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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٩
  

  ! آمارھاۀنگاھی به وضعيت فاجعه بار و بحرانی ايران از دريچ

٢ 
  وسيعرکود و تعصيلی کارخانه ھا و کارگاه ھا و بی کار سازی ھای * 

س اتاق صنعت، معدن و تجارت حکومت اسالمی در استان کردستان از تعطيلی صدھا واحد توليدی در اين استان ئي ر-

 اين گزارش، اين کارگزار حکومتی اعالم کرد در حال حاضر با توجه به رکود پول کشور، سرمايه در ۀبرپاي. خبر داد

او، ھم چنين . جناس و مواد اوليه کاھش چشم گيری داشته استگردش صنايع به يک سوم تقليل يافته و قدرت خريد ا

افزود عدم ھمکاری بانک ھا و باال بودن سود وام ھا رمق از واحدھای صنعتی گرفته و در حال حاضر از ھزار واحد 

  . واحد آن تعطيل است۴٢٠توليدی در استان کردستان بيش از 

 درصدی توليد ٣٨خبری از کاھش لسۀ جدن و تجارت در معاون وزير صنعت، مع: ، نوشت١٣٩١/۶/١٩ ايسنا، -

احتمال افزايش قيمت خودرو براساس مستندات :  خبر داد و گفت١٣٩١ نخست ۀانواع خودرو در کشور در پنج ماھ

  .ارائه شده از سوی خودروسازان وجود دارد

ه انواع خودرو در کشور توليد  ھزار دستگا۴٠۵ نخست امسال در مجموع حدود ۀدر پنج ماھ: نيا افزود محسن صالحی

  .دھد  درصدی را نشان می ٣٨کاھش ،  ھزار دستگاه بود۶٢٠شد که اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل که 

 نخست ۀدر پنج ماھ:  دوم سال به حالت طبيعی آن برگردد، گفتۀ که در تالشيم توليد خودرو در نيم او، با اشاره به اين

مانند کاتد مس، شمش آلومينيوم، روغن نباتی، پودر شوينده، الستيک خودرو و محصوالت امسال توليد محصوالتی 

  .پتروشيمی نيز با کاھش مواجه شد

معاون امور اقتصادی و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ھم چنين با اشاره به اين که ھم اکنون ارز مورد نياز 

اميدواريم با راه اندازی بورس ارز :  شود، گفت مين میأير مرجع تصنايع به غير از کاالھای اساسی و دارو با نرخ غ

  .مين کنندأصنايع بتوانند نياز ارزی خود را براساس نرخ رقابتی و به اندازه کافی ت

 درصد ماشين آالت واحدھای توليدی ٢٠تنھا «كند   روند فعلی صنايع گلپايگان را با خطر تعطيلی مواجه میۀ ادام-

  ». به کار گرفتن تکنولوژی روز را ندارندئیز ھستند و بقيه به دليل نداشتن نقدينگی تواناگلپايگان به رو
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 واحد توليدی اين شھرستان، ١۴٠ ھزار نفر در ۵ صنعت، معدن و تجارت گلپايگان با اشاره به اشتغال حدود ۀس خانئير

 و تصميمات  مطالبات، نوسانات قيمترويه، عدم دريافت ھا به علت نداشتن نقدينگی، واردات بی  اين واحد: گفت

  . شوند  اين روند با خطر تعطيلی مواجه میۀکنند و با ادام تر از ظرفيت خود کار می شناسانه با کم غيرکار

، پتروشيمی، پليمری و ئیيميان خودرو سازی، قطعه سازی، صنايع ک گلپايگاۀ صنعت، معدن و تجارت شعبۀس خانئير

بروکراسی اداری، مانع گسترش سرمايه : ل در شھرستان گلپايگان عنوان کرد و گفتسنگ را از ديگر صنايع فعا

  .گذاری در بخش صنايع شھرستان گلپايگان شده است

بقيه به :  درصد ماشين آالت واحدھای توليدی اين شھرستان به روز ھستند، اظھار کرد٢٠حسينی با بيان اين که تنھا 

  .ر گرفتن تکنولوژی روز را ندارند به کائیدليل نداشتن نقدينگی توانا

، ١٣٩١ قوس ٢۵به گزارش خبرنگار ايلنا از مشھد، شنبه، .  سه ھزار قالی باف در خراسان رضوی بی کار شدند-

شناسان فرش، با اشاره   مشترک کارجلسۀ ۀ امداد امام خمينی خراسان رضوی در حاشيۀ کميتئیمعاون اشتغال و خودکفا

 سھميه  برای ھر شھرستان و ۀ برنام،جلسهدر اين : کند، ادامه داد  نفر ايجاد اشتغال می ٣برای به اين که ھر دار قالی 

 تدوين شد تا از اين پس شاھد افزايش توليد فرش و ٩٢ سال جاری و سال ۀبرای فعال کردن و توليد فرش در ادام

