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در فضای .  همچنان در زندانندمحمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی  -اسماعیل عبدی مدارس گشوده شد و معلمان آزادیخواه 

تا معلم در » : م زندانی بر در و دیوار محالت پر آمد و رفت با شعار لسخت پلیسی و امنیتی درون کشور ، چسپاندن کلیشه سه مع

لکه سر بای معلم زندان نیست که ج ددر میده ، نمای واقع بینی جامعه ای است که ندا« کالس های درس بسته است / حبس ایت 

 . و کسان خویش است میان خانوادهبسربردن در کالس است و 

نرگس محمدی با دو فرزند و نسرین ستوده و رضا خندان مادر و پدر دو فرزند و  : دانش همچونما در ایران آزاد زنان ومرا

و  و ممنوع مالقات  زندان باشند دری و دراویش حق طلب باید محمد و دهها دانشجو و فعال مدن/ محمود / معلمان زندانی اسماعیل 

در روزهای تاسوعا مرخصی به زادگاه شان ورود کنند و به سینه زنی  باآدمکش همچون سعید مرتضوی ها و جانیان  نقاتال

 .خود را مشغول دارند و آب هم از آب تکان نخورد  عاشورا و

 
بجای تدریس و حضور بر  انو معلم برده می شودتا درب بر این پاشنه می چرخد نظام آموزشی ما بر پهنه کاالیی شدن پیش 

و  مراکز آموزشیی دینی و نگاه کاالئی به آموزش وتاریک اندیشعمال هر سطح با احاکمیت می توان گفت ؛  ند،در زندانسرکالس 

خشم جامعه را امنیتی کرده و محیط های آموزشی و دانشگاهی ، همواره ، ساختن  ی، در کنار اقتدار پلیسی و پادگانپرورشی کشور

تازه . بر افروزنده می داردرا  مادران و پدران آنان، استادان، دانش جویان وخانواده های آنان دانش آموزان و و  معلمانعمومی 

 »:ها آمده است خبردر. دستور خود می دارد درنیست ، باز حکم بازداشت و شالق بر پیکر معلم را  کارضد انسانی اشاین همه 

ماه  ۳معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران هر یک به تحمل  ۷۹۳۱اردیبهشت ۰۲شش تن از بازداشت شدگان تجمع 

دوست، رسول بداقی،  عالیه اقدام » ، اینان یعنی «. ضربه شالق محکوم شدند ۱۷حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی بدل از 

تمرد نسبت به مامورین حین »و « اخالل در نظم عمومی»به اتهام  اسماعیل گرامی، جواد ذوالنوری، حسین غالمی ومحمد عابدی

تجارت و چپاول و اختالس های کار درروسپی مردان ؛ چگونه است  «.ماه حبس تعزیری محکوم شدند ۳به « انجام وظیفه»

اخالل در نظم عمومی و خالی کردن جیب میلیون ها تن از معلمان و کارگران و  و اسمشان در مظان یند میلیاردی اند و آزاد و رها 

برای طرح مطالبه خود به ارند و زنان و مردان معلمی که اردوی نابرابر کار و زحمت جامعه نوشته نمی شود و همچنان در ک

انی صدور چنین حکم غیر انس ؟خیایان می آیند بعد از شش ماه ، باید حکم حبس تعزیری و شالق و پرداخت جریمه نقدی متهم شوند

ونی معلمان کشور است که یمیل و وحشت در درون جامعه  س سراسر کشور، تنها و تنها برای ایجاد رعبدر شرایط گشایش مدار

 م به صف می گردند؟ اعالم داشته اند در روز جهانی معل

ازفراغت از بیکاری بعد  ازآیا غیر حاصلش چیست ؟ : پرسند  میهمین است که مردم از نظام آموزش ناامیدند و می گویند و 

 ؟ نتیجه دیگری هم متوجه فرزندان ما می شود  ،زندان و بازداشت یا و تحصیل 

روست؛ ما معلمان بر سر عهد خویش هستیم که  اکنون که مهری دیگر پیش »:انگاه که کانون صنفی معلمان تهران اعالم می دارند 

بی . و هم ما بر اینست که کودکان ما را، با جان و دل پذیرا شوند! همچون همیشه همه کودکان را در آغوش بگیریم؛ بی تبعیض

از نامهربانی و ترس  ترس از تنبیه و نمره و تحقیر و تقبیح، فعاالنه و پیگیر همراه ما دانش بیاموزند و پرورش یابند، بی آنکه ردی

 .خاطرشان را مکدر کند! از ترک تحصیل بدلیل پله های صعودی فقر

سال جدید تحصیلی را با ایستادگی برای تحقق کامل خواسته های صنفی، آغاز می کنیم و همچنان » : معلمان بر زبان می آورند 

 « .از حقوق اولیه ما و کودکان ماست بیمه - تجهیز و ایمن سازی مدارس -زندانی معلمان آزادی -معیشت -مستقل تشکل مصریم که؛

و بکار که ننگ تاریخ و بشریت علم اش حکم شالق مشایسته جامعه ما نیست که بر  ،وقتی چنین عزمی را در برابر خود می بینیم

ا نیک بینی با ایستادگی برای تحقق کامل خواسته صادر کنید و او را که اینگونه بحکم سوی عصر شتر چرانی است ، آن ،گیری اش

معرفی نمایید و همه جانوران ماقبل تاریخ ژن های برتر ، " اخالص در نظم عمومی " های صنفی اش پای می فشارد ؛ متهم به 

ابری و ران براو هماوردان زن و مرد چابک و چابکسو سانیدمافیای در قدرت و دزدان سرگردنه را پاسدار مردم و نظام بشنا

، بلخ  اریخ اند و قضات تان همچون قاضیانحاکمان شما ننگ ت. معرفی نمایید و مستحق زندان و اخراج از کار" متمرد " آزادی را 

 !ما، حکم به ناحق می رانندروزگار در پی سیاوشان 
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و ( نسرین ستوده ) قاضی آزاده  ،دشواری کارتان در این است که بعد از چهار دهه حکومت تاریک اندیشانه بر پهنه جامعه ما

زندان می دارید  دررا  (محمود بهشتی لنگرودی  -محمد حبیبی  -اسماعیل عبدی) آزادیخواه  انمعلم( نرگس محمدی) کاونده مدنی 

ی ساخته اید و آموزش را که حق پولو کودکان را بر سر چهارراهها به آدامس فروشی و گل فروشی وفقر کشانده اید و مدارس را 

  قداره کش، چپاول گر و اختالس چیبه نان خانه مشتی  ساحت دین مداری خویش ،  درهمه کودکان و نوباوگان کشور ما است ، 

 . گردانید بدل ساخته اید که جیب مردم را خالی 

و به  هبودجه برای نظام آموزش تراشید ،با چانه زنی و کش و مکش های متوالی یدبتوان تالش چند دهه تان بر این بوده و است تا 

در سطح سیستان و  کپر نشینه هزاران مدرساین در حالیستکه  .ولی تا به امروز بدین کار دست نیافته اید امان دهیدآن سر و س

ه می گشود... مان بدون دفتر و کتاب و روی کودکان به  با کمترین امکانات آموزشیرمانشاه و عشایر نشین بلوچستان و مناطق ک

مجبور ،  فزاینده  یکایک آنان است ، عمدتا بدلیل فقرکودکان که باید در مدرسه دانش بیاموزند و این حق تن از ون ها یو میل شود 

  . می باشندترک تحصیل به 

    

بدون . استبرشمرده های تان دولت وظایف  را یکی ازانی گآموزش رایگان و همپایه  ،بهمن از انقالب  هقانون اساسی بر آمد

از کودکان و جوانان  میلیون ها تنتامین اجتماعی فراگیر و کمک به خانواده های کم درآمد، نمی توان امکانات آموزشی برای 

