
 

 
   ۸۱۳۲اکتبر ۵ جمعهبرابر  ۳۱۳۱ مهر ۳۱ جمعه تا ۶جمعه 

 ۲۲ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

.comyahookargari@_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

و  مهر( ۱۳)اکتبربرابر سیزدهم ( ۵)پنجمنی معلم ،اهروزج:امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

 ... ی داخلی و جهانیاعتصاب سراسری رانندگان کامیون و اعالن همبستگی ها مرحله سوم،  واکنش ها در ایران

 
 !صدای عدالتخواهی معلمان دربند هستیم ما:  برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم در تهران

 

معلم، برنامه بزرگداشتی با دعوت گروه اتحاد بازنشستگان و همکاری فعاالن صنفی  اکتبر روز جهانی ۵مهر مقارن با  ۱۳امروز 

 .در بوستان گفتگو تهران با حضور جمعی از فرهنگیان بازنشسته و شاغل برگزار گردید

م، بر در این برنامه که با حضور خانواده های معلمان دربند برگزار شد بعد از خیر مقدم و صحبت در مورد اهمیت روز معل

 .ویژگی های صمد بهرنگی بعنوان یک معلم شاخص تاکید شد
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معلم زندانی آزاد "در حین برگزاری مراسم آقای محمد حبیبی و اسماعیل عبدی از زندان تماس گرفتند و معلمان حاضر با شعار 

نمودند آقای حبیبی ضمن تبریک با آنها و آقای محمود بهشتی لنگرودی اعالم همبستگی " معلم دربند روزت مبارک"و " باید گردد

من این روز را به تمام معلمان به ویژه پیشکسوتان خودم آقای : به معلمان حاضر ، از حمایت دوستان تشکر نمود و در ادامه گفتند 

 .بهشتی و آقای عبدی تبریک می گویم

به معلمان حاضر در مراسم و تمام معلمان  آقای اسماعیل عبدی نیز با تاکید بر حفظ همبستگی معلمان و ادامه مسیر مطالبه گری

آقای بهشتی نیز در پایان برنامه از زندان تماس گرفتند و ضمن تبریک به همه از حمایت های معلمان و اقشار . ایران تبریک گفتند

 اجتماعی تشکر نمودند 

سال معلمی کرده است با  34زنشسته ای که برنامه با تجلیل از خانواده های معلمان زندانی و تجلیل از خانم منصوره فرحزادی با

اهدا گل به پایان رسید و بازنشستگان و معلمان شاغل با خواندن سرود یاردبستانی و روی تخته سیاهی بر ادامه مسیر جنبش معلمان 

 .ایران تاکید نمودند

نام گذاری شده است و روز جهانی  بهرنگی صمدتوسط جمعی از معلمان عدالتخواه سال ۷۹  - ۸۹الزم به ذکر است سال تحصیلی  

 .نام گرفته است "صمد بهرنگی و عدالت آموزشی"معلم روز 

ah@edalatx 

 

 ایران فرهنگیان صنفی  های تشکل هماهنگی شورای  نامه آگهی

 معلم جهانی اکتبرروز ۵به مناسب فرا رسیدن 
 به نام خداوند جان و خرد

 !فرهنگیان عزیز

 درود بی پایان
  

گرانقدر در سراسر ، روز جهانی معلم، به تمام فرهنگیان جهان بویژه همکاران ( پنجم اکتبر)ضمن شادباش به مناسبت سیزدهم مهر 

ایران زمین، به آگاهی می رساند، شورای هماهنگی در راستای گرامیداشت روز جهانی معلم به تشکل های عضو ، اختیار داده 

 .، این روز بزرگ را پاس بدارند۲۹۳۱مهر  ۲۱تا  ۲۱است که با توجه شرایط و امکانات خود با برگزاری همایش در روزهای 

در استان ها و شهرهایی که   ردانی از حمایت های فعاالن صنفی از شورا، از آنها درخواست می کندشورای هماهنگی ضمن قد

 .تشکل صنفی وجود ندارد نسبت به برگزاری همایش در شهر خود اقدام نمایند

و با   قتالزم به ذکر است که طبق گفته و ادعای وزیر آموزش و پرورش، مسئوالن ادارات باید با برگزاری همایش مواف  

 .برگزارکنندگان همکاری نمایند

در صورتی که در هر استان یا شهرستان از برگزاری همایش، ممانعت به عمل آید تشکل ها و برگزارکنندگان می توانند با توجه  

 .به شرایط خود، کنش جایگزین را برای اعتراض انتخاب نمایند

سایر برنامه های پیش رو را   م ازطریق کانال رسمی شورای هماهنگیما از تمام معلمان شاغل و بازنشسته درخواست می کنی

  .دنبال نمایند
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 ایران فرهنگیان صنفی  های تشکل هماهنگی شورای