  .دارھای فعال قالی در بين مددجويان اين اداره باشيم

دارھای فعال قالی در : ، اظھار کرد٨٩ دار قالی فعال در سال ھای پيش از ۶٠٠به يک ھزار ومحسنی، ضمن اشاره 

  . مورد کاھش يافته است۶٠٠ مورد بوده است که اين تعداد در سال جاری به ۶٠٠يک ھزار و،  ٨٩سال ھای قبل از 

ھای آزاد  نجمن صنفی آموزشگاه س کانون ائينايب ر. ی در دو سال گذشتهئ ھزار آموزشگاه فنی و حرفه ۶ تعطيلی -

 ھزار آموزشگاه فعال ١٧: ی اظھار داشتئ   ھای آزاد فنی و حرفه ی کشور با اشاره به وضعيت آموزشگاهئ  فنی و حرفه

  . ھزار آموزشگاه تقليل يافته است١١در سطح کشور وجود دارد که طی دو سال گذشته اين تعداد به 

ھای صنعتی   ھزار آموزشگاه تعطيل شدند که بيش تر آن ھا در حرفه ۶ بيش از در اين مدت: رحيم عابدی، ادامه داد

  . کردند فعاليت می 

 آموزشگاه آزاد در استان تھران ۵٠٠ ھزار و ۵، عابدی با بيان اين که بيش از ١٣٩١ قوس ٢۴به گزارش فارس، 

  .ان مشغول فعاليت ھستند ھزار آموزشگاه فعال در اين است٣ کم تر از  عمالً  :وجود دارد، تصريح کرد

 صنعت، معدن و تجارت استان اصفھان با اشاره ۀ گری خان ختهيع ھمگن ريس انجمن صنائير: ١٣٩١ قوس ٢٢لنا، ي ا-

در «: کنند، گفت ت خود کار می ي درصد ظرف۶٠گری استان اصفھان با حدود  خته ين که اغلب واحدھای ريبه ا

ت يم مشغول به فعاليرمستقي نفر به طور غ۵٠٠ ھزار و ٨م و ي کارگر مستق۵٠٠٠گری استان اصفھان  خته يواحدھای ر

  ».ھستند

کردند، تنھا   ھزار کارگر که سال گذشته در شھرک صنعتی پرند کار می ٧٠٠٠از : ، نوشت١٣٩١ قوس ٨ کلمه، -

 ٢٠ھار داشتند تنھا با رانی اظيت اقتصاد اين شھرک صنعتی به سايران صنعتی ايبرخی مد. اند  کارگر باقی مانده ٣٨٨٠

ن شھرک صنعتی، واحدھای صنعتی يکی از کارخانه داران اي ۀبراساس گفت. کنند ت می يدرصد توان واقعی خود فعال

  . اند ل کردهي درصد کارگران خود را تعد٧٠ تا ۵٠ن يب

  

   زنانیکارافزايش بي* 

 درصد ۵، ٨۵ نسبت به سال ٩٠ين که در سال  کارگر با بيان اۀدبيرکل خان.  درصدی نرخ بی کاری زنان۵ افزايش -

  .در زنان نرخ بی کاری افزايش داشته است، نرخ مرکز آمار را غيرمنطقی اعالم کرد
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، با اشاره به اين که بسياری از پروژه ھای دولت در ١٣٩١ قوس ١٢شنبه،  و گو با ايلنا، يکرضا محجوب در گفت علی

 سال ۵نه تنھا مشکل بی کاری درطی :  بودجه مواجه شده اند گفتۀمين جدی در زمشکل سال گذشته با مشکل و ۵طی 

  .ن افزايش يافت پيش بينی اعالم شده از کارشناساگذشته کاھش پيدا نکرد، بلکه مجموع بی کاران نيز بيش از مقدار

 سال ٢۵ تا ١۵ران وقتی آمار بی کا:  داده ھای صحيح نمی پردازد، اظھار داشتۀاو، با اشاره به اين كه دولت به ارائ

  . درصد بی کاری عامه اشاره می كند١١ درصد است، دولت تنھا به ٢۵باالی 

ت ھای شغلی و ارتقاء جايگاه اقتصادی ايران  كارنامه دولت در زمينه ايجاد فرصدر مجموع: محجوب، تصريح كرد

  .ناموفق بوده است

  

  آمار شاغالن کشور و رقم باالی بی کار جوانان * 

 ھزار نفر ٨٠٩ون و يلي م٣ تعداد ٩٠ ھزار نفر شاغل سال ۵١٠ون و يلي م٢٠، از کل ١٣٩١دی ج ٣ش مھر،  به گزار-

ز در بخش خدمات ي ھزار نفر ن٨۵٣ون و يلي م٩ ھزار نفر در بخش صنعت و ٨۴۶ون و يلي م۶، یدر بخش کشاورز

  .ت داشته انديفعال

 ١۴ به ٨۴ ھزار نفر سال ٧٢٠ون و يلي م١۶ گذشته از  سال٧ ۀ ساله در فاصل٢۴ تا ١۵ت جوانان ين که جمعيبا ا