به بهانه های گوناگون در آغاز سال تحصیلی و در طول سال از دانش آموزان و خانواده های   در کشوری که. کشور ایجاد کرد

می شود، مطالبه ثبت نام، هزینه کتاب و لوازم آموزشی و حتی امکانات گرمایش و سرمایش کالس ها   شان تقاضای پول به بهانۀ

وظیفه دولت است که این بخش . سط دولت تامین شودتمامی این هزینه ها باید تو. نمی توان از امکانات برابر آموزشی سخن گفت

که کودکان مجبور به کار برای   خانواده های کم درآمد بر دارد و زندگی آنها را به گونه ای تامین سازد  از هزینه ها را از دوش

جوانان از اساسی ترین تامین آیندۀ کشور از طریق آموزش رایگان و همگانی کودکان و   .تامین بخشی از بودجه خانواده نشوند

میلیون کودکان کار در کشور، چهره دیگری از وضعیت کودکان را به تصویر می کشد و  ۱تا  ۹آمار اما  وظایف هر دولت است

ندوهباری ، شریک او آموختن بی دغدغه، باید در غم نان   سکودکانی که به جای تمرکز بر در. حقیقت هولناکی را نشان می دهد

سر هر کوی  ، وسیله می گردد که آنان را بر رساندندغدغه مدرسه نرفتن و کمک به خانواده . ره های خالی خانواده خود باشند سف

این همه فالکت عریان محصول سیاست های . دستان یاری رسان همشهریان دیگرند نظاره گر که  دیده شوندو برزن و چهار راهی 

امروز لشکر عظیم معلمان با شروع سال تحصیلی به همراه دانش آموزان و سایر . سانی شما طی این چهار دهه است نضد ا

رابر شما صف کشیده اند و منتظر یافته برای ساختن دنیایی بهتر و انسانی تر در ب همسنگران خویش در صفی متشکل و سازمان

 !ولی سوخت و سوز ندارد ،بقولی دیر و زود دارد ، کشید دخیلی طول نخواهآن روز. فرصت اند تا به صحنه آیند و داد خود ستانند 

 ۷۲۳۱با اول مهر  مجدد اعتصاب سراسری کامیوندارانآغاز 

 
 

  .فراخوان اتحادیه هماهنگ كنندگان رانندگان سراسر كشور؛ هیچ كامیونى در زمان اعتصاب حركت نخواهد كرد

  .آغاز مجدد اعتصاب سراسری کامیونداران ۷۹۳۱اول مهرماه 

 



 :شامل خواسته های رانندگان کامیون و رانندگان ترانزیت

 

 کسر حِق پرداختی بیمه رانندگان- ۷

 افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار- ۰

 کاهش قیمت لوازم یدک - ۹

 کاهش قیمت الستیک- ۷

 ۱۲۷افزایش کرایه حداقل - ۵

 ها  کاهش نرخ عوارضی اتوبان- ۶

 های پرتردد سراسر کشور ترمیم جاده- ۱

 افزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل بار- ۸

 ها ها و باربری ها از پایانه اسطهحذف دالالن و و- ۳

 های اعالم بار در سراسر کشور  اجباری کردن اعالم بارها در سالن- ۷۲

 ها و پیمانکاران شرکت نفتی کاهش دریافت کمیسیون باربری- ۷۷

 های مرزی کشور ها در سراسر پایانه های مرزی جهت تردد ترانزیت های اضافی از پایانه کاهش دادن هزینه- ۷۰

 های مرزی و داخلی رفع کمبود شدید امکانات رفاهی، بهداشتی در پایانه- ۷۹

 نوسازی ناوگان حمل و نقل باری- ۷۷

 .ای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه گیر نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه- ۷۵

 شماره آینده خواهم نوشت  دردر این میان آنچه مربوط به فراز و فرود این اعتصاب است را 

 

اینک برای تسریع . است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  

دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار 

 . خواهم داد
 . مربوط گردید انیدمی تو ی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دست: توجه 

 : عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر مراجعه نمایند

  ۷۲۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-https://drive.google.com/drive/my 

  ۷۲۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 
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 7ه روزشمار کارگری هفت

 :گرانی و کار ناتمام مردم در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب -*
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راباال   بدلیل گرانی مصالح، بسیاری ازمردم فقط اسکلت خانه:ذهاب رییس شورای شهرسرپل

مردمی هستند که حاضرند کلیه خود رابفروشند است ؛ اینان  اند وبقیه کارمتوقف شده برده
 تاکارساخت وساز راانجام دهند

 :یرانه ای به نام نساجی مازنداران و -*

 
سه کارخانه که با عنوان . نفر رسیده است ۰۱۷به  ۰۷۷۷شمار کارگران نساجی مازندران از 

های بخش طبرستان تکه تکه به  کردند؛ امروز تعطیل شده و زمین نساجی مازندران فعالیت می
 .است  شهرداری واگذار شده

 : زندان برگردانند آرش صادقی را با تنی رنجور به  -*

 

 آرش صادقی بعد از تشخیص سرطان و تکه برداری به زندان باوجود وخامت حال وی بازگرداندن
 . به زندان ، نشان از توحش این نظام داغ و درفش و زندان است 

از حداقل های معیشت محروم هستیم، افزایش فوری دستمزد حق مسلم  -*
 :ماست



 
 
ندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با درخواست افزایش جمع آوری امضاء از ران 

 .دستمزد در حال انجام است
@vahedsyndica 

 :کانال تلگرامی سندیکا گزارش می دهد   -*

 

موضوع . واحد اتوبوسرانی تهران شهریور اعضای سندیکای کارگران شرکت ۳۰جلسه روز 
بررسی راهکارها برای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل شرکت واحد و افزایش حقوق 

 صحبت به میان آوردند  کارگران

 : ۶۹سال  تجمع بزرگ فرهنگیان بازنشسته فراخوان معلمان  -*

 
 

مهر در صورت ۳ دوشنبهروز  ۶۹سال  بازنشسته فرهنگیان بزرگ تجمع فراخوان اعالم و انجام 
 . ، دست به اقدام خواهند زد  پرداخت قسط سوم پاداش تا هفته آینده عدم

در  مهر ۲ دوشنبه روز  ۶۹سال  بازنشسته فرهنگیان بزرگ تجمع اعالم و انجام    -*
 سوم پاداش تا هفته آینده پرداخت قسط عدم صورت 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
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  !یاران و همراهان گرامی

قسط  واریزی عدم صورت ای بطحایی و مسئولین ذی ربط در آق مکرر های وعده خلفبه دلیل 
در  جدی تاخیر شهریور در حساب ادارات کل واحتمال ۳۰سوم در هفته ی آینده تا سه شنبه 

 پرداخت آن
مهر در مقابل وزارت آموزش  دوم  دوشنبه روزدست به تجمع سنگین و همگانی از  توانبا تمام 

این مبلغ بی ارزش و ناچیز اقدام  پرداختتر برای  سریعوپروش ، خواهیم زد باشد که هرچه 
 .راببندند 69پاداش  آور عذاب پروسهاگر نکشانند و  و امارا به  کارکنند و 

بودجه راترک خواهیم  و برنامه سازمان و مجلس وزارتخانه زمانیاین را به ذهن بسپارید که ما 
  .کرد که این مبلغ ارزش از دست داده ، در حساب تک تک ما واریز شده باشد

 و متعلی نهاد دار سکانهای مکرر از جانب کسانی که  وعده خلفجای بسی تاسف است 
سرلوحه  اندیشی نیکو  درستیآموزد و  راستیکه باید  نهادیفرزندان این کشورند  تربیت