 ۲۹۳۱  نهم مهرماه

 

 معلم جهانی روز به مناسبت بیانیه کانون صنفی معلمان تهران
  

یونسکو با همکاری . در نظر گرفته شده است" جهانی معلمروز"پنجم اکتبر برابر با سیزده مهرماه از طرف یونسکو به عنوان 

سازمان ملل و آموزش بین الملل این روز را در سراسر جهان فرصتی می داند برای تأکید برجایگاه معلم و نقش او در دست یافتن 

 .به اهداف آموزشی و دگرگونی اندیشه ها و باورها

این روزکه هیچگاه جنبه ی سیاسی نداشته است، از سوی محافل رسمی آموزش و  در ایران اما به دالیلی به شدت محافظه کارانه،

مانعی برای بازاندیشی درباره ی آموزش و پرورش  هرچند که این سکوت رسمی،. پرورش عموماً به سکوت برگزار می شود

 .نیستایران و نسبت آن با آموزش و پرورش پیشرو در جهان،همچنین بررسی جایگاه معلمان در ایران 

برخورداری از حق تحصیل مستلزم برخورداری از حق داشتن معلمی شایسته » :شعار امسال یونسکو برای روز جهانی معلم

به ویژه هنگامی که اجرایی شدن واقعی حق آموزش همگانی را .باردیگر بر نقش کلیدی معلمان در آموزش تأکید دارد «است

 .بر هویت حرفه ای شغل معلمی تاکید می کند درگرو وجود معلمانی صاحب صالحیت می داند،

با نگاهی از این دریچه به شرایط آموزش و پرورش در کشور، نکات متعددی به عنوان موانع دستیابی به حقوق مطرح شده در 

 :شعار امسال روزجهانی معلم به چشم می خورد که اشاره به برخی از آن ها ضروری به نظر می رسد

می کند، « هدایت»سلطی که بنیادهای نظری نظام آموزشی کشور را پایه ریزی کرده است و مدیریت آن را به نظر ما تفکر م -۲

نوعی خوانش جزم گراست که به انسان خواه به عنوان معلم، خواه به عنوان دانش آموز اجازه ی بروِز خود و شکوفایی را نمی 

تنوع جغرافیایی و فرهنگی . وع و تکثر در نظام آموزشی را نمی پذیردبیش از هر چیز به دنبال مطیع نمودن افراد است، تن .دهد

محتوای آموزشی  اعم از زبان متفاوت با زبان رسمی، نادیده گرفته می شود و در یک کالم در مواجهه با هرگونه امر متنوع،

آورِد تجربیات بشر امروز؛ با غیر  شیوه ها و تفکرات نوین آموزشی به عنوان دست  متنوع، آداب و رسوم ناشی از تنوع قومیتی،

لذاست که به جای پذیرش امر تنوع و اختیار و شخصیت دادن به .خودی و دیگری تلقی نمودن آن،به چشم تهدید می نگرد

معلمان منتقد .از طریق ایجاد فرصت برای کسب توانمندی ها، به دنبال مطیع و یک شکل نمودن آنان است( دانش آموز/ معلم)انسان

به راحتی و با زیرپا گذاشتن اصول بدیهی قانونی و اخالقی، امنیت شغل و .نمی تابد و به آن ها به چشم تهدید امنیتی می نگردرابر

هرگونه فعالیت جمعی و سازماندهی شده در چارچوب نهادهای مردمی را تهدید می شمارد مگر در  .زندگی افراد را از بین می برد

 .یدئولوژی رسمی حرکت کنندراستای بازتولید کلیشه های ا

شغل معلمی در یک بستر مناسب می تواند سرشار از نوجویی، خالقیت و نشاط باشد و هر روز آن تجربه ای جدید برای  -۸

در این جا اما در پناه تمرکزگرایی شدید نشأت گرفته از بنیادهای .شخص معلم در راستای فزونی بخشیدن به توانمندی ها خود

و در زیر سایه ی سنگین بوروکراسی و حاکمیِت بخِش اداری بر جزئی ترین امور مدارس، استقالل آموزشی  انه،نظری جزم گرای

سازماندهی به گونه ای است که کادرها و نیروهای . در استان ها و نواحی مختلف و در مدارس بسیار اندک است

وظیفه بگیرانی تبدیل شده اند که به رغم عدم رضایت شدید از معلمان به . بر معلمان برتری داده می شوند( دیوانساالران)ستادی

کوچک ترین تمایل و تحرکی برای یاری رساندن به تغییر شرایط کسالت بار مدارس از  نادیده گرفته شدن از جانب تصمیم گیران،

 .خود نشان نمی دهند

کومت گرانی که آموزش و تربیت را مسأله ی ح .در دستگاه های حکومتِی کشور ما، آموزش دوستان و حامیان جدی ندارد -۱