ن گروه سنی، يان اصلی کشور در ايل تمرکز کارجويافته است، اما به دلي کاھش ٩٠ ھزار نفر در سال ٨٧۶ون و يليم

  . ت استين گروه سنی ھم چنان باال و حائز اھميکاری انرخ بي

 ٧/٢٨ تا ٨٩زان با طی نوساناتی در سال ين ميد بوده که ا درص٣/٢٣ ساله ٢۴ تا ١۵کاری جوانان  نرخ بي٨۴در سال 

  .ده استي درصد رس۵/٢۶درصد اوج گرفت و در سال گذشته به 

  

   ھزار کشاورز٨٠٠کاری بي* 

 درصد کاھش ۴/٧ر ي سال اخ٨ده شد که سھم کشاورزان در اشتغال کشور طی يشن: ، نوشت١٣٩١دی ج ٣اعتدال، 

  .  ھاست ن سالي ھزار کشاورز طی ا٨٠٠افت که حاکی از بی کاری حدود ي

  ج تازهي در فصول تابستان به نتا٩١ تا ٨۴ھای  ران طی سال ي ھای مرکز آمار ا کی گزارشيبا بررسی تفک: م نوشتيتسن

ن که سھم بخش يافته است، از جمله اي در کشور دست ئیزا زان اشتغال يھای مختلف در م  سھم بخش ۀای دربار

  .افته استي درصد کاھش ۴/٧ سال ٨ن يشتغال طی اجاد ايکشاورزی در ا

ن گزارش يتر  اند، تازه   کشاورزی فعال بودهۀ ھزار نفر در حوز١٠٠ون و يلي م۵ش از ي ب٨۴در حالی که در سال 

 ھزار نفر کاھش ٣۴٣ون و يلي م۴ران حاکی است، در فصل تابستان امسال تعداد کشاورزان کشور به يمرکز آمار ا

  .دھد  ھزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی خبر می ٨٠٠ از کاھش حدود افته است کهي

  

   استان ايران افزايش يافت٢٠کاری در نرخ بي* 

 ٢٠ در مقايسه با تابستان گذشته در ٩١کاری در تابستان سال نرخ بي: ، نوشت ١٣٩١جدی ماه  ١ خبرگزاری تسنيم، -

  . درصد رکورددار است٢/٢١کاری واليت فارس با بينده و  ثابت ماواليت کاھش و يک واليت ١٠ افزايش، واليت

 درصد باالترين رکورد را ٢/٢١کاری واليت فارس با نرخ بي کشور نشان می دھد، واليت ٣١کاری در جزئيات نرخ بي

 درصد در ٣/۶کاری با ن ترين نرخ بيئيپا.  دوم قرار داردۀ درصد در ربت۵/٢٠ لرستان با واليتدارد و بعد از آن، 

  . خراسان جنوبی مشاھده شده استواليت
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اری و گذشته نشان  در مقايسه با تابستان سال جواليت ٣١کاری در ۀ نرخ بيبر اساس گزارش جديد مرکز آمار، مقايس

 شامل البرز، ايالم، چھارمحال و بختياری، سمنان، سيستان واليت ١٠کاری در بوشھر ثابت مانده، در می دھد، نرخ بي

  . ديگر افزايش يافته استواليت ٢٠ردستان، گيالن، مازندران، ھرمزگان و ھمدان کاھش يافته و در و بلوچستان، ک

  

  کارگران قراردادی* 

ون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری يليک ميمانی سراسر کشور از اخراج ي کارگران قراردادی و پۀيس اتحادئي ر-

، تعداد ١٣٩١ قوس١٢گو با خبرنگار راه دانشجو،  و ات، در گفتي هللا ب فتح. دی کشور خبر داديتاکنون در واحدھای تول

دی ياکنون اکثر واحدھای تول ھم : ون نفر در سراسر کشور اعالم کرد و خاطرنشان ساختيلي م٨کارگران قراردادی را 

ن يل جاری تاکنون ام از ابتدای سايش فشارھای تحرين رو با افزاي وارداتی وابسته ھستند از اۀيکشور به مواد اول

  . اند  مجبور به اخراج کارگران قراردادی شده ،دات خوديدی به تبع توقف توليواحدھای تول

فارغ از کارگران اخراج : ح کرديدی سراسر کشور تصريت اسفناک کارگران در واحدھای تولياو، با اشاره به وضع

ان يک بار از کارفرماي ماه ۴ق معوقه خود را ھر  حقو،ت می کننديدی فعاليشده کارگرانی ھم که در واحدھای تول

  .افت می کننديدر

  

  نمونه ھائی از اعتراضات کارگری در ھفته ھای اخير * 

 زاگرس خودرو ۀکارخان«: لنا، گفتي به خبرگزاری ا١٣٩١ قوس ٢٠ کارگر بروجرد، ۀر خاني محمد گودرزی، دب-

  ».کار شدندآن با وجود سه ماه حقوق معوقه بيرگر  کا۴٠٠ل و يش مشکالت مالی، تعطيبروجرد به سبب افزا