 کارش باشد 
   .به حال اینان گریستنآدمی ، چشم شود برای  وجود تمامواقعا باید 

به آسمان برده اید ، این است سزای سالها  ها کردن فردا و امروزواویالی ما را با این  فریاد
و شریف ترین کارمندان خدمت صادقانه که در طول خدمت هم جزء مظلوم ترین و محرومترین 

 دولت بوده ایم ؟؟؟ 
 آیا در انجام امور مربوط به خویش هم اینگونه عمل می کنید 

 « ؟؟؟؟؟؟بدهى تن، به فراموش شدن  وقتشو به  بدهى؟ خرمن وعدهشده هرگز به دلت  »
 قدرتکنندگان وآزار دهندگان به قشر بازنشسته از  غفلتبه تحریر در آمد تا  سطراین چند 
کرده  تعهدبا احساسات و شخصیت ما را رها کرده و به آنچه که  بازیمطلع شده و  انانفجاریم

  .......داده اند بپردازند وعدهو 
  "والسالم علی من اتبع الهدی"

 (صابر)محمدابراهیم پژوهش
 69شهریور  ۳۳برابر با پنجشنبه 

 ۶۹بازنشسته فرهنگی  ۰۳۷۷۷نماینده 

 پایان پاداش سوم قسط امیدواریم/فرهنگی بازنشسته ۰۲۴۴۴ طوالنی انتظار-*
 شود پرداخت شهریور آخر تا خدمت

 

هزار بازنشسته  ۰۳ : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
بازنشستگان .، در انتظار دریافت قسط سوم پاداش پایان خدمت خود هستند۶۹فرهنگی 

اول قرار نبود پاداش پایان خدمت را قسطی بپردازند؛ بعد هزار دلیل و بهانه آوردند و : گویند می
رانیم که نکند بیش از این ایم و نگ پرداخت را قسطی کردند؛ حاال هم هنوز قسط سوم را نگرفته

ها جزو  بازنشسته: یکی از این بازنشستگان گفت .تاخیر کنند و باز هم تا پایان شهریور نپردازند
ی امید ما بازنشستگان به همین پاداش پایان خدمت است که  ها هستند؛ همه درآمدترین کم

ها تحصیل و گچ  بعد سال بتوانیم با آن فرزندانمان را به خانه بخت بفرستیم یا برای خودمان
تخته خوردن، سرپناه جور کنیم؛ قرار باشد اینهمه تاخیر کنند، این چندرغاز پاداش، دیگر به هیچ 

توانستیم با پولش هزار کار بکنیم  پرداختند می دردی نخواهد خورد؛ کمااینکه اگر به موقع می
اگر تا آخر : گویند ن میاین بازنشستگا .توانیم که امروز بعد از گذشت شش ماه دیگر نمی
های ممکن صدای خود را به گوش مسئوالن  شهریور معوقات ما را نپردازند، از همه کانال

 .خواهیم رساند
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 :وگو با ایلنا مطرح شد در گفت -*
 به را مزدی معوقات/رسیده نفر ۰۴۴۴ به ۰۴۴۴ از مازندران نساجی کارگران شمار

 کنید اضافه موجود مشکالت
 

 دبیر) دریابیگی نصرهللا : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
در ارتباط با کارخانه نساجی مازندران با ابراز تاسف از  (مازندران استان کارگر خانه اجرایی

: های اخیر تا به امروز طی کرده است، به خبرنگار ایلنا گفت روندی که این کارخانه در دهه
این کارخانه دارای یکی از . نقالب استمازندران یکی از واحدهای خوب و فعال قبل و بعد از ا

این واحد تولیدی ....بافی بوده است واحدهای مختلفی مانند نساجی تالر، طبرستان و گونی
اما به علت . خود داشت( طبرستان)کارگر در واحد نساجی مازندران  ۱۰۷۷در آن زمان 

خشتی روی  شد، سوءمدیریت بانک که در آن زمان سهامدار اصلی کارخانه شناخته می
های گذشته با همان سیاست غلط  در سال. خشت قرار نگرفت و تنها کارگران قربانی شدند

 .ای تبار واگذار شد کارخانه از بانک به یک سهامدار ترکیه
در این روش : ی این شرکت گفت سازی در روند اداره دریابیگی با غیرکارآمد خواندن خصوصی

های باالیی که به وجود آورد؛ دستگیر و  ای به علت بدهی کامال غیرکارشناسی سهامدار ترکیه
نامه و وثیقه محکمی  متاسفانه مسووالن وقت در این واگذاری هیچ گونه ضمانت. زندانی شد

 .ای دریافت نکردند برای ایفای تعهدات کارفرما از این سهامدار ترکیه

ای زندانی شد، سهام اصلی  هزمانی که این سهامدار ترکی: دریابیگی در توضیحات بیشتر افزود
ها سهام این کارخانه را  سهامدار جدید براساس روایت. کارخانه را به فرد دیگری منتقل کرد

در ایران زندگی  ۶۹ای دریافت کرده است و از فروردین ماه  درعوض طلبش از سهامدار ترکیه
بدون هیئت مدیره و در حال حاضر چرخ کارخانه ... .آید کند و تبعه آلمان به حساب می نمی

های خرداد، تیر، مرداد و شهریورحقوق دریافت  متاسفانه کارگران در ماه. چرخد مدیرعامل می
مضاف بر اینکه شرکت به دلیل مشکالت جاری مملکتی از جانب ارز و تهیه مواد اولیه . نکردند

ن یعنی اینکه ای. نفر است ۰۱۷تعداد کارگران در حال حاضر : دریابیگی گفت.مورد تهدید است
سه کارخانه که با عنوان نساجی مازندران . ایم نفر رسیده ۰۷۷هزار نفر بعد از انقالب به  ۰از 

های بخش طبرستان تکه تکه به شهرداری واگذار  کردند؛ امروز تعطیل شده و زمین فعالیت می
ای  هالهآن هم در شرایطی که مدیریت آن با . فقط نساجی تاِلر باقی مانده است. شده است

 ...از ابهام مواجه است

 های اتوبوسرانی خصوصی مطرح شد؛ در واکنش به معضالت رانندگان شرکت -*
 شود می کسر میلیونی رانندگان حساب از GPS سیستم فنی نقص علت به

 

مدتی  GPS های دستگاه  : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
های در تمامی  است تا بر توقف اتوبوس  های شرکت واحد نصب شده است که روی اتوبوس

رسانی به  این طرح اگرچه با هدف خدمت. ایستگاه های اتوبوسرانی نظارت وجود داشته باشد
واحد را دچار  های آن رانندگان شرکت ریزی شده است؛ اما نقص شهروندان تهرانی برنامه

های این طرح  جمعی از رانندگان شرکت واحد درباره نقص.ی کرده استده خسارت و زیان
های شرکت واحد با خطوط اینترنتی فعال  نصب شده روی اتوبوس GPS سیستم: گویند می
رو است و در  دهی روبه خطوط اینترنت در شهر تهران با مشکالت بسیاری از نظر آنتن. شود می

شود  این امر باعث می. شود یا نبودن آنتن قطع میبعضی از نقاط شهر به علت امنیتی بودن 
این در صورتی است که . که دستگاه در تمامی نقاط، توقف اتوبوس را به مرکز گزارش ندهد
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/667834-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/640809-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


در فیش حقوقی تیرماه :  ای می گوید  راننده... .ها توقف دارند رانندگان در تمامی ایستگاه
هزار تومان آن بابت  ۳۷۷  ک میلیون وهزارتومان حقوق، ی۶۷۷ سال گذشته از یک میلیون و

ها به  شرکت واحد با آگاهی از اینکه این عدم توقف اتوبوس. جرایم پیمایشی کسر شده است
است اما حاضر به بازپرداخت مبلغ کسر شده  نصب شده GPS دلیل نقص فنی سیستم