به این سطح از درک رسیده باشند که سرمایه گذاری در آموزش اگر بیشتر از سرمایه گذاری در انرژی هسته  .اصلی کشور بدانند

مکانات خود با آموزش و پرورشی که به طور مداوم برای تأمین حداقل ا .کمتر ازآن نیز نیست ای و تولید سالح اهمیت نداشته باشد،

 .کمبود منابع مالی دست به گریبان باشد،ظرفیت تربیت معلمانی با توانایی های الزم برای آموزشی با کیفیت را ندارد

دور از ذهن نخواهد بود اگر گفته شود نگرشی که کشور را جزیره ای در محاصره ی دشمنان می داند و به مدرسه به مثابه  -۱

این که چه میزان موفق بوده است، بحث دیگری ) یزه با هرنوع فرهنگ غیر خودی می نگردپادگانی برای مواجهه و ست

در این حالت آموزش نه  .درک درستی از فرهنگ مشترک بشری نداشته باشد و هرگونه تمایزی را به ضدیت تعبیر نماید ،(است

باشد و دچار ناهمزمانی می گردد، بلکه برنامه ها و تنها نمی تواند با تحوالت دانشی بشر دست کم در علم تعلیم و تربیت همراه 

ساختار نظام آموزشی . جهت گیری های آموزشی اش با زندگی و جهت گیری های واقعی درون جامعه ی خود نیز بیگانه می شود

ر معلمان از آن باالت .در امر آموزش و پیوند خوردن مدرسه با جامعه را نمی دهد ما اجازه ی مشارکت نهادهای اجتماعی،

در چنین شرایطی انگیزه ای برای ارتقاء دانش و مهارت ها و . مشارکتی در برنامه ریزی درسی و تولید محتوای آموزشی ندارند

 .کسب صالحیت های حرفه باالتر باقی نمی ماند

می توان مانع ورود  نه در جهان متحول، پرآشوب و شبکه ای و کوچک شده ی کنونی نه می توان درها را به روی دیگران بست و

آموزشی که بتواند میان امور عام که برای . آموزش اگر تنها راه نجات نباشد، بی تردید از مهمترین هاست. اندیشه های غیر شد

. تنوع و تکثر را نه تهدید بلکه فرصت بداند. حفظ انسجام هر جامعه ای ضروری است با امر متنوع پیوندی منطقی برقرار کند

اگر آموزش عمومی و با کیفیت،یک حق است . ی نیازمند معلمانی توانا، به روز و دارای صالحیت حرفه ای باالستچنین آموزش

  .که هست، تنها با حضور چنین معلمانی امکان تحقق خواهد یافت

 کانون صنفی معلمان تهران

۳۱/۱/۳۳ 

===== 

 روز جهانی معلم به مناسبت اسفند ۳۳بیانیه گروه 



  
را در  "آزادی در تدریس ،معلمان را توانمند می کند"روز جهانی معلم را با شعار ۲۹۳۱مهر  ۲۹مصادف با  ۱۲۲۱پنج اکتبر 

رسمی حکومت بشدت   حالی برگزار می کنیم که در ایران توانمندی معلمان بدلیل سیاست های آموزشی نشات گرفته از سیاستهای

 .کاهش یافته یا از بین رفته است 

 .عم از توانمندی علمی یا معیشتی در بستر آزادی به معنای واقعی کلمه بدست میایدتوانمندی معلم ا

سیاستهای اقتصادی دولتهای در کشور که به سان سیاستهای ریاضتی اعمال می شود همواره سطح برخورداری معلمان را از یک 

 زندگی معمولی محروم نموده است

 تاراسفند ضمن گرامی داشت پنج اکتبر خواس۲۳گروه 

 "بهشتی وحبیبی  عبدی ،"آزادی هزچه سریع و بی قید و شرط معلنان زندانی �

 اردیبهشت گرامیداشت هفته معلم و یاد بود معلم شهید دکتر خانعلی خانلری 02لغو احکام غیر انسانی معلمان شرکت کننده در �

 دهایی که به پولی شدن مدارس و کاالیی شدن آموزش منجر می شو حذف سیاست�

 .شود  حذف مدارسی که سبب طبقاتی شدن آموزش می�

 سازمانهای آماری  افرایش حقوق معلمها مناسب با سطح سبد معیشتی اعالمی از سوی�

 افزایش کیفی مدارس فنی همگام با افزایش کمی�

 توجه و اهتمام حدی در تخصیص بودجه عادالنه به آمورش و پرورش�

 یازهای عینی و ملموس دانش آموزانتناسب محتوای کتب درسی با ن�

حذف سیاستها و برنامه هایی که به ایجاد رانت و سواستفاده هایی مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر موسسات و �

 .آموزشگاه های آموزشی می شود 

با تخصیص بودحه و توجه به ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم و اهتمام جدی در جذب و تداوم تحصیل این قشر �

 حمایت مالی و پولی از آنها

 توجه به تحصیل کودکان و نوجوانان پناهده های از سایر کشورها�
 .هستیم

را با ادای احترام به معلمهای زندانی و سایر معلمهایی که در ایران و سطح جهان در نبود آزادی و تحت  ۱۲۲۱پنج اکتبر سال 

  .دکان و نوجوانان و جوانان می پردازند استثمار شدید حکومتها به آموزش کو

 .حبیبی و معلم های در حبس  بهشتی، با امید به آزادی عبدی ،

 اسفند۳۳ جمعی از فعالین گروه

 ۳۱۳۱مهر  ۳۱
======= 

 پیام اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی از زندان اوین به مناسبت روز معلم

 

  .باشد تگی معلمان برای آموزش و پرورش انسانی، برابر و رایگان برای همه میپنجم اکتبر روز جهانی معلم، روز اتحاد و همبس

. اند خواه به بند کشیده شده های دیگر دنیا معلمان عدالت گیرند که در بخش معلمان در اکثر نقاط دنیا این روز را درحالی جشن می

و مستقل را ندارند و هرگونه تالشی در این راستا با فعاالن صنفی معلمان و کارگران ایران حق برگزاری مجامع و تجمع آزاد 

  .خطر اخراج از کار، تهدید، بازداشت و زندانی شدن مواجه است

ی امکانات آموزش رایگان و کیفی برای  ها ارائه ی آن خواسته. سازی آموزش شوند معلمان ایران در تالش هستند مانع توسعه پولی

ی اقشار کم درآمد، بیش از  سازی آموزش و پرورش و با تعرض به سفره با سیاست خصوصی باشد ولی دولتمردان، همه کودکان می

  .افزایند پیش به تعداد کودکان کار و دختران تارک تحصیل می



هزار معلم مواجه هستند و این در حالی است  ۹۲۲با کمبود نزدیک به  ۳۱-۲۹۳۱اند که در سال تحصیلی  مراکز رسمی اعالم کرده

  .التدریس، پیمانی و دائمی را در فشار بسیار زیاد اقتصادی قرار داده است های معوقه، معلمان حق که حقوق

صندوق . شود ها پرداخت نمی کاری معلمان تا ماه اضافه. کنند ماه حقوق دریافت نمی معلمان حق التدریس در بسیاری موارد تا شش

  .ها درآمده است ت در خدمت منافع جناحذخیره فرهنگیان که با هزینه خود معلمان درست شده اس

روند و در  های درس می آموزان ایران در شرایط نا امن و غیر استاندارد و کمترین امکانات به کالس بخش قابل توجهی از دانش

 . اند آموزان و معلمان به دلیل فقدان شرایط ایمنی کار، جان خود را از دست داده های اخیر تعدادی از دانش طی سال

بگیران  داشتن تشکل مستقل از دولت و احزاب دولتی، حق اعتراض و اعتصاب و آزادی بیان که از حقوق اولیه معلمان و همه مزد

  .های متعدد در نظام جمهوری اسالمی پایمال شده است هاست توسط همه دولت است سال

جای این کودکان در کالس . رسد هفتصد هزار نفر می تعداد کودکان کار و خیابانی طبق آمارهای رسمی به بیش از یک میلیون و

  .درس است

هاست ولی آنان  وران سایر زبان با وجود اینکه آموزش زبان مادری به عنوان یک کتاب مستقل در مناطق مختلف کشور حق گویش

  .از این مهم محرومند

و پرورش به بنگاه اقتصادی و سپردن این مهم صرفاً ی معلمان ایران، استقالل نظام آموزشی، جلوگیری از تبدیل آموزش  خواسته

  .نظران امر آموزش است به صاحب

آموزان ایران،  ها و مطالبات معلمان و دانش های صنفی و به طور کلی تمام معلمان جهان از خواسته ها و اتحادیه پشتیبانی تشکل

 .ضرورتی غیر قابل انکار است

تواند کمک بزرگی برای  هایشان می ی بزرگ فرهنگیان ایران و انعکاس دردها و رنج ههمبستگی قاطعانه و منسجم شما با جامع

معلمان زندانی چشم به راه همبستگی و .طلب باشد ای مرفه، فرهیخته، آزاد، برابر و صلح هایی محکم و ساختن جامعه برداشتن قدم

  .ی زمین هستند پشتیبانی همکاران خود در سرتاسر کره

های متفاوت معلمان سرتاسر جهان، برای رسیدن به آموزش و پرورشی مستقل و آزاد، امری مهم و ضروری  تشکل اتحاد معلمان و

تان نهایت  دریغ های بی فشاریم و از همه شما برای حمایت دست همگی شما را از درون زندان معروف اوین به گرمی می .است