کارگران معترض در اعتصابات و تجمعات . فقط در آبان ماه سال جاری چندين اعتصاب کارگری به وقوع پيوست

روی مجلس گرفته تا اعتصابات در کارخانه ھای ه اعتراضی پراکنده ای در سراسر کشور، از تجمعات اعتراضی روب

  ... پتروشيمی و

ان جمعی از کارگران اصفھانی در اعتراض به گر.  گذشته چندين تجمع اعتراضی مقابل مجلس صورت گرفتۀر ھفتد

شرکت مذکور در نمايشگاه بين المللی . شنبه جلو درب شمالی مجلس تجمع کردندفروشی شرکت ماموت ديزل روز يک

د شده بود در نظر گرفته است ولی اکنون با باال  ھای پيش فروش شده که با ارز مرجع وار ای برای کشنده تخفيف ويژه 

  . ھا را با قيمت ارز آزاد دارد رفتن نرخ ارز قصد فروش اين کشنده

کاری شان مقابل مجلس تجمع تراض به تعطيلی اين کارخانه و بي کارگران نساجی مازندان، دو روز مداوم در اع-

ھای خود مبنی بر   نفر می شد بر خواسته ١٠٠اد آن ھا حدود اين کارگران مازندرانی که تعد. اعتراضی برگزار کردند

، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و ھم چنين روشن شدن   کارگر باقی مانده٨٠٠ ماه مطالبات معوقه ٢٧پرداخت 

 در  کاری خودۀ سال سابق١٠يکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به . کيد کردندأای خود ت وضعيت سوابق بيمه 

   ھای آن انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطيلی کارخانه باعث شده تا خانواده: اين واحد توليدی به ايلنا گفت

 ھا  در بسياری از خانواده.  ھای اجتماعی قرار گيرند ھا و ناھنجاری ھا بيش از ھر زمان ديگری در معرض آسيب 

پولی مجبور به دريافت فطريه و   بسياری ديگر از ھمکارانم از زور بی ديگر حرف ما اعتبار ندارد، خود من مانند

  . قوم و خويش ھستمۀکفار

 در مقابل مجلس دست به ٢ و ١ھای صنايع فلزی شماره   کارخانه ۀ بيش از يک صد و پنجاه نفر از کارگران بازنشست-

ع در حالی صورت گرفت که معاونت اين تجم. تجمع اعتراضی زدند و خواھان رسيدگی به خواست ھای خود شدند
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تعداد کارگران .  خود مبنی بر رسيدگی به خواست ھای کارگران عمل نکرده بودۀبرنامه ريزی استانداری تھران به وعد

  . اند  اند ولی ھنوز سنوات قانونی خود را دريافت نکرده  سال پيش بازنشسته شده۵ تا ١ نفر بود که از ١٨٠معترض 

اين کارگران که تعداد آن ھا به . اند  ماه است که ھيچ حقوقی دريافت نکرده ۴مند سمنان، بيش از  کارگران کاشی س-

سفانه کارفرما تعداد أمت.  را نيز ھنوز از کارفرما طلب دارند٩٠ نفر می رسد نيمی از عيدی و پاداش سال ٢٠٠بيش از 

کارگران بر اين باورند . غال کارگران اخراج کرد کارگر معترض را به جرم تالش برای اخالل در روند توليد و اشت٨

 ھای متعدد در  که اين کارخانه مشکلی در روند توليد و فروش محصوالت خود ندارد ولی با اين وجود کارفرما به بھانه

  .مين اجتماعی سر باز می زندأھای خود به کارگران و ساير طلب کاران از جمله بدھی ميلياردی خود به ت پرداخت بدھی

 حمل سيمان، به ۀطی اعتراض به عدم افزايش کرايدر  سيمان، ۀ بونکر در کارخانۀ رانند۴٠٠ در بجنورد بيش از -

 کاميون داران و ۀطبق مصوبه و توافق صورت گرفته بين نمايند. اعتراض صنفی اقدام کرده و اعتصاب کردند

 ھزينه ھای جاری ھم ۀ به دليل افزايش بيش از اندازھای قبلی اضافه شد، اما رانندگان  درصد به کرايه ١٧کارخانه، 

  .والن ناراضی ھستند به اعتصاب خود ادامه دادند مزد در نظر گرفته شده از سوی مسؤچنان از دست

 پتروشيمی فجر در اعتراض به عدم دريافت پاداش روز کارگر، عدم ۀ کارگر کارخان٣٠٠ در ماھشھر نيز بيش از -

 ھای قبلی شرکت پيمان کاری رامپکو و ھم چنين در اعتراض به عدم رعايت مسائل  جه به قولافزايش حقوق خود با تو

  .  دست از کار کشيده و اعتصاب کردند،ايمنی کار توسط کارفرما

 اعتصاب بودند و کارگران اعتصاب کننده ۀکارگران شرکت کيميا و فراورش از مجتمع پتروشيمی بندر امام شروع کنند

