برزیل  -3ایران 2؛ حیف شد

قد والیبال ایران به برزیل نرسید

تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملتهای والیبال با نتیجه سه بر دو مقابل برزیل قهرمان المپیک باخت .دومین روز از هفته
سوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۸عصر دیروز در گروههای چهارگانه پیگیری شد و در یکی از مهمترین دیدارها و در شهر اوفا روسیه تیم
ملی والیبال ایران رو در روی برزیل قهرمان المپیک قرار گرفت و در پایان با وجود ارائه عملکردی درخشان ،در لحظاتی پایانی کم آورد
و با نتیجه ۳بر ۲شکست خورد .شاگردان کوالکوویچ هرچند توانستند با پیروزی بااختالف زیاد در ست چهارم بازی را به ست پنجم
بکشانند ،در ست پایانی نیز با وجود ارائه نمایشی درخشان ،بازی را به قهرمان المپیک واگذار کردند تا با ۳پیروزی و ۵شکست و کسب
 ۹امتیاز در جایگاه دوازدهم بایستد .ستهای بازی با امتیازهای  ۲۱-۲۵ ،۲۵-۱۹ ،۲۳-۲۵ ،۲۵-۱۶و ۱۳-۱۵به سود برزیل پایان یافت
تا برزیل با ۷پیروزی و ۲۰امتیاز به صدر جدول صعود کند .در دیگر دیدار ،تیم ملی لهستان موفق شد در سه ست متوالی برابر ژاپن به
برتری برسد تا با رساندن امتیازاتش به عدد ۲۰به صدر جدول صعود کند .ستهای این بازی با امتیازهای ۲۱-۲۵،۱۶-۲۵و ۲۰-۲۵به
سودشاگردانویتالهنینپایانیافتتاچشمبادامیهاباقبولپنجمینباختشانبهردهیازدهمسقوطکنند.
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رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

واسطهگری عامل کاهش اشتغال تام
و بهرهوری عام در کشور است

مشاغل غیررسمی به دلیل سیاستهای ناشی از بازرگانی در حال افزایش است
بانکها اشتغال کاذب و غیر رسمی را توسعه میدهند
بیمه بیکاری باید به بیکاران تخصیص یابد
در صفحه 3

سخنگوی وزارت خارجه چین:

پکنبدوننقضتعهداتبینالمللیباایرانهمکاریمیکند

سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که این کشور با وجود
خــروج آمریکا از توافق جامع و نهایی هســتهای وین بین ایران و
گــروه  ۵+۱و با عنوان برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام)  ،بدون
نقــض تعهدات بین المللــی ، ،همکاری اقتصــادی اش را با ایران
ادامه خواهد داد.
‘هوا چون اینگ› روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد احتمال
خروج برخی شــرکت های غربی از ایران به دنبــال خروج آمریکا از
قرارداد هسته ای ایران تاکید کرد :دولت چین همواره با اجرای تحریم
های یکجانبه کشوری علیه سایر کشورها مطابق با قوانین داخلی خود،
مخالفت کرده است و اکنون نیز مخالف هرگونه تحریم و اعمال فشار بر
ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام هستیم.
او با بیان اینکه چین و ایران همواره مبادالت اقتصادی و تجاری خود
را حفظ کرده اند ،افزود :دو کشــور با رعایت پروتکل های بین المللی
همکاری های خود را از این به بعد نیز ادامه خواهند داد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کــرد :پکن در مورد