ن نمونه بیان من هم آن را به عنوا. شود این اتفاق به تیرماه سال گذشته خالصه نمی. نیست
راننده دیگری  .رفت واحد می شد و به جیب شرکت هرماه این مبلغ از ما کسر می. کردم
رود؟ کسر ماهانه یک میلیون تومان از  های کسر شده از رانندگان به کجا می پول: گوید می

کار اگر اختالس نیست پس نامش چیست؟   این. شود رانندگان شرکت واحد مبلغ هنگفتی می
 کنند؟ واحد چه می  های ما رانندگان شرکت پول با سود

 :اند نپرداخته را معوقات هنوز/شده بهتر کمی اصفهان کاشی اوضاع -*

 

اعضای شورای اسالمی   : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
کار کارخانه کاشی اصفهان در تماس با خبرنگار ایلنا، از شروع مجدد تولید در این کارخانه خبر 

ست که تولید در این واحد تولیدی از سر گرفته شده اما هنوز به  چند ماهی :دادند و گفتند
کارگران این کارخانه حدود بیست ماه معوقات مزدی مربوط به قبل ... .ایم ظرفیت کامل نرسیده

ی اعضای شورای اسالمی کار، چند  از سال جدید دارند که هنوز پرداخت نشده اما به گفته
کارخانه  .پردازند بهبود رفته و دستمزد کارگران را به موقع می ست که اوضاع رو به ماهی

قبل از سال دچار مشکالت بسیاری بود؛ حتی چند ماهی کارخانه مدیرعامل   کاشی اصفهان
 .گرداندند نداشت و کارگران و شورای اسالمی کار، این واحد تولیدی را می

 :مزدی معوقات دریافت برای« لنگ میل پارس» تعدیلی کارگران دوباره تجمع -*

فعاالن صنفی کارگری   : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارگر کارخانه پارس میل لنگ که از ابتدای  ۰۷: نگار ایلنا گفتندشهرستان تاکستان به خبر

و  حقوق های معوقهاند، بابت پرداخت نشدن  شهریور ماه با اتمام قرارداد از کار بیکار شده
کارگران تعدیلی کارخانه پارس میل لنگ همچنین .. .سایر مطالبات مزدی خود همچنان نگرانند

حصیلی جدید با توجه به مخارج سنگین تحصیلی فرزندان در آستانه سال ت: تصریح کردند
به .خواهیم که همه طلب مزدی ما را پرداخت کند آموز و دانشجویمان از کارفرما می دانش

سال سابقه کار دارند و این  ۳۷تا  ۱۹ادعای این کارگران، در حال حاضر بیشتر آنها حدود 
استمرار روند بیکاری آنها   ن شغل جدید بانگرانی در آنها وجود دارد که در صورت پیدا نکرد

مسئوالن پارس میل لنگ بار دیگر با حضور در جمع ... .امکان بازنشستگی آنها به تاخیر بیفتد
 .های آنها رسیدگی خواهند کرد معترضان به آنها وعده دادند که به خواسته

 :جمعی از کارگران آلومینیوم المهدی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/668479-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/668535-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


 مزایای از بضاعت بی کارگران بگذارید/نداریم را تومان لیونمی سه پرداخت توان
 شوند مند بهره موعد از پیش بازنشستگی

 

سه نفر از کارگراِن   : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
توانی که در بندرعباس مشغول به کارند در تماس با خبرنگار ایلنا، از نا« آلومینیوم المهدی»

آنها  .خود برای پرداخت سه میلیون تومان هزینه بازنشستگی پیش از موعد خبر دادند
سال کار سخت و زیان آور، در آستانه بازنشستگی پیش از موعد هستیم  02بعد از : گویند می

ولی توان پرداخت سه میلیون تومان هزینه پرونده بازنشستگی را نداریم و الجرم مجبور 
اند که یا از  ای درخواست کرده این کارگران در نامه.در کارخانه بمانیم و کار کنیم ایم بازهم شده

پرداخت این مبلغ معاف شوند یا اینکه تامین اجتماعی و اداره کار موافقت کنند که آنها این 
خواهیم  کارگران از مسئوالن می .مبلغ را در اقساط دو ساله بعد از بازنشستگی پرداخت کنند

مند  بضاعت نیز بتوانند از خدمات بازنشستگی پیش از موعد بهره د که کارگران بیکاری کنن
ی زیادی  کنیم این خواسته حداقل اینکه هزینه را از کارگران قسطی بگیرند؛ فکر نمی. شوند
ها کار سخت، در آستانه  اگر این کار را بکنند، کارگرانی که مانند ما بعد سال! باشد

 .توانند به آرزوی خود برسند و بازنشست شوند بازنشستگی هستند، می

برای عدم دریافت حقوق های معوقه خود به پای  آبادانکارگران شهرداری  -*
 : اعتراض نشستند

 
کارگران شهرداری در اعتراض به عدم : آمده است  ۶۰شهریور  ۳۹برپایه خبر مندرج در تاریخ 

اعتراض و اعتصاب کارگران بر آنند؛ . تنددریافت ماهها حقوق و مزایا ورودی شهرداری را بس
 .عمومی تنها راه برای رسیدن به حقوق چپاول شده است

 
 :راس گوسفند توسط نیروهای نظامی ۴۴٤زخمی شدن یک کولبر و چپاول  -*

 
 

نیروهای نظامی  :آمده است  ۶۰ شامگاه یکشنبه بیست و پنجم شهریوربرپایه خبر منتشره 
ها رأس از اسب  از توابع پیرانشهر ده" زیویه و ماشکان"در نزدیکی  "میرگه چکو"در کوهستان 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/668593-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/668593-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


های بارکش کاسبکاران،  نظامیان پس از کشتار اسب .بارکش کاسبکاران را به رگبار بستند
 .اسبان را در منطقه باقی گذاشتند اند و الشه اجناس کاسبکاران را ضبط و با خود برده

 

 : یون زرند اول مهر و اعتصاب رانندگان کام -*

 

مهر باعرض سالم وخسته نباشید  1بیانیه رانندگان با غیرت زرند براي شركت در اعتصاب 
باتوجه به افزایش وگرونی ...خدمت تمامی همکارا عزیز وزحمت کش وادمین های محترم گروه

تحقق نیافتن وعده هایه مسئولین نسبت به رانندگان . . .روزافزون الستیک ولوازم یدکی و 
وحل نشدن حداقل مشکالت این قشرزحمت کش مارانندگان شهرستان زرند نسبت به تاریخ 

اعالم شده برای اعتراض سراسری تاریخ یکم مهرماه احترام گذاشته ودرتاریخ معلوم شده 
لذا از ...کلیه رانندگان،ماشین های خودراخاموش وتا حل نشدن مشکالت شروع بکارنمیکنیم

عزیزی که مسیرعبوری شان از زرند بطرف سیریز وبافق و راور  تمامی همکارا ورانندگان
میباشد خواهشمندیم ازتاریخ تعیین شده به تصمیم بقیه همکاران احترام وبرای خودشان 

ارزش قائل شده و ازتردد دراین مسیر خودداری کنن تاخدائی نکرده شرمنده شان 
 .باتشکر همکاران زرند وسیریزی شما....نشویم

اگر مردم بدهکاران :های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه پیشگیری مدیرکل -*
 :شناسند، گزارش دهند کالن بانکی را می

https://www.isna.ir/news/97062613224 

 

 ،علی اصغر رفاهی :آمده است  69شهریور  09گزاری دولتی ایسنا در تاریخ به گزارش خبر
های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع  های مردمی و مشارکت مدیرکل پیشگیری