  .خواستار حذف مافيای شرکت ھای پيمان کاری و عقد قرارداد مستقيم با کليه کارگران پيمان کاری، ھستند

 ای  ھايشان به طور يک پارچه  در اعتراض به عدم پرداخت دست مزد"نورد لوله صفا" ۀ در ساوه، کارگران کارخان-

 دنبال اين اعتصاب کارفرما وعده داد يک ماه از مطالبات کارگران را به حساب شان واريز به. دست به اعتصاب زدند

شان پرداخت يھا کند به ھمين دليل کارگران به اعتصاب خود پايان دادند اما اعالم کردند اگر فقط يک ماه از دست مزد

  .اند مزدھای خود را دريافت نکرده  ماه است که دست ۶اين کارگران . شود بار ديگر دست به اعتصاب خواھند زد

 مجددا با بيست ١٣٩١ ميزان شروع شده بود، اما در ١٣٩٠ که از اول ماه می ء نامه و طومار بيست ھزار امضا-

 ۀ بيش از ھشت مرکز توليدی در اعتراض به گرانی و برای افزايش دست مزدھا در صحنۀ و در برگيرندءھزار امضا

  . ظاھر شدسياسی ايران و جنبش کارگری

خود ۀ  وقت و کم شدن حقوق ماھيان  آبان کارگران مخابرات ھمدان در اعتراض به تحميل قرارداد پاره٣ـ چھارشنبه 

  .آميز در مقابل ساختمان مرکزی اين شرکت كردند  يک تجمع اعتراض ئیبار در سال جاری اقدام به برپا برای دومين 

 در ١٣٩١ ميزان ٢٨ کيلومتری روستای نگل، از روز ٥ بنير در  کارگران شرکت جھاد توسعه، پيمان کار سد-

  .خود دست از کار کشيده اندۀ اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھای معوق

 طبقه بندی کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح» نی بُر« کارگر ٢٠٠٠، ١٣٩١ عقربـ 

ارخانه تجمع کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شنبه در مقابل درب ورودی کمشاغل، از صبح روز يک

  . خود شدندۀو ھم چنين افزايش دست مزد ماھان

 خود، در روستای باتمان ۀ ماه گذشت٥، کارگران شرکت تارا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقربـ چھارشنبه دھم 

  .درمقابل درب اين شرکت تجمع کردند

 ھزار تنی ١٠٠ ۀکارخان . ما گرسنه ايم: نژاد   کارگران معترض در حضور احمدیتجمع: ١٣٩١دی ج ۶:  فرارو-

 شرکت کشت و صنعت نيشکر دھخدا بعد از ظھر سه شنبه با حضور محمود ، شکرۀ ھزار تنی تصفي١٧۵شکر و 

 نژاد در به روايت عکس ھای خبرگزاری ھا، روز گذشته محمود احمدی .احمدی نژاد احمدی نژاد در اھواز افتتاح شد
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را   شکر شرکت کشت و صنعت نيشکر دھخداۀ ھزار تنی تصفي١٧۵ ھزار تنی شکر و ١٠٠ ۀسفر به اھواز کارخان

  . کابينه در اين سفر وی را ھمراھی می کردندیافتتاح کرد؛ تنی چند از اعضا

 سفر احمدی نژاد و در عکس ھای منتشر شده در خبرگزاری دولتی ايرنا و نيز خبرگزاری ايسنا و فارس تصاويری از

اين مراسم منتشر شده است اما در خبرگزاری مھر در کنار تصاوير افتتاح کارخانه دو عکس از تجمع تعداد اندکی از 

بر روی يکی از پالکاردھای اين .  ماه اعتراض دارند٢٢کارگران و جود دارد که نسبت به معوق شدن حقوق خود برای 

ھم چنين بر روی پالکارد ديگری نسبت به عدم » . ماه است حقوق نگرفته ايم٢٢م، ما گرسنه اي«: معترضين نوشته است

  .ھمکاری استانداری برای حل مشکل کارگران کارخانه قند اھواز اعتراض شده است

...  

  فجايع انسانی در محل کار* 

 کارگر، جان ۵روزانه دھد که   سر انگشتی به ما نشان می ۀ آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و يک محاسب-

، با نگاھی به آمار ١٣٩١ قوس ٢٩به گزارش خبرنگار ايلنا، چھارشنبه، . دھند خود را در حوادث حين کار از دست می 

 اتفاق جديدی نيست و اين - رغم اندوھبار بودن  علی – انفجار معدن يال شمالی در طبس ۀيابيم که حادث رسمی در می 

  .  دھد ايران رخ میفاجعه روزانه برای کارگران 

 نفر در جريان حوادث کار ١٠١ جاری، از کشته شدن يک ھزار و ماه قوس سال ٢٧سازمان پزشکی قانونی در روز 

  . است  درصد رشد داشته ١٢ خبر داده که اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ٩١در ھفت ماه نخست سال 