توافق جامع هســته ای ایران ،بارها موضع خود را به صورت شــفاف
و روشــن اعالم کرده اســت و اخیرا نیز ‹وانگ یی› وزیر امور خارجه
چین در کنفرانس مطبوعاتی با ‹موگرینی› نماینده ارشد سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در بروکسل بار دیگر موضع چین در این مورد را بیان کرد.
وزیر خارجه چین  11خرداد در بروکســل پس از دیدار با ‹فدریکا
موگرینی› در نشست خبری مشترک با وی گفته بود هیچ توافقنامه ای بی
نقص نیست و نمی توان با یک توافقنامه همه مشکالت را حل کرد راه
درست این است که طرفین ضمن مراعات برجام ،از طریق گفت و گو
به بررسی مسایل پیش آمده بپردازند این بهترین راه حل مساله برجام
است چین امیدوار است طرفین در این باره مباحثات را آغاز کنند و به
توافقبرسند.
‘وانگ یی› گفته بود مراعات توافقنامه های بین المللی جزو دانستنی
های پایه ای درباره حقوق بین المللی است و کشورهای بزرگ حتی باید
در این زمینه الگوی کشورهای دیگر باشند.
ادامه در همین صفحه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

سقف حواله تا ۵میلیون یورو

صفحه 12

صفحه 4

 ۲میلیون و  ۸۰۰زن سرپرست خانوار
در کشور زندگی می کنند

حواله ارزی برای شرکتهای تولیدی
مجاز شد

صفحه 13

صفحه 7

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
 50درصد افزایش یافت

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی:

سخنگویوزارتخارجهچین:

پکنبدوننقضتعهداتبینالمللی
باایرانهمکاریمیکند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه اظهار داشت :ما بر این باوریم که پیروی
ازتوافقنامههایبینالمللی،یکاصلاساسیدرحقوقبینالمللاست.
هوا افزود :قدرت های بزرگ خود باید نقش نمونه و پیشرو در رعایت این توافقنامه ها
داشته باشند .سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد چین در این مورد با اتحادیه اروپا به
صورت جدی همکاری خواهد کرد تا با اقتدار کامل از توافق جامع موضوع هسته ای ایران
حفاظت نماید .ترامپ روز  18اردیبهشت ماه اعالم کرد که کشورش را از این توافق خارج
می کند .این اقدام با مخالفت های گسترده جهانی روبرو شد و دیگر کشورهای امضا کننده
این توافق یعنی آلمان ،روسیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه و اتحادیه اروپا اعالم کردند که به این
توافق پایبند می مانند .حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران بالفاصله پس از اعالم
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام اعالم کرد که به
وزارت خارجه دستور دادم ظرف چند هفته آینده با کشورهای اروپایی و روسیه و چین،
رایزنی و مذاکره شود و اگر منافع ملت ایران تامین شود ،در برجام خواهیم ماند .وزیر امور
خارجه کشورمان نیز در نامه ای به همتایان خارجی خود نوشته است :اگر قرار باشد برجام
ادامه یابد ،اعضای باقی مانده در برجام و سایر شرکای تجاری باید اطمینان دهند خسارت
ایران (ناشی از خروج امریکا از برجام) بی قید و شرط از طریق اقدامات ملی ،منطقهای و
جهانیجبرانمیشود.

واکنشهابهحواشیراهپیماییروزقدس

مشاورفرهنگیرییسجمهوردریادداشتیبهسردادنشعارهاییعلیهرییسسازمان
انرژی اتمی در حاشیه راهپیمایی روز قدس واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا  ،حسام الدین آشنا در صفحه خود نوشــت :آگاهی از دستاوردهای
غیرنظامی ســازمان انرژی اتمی در دوران  1400-1392کســانی را شرمنده خواهد کرد که
ناآگاهانه علیه رئیس آن شعار دادند و کسان دیگری رارسوا خواهد کرد که آگاهانه این طراحی
را انجام دادند .همچنین  ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به سر دادن
شعار علیه برخی مسئوالن در راهپیمایی روز قدس ،این اقدام را در تضاد با فلسفه روز قدس
عنوان و در عین حال تاکید کرد که انجام این اقدامات از سوی یک عده معدود نمیتواند
تالشعاعقراردهد.بهروزنعمتیاظهارکرد:متاسفانهعدهمعدودی
راهپیماییروزقدسراتح 
همیشهبهدنبالایجادحاشیهسازیدربرخیمناسبتهاهستند.اینهاکسانیهستندکهغیراز
خودشانهمهرامنافقتصورمیکنند.
این نماینده مجلس درباره واکنش رسانههای خارجی به شعار دادن عدهای علیه علیاکبر
صالحی در مراسم روز قدس ،گفت :اگر این افراد واقعا مطیع رهبری هستند ایشان گفتهاند
که جامعه را از دو قطبی بودن دور کنید ،همچنین به آقای صالحی دستوری دادند و ایشان هم
کارش را انجام میدهد.