مند هستند یا  ها و سودهای کالن گالیه اگر مردم بابت دادن وام: جرم قوه قضاییه، گفت
 .و مدرک و سندی هم دارند به ما حتما گزارش دهندشناسند  بدهکاران کالن بانکی را می

با نظر معاون اجتماعی قوه قضاییه چند ماهی است سامانه جامع اطالعات مردمی : گفتوی 
توانند به عنوان ناظران  های کشور آغاز به کار کرده و مردم می یا سجام در تمام استان

نیم با کمک مردم نظارت را عملیاتی ک پیشگیری ورود عملیاتی داشته باشند و ما هم تعهد می
در شرایط کنونی که جرایم اقتصادی در جریان است و افراد سودجو با سوء استفاده به . کنیم

توان با سامانه سجام بسیاری از جرایم و تخلفات گمنام و مخفی را  کنند، می مردم ستم می
 ....با کمک مردم، آشکار کرد

 : لی بشدت عصبانی اند رانندگان کامیون از تولید داخ -*



 
تو را بخدا وضعیت الستیك را نگاه كن ، بخدا اينبار تا وضعیت ما را روشن نكنند كه باالخره ما 

  .مهر تا آخرش در اعتصاب میمونیم از سیاهي رنگي باالتر نیست 1بايد زندگي كنیم يا نه از 

عت و کار تسریع های صن اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارتخانه -*
 :شود

https://www.isna.ir/news/97062613052  

محمدرضا پورابراهیمی  :آمده است  69شهریور  09به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
ای به وزاری صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و  در نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، 

رفاه اجتماعی درخواست کرد تا برنامه زمانبندی جهت منع همکاری بازنشستگان با این 
از آنجایی که در قانون بحث بکارگیری : عنوان کرد وی.  مجموعه سریعا اجرایی شود

های وابسته به دولت و  و بنگاهها و نهادها  های دولتی، سازمان بازنشستگان در شرکت
نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است، لذا درخواست اینجانب از وزاری محترم این 

 ....است که اجرای این مسئله را سریعا در دستور کار قرار دهند
منتظر گزارش اقدامات وزار به کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با : پورابراهیمی عنوان کرد

های اقتصادی خواهیم بود و طبیعتا موارد مربوط به استنکاف از اجرای قانون از طریق  بنگاه
 .دیوان محاسبات بازرسی کشور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت

 
 : های حمل مواد معدنی در کرمان گیر شدن کامیون زمین ؛ سیرجان نماینده -*

 
گیر  ی حمل مواد معدنی تأمین نشده و این معضل موجب زمینها تا این لحظه الستیک کامیون

شود و از دولت، استانداری، اتاق بازرگانی و صنعت و  شدن چند هزار دستگاه کامیون می
 کنندمعدن درخواست داریم به طور جدی وارد شده و مشکل را برطرف 

 :رسید ۰۹۰۰التفات نرخ ارز به  تعداد کاالهای معاف از پرداخت مابه -*

https://www.isna.ir/news/97062613159 



 

تعداد کاالهای معاف از  :آمده است  69شهریور  09به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
 .به گمرکات سراسر کشور ابالغ کردو  قلم افزایش یافت ۰۹۰۰التفاوت نرخ ارز به  پرداخت مابه

قلم کاالی دیگر تعداد کاالهایی که مشمول معافیت از  ۱۰۰بر اساس این گزارش، با افزایش 
قلم کاال رسید که به این ترتیب، اقالم افزوده شده در  ۰۹۰۰شوند، به  پرداخت ارزی می

سازی و  رونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشینهای کشاورزی، معادن، شیمایی، برق و الکت گروه
گمرک ایران پیش از این واردات کاال بدون انتقال ارز را برای کاالهای موجود در .تجهیزات است

بر این اساس به پیشنهاد .انبارها پیشنهاد داده بود که مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت
برای ترخیص جهت واردات کاال به استثنای گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه 

نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد  خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب
صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران _تجاری 

ها اول  تاریخ صدور ثبت سفارش آن همچنین ترخیص کاالهایی که.بالمانع اعالم شده است
 ....مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات بالمانع است

 :ایم خسته تبعیض از/مزدی مطالبات پرداخت عدم از گلستانی پرستاران انتقاد -*

 

پرستاران استان : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰سه شنبه در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
این پرستاران .گلستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند

های مختلف علوم پزشکی استان گلستان مشغول به کار هستند،  که در بیمارستان
قات آنها به گفته پرستاران، معو.تا یک سال معوقات مزدی پرداخت نشده؛ داریم: گویند می

بارها با : گویند آنها می. مربوط به حق کارانه، حق شیفت و اضافه کار پرداخت نشده است
نگاری کردیم و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدیم اما تا امروز  مسئوالن استانی نامه

و  ایم از این تبعیض خسته شده: گویند پرستاران گلستانی می....ایم ای نرسیده به هیچ نتیجه
  .امیدواریم مسئوالن به فکر راهکاری باشند تا قدری اوضاع موجود را بهبود ببخشند

 :اعتصاب رانندگان کارخانه فوالد زرند ساوه -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669637-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


اعتصاب رانندگان کارخانه فوالد زرندیه : آمده است  ۶۰شهریور   ۰۳برپایه خبر مندرج در تاریخ 

   .اب اعالم داشتند،تجمع و اعتصساوه در اعتراض به وضعیت معیشتی

 

 :بانه در کولبر ۸ مصدومیت -*

 

روز گذشته هشت : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰سه شنبه در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
حوالی ظهر یک دستگاه خودرو تویوتا .کولبر که در حال رفتن به مرز بانه بودند، مصدوم شدند
ودرو پژو پارس در جاده کریم آباد برخورد استیشن که حامل تعدادی کولبر بود با یک دستگاه خ

کولبران مصدوم به بیمارستان بانه .مصدوم شدند  کولبر ۰پژو و   کرد که در پی این حادثه راننده
کولبران، وخیم است و ممکن است   گویند حال چند نفر از منابع خبری ایلنا می .اند منتقل شده

 .منتقل شوندبه بیمارستان شهرهای بزرگتر 

های  حقوق کارگران جوابگوی هزینه:عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران -*
 :ها نیست آن

https://www.isna.ir/news/97062713714 

 

محمدرضا  :آمده است  ۶۰شهریور ۳۰سه شنبه  در تاریخبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 
مشکالت کارگران در موضوع : عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران گفت ،زاده راهداری

قیمت : اظهار کردوی .ها نیست معیشتی جدی است و حقوق کارگران جوابگوی مخارج آن
شده است تا به هیچ وجه، درصد افزایش یافته و این مساله باعث  122تا  02برخی کاالها از 

شرایطی که در حال حاضر در بحث : وی افزود.ها نباشد حقوق کارگران جوابگوی مخارج آن
ها با افزایش  ها در بازار وجود دارد، شرایط زندگی را برای کارگران دشوار کرده است و آن قیمت

در زمانی : ان کردراهداری زاده عنو....قیمت کاالها مشکالت فراوانی در بحث معیشتی دارند
شد تا فاصله میان حقوق کارگران و نرخ تورم کاهش پیدا کند، به یکباره شاهد  که تالش می
در این زمینه . کرد ها در بازار هستیم که این مساله را هیچکس پیش بینی نمی افزایش قیمت

 .امیدواریم شرایط به شکلی شود تا شرایط زندگی برای کارگران بهبود پیدا کند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669629-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669629-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87


 :آزادی مشروط حق همسرم است: آدینه بیگی همسر بهشتی لنگرودی  -*

 
در گفتگو با حقوق معلم و کارگر به تشریح ( همسر محمود بهشتی لنگرودی)آدینه بیگی 

 .وضعیت پرونده همسرش پرداخت
  :خانم بیگی در توصیف تاریخچه فعالیت های صنفی همسرش گفت