   قربانی، برق٢٣۶ قربانی، اصابت اجسام سخت با ۴۵۶وط از بلندی با براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سق

ھای اول تا پنجم مرگ   قربانی به ترتيب رتبه٣٢ و ۶۴ قربانی و سوختگی و کمبود اکسيژن به ترتيب با ١٧٣گرفتگی با 

  . اند ترين حوادث حين کار را به خود اختصاص داده آور

 کارگر، جان خود ۵دھد که روزانه   سر انگشتی به ما نشان می ۀ يک محاسبآمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و

 کارگر تنھا به دليل سقوط از بلندی، يک کارگر ٢از اين ميان، روزانه .  دھند را در حوادث حين کار از دست می

 کمبود اکسيژن گرفتگی، سوختگی و  کارگر ديگر به داليل مختلف از جمله برق ٢روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و 

  .بازند جان می ... و

 کل تعاون، کار و ۀ بازرسی کار ادارۀس ادارئير: ، نوشت١٣٩١ قوس ٢٢، »لنايا« خبرگزاری کار حکومت اسالمی -

: ن استان در سال جاری خبر داد و گفتي حادثه برای کارگران ا١١٧ اصفھان از وقوع ھزار و واليترفاه اجتماعی 

  ».ان رخ داده استيل قصور کارفرماين حوادث به دلي درصد ا٧۵ تا ٧٠ن يب«

عی از عوامل مانند نداشتن حفاظ يف وسيان را شامل طيلنا، کوتاھی کارفرمايگو با ا و ر مسعود حاجی رستم، در گفتيام

با «: دی دانست و افزوديمنی در واحدھای تولي ھای ا ت نکردن دستورالعمليمنی و رعايل اين آالت، کمبود وسايدر ماش

ن عدد را با رشد روزافزون يش داشته، اما اگر اي افزائیار جزيسه با سال گذشته، درصد بسين که آمار حوادث در مقايا

  ».دھد م، کاھش ھم نشان می يسه کنيمه شدگان مقايت بيجمع

د يکأر داد و تدی از ابتدای سال تاکنون خبي کارگر در واحدھای تول۴٩ اصفھان، از فوت واليت بازرسی کار ۀس ادارئير

 ٣٣۴ سوختگی، ۴٨ مورد شکستگی، ۴٢٣اند   نفر دچار نقص عضو شده٧٢ نفر قطع عضو، ١١٧ن مدت يدر ا«: کرد

  ».ده استيز به ثبت رسير صدمات ني مورد سا٧۴جراحت و 

س از بر اساس آمار، پ«:  نفر اعالم کرد و ادامه داد١٠۴وی آمار فوت شدگان بر اثر حوادث کار در سال گذشته را 

دھد اما از آن جا که تعداد شاغالن در کارگاه ھای  ن حوادث کار، در کارگاه ھای ساختمانی رخ می يش تريصنعت ب
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 ھا برای شاغالن به شمار  ن کارگاهيتر جه گرفت صنعت ساختمان پرحادثه ي برابر ساختمان است می توان نت٢٠صنعتی 

  ».ديآ می 

 طی سال جاری واليتن ي حادثه در كارگاه ھای ا٢٨٩ کرمانشاه از وقوع واليترکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ي مد-

ن يولجاسه ای با انجمن صنفی مسؤشه دري، سھراب براند١٣٩١ آذر ١٩لنا از کرمانشاه، يبه گزارش خبرنگار ا. خبر داد

منی دانست و يفرھنگ اازمند ارتقای سطح يری از حوادث مرگ بار ساختمانی را ني، جلوگواليتمنی و بھداشت کار يا

  .دھند  ھای ساختمانی رخ می   درصد از حوادث ناشی از کار در کشور در پروژه۴۶: اعالم كرد

ن در حالی است که تنھا يا: روھای کار قطعی است، گفتيھا، مرگ ن ن رخدادي درصد ا٧٠ن که در يوی، با اشاره به ا

  .شود ختمانی مربوط می  ھای سا ا به پروژهي درصد از حوادث مرگ بار در دن١٧

 مورد حادثه در سطح ٢٨٩از ابتدای سال جاری تاکنون : رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزوديمد

  .وسته استي ھای ساختمانی به وقوع پ  ھا در پروژه  مورد از آن١۶٩ ھای استان کرمانشاه رخ داده است که  کارگاه

  

  بھداشت و درمان* 

، ١٣٩١ قوس ١٩شنبه روزنامه خراسان، يک. رود ردم می ب مي پرداختی درمان از جۀني درصد ھز۶٠ش از ي ب-

 ٣٠د به يب مردم در بحث درمان باين که بر اساس قانون، پرداختی از جيان اي سالمت ھمدان با بۀمينوشت؛ مديرکل ب

ن اھداف سازمان يتر  درصد از اساسی ٣٠ درصد به ۶٠رساندن پرداختی مردم در درمان از باالی : درصد برسد، گفت

ش از يقی بيبر اساس مطالعات تحق:  سالمت به خراسان گفتۀميوالن سازمان بکی از مسؤيدر حالی که . سالمت است