  .تشکر را داریم

 محمود بهشتی لنگرودی و  اسماعیل عبدی / زنده باد همبستگی همه معلمان جهان 

 ماه اکتبر ۵برابر با  ۲۹۳۱مهر ماه  ۲۹/ زندان اوین 

http://telegram.me/mahmoodbeheshti1 

 روز جهانی معلم به مناسبت  کانون نویسندگان ایران:  خبر از

  
در سرتاسر " ارج نهادن بر زحمات بی دریغ معلمان"هدف از اعالم چنین روزی . روز جهانی معلم است( سیزده مهر)تبر پنج اک

 .اند های خود بدل کرده های اخیر معلمان ایران این روز را به فرصتی برای اعتراض و بیان خواسته در سال. جهان بوده است

دستمزد عادالنه و ارتقای سطح . اند و دست به تجمع زده  دن مطالباتشان گردهم آمدهآنها بارها در شهرهای مختلف برای مطرح کر

معیشت؛ رسیدگی به وضعیت مدارس مناطق محروم و مشکالتی که معلمان بازنشسته با آن دست به گریبانند؛ پایان برخوردهای 

با این همه، . بخشی از خواسته های مطرح شده آنهاستامنیتی با فعاالن و آزاد کردن معلمان زندانی ، تحصیل رایگان و با کیفیت، 

معلمان شاغل و بازنشسته کشور با اعتقاد به . های آنها نکرد حاکمیت هیچ اقدامی برای بهبود وضع فرهنگیان و رسیدگی به خواسته
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ین شهر دست به تجمع که هیچ چیز جز اعتراض متحدانه راهی به مشکل آنها نخواهد گشود، در اردیبهشت سال جاری در چند این

هم . زدند اما ماموران امنیتی و انتظامی به آنها یورش بردند، به ضرب و جرح آنها پرداختند و تعدادی از آنها را بازداشت کردند

 .برند سر می اکنون چندین معلم معترض در زندان به

  .ع دادندامسال نیز معلمان برای پنجم اکتبر، سیزده مهر، روز جهانی معلم فراخوان تجم

 کانون نویسندگان ایران

 ۱۲۲۱اکتبر  ۵برابر با  ۲۹۳۱مهر ۲۹جمعه 

 

================ 

 ...مرحله سوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و اعالن همبستگی های داخلی و جهانی 

 بیانیه پنج تشکل کارگری در حمایت از اعتصاب کامیون داران

 !اعتصاب کامیون داران را محکوم می کنیمبا   قضایی- امنیتی- برخوردهای پلیسی
گروه  -۳سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه -۲ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -۱

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگرید - ۵جمعی از فعاالن صنفی معلمان ایران -۴اتحاد بازنشستگان

     

   
به دنبال سومین مرحله  اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و اهمیت آن پنج تشکل مستقل کارگری یاد شده ، طی بیانیه مشترکی 

 :  از جای جای ایران در پیوند با امر پشتیبانی از این اعتصاب موفق ، همبستگی خود را به شرح زیر اعالن داشته اند 

به رغم . اب کامیون داران و رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای کشور شروع شده استاز روز یکم مهر ماه دور سوم اعتص

شده است، وعده داده بود که خواسته های آنان را محقق می کند،   این که دولت در اعتصاب های پیشین که از یک سال گذشته آغاز

جه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران شدن شدید مایحتاج که با تو. اما در عمل فقط کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت

زندگی، همچنین گران شدن چند برابری الستیک و لوازم یدکی، معیشت آنان بهبود نیافته و خواسته های اصلی آنان که حداقلی ترین 

یک، پذیرش سخت و زیان آوری افزایش درآمد برای تامین معیشت، لوازم یدکی و الست: نظیر. حق شان می باشد، تامین نشده است

شغل شان و بازنشستگی پیش از موعد، حذف دالالن و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمدشان شده و ایجاد 

 استراحتگاه مناسب در طول راه ها

  

داد زیادی از آنان را قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون بسیار تشدید شده و تع –امنیتی –طی اعتصاب اخیر برخوردهای پلیسی

و حتی مسئولین عالی قضایی . تن می باشد ۲۵۲تعداد بازداشت شدگان بنابر اخبار رسمی بیش از . نیز بازداشت و زندانی کرده اند

رانندگان را تهدید به صدور حکم اعدام کرده اند؛ در حالی که اعتصاب، اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمت کشان 

 .اق حقوق خود می باشدبرای احق

  

ما تشکالت مستقل کارگری، بازنشستگان، فعاالن حقوق صنفی کارگری و معلمان حمایت خود را از اعتصاب حق طلبانه کامیون 