در آموزش و پرورش مشغول به کار شد واستخدام بصورت حق التدریس  1690ایشان در سال »
سال به  9وی به دلیل گرایشات فکری ایشان به جریانات روشنفکری با مخالفتهای گزینش، 

و با شکل گیری کانون های صنفی، جزو اولین اعضای هیات 92در اواخر دهه . تعویق افتاد
دوره به عنوان دبیرکل  0مدت مدیره کانون صنفی معلمان ایران برگزیده شد و متعاقب آن به 

و دردوره هایی به عنوان بازرس وسخنگوی کانون نیز فعال بوده . این تشکل انتخاب گردید
 «.است

 :ادامه مطلب در سایت حقوق معلم و کارگر
 http://bield.info/beheshti/ 

 :وگو با ایلنا مطرح کرد فتعلیرضا حیدری در گ -*
 "دست آن و دست این" ها دولتی است؛ آماده مزد ترمیم برای محاسبات همه
 درآمد کم خانوار میلیون ۳۰ حق در ظلم نهایی، امضاهای نداختنا عقب /کنند می

 است

 

 نایب) حیدری علیرضا : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰سه شنبه در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
با انتقاد از تعلل  (دستمزد کمیته کارگری عضو و کارگری جامعه پیشکسوتان اتحادیه رئیس

حوزه معاونت روابط کار بایستی : گوید مجموعه وزارت کار میدبیرخانه شورای عالی کار و 
کرد؛ برگزاری نشست  پیش از این دعوتنامه رسمی برای برگزاری شورای عالی کار ارسال می

در مذاکرات هم بر این اصرار . انجام شود« باید»ست که  سه جانبه شورای عالی کار، تعهدی
شارهای بسیاری که بر قشر کارگر وارد داشتیم که به خاطر شرایط خاص اقتصادی و ف

بیش از هفت روز از  .تر باید کاهش قدرت خرید کارگران ترمیم شود شود، هرچه سریع می
گذرد؛ در جلسه دوشنبه هفته گذشته، هر سه ضلع  گیری نهایی کمیته دستمزد می تصمیم

کردند که باید این هزار تومانی دستمزد صحه گذاشتند و تایید   ۰۷۷مذاکرات، بر لزوم ترمیم 
علیرغم همه اینها، هنوز خبری از برگزاری شورای . تر جامه عمل بپوشد تصمیم هرچه سریع

شنویم که دولت کاهش  مرتب از گوشه و کنار می: دهد حیدری ادامه می... .عالی کار نیست
یِد قدرت خرید و ناتوانی معیشتی مردم را پذیرفته و تالش دارد که بخشی از کاهش قدرت خر

 که دارد تعجب جای اما ؛ست های آسیب پذیر و فرودستان را جبران کند؛ این اخباِر خوبی دهک
 کرده، صحبت آنها معیشت تامین لزوم مورد در صراحت به قانون که کارگران مورد در چرا

 دهند؟ نمی صورت اقدامی

های  ر دستگاهها د پایان داستان آقازاده؛ کارگیری بازنشستگان ابالغ قانون منع به -*
 :دولتی

http://bield.info/beheshti/
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669674-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669674-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669674-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669674-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


https://www.isna.ir/news/97062613527 

، حمید نجف  :آمده است  ۶۰شهریور ۳۰سه شنبه در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 
کارگیری  یک کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد، با اجرای کامل اصالح قانون منع به

های دولتی به پایان  های خوب در دستگاه ها و ژن کارگیری آقازاده بازنشستگان، داستان به
اصالح قانون بیشتر در مورد : گفتوی  .برسد و کارها به جوانان متخصص و کارآمد سپرده شود

های دولتی یا شبه دولتی  ها و سازمان کند که در دستگاه ای صدق می افراد بازنشسته
اینکه نباید به قوانینی که تصویب  این کارشناس اقتصادی با بیان....اند مشغول به کار شده

اگر : افزود  کنیم آنقدر ماده و تبصره اضافه کنیم که خاصیت خود را از دست بدهد، می
خواهیم قانون به طور کامل اجرا شود، نباید امکان دور زدن آن را به افرادی که بازنشست  می

به .اند، فراهم کنیم شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده
های دولتی باید کشیده شود و افراد  ها در ادارات و سازمان اعتقاد وی کرکره حیاط خلوت

های دوم و سوم  هنگام بازنشستگی از نظر درآمدی آنقدر تامین باشند که دیگر به سراغ شغل
 ....نروند

 :ترک تحصیل دختران  -*
فقر، ازدواج . توسطه دوم مدرسه را ترک کردندهزار دختر در سال جاری در مقطع م ۱۹۷یش از 

 .زودهنگام، نبود امکانات دالیل ترک تحصیل دختران است

 :کارخانه غذای خوردن از فارابی پتروشیمی کارگران روزه سه خودداری -*
کارگران واحد  : آمده است  ۶۰شهریور ۳۰سه شنبه در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

دلیل اصلی نارضایتی این دسته از کارگران، به اجرا : لنا گفتندپتروشیمی فارابی به خبرنگار ای
کارگران .اند بندی مشاغل است که از سالها قبل کارگران پیگیر آن بوده درنیامدن طرح طبقه

از ششم شهریور ماه اعتراض صنفی خود را آغاز کرده و از سه روز پیش به : گویند معترض می
مان در دومین اقدام اعتراضی، از خوردن غذای  ات صنفیای کارفرما به مطالبه توج دلیل بی

ایم اما مدیریت این واحد صنعتی در مقام کارفرما هیچ پاسخ روشنی به  کارخانه خودداری کرده
بندی مشاغل براساس قانون کار، حقِ  اجرای طرح طبقه: گویند آنها می... .ما نداده است

 .یچ توجیهی، پذیرفتنی نیستمسلم کارگر است و استنکاف از اجرای آن با ه

 :کشته و زخمی شدن سه کولبر در چالدران -*
 

براثر آتش گشودن نیروهای نظامی به سوی دسته ای از کولبران سه کولبر کشته و زخمی 
  .شدند

نیروهای نظامی در مرز چالدران واقع در استان آذربایجان  ۶۰شهریور۳۰شامگاه سه شنبه 
بران آتش گشودە و در نتیجە این تیراندازی یک کولبر کشتە غربی، بە سوی دستەای از کول

  .شدە و دو کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند
اعالم “ عیسی گولیک”سالە و اهل روستای  ۰۷“ نعمت شهبازی حیدرانلو”کولبر کشته شده 

همچنین دو کولبر دیگر بە نامهای محمد حسین نژاد و .شده کە پدر دو فرزند نیز می باشد
 .قلی زادە بە شدت زخمی شدەاندپیمان 

 کند؟ منع به کارگیری بازنشستگان چقدر شغل جدید ایجاد می -*

https://www.isna.ir/news/97062814100 

یک : آمده است   ۶۰شهریور۰۳ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ
کارگیری بازنشستگان در  هکارشناس مسائل اقتصادی و حوزه اشتغال با اشاره به قانون منع ب

اند را خیلی کمتر از آن  مناصب دولتی، تعداد کسانی که بازنشسته هستند و جذب کار شده
 .تعداد ارزیابی کرد که بتواند به ایجاد اشتغال کمکی کند

وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید منع به کارگیری  عبدالوهاب در گفت  حمید حاجی
واقعیت این است که تعداد کسانی که : های دولتی، اظهار کرد اهبازنشستگان در دستگ

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/669683-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


اند، خیلی قابل توجه نیست که بخواهد به اشتغالزایی  بازنشسته هستند و جذب کار شده
رسد بیشتر جنبه سیاسی و نه اقتصادی داشته  این مساله به نظر می. اساسا کمکی کند