  .ماران پرداخت می کنندينه ھای درمان را بي درصد ھز٧٠

 درصد مردم ايران به زير خط فقر ۵/٧ تا ۵بين « بھداشت ۀ وزير بھداشت رژيم اعالم کرد که به دليل افزايش ھزين-

 درصد ھزينه ھای درمان و بھداشت را از جيب خود می ۵۶مردم ھم چنان بيش از «او، ھم چنين گفت . »فرو می روند

  » . درمانی برخوردار نيستندۀ ميليون ايرانی از ھيچ پوشش بيم۵/٧دست کم «او ھم چنين گفت که . »پردازند

 از طرف ھمکارانش داده شده را  درمان از جيب مردم که قبالً ۀداده شده نسبت به پرداخت ھزينالبته اين خانم وزير آمار 

 .ن تر از واقعيت اعالم کرده استئيناديده انگاشته و رقم را پا

مين أ سال جاری، يکی از مجلس نشينان به نام مھرداد الھوتی ميزان سھم پرداختی مردم برای بيمه ھای تعقرب ٢۴در 

  ) ٩١ عقرب ٢۴ايسنا . ( درصد اعالم کرد٨٠را تا اجتماعی 

   ميليون۶٠ تا ۵٠ازيک دوره داروی ھرسپتين برای سرطان سينه .  درصدی قيمت داروی سرطان سينه٣٠٠ رشد -

 درمانی و ۀ، در گزارشی ھزين١٣٩١ قوس ١٩شنبه، ۀ خراسان، يکروزنام.  درصد٣٠٠ ميليون تومان ٢٠٠  تاتومان

  : را با ھم مقايسه کرده است٩١ و ٩٠ سال ئیدارو

   درصد؛٣۶ ميليون تومان ٨/٣ ميليون تومان ٨/٢جراحی سرطان سينه 

   درصد؛١٠٠ ميليون تومان ١٢٠ ميليون تومان ۶٠جراحی دريچه ميترال قلب 

   درصد؛١١۴ ميليون تومان متوسط ١٠ تا ۵ ميليون تومان ۵ تا ٢ درمان ناباروری ۀيک دور

   درصد؛٨٣ ميليون تومان متوسط ٧ تا ۴ن تومان ميليو۴ تا ٢عمل سزارين 

   درصد؛١٠٠ ميليون تومان متوسط ۴ تا ٢ ميليون تومان ٣ تا ١عمل سنگ کليه 

   درصد؛١۵٠ ميليون تومان ١۵٠ ميليون تومان ۶٠دستگاه ديجيتال راديولوژی 

   درصد؛٢۶٩ ميليون تومان ۴/٢ ھزار تومان ۶۵٠ عدد پروتز سينه ٢

   درصد؛١٨٧.۵ تومان ٢٣٠ ، تومان٨٠ان ماسک معمولی بيمار
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  .  درصد٣٠٠ ميليون تومان ٢٠٠ ، ميليون تومان۶٠ تا ۵٠يک دوره داروی ھرسپتين برای سرطان سينه 

در حالی که شيوع سرطان پستان در سنين :  دبير انجمن سرطان ايران گفت:، نوشت١٣٩١ قوس ٢٨سه شنبه آفتاب،  -

  . درصد گزارش شده است١۵ تا ١٠ درصد است، اين ميزان در ايران ۵/٢ تا ٢ سال در دنيا ٣٠کم تر از 

 سال است که اين امر با افزايش اميد به ۶٠ درصد سرطان پستان مربوط به سنين باالی ۴٠: محمدرضا مير، يادآور شد

  .زندگی و افزايش طول عمر افراد مرتبط است

ھا در  ک سوم سرطان ين که عامل يان ايمجلس، با بون بھداشت و درمان يسيعضو کم: ١٣٩١دی ج ۵وز، ي سالمت ن-

  نهيآور بودن ھز با توجه به سرسام :  در محصوالت کشاورزی است، گفتئیايميۀ سموم و کودھای ککشور باقی ماند

 العالج مبتال  ھای صعب ماری يزی شود که مردم به بي ر ای برنامه گونه  ستم سالمت کشور بهيھای درمان بھتر است س

  .ندنشو

 ھزار نفر به ٧٠بر ابتالء ساالنه  آوری آمارھای منتشر شده مبنی  ادي ملت، با ۀگو با خان و هللا منوچھری در گفت نعمت 

  ». کننده است بار و نگران ماری در کشور فاجعه ين بيوع اي طور حتم ش به«: ح کردي سرطان در کشور، تصر ماریيب

، به مناسبت روز ١٣٩١ قوس ١١لنا، يگو با ا و ان اصفھان، در گفتينايمی ناب اسالۀر عامل جامعيکزاد مديدمحمد ني س-

در کشور وجود ) نا، ناشنوا، جسمی حرکتی و ذھنیيناب(ون معلول يلي م۵ش از يب: ، گفت)قوس ١٣(جھانی معلوالن 