-امنیتی -همچنین مقابله پلیسی. داران و رانندگان کامیون اعالم می کنیم و خواهان برآورده شدن فوری خواسته های آنان می باشیم

با اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان و  قضایی 

 .منع تعقیب و تهدید دستگاه قضایی در قبال آنان می باشیم



   

 ۳۱۳۱مهر ماه  ۳۱

===== 

ل و نقل در حمایت از اعتصاب فدراسیون جهانی کارگران حم " حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اطالعیه

 " کامیونداران

http://vahedsyndica.com/archive/3364 

 

 !، در حمایت از اعتصاب کامیون داران در ایرانITF "فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل" اطالعیه 
نگرانی خود را درباره برخورد دولت ایران با کامیون داران اعتصابی که در ( اف.تی.آی)کارگران حمل و نقلفدراسیون جهانی 

  (۱۹۹۱دهم مهرماه  -۸۱۱۲دوم اکتبر  ) .میداردهفته ی دوم اعتصاب خود هستند را اعالم 

 

ر دستگیری تعدادی زیادی از رانندگان در ، عمیقا درباره اخبار منتشره مبنی ب(فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) اف.تی.آی

حدود یکصد و پنجاه راننده به علت مشارکت در اعتصاب در شهرهای مختلف دستگیر شده اند که سخنگوی . ایران نگران شده است

  .دستگاه قضایی آنها را تهدید به مجازات های سنگین کرده است

 

که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران پیشنهاد داده است که افرادی  اف با خبر شده است.تی.نگرانی جدی تر این است که آی

این اظهارنظر . که دست اندرکار راه اندازی اعتصاب بوده اند به اعدام محکوم خواهند شد زیرا که تهدیدی برای امنیت ملی بوده اند

 .وی توسط روحانیون دیگری نیز پوشش داده و تکرار شده است

 

ما عمیقا نگران این :" ل امور حمل و نقل زمینی در فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اظهار میدارد نوئل کوآرد مسوو

بگذارید خیلی واضح اعالم کنیم که تمامی اتحادیه های حمل و نقل که زیر مجموعه ی کنفدراسیون جهانی کارگران . اوضاع هستیم

الم خواهند کرد و همراه و در کنار کامیون دارن در ایران در مبارزه شان حمل و نقل هستند به صورت جهانی همبستگی خود را اع

 "برای کسب مطالبات کارگری خود خواهند بود

 

و افزایش عمومی قیمت ها به علت ( منجمله تایر) رانندگان درباره دستمزدهای بسیار کم و پرداخت نشده، قیمت باالی قطعات 

 .، به اعتراض دست زده انداوضاع رو به وخامت اقتصاد در کل کشور

 

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که صدها کامیون در تهران، اصفهان، زرین شهر، دورود، اراک، 

 .مرودشت، گرمسار، زرند، کاشان، مرند، بندرعباس، و مشهد، به اعتراض متوقف شده و دست از حرکت برداشته اند

 

 ۲۹۳۱یازدهم مهرماه  -ای کارگران شرکت واحدسندیک: ترجمه و بازنشر از

===== 

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

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

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

 : و های زیر مراجعه نمایندعالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشی

  ۳۱۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۳۱۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 
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 :روزشمار کارگری هفته 

 !درصد گران شد ۵۲نهاد رسمی  ۳نان سنگک، با تصمیم مشترک  -*

 
تومان متفاوت بوده که با توجه به  ۰۸۸۸تا  ۰۸۸های اخیر در نقاط مختلف ، بین  نرخ نان در سال

 تومان خواهد شد ۰۲۸۸تا  ۰۸۸۸درصدی این محدوده بین  ۰۲ش افزای

  :نفر از رانندگان اعتصابی کامیون در قزوین ۵۲بازداشت  -*
 
نفر از کسانی  ۰۲به گزارش خبرگزاری فارس، صادق نیارکی، دادستان قزوین، از بازداشت  

 .بستندها را  اند و جاده خبر داده است که در اعتصاب کامیونداران نقش داشته
دهیم که در زندگی مردم  به بقیه افراد نیز هشدار می: "دادستان قزوین هشدار داده است

 ".اختالل ایجاد نکنند چراکه قانون با آنها برخورد قاطع و سختی خواهد داشت
 .پیشتر دادستان تهران هم از بازداشت سه نفر در همین ارتباط خبر داد

 : تجمع کشاورزان خوذ اسگان اصفهان -*

 
تجمع کشاورزان خوراسگان اصفهان با نصب : آمده است ۷۹مهر ۶برپایه خبر دریافتی در تاریخ 

در اعتراض به بی « مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت»بنری روی تراکتورهای شان با شعار 
 .آبی

 
 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 هفت تپه و تحمیل انتخابات شورای اسالمی کار
 