توضیحاتشهابحسینیدربارهتأسیسکمپانی
فیلمسازیدرآمریکا

روحانی در دیدار رئیس جمهور روسیه:

شــهاب حســینی در ماههای اخیر با حضور در آمریکا تالش کرده است یک کمپانی
فیلمسازیتأسیسکند.
به گزارش کاروکارگر ،شــهاب حسینی با اشاره به روند تأســیس و راهاندازی کمپانی
فیلمسازی در آمریکا گفت :در پی فعالیتی که از دو سال پیش آغاز کردم به لطف الهی موفق به
تأسیس شرکت ندای هفت آسمان شدم که هدفی جز کشف آثار و اسعدادهای جوان را در
حیطههایمختلفنمایشیاعمازتئاتر،سینما،فیلمهایکوتاه،مستند،انیمیشنندنبالنمیکند
که در راستای هدفی است که همواره در جهت اهمیت به وجود منابع انسانی برای خود
تعریف کردم و امیدوارم به یاری یگانه یار ،موفق به این مهم شوم .در عین حال این شرکت
دارای خواهر دوقلویی در آمریکا اســت به نــام  seven skies entertainmentکه در
راستایتولیدآثارنمایشیدرحوزههایمختلفآنبااستخراجازمنابعغنیفرهنگوادبیات
ایران زمین به ثبت رسیده و تأسیس شده به این امید که جایگاهی برای ارائه غنای فرهنگی
ادبیات و هنر ایران در بازارهای جهانی باشد .این هدف جز با عشق خالصانه ،تالش صادقانه
و دعای خیر شــما مردمی که همواره دلتون برای عزت و سربلندی این سرزمین میتپه در
دسترسنخواهدبود.ازصدایسخنعشقندیدمخوشتر/یادگاریکهدراینگنبددواربماند

برای ایجاد اشتغال پایدار
کیفیت را فدای سرعت نکنیم

تهران از سرمایهگذاری شرکتها و بخش خصوصی روسیه استقبال میکند

در صفحه 2

روحانی در دیدار اشرف غنی :

افغانستان امن و باثبات ،الزمه امنیت و توسعه منطقه است

رئیس جمهوری اســامی ایران،
افغانســتان امن و باثبات را الزمه
امنیت و توســعه منطقه دانست و با
تاکید بر اینکه تهران همواره حامی
صلح و ثبات در افغانســتان است،
اظهار داشــت :جمهوری اسالمی
ایــران بــرای کمک به اســتقرار و
پایداری صلح و مبارزه با تروریسم
در افغانســتان آماده است واز هیچ
تالشی دریغ نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام
و المســلمین حســن روحانــی
عصردیروز در دیدار ‹محمد اشرف
غنی› رئیس جمهوری افغانستان که
در حاشیه اجالس سران کشورهای
عضو ســازمان همکاری شانگهای
در شــهر چینگدائــو چیــن برگزار
شــد ،گفت :ملت ایران در طول 40
ســال گذشــته همواره در کنار ملت
افغانســتان بوده است و ما به عنوان
دو کشور همســایه و برادر ،دارای
فرهنــگ ،امنیــت و منافــع تجاری
مشترک هستیم.
رئیــس جمهوری اســامی ایران
ضمن ابراز امیدواری برای تســریع
در آماده شدن توافق جامع همکاری
های دو کشــور ،اظهارداشت :ایران
مصمم به توسعه روابط با همسایگان
بویژه افغانســتان و ســرمایه گذاری
مشترک در پروژه های مختلف توسعه
ای از جمله زیرساخت های حمل و
نقل ترانزیتی است.
روحانــی بــا اســتقبال از تعمیق
همــکاری های دو کشــور در عرصه
های سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتی و
فرهنگــی ،گفت :ترانزیــت و اتصال
کشورهای منطقه از جمله کشورهای
آسیای مرکزی به خلیج فارس دارای
اهمیت اســت و موجب توســعه کل
منطقــه و فراتــر از آن خواهد بود و
طرح بــزرگ بندر چابهار که به اتفاق
هند و افغانســتان در حال اجراست،
گام بزرگی در مســیر تقویت راههای
ترانزیتی منطقه است.
رئیــس جمهوری اســامی ایران
حمایت دو دولت ایران و افغانستان
از استمرار و توسعه روابط اقتصادی
و کمک به بخش خصوصی دو کشور
را ضــروری خواند و افزود :راه آهن
خواف  -هرات و پروژه های توسعه
دیگری در این منطقه پیش رو اســت
که باید با زمینه ســازی های سیاسی
و اقتصادی ،برای پیشــبرد آنها تالش

شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
ریاست جمهوری ،روحانی همچنین
به مخالفت گســترده کشورها با اقدام
آمریــکا در خروج از برجام اشــاره
کــرد و اظهارداشــت :اقــدام خالف
مقررات آمریکا در خروج از برجام،
صرفا خروج از یــک توافق  7جانبه
نیست ،بلکه مخالفت و نقض قطعنامه
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد
است.
رئیــس جمهوری اســامی ایران
بــا اســتقبال از ابتکارعمــل رئیــس
جمهوری افغانستان برای اعالم آتش
بس ،گفت :امیدواریم با پیشبرد گفت
و گوهای داخلی ،شــاهد توســعه و
ثبات بیش از پیش افغانستان باشیم.
روحانی مبــارزه با تولید و قاچاق
مواد مخــدر را ضروری دانســت و
افــزود :باید با همــکاری یکدیگر و
ســایر کشــورهای منطقه بــا تولید و
قاچاق مــواد مخدر که معضلی برای
کل منطقه است ،مبارزه کنیم.
رئیــس جمهوری اســامی ایران
همچنین با بیان اینکه موضع دو کشور
در مســایل بین المللی نزدیک است،
گــروه هــای تروریســتی را خطری
برای کل منطقه برشــمرد و خواهان
همکاری همه کشورها در برخورد با
این گروه های تروریستی شد.
رئیس جمهوری افغانستان نیز در
این دیدار با تاکید بر اینکه ‹افغانستان
تداوم و توســعه همکاری با ایران را
در راستای منافع ملی خود می داند›،
پایان ســریعتر کار تدوین سند جامع
همکاری دو کشور را ضروری خواند
و گفــت :روابط اقتصــادی دو ملت
همسایه همچنان باید با شتاب ادامه
یابد.
‹اشــرف غنی› بــا بیــان اینکه با
هندوســتان در موضوع توســعه بندر
چابهــار همــکاری می کنیــم ،اظهار
داشــت :توســعه بندر چابهار نه تنها
بــرای ایران ،افغانســتان و هند بلکه
برای توسعه مناسبات چین با آسیای
میانه دارای اهمیت است.
وی تصریــح کــرد :امیدواریــم با
پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران که
همســایه بزرگ و شــریک مهم ما در
منطقه اســت ،روند ایجــاد امنیت و
پیشرفت در افغانستان ادامه یابد.
رئیــس جمهــوری افغانســتان
همچنین گفت :آمــاده همکاری همه