تر به مسائل نگاه کنیم، گفت که در چنین  ای که باید بسیار ریشه او با بیان این ...باشد
شرایطی که تورم باال است کسانی که از سرمایه بیشتری برخوردار هستند منافع بیشتری 

 ... .بینند برند، اما در عوض اقشار ضعیف و کارگر جامعه بیشتر آسیب می می

ها  نفس زهراه برای جوانان و تا/  با ابالغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان شاغل -*
 :شود باز می

https://www.isna.ir/news/97062814092 

 

هادی ابوی : آمده است   ۶۰شهریور۰۳ چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ
با اصالح قانون منع بکارگیری : گوید ای صنفی کارگران میه دبیرکل کانون عالی انجمن،

ها و سازمانهای دولتی، راه برای اشتغال جوانان باز و فضای کسب و  بازنشستگان در دستگاه
با اشاره به اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط وی  .شود کار کشور متحول می

ستگان که اخیرا مجلس اصالحاتی در آن صورت قانون منع بکارگیری بازنش: مجلس، اظهار کرد
داده قانون بسیار خوبی است که اگر به معنای واقعی اجرایی شود راه را برای اشتغال جوانان 

این قانون : وی ادامه داد.کند و استفاده از ایده ها و توانمندیهای جوانان جویای کار باز می
کارند و از بودجه دولت استفاده  های دولتی مشغول مشمول کسانی است که در دستگاه

های بیشتری وضع کرده و استثناها را کاهش داده است  کنند؛ اصالح قانون هم محدودیت می
به اعتقاد .داند اند، مشمول می های خصولتی مشغول به کار شده حتی کسانی که در دستگاه

انون تمکین کنند های صنفی کارگران در صورتی که همه از این ق دبیرکل کانون عالی انجمن
فضای اشتغال و کسب و کار کشور متحول شده و دیگر ترک وطن نخبگان را شاهد نخواهیم 

 ....بود

 :مردم شاکی و ناراضی منطقه قزوین  -*

 
آمده است  ۱۰۶۰شهريور  ۳۶  شنبه برپایه خبر های مندرج در شبکه های مجازی در تاریخ پنج

مراسم روز عاشورا با در دست داشتن دست نوشته در ( استان قزوین)مردم شهر الوند :  
 . هایی به وضعیت اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی و تعطیلی کارخانه ها اعتراض کردند

 :  صعود قیمت نفت و موقعیت ایران در اوپک و بازار نفت -*
مت قی: آمده است  ۱۰۶۰شهريور  ۳۶  شنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ پنج

نفت روز پنج شنبه در پی کاهش هفتگی ذخایر نفت آمریکا و تقاضای باال برای بنزین در این 



  .سومین روز متوالی افزایش یافتکشور، برای 
 ۰۶.۹۹درصد افزایش، به  ۷.۰سنت یا  ۳۹به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با  

بهای معامالت   .م درصد افزایش داشتهارشنبه نینفت برنت روز چ. دالر در هر بشکه رسید
دالر در هر  ۰۶.۹۹درصد افزایش، به  ۷.۰سنت یا  ۹۷آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 

شود و  تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران در چهارم نوامبر آغاز می...  .بشکه رسید
ن قرار دارند و معلوم نیست بسیاری از خریداران برای توقف خرید از تهران تحت فشار واشنگت

  .ز ایران را جبران کنند یا خیرتوانند عرضه کمتر ا تولیدکنندگان دیگر می
ضمن هشدار غیرمستقیم به روسیه، امارات و عربستان در گفتگو , بیژن زنگنه وزیر نفت ایران

زار هر کشوری بگوید کمبود با: با موسسه خبری پالتس و خبرگزاری بلومبرگ در تهران گفت 
  .ایران و ایستادن کنار امریکاستنفت را جبران می کند ضدیت با 

دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با : به گزارش عصرایران، وزیر نفت ایران ادامه داد
این کار نه در عالم همسایگی . این کامال روشن است. اند عهده گرفته ایران را در بازار نفت به

گیرند و سپس در   آنها این موج ضد ایرانی را پی می. یح نیستو نه در عالم همکاری، صح
شوند تا به ایران آسیب بزنند و برخی کشورهای غیر عضو  همکاری با آمریکا همسو می
کنند و  کنند که الزاما عمق این پیچیدگی سیاسی را درک نمی اوپک را با خود نیز همراه می

  .یح دهمخواهم در اینجا توض نمیهایی که  دیگر جنبه

: 

رضا خندان و نسرین ستوده را آزاد کنید و به سرکوب مدافعان : الملل عفو بین -*
  :حقوق بشر پایان دهید

 
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و : به گزارش کانال تلگرامی گذار آمده است 

ل برجسته الملل در واکنش به بازداشت رضا خندان، همسر وکی آفریقای شمالی عفو بین
مقامات ایران ابتدا نسرین ستوده را با اتهامات واهی »: حقوق بشر نسرین ستوده، گفت

اند  اند، سپس دوستان و خانواده اش را مورد آزار و اذیت و ارعاب و تهدید قرار داده زندانی کرده
مات دهد که مقا می این اقدامات بی رحمانه نشان . اند و حاال هم همسرش را بازداشت کرده

اند که صدای وکال و مدافعان حقوق بشر را خفه کنند و  ایران تا چه اندازه عزم خود را جزم کرده
 «.حتی خانواده های آنها را هدف قرار دهند

مقامات ایران باید فورا »: الملل افزود مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین
را آزاد و آنها را تبرئه کنند و یک بار برای  و بدون قید و شرط نسرین ستوده و همسرش
 «.همیشه به آزار و اذیت این خانواده پایان دهند

http://www.gozaar.net/a/4962 
@gozaarnet 

 :بازداشت شماری از شهروندان در سوسنگرد توسط نیروهای امنیتی  -*
 

آمده است  ۱۰۶۰شهريور  ۳۶  شنبه برپایه خبر های مندرج در شبکه های مجازی در تاریخ پنج
روز گذشته، شماری از شهروندان عرب در شهر سوسنگرد به خاطر سر دادن شعارهایی در :  

اداری توسط مأموران امنیتی این شهر بازداشت و به اعتراض به وضعیت اقتصادی در مراسم عز
« احمد سویدى»های  هویت دو تن از بازداشت شدگان به نام.مکان نامعلومی منتقل شده اند

 .می باشد« فایز عفراوى»و 

  !رویت شدشهر تفت سعید مرتضوی در زادگاهش  -*

http://www.gozaar.net/a/4962
https://web.telegram.org/#/im?p=%40gozaarnet


 
آمده  ۱۰۶۰شهريور  ۳۶  شنبه در تاریخ پنجبرپایه خبر های مندرج در شبکه های مجازی 

در حالیکه آزاد زنان و مردان همچون نرگس محمدی با فرزند ، نسرین ستوده با دو  : است 
محمد حبیبی و صد ها  فرزند و رضا خندان و محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدیو

، قاتل «سعید مرتضوی»های محلی یزد خبر دادند که  برخی رسانهفعال مدنی در زندانند ، 
از توابع یزد « تفتشهر »های  عاشورا  در  در عزاداری فرزندان مردم ما در کهریزک و اوین 

ی این در حالیست که مرتضوی که زاده تفت است از چند ماه پیش برا .دیده شده است
  .اجرای محکومیت حبس به زندان اوین منتقل شده بود

  :تومانی به کشور بازنگشت۰۲۴۴میلیاردها دالر ارز صادراتی  -*
 

آمده  ۱۰۶۰شهريور  ۳۶  شنبه در تاریخ پنج به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،

میلیارد دالر  ۱۶دود ماهه نخست سال جاری ح۹بر اساس آمارهای گمرک ایران، در  : است 

میلیارد دالری در هر ماه با  ۰با توجه به صادرات . صادرات غیرنفتی از کشور صورت گرفته است