نهادهای امنیتی و دولتی به همراه کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه به یکباره بسیج  چرا
 شده اند تا انتخابات شورای اسالمی کار را در هفت تپه برگزار کنند؟

توسط کارگران هفت تپه که با تشخیص و اراده  7831پس از بازگشایی مجدد سندیکا در سال 
گری تشکل آزاد و مستقل داشته باشد، مجمع عمومی ی خوِد کارگران بود که باید جامعه کار

تشکیل و هیئت رئیسه سندیکا با رای گیری انتخاب شد؛ حرکتی که منجر به احیای نیشکر 
های ورشکستگی شرکت گردید، هرچند بالفاصه اعضای سربلند  هفت تپه در آن سال

اخراج شان کردند  سندیکای هفت تپه با شدیدترین سرکوب ها مواجه شدند به زندان رفتند،
  .نباشد( سندیکا)فقط و فقط به این دلیل که تشکل آزاد 

اما مدال زرین تاسیس سندیکا برای همیشه ی تاریخ مبارزات کارگری ایران گردن آویز 
 .سندیکای هفت تپه، ماندگار خواهد ماند

اوان انتخابات عالوه بر سرکوب اعضای سندیکا، آنروزها نیز نهادهای امنیتی و دولتی با جبر فر
شوراهای اسالمی کار را برگزار کردند و تالش کردند این شورا را به جامعه کارگری هفت تپه 

تحمیل کنند ولی هرگز جامعه کارگری هفت تپه، اعضای آن را نمایندگان واقعی خود ندانستند 



چون هیچ دستاوردی جز تالش برای شکستن اعتصابات به حق کارگری و خوشنود ساختن 
  .رفرما در کارنامه شورای اسالمی کار در هفت تپه مشاهده نشده استکا

گذرد نسلی رفته و نسلی جدیدی آمده ست،  امروز ده سال از آخرین انتخابات هفت تپه می
موج نویی در مبارزات کارگری و مطالبه گری در هفت تپه آغاز شد، نسل جدید احساس کرد 

نمایندگانی که آزاد و مستقلند و فقط در اندیشه نیازمند نمایندگان شجاع کارگری است، 
  .احقاق حقوق ضایع شده ی کارگران هستند

بنابراین به همت و اراده ی جامعه کارگری باالخره بعداز ده سال انتخابات حقیقی و آزاد برگزار 
نمی نمایندگانی آزاد انتخاب شدند که در ابتدا نه کارفرما و نه نهادهای امنیتی تصورش را  .شد

کردند این نمایندگان چنین با صالبت و استوار عمل کنند که اگر حق کارگر داده نشود فراخوان 
روز ادامه دهند و  71اعتصاب سراسری صادر کنند و خود پرچمدار اعتراض باشند و اعتصاب را 

برای اولین بار کاری کردند که مسئولین دولت را وادار کردند برای حل مشکالت چهار جلسه 
 .ورای تأمین در سطح شهرستان و استان برگزار کنندش

چراکه مسئولین مشاهده کردند اینبار کارگران هفت تپه نمایندگانی دارند که به حداقل ها 
راضی نمی شوند و آنقدر واژه نماینده آزاد به آنها جسارت و اعتماد بنفس داده است که به 

ر حضور استاندار و تمامی مدیران استان نشانه ی اعتراض جلسه ی شورای تأمین استان را د
ترک می کنند و تاحداکثِر مطالبات کارگران هفت تپه مصوب نشود هیچ توافقی را به امضا نمی 

  .رسانند
روزه ی مرداد ماه، به  71از دل همین انتخابات آزاد و نمایندگان آزاد کارگری بود که در اعتصاب 

رسیدیم؛ مطالبه ای که تن « کارگری و مردمیشوراهای مستقل »شعار و مطالبه ی بزرگ 
خیلی ها را لرزاند و از پس آن بود که نهادهای امنیتی و دولتی و همچنین کارفرما برای 

سرکوب و مقابله با چنین نمایندگانی دست در دست هم گذاشته وبا موازی کاری انتخابات 
 .کارگری تحمیل کنندرا به جامعه ( یادگار نحس دولت اصالحات) شورای اسالمی کار 

این اتفاقات باعث شد تا پرسش هایی اساسی در ذهن من به عنوان نماینده کارگری که البته 
هر روز از ذهن کل جامعه ایران میگذره تداعی شود و مصرانه خواستار شنیدن پاسخ شان 

 : هستم
تند برای جامعه چگونه است که مدیران امنیتی و دولتی و کارفرما، که هیچ کدام کارگر نیس _1

 ی کارگری هفت تپه تکلیف تعین میکنند؟
مگر شعار اصلی این نظام استقالل و آزادی نیست؟ پس چرا ما نه استقالل داریم نه  _ 2