ازمند توجه و يدھند که ن ل می يز تشکي اصفھان را نواليتت ي درصد جمع١٠بی، يدارد که بر اساس آمارھای تقر

  .ژه ھستنديدگی ويرس

مر در حال ي به آلزاء ھزار نفر مبتال۶٠٠ تا ۴۵٠ن يشود ب ن زده می يتخم: ران، گفتيمر ايرعامل انجمن آلزايمد: لناي ا-

  . حاضر در كشور وجود دارد

 سازمان بھداشت نيمر و ھم چنيانجمن جھانی آلزا: ن مطلب گفتيلنا، با اعالم ايگو با ا و معصومه صالحی، در گفت

  . می شودءمر مبتاليا به آلزايک نفر در دنيه ياند که ھر چھار ثان قات اعالم کردهين تحقيبرطبق آخر) WHO(جھانی 

ک نفر يقه ي دق٨ تا ٧ن که ھر يرود، امکان ا ش می يز به سمت سالمندی پيران نين که ايبا توجه به ا: ح کرديوی، تصر

  . ارد وجود د، شودءمر مبتاليبه آلزا

م يزن ن می يده تخمي ھا به ما رس  و شھرستانوالياتباتوجه به آماری که از : ران، ادامه داديمر ايرعامل انجمن آلزايمد

  .مر در کشور وجود دارديماری آلزاي به بء ھزار نفر مبتال۴۵٠ تا ۴٠٠که حدود 

 ١٨٠٠ش از يب: ران مراجعه کرده اند، افزوديمر اي ھزار نفر به انجمن آلزا۴ن که تاکنون حدود يصالحی، با اشاره به ا

ن در مورد سن يران، ھم چنيمر ايرعامل انجمن آلزايمد.  ھستندءمر مبتاليم که صد در صد به آلزايا ل دادهيپرونده تشک

ن ي سال به باال به ا۶٠ سال به باال است اما در کشور ما ۶۵ن يماری مختص سنين بيمعموال ا: مر گفتي به آلزاءابتال

  . می شوندءماری مبتاليب

ت يای وی حکا ان به اچين آمارھای رسمی وزارت بھداشت از تعداد مبتاليآخر: ، نوشت١٣٩١ قوس ٩وز، ي سالمت ن-

  .دھند ل می ي درصد را زنان تشک۴/٩ درصد آن ھا را مردان و ۶/٩٠ ھزار نفر دارد که ٢۴ش از ياز ابتالی ب

  

  خروج پرستاران از کشور* 

توجھی وزارت بھداشت و درمان به قشر  ، بی ١٣٩١ قوس ٨ ملت، ۀگو با خان و  پرستار در گفتۀانر کل خي دب-

توان   ھای خروج از کشور نمی  نی آنان شده است؛ به گونه ای که به علت تعدد راهي نش ا خانهيپرستار موجب مھاجرت 

 پرستار به ٧٠٠ انجام شده ساالنه افزون بر  زان مھاجرت پرستاران اعالم کرد، اما بر اساس بررسیيقی از ميآمار دق

  .کنند گر مھاجرت می يکشورھای د
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 ئیکی از مشکالت موجود، اجراينه ين زميدر ا: ح کرديد بر مشکالت کنونی پرستاران، تصريکأمقدم، با ت فی يمحمد شر

  .پزشکی است ن مربوطه از سوی وزارت بھداشت، درمان و آموزش ينکردن قوان

 ھای مختلف اقدام به مھاجرت به کشورھای   اکنون پرستاران به شکل ن که ھميد بر ايکأ پرستار، با تۀر کل خانيدب

زان مھاجرت يقی از ميتوان آمار دق  ھای خروج از کشور نمی  به علت تعدد راه: ح کرديکند، تصر خارجی می 

گر مھاجرت می ي پرستار به کشورھای د٧٠٠ انجام شده ساالنه افزون بر  پرستاران اعالم کرد، اما بر اساس بررسی

  . کنند 

  

  ده ميليون بی سواد در کشور* 

 ھزار ٧٠٠ون و يلي م٩: س سازمان نھضت سوادآموزی کشور گفتئير: ، نوشت١٣٩١ قوس ٢۴ خبرگزاری فارس، -

  .مي بی سواد باالی شش سال دار٩٠نفر در کشور بر اساس سرشماری سال 

در :  انسانی سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفتۀکومت اسالمی، به گزارش توسعس سازمان نھضت سوادآموزی حئير

  . را به خود اختصاص داده است١۵ ۀ کشور رتب٢۴ن ي و در ب٨٧ ۀران از لحاظ باسوادی رتبي کشور، ا١٣٩ن يب

ون نفر از يليم ميک و ني بوده و ئیالت ابتدايا دارای تحصيسواد  ت بزرگ سال کشور بی يک سوم جمعي: او، افزود

  . ر محصل ھفت سال استي ساالن غ ل بزرگيھای تحص متوسط سال . سواد ھستند ز بی يای دانش آموزان نياول

  

 