جانبه بــا ایران در مبــارزه با قاچاق
مواد مخدر هستیم.
اشــرف غنی به اعالم آتش بس با
طالبان به مناســبت عید سعید فطر و
پذیرش آن از ســوی این گروه اشاره
کرد و گفــت :عملیات مــا در مقابل
گروه تروریستی داعش بشدت ادامه
می یابد و شامل آتش جدید با طالبان
نیست.
‹حسن روحانی› رییس جمهوری
اســامی ایران با دعوت ‹شــی جین
پینــگ› رییــس جمهــوری چیــن و
بــه منظور شــرکت و ســخنرانی در
هجدهمین نشست سازمان همکاری
هــای شــانگهای ،از روز گذشــته /
جمعه /به چین سفر کرده است.
در ســفر رئیس جمهوری اسالمی
ایــران ،هیاتــی بلندپایــه از مقامات
سیاســی و اقتصــادی شــامل دکتــر
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور
خارجــه ،بیــژن نامدار زنگنــه وزیر
نفت ،مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد،
«محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی
رییس جمهــوری و ولی اهلل ســیف
رئیــس کل بانــک مرکــزی ،وی را
همراهی می کنند.
شرکت در اجالس سران سازمان
شــانگهای ،دیدار با رییس جمهوری
چین در قالب دیــدار دوجانبه ایران
و چیــن و دیدار با برخی از ســران
کشورهای عضو ســازمان شانگهای
از جمله برنامه های سفر روحانی به
چین است.
شــرکت در ضیافت شــام رییس
جمهــوری چین بــه افتخــار هیات
ایرانی و مراسم امضای اسناد روابط
دو جانبه شــامل چند سند همکاری
بین ایران و چین از دیگر برنامه های
ســفر رییس جمهوری اسالمی ایران
به چین است.
در نشســت ســازمان همــکاری
شانگهای که روزهای شنبه و یکشنبه
 19و  20خــرداد در ‹چینــگ دائــو›
واقع در اســتان ‹شاندونگ› در شرق
چین برگزار می شود رهبران و سران
 8کشــور عضــو و  4کشــور ناظر و
همچنین مسئوالن ســازمانهای بین
المللی حضور دارند.
‹حسن روحانی› رییس جمهوری
اســامی ایــران نیز به دعوت ‹شــی
جیــن پینگ› رییــس جمهوری خلق
چیــن در این اجالس حضــور دارد
عــاوه بر ایران ،روســای جمهوری

روسیه ،قزاقستان و قرقیزستان نیز به
طور رســمی در این نشست شرکت
خواهند کرد.
ســازمان همکاری شانگهای یک
ســازمان بینالمللی اســت که در 15
ژوئن ســال  2001میالدی در شــهر
«شانگهای» توسط قزاقستان ،چین،
قرقیزســتان ،روســیه ،تاجیکستان و
ازبکستان تاسیس شد.
در نشســت ایــن ســازمان در
ســال  2016میالدی در «تاشــکند»،
نماینــدگان هنــد و پاکســتان
یادداشــتهایی را بــرای عضویــت
ثابت در سازمان همکاری شانگهای
امضا کردند و در هفدهمین نشســت
در آســتانه قزاقستان این دو کشور به
عضویت کامل این ســازمان پذیرفته
شدند.
اکنــون جمهوری اســامی ایران،
افغانســتان ،مغولستان و بالروس نیز
از اعضای ناظر این سازمان هستند.
این ســازمان با افزایش جمعیت
به سه میلیارد نفر و پهنه سرزمینی به
 35میلیون و  972هزار کیلومتر مربع
بــه یکی از بزرگ تریــن قدرت های
منطقه ای جهان تبدیل شده است که
منافع دو جانبه و چندجانبه اقتصادی،
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی برای
اعضا و شــرکای اقتصادی غیر عضو
دارد.
چین عالوه بر اینکه اولین شریک
تجــاری ایران اســت و در یک دهه
گذشــته این سطح را در روابط حفظ
کرده است همچنین اولین و بزرگترین
خریــدار نفتی و بزرگترین مشــتری
صــادرات غیر نفتی ایــران به عنوان
عضو اصلی گروه  5 + 1به شمار می
رود.
حجم مبادالت تجاری دو کشــور
ایــران و چین در ســال  2017حدود
 37میلیــارد و  300میلیــون دالر بود
که به نسبت سال  2016حدود 19.3
درصد رشد داشته است.
در سال  2017ایران روزانه حدود
 630هزار بشــکه نفت به چین صادر
کــرده اســت و در چهــار ماهه اول
 2018نیز تقریبا ســطح فروش نفت
در همان ســطح باقی مانده است اما
حجم روابط حدود  10درصد رشد
داشته است.
روحانی شامگاه یکشنبه ‹چینگ
دائــو› را به مقصد تهــران ترک می
کند.

نائبرئیساتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانفرشدستباف
ایران:

تحریم های امریکا  ،صادرات فرش را
به خطر انداخته است

هوشــنگ فاخر با بیان اینکه آمریکا در گذشــته دو مرتبه صادرات فرش
ایران را تحریم کرده است افزود :فرش ،اسلحه نیست که آمریکا با تحریم و
جلوگیری از واردات آن بخواهد از وارد آمدن خسارت به کشورش جلوگیری
کند ،بلکه این امر به خاطر ضربه زدن به مردم ایران است.
به گزارش کاروکارگر،نایب اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف
ایراناظهارداشت:برایدورزدنتحریمهاماننددورههایقبلمجبورهستیمکهفرش
ایرانی را از طریق پاکستان ،هندوستان و افغانستان به سایر کشورها صادر کرد اما باید
توجه داشت که این امر قیمت تمام شده محصول ما را افزایش میدهد .وی با بیان
اینکهتحریمهایایرانفقطخارجینیستوازداخلنیزتحریمهاییداریم،تصریح
کرد :سازمان مالیاتی بر اساس قانون موجود  ،خرید و فروش و ارائه فاکتور را الزامی(
در اخذ مالیات سال 96اعمال می شود) کرده است و باید مشخصات دقیق فروشنده و
خریدار و کداقتصادی در آنجا ذکر شود .فاخر افزود  :باید توجه داشت که بافنده فرش
از پرداخت مالیات معاف است و کد اقتصادی هم ندارد به همین دلیل نمیتواند برای
فروش فرش خود  ،فاکتور ارائه دهد ؛ این امر باعث میشود که در قالب یک چرخه
نتوانند اطالعات فروش ارائه دهند و صادرات این محصول شامل معافیتها نشده و
جرائمی نیز شامل حال آن شود .وی تصریح کرد :با وجود اینکه این قانون مربوط به
سالهای گذشته است اما به مرحله اجرایی نرسیده بود و در سال جاری برای دریافت
مالیات سال قبل بدون فراهم کردن زمینه های الزم ،قرار است که این قانون اعمال
شود.فاخرهمچنینگفت:برایافزایشفروشدرکشورهایدیگربایدتبلیغاتکردو
برایهربازارنیزبایدتبلیغاتخاصخودرامانندانجامتبلیغدرمجلههایمدداشت
اما در وضعیت فعلی به این مهم توجه نمیشود و بازارهای صادراتی ایران به حال
خود رها شده است.
تبريك

برادر گرامی جناب آقای دکتر یوسف نژاد
نماینده محترم مردم شریف شهرستان های
ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی
انتخاب مجدد شــما بــه عضویت هیات
رئیسه مجلس شــورای اسالمی بارقه
امیدی اســت به اهتمام بیشتر در حق
اقشــار آســیب پذیر بویژه کارگران و
بازنشستگان که طی ادوار مختلف یار و
یاور بی منت شما برای تصدی نمایندگی
مردم در مجلس شورای اسالمی بوده اند .لذا ضمن ابراز شادمانی
خود از این انتخاب بحق و شایســته و تبریــک به محضر جنابعالی
و آرزوی ســامتی و موفقیت بیشــتر در جهت توسعه و شکوفایی
مازندران عزیز با هماهنگی و همکاری نماینده ارشــد و شایســته
دولت در اســتان،امیدوار به تالش مضاعف شما در حق همه مردم
بویژه در حق کارگران و بازنشســتگان شریف که در حال تحمل
سخت ترین مشکالت طاقت فرسا می باشند،می باشیم.

نصراهلل دریابیگی-دبیر اجرایی خانه کارگر
و اعضای هیات اجرایی
خانه کارگر مازندران
دبیر و اعضای هیات مدیره کانون کارگران
بازنشسته تامین اجتماعی مازندران