مرداد ماه که آخرین روز اجرای سیاست اول ارزی  ۱۹توان گفت تا بازه زمانی  یک تقریب می

ولت در سیاست اول ارزی د. میلیارد دالر بوده است ۱۰است کل رقم صادرات حدود 

 ۰۳۷۷مکلف کرده تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ( بدون ضمانت اجرایی)صادرکنندگان را 

ورد نیاز ای م تومان به سامانه نیما تزریق کنند تا این ارز در اختیار واردات کاالی واسطه

این درحالی است که بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما تا نیمه  .کارخانجات قرار گیرد

دولت در ابتدا . میلیارد دالر ارز صادراتی به سامانه نیما تزریق شده است ۳.۹رداد ماه حدود م

تمام صادرات را مکلف به بازگشت ارز به سامانه نیما کرده بود، بعد صادرات به عراق و 

در ادامه با فشار برخی نمایندگان مجلس شورای . افغانستان از بازگشت ارز معاف شد

ادرات را شامل درصد ص ۳۷ثانویه برای فروش با نرخ آزاد کاالهای کشاورزی که اسالمی بازار 

  .شد شکل گرفت می

عنوان مثال تهدید شنبه  شواهد دیگری نیز از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، به

هفته گذشته رئیس جمهور در خصوص بازنگرداندن ارز صادراتی و یا بخشنامه جنجالی وزیر 

به واحدهای پتروشیمی که در زمان اجرای سیاست اول ارزی، ارز صادراتی خود را به نفت 

 .ای دیگر از این مثالهاست اند نمونه کشور بازنگردانده

 : دستگیری و حبس در همدان  -*

 

وحید بشیری ساکن همدان به اتهام  : ستا آمده  ۶۰شهریور۳۶تاریخ در منتشره خبر برپایه
خانواده های جانباختگان اعتراضات دی ماه در تویسرکان به یک سال  مالقات و همدردی با



 .حبس محکوم شد
 :مرزی مناطق در کولبر دو شدن زخمی -*

 

یادگار »یک کولبر ُکرد به نام  :آمده است  ۶۰شهریور ۰۷در تاریخ جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا،
از توابع پاوه در پی سقوط از ارتفاع به شدت « شمشیر»ساله اهل روستای  ۳۰« حمودیم

دچار این حادثه شده و « نوسود»بخش « کل هرات»این کولبر ُکرد در ارتفاعات .زخمی گردید
ی گزارش، در  در ادامه.جهت مداوای پزشکی به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شده است

« رحمت محمد»از توابع ارومیه یک کولبر بە نام « مرگور»ەی مناطق مرزی کوەهای منطق
این کولبر از ساکنین . ساله و دارای سه فرزند به علت حوادث غیر طبیعی دچار حادثه شد۰۹

های امرار معاش هم از لحاظ  ترین شیوه کولبری یکی از سخت .است« دیزج مرگور»روستای 
که این هزینه گزاف جسمی و روانی برای  باشد فیزیکی و هم از لحاظ روحی و روانی می

 .نیروی کار بعضا جوان و تحصیلکرده گزافتر از دیگران است

شهریور سال  ۰۳هزار دانش آموز کالس اولی روز شنبه  ۲۶۹یک میلیون و  -*
  :تحصیلی جدید را آغاز می کنند

 
ار دانش آموز کالس هز ۳۶۹یک میلیون و : برپایه گزارش کانال تلگرامی اخبار معلم آمده است 
کالس . هزار نفر زیادتر از پارسال است ۹۷اولی در مدارس ابتدایی ثبت نام کنند که این میزان 

 .شهریور سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند ۰۱اولی ها روز شنبه 
طبق گفته های رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش جمعیت دانش آموزان 

 .هزار نفر افزایش دارد ۰۹نسبت به مهرماه سال گذشته  ۶۰-۶۰سال تحصیلی  کالس اولی در
شهریور با ماه محرم، مراسم جشن شکوفه ها با رنگ و بوی  ۰۱امسال با توجه به تقارن روز 

 .حسینی اجرا خواهد شد

  معلم اخبار
@moalempress  

کولبر در مناطق مرزی ُکردنشین در شش  ۳۴۰کشته و زخمی شدن دست کم  -*
 :ماهه نخست سال جاری

 
تن از  ۰۰۱کنون  تا ۱۰۶۹از ابتدای سال : به کزارش کانال تلگرامی گذار آمده است 

 .اند پردازند، کشته یا زخمی شده شهروندانی که ناچارا به کولبری می
کولبر در  ۱۷۰تا کنون دست کم  ۶۰ماه  تنها در نیمه نخست سال جاری و از ابتدای فروردین

مناطق مرزی ُکردنشین، هدق شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته یا بر اثر انفجار مین 
العبور  رزی و حوادث ناشی از سقوط از ارتفاعات به دلیل عبور از مسیرهای صعبدر مناطق م

 .اند یا به دالیل دیگر کشته و زخمی شده
کولبر کرد  ۱۷۰طی شش ماه گذشتە دست کم “اند  های حقوق بشری کردستان گفته رسانه

 ”.در مرزهای کردستان قربانی شدەاند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/670173-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/670173-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/670173-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40moalempress


http://www.gozaar.net/a/5140 

@gozaarnet 

با خانم آدینه بیگی همسر محمود بهشتی لنگرودی معلمان و فعاالن مدنی دیدار  -*

 : 

 

گی ، همسر آقای بهشتی معلم دربند دیدار جمعی از معلمان و فعاالن مدنی با خانم آدینه بی

 .به مناسبت اول مهر

 :دراعتراض به حکم زندان وشالق ویدیدار با خانواده محمد حبیبی  -*

 

 محمد حبیبی انواده جمعی از بازنشستگان، فعالین مدنی، صنفی معلمان و کارگران با خ دیدار

 ۶۰همزمان باآغاز سال تحصیلی دراعتراض به حکم زندان وشالق وی معلم زندانی 

 :دیدار جمعی از معلمان و فعاالن مدنی با خانواده اسماعیل عبدی -*

  
 

 معلم زندانی  عبدی سماعیلابا خانواده  ،ی و صنفی معلماندیدار جمعی از فعالین مدن

 همزمان با آغاز سال تحصیلی

http://www.gozaar.net/a/5140
https://web.telegram.org/#/im?p=%40gozaarnet
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C


 :نگرانی از احتمال اعدام پیش روی  -*

 

دو زندانی سیاسی « محمد استاد قادر»اهل سردشت و « رهوشمند علیپو»احتمال اعدام 
 اریاجب_اعترافات#این دو زندانی تحت شکنجە مجبور بە . محبوس در زندان سنندج باال گرفت

 .مقابل دوربین شدند

شهریور سال  ۰۳هزار دانش آموز کالس اولی روز شنبه  ۲۶۹یک میلیون و  -*
  :تحصیلی جدید را آغاز می کنند

 
هزار دانش آموز کالس  ۳۶۹یک میلیون و : برپایه گزارش کانال تلگرامی اخبار معلم آمده است 
کالس . هزار نفر زیادتر از پارسال است ۷۹اولی در مدارس ابتدایی ثبت نام کنند که این میزان 

 .شهریور سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند ۰۱اولی ها روز شنبه 
طبق گفته های رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش جمعیت دانش آموزان 

 .هزار نفر افزایش دارد ۰۹نسبت به مهرماه سال گذشته  ۶۰-۶۰کالس اولی در سال تحصیلی 
شهریور با ماه محرم، مراسم جشن شکوفه ها با رنگ و بوی  ۰۱امسال با توجه به تقارن روز 

 .حسینی اجرا خواهد شد

  معلم اخبار
@moalempress  

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40moalempress

