه از دولت تدبير و اميد خواسته شده در   .این ادعا، عاری از حقيقت است« .باشند می

 .های تحت امر خود، مطالبات قانونی کارکنان را برآورده کند که در وزارتخانه
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