آزادی؟ چرا اینهمه از استقالل و آزادی مردم هراس و وحشت دارید؟ اگر مردم استقالل و آزادی 
اهد افتاد که حتی در یک جامعه کوچک داشته باشند قدرت چه کسانی در معرض خطر خو

 کارگری اجازه تشکیل تشکل مستقل و آزاد داده نمی شود؟
اگر واقعا شعار شما استقالل و آزادی ست پس باید در هر کوی و برزن، شهر و روستا  _ 3

و یا هر نهاد مدنی مستقل و آزاد تشکیل شود « شوراهای مستقل کارگری و مردمی» آزادانه 
 یتان دروغ بود؟آیا شعارها

 چرا جامعه ی کارگری ایران نباید سهمی از قدرت داشته باشد؟ _4
 چرا از آگاه شدن و اتحاد مردم برای احقاق حقوق خود می چپترسید؟ _5

 ...منتظر پاسخ هستیم
 اسماعیل بخشی

 نماینده و فعال سندیکایی نیشکر هفت تپه
 71مهر  6
 

 :دهیمما با تمام قدرت به اعتصاب ادامه می -*
 

دیده شده که در صدا و سیمای : صدای راننده در کانال تلگرامی خود با صراحت می نویسد 
 !غیر مردمی مصاحبه هایی از رانندگان پخش میشه که میگن مشکل ما فقط و فقط الستیکه

  .نخیر مشکل ما عدم تحقق مطالبات اعتصاب خرداد ماه هست
هزار  ۰۳۸بیمه ای که از . درصد بود ۰۸شه در واقع درصد کرایه ای که تعهد دادن اضافه می ۰۸

کمیسیون ها که اضافه شد هیچ، . تومن ۰۳۸هزار تومن یک ماه بعد دوباره شد  ۰۸۸تومن شد 



 .سهمیه گازوییل هم هیچ تغییری نکرد
برابر شد قیمت کامیون هم همین تغییرو  ۳عالوه بر اون قیمت الستیک و سایر لوازم مصرفی 

  .داشت
  .تکمیلی و الستیک سهمیه ای هم که یه شوخی تلخ بودبیمه 

  !مشکل دیگر ما توهین مسئوالن به شعور ماست
کسانی که به عنوان فتنه گر و دشمن یا برهم زننده نظم و امنیت دستگیر شدن کسی جز 

 رانندگان زحمت کش نبودند 
گفتید به همه  همه ما میدونیم که اعتصاب خرداد ماه رو به این خاطر تموم کردیم که

حاال . مشکالتتون رسیدگی میشه ولی وقتی برگشتیم سر کار همه چیو فراموش کردید 
 چطور انتظار دارید باز هم فریب شما رو بخوریم؟

به همین دلیل ما تا احقاق کامل خواسته های برحق خودمون بار نخواهیم زد و با هر کسی 
 .که بار بزنه هم به شدت برخورد میکنیم

@sedaye_ranande 
 

 !نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ایران را آزاد کنید -*

 
تن از نویسندگان، ( ۰۴۰)صد و جهل و دو : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

کتاب، آموزگاران، روزنامه نگاران و پژوهشگران سوئد در  استادان دانشگاه، خبرنگاران، ناشران
، با امضای دادخواستی خواستار آزادی ۰۸۰۰نمایشگاه بین الملی کتاب گوتنبرگ، سپتامبر 

  .نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ایران شده اند
ی صفحه ای، طی نامه ای جهت پی گیری و اقدام الزم به سازمان ها ۳۸این دادخواست 

 .حقوق بشر و عفو بین الملل ارسال خواهد شد
 جمعی از فعاالن حقوق بشر در یوته بوری، سوئد

 ۰۸۰۰سپتامبر  ۰۷
 

رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان  -*
 شود می متالشی نبودن بیمه دلیل به دیده حادثه کارگران زندگی:دزفول

انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان دزفول ، رئیس نژاد  علی علی
سپارند و  می« به امید خدا»با بیان اینکه برخی کارفرمایان، کارگران ساختمانی را هنگام کار 

ایمنی کارگاه براساس ضوابط استاندارد ضروری است در ادامه  توجهی ندارند که عدم تامین
احتمالی از کارگاه بازدید کنند اما   بازرسین ایمنی ادارات کار باید قبل از وقوع هر حادثه: گفت

ضمن ابراز تاسف از حادثه وی .ها صرفا به بعد از وقوع حادثه محدود شده است این بازرسی
با : تمانی که منجر به مرگ یکی از آنها شد به ایلنا گفتبرق گرفتگی اخیر سه کارگر ساخ

او با  .شود های ساختمانی، جلوی مشکالت و حوادث گرفته می کمی رعایت ایمنی در کارگاه
درصد از حوادث ساختمانی با آموزش، نظارت و فرهنگ سازی برطرف  ۰۸تاکید براینکه 

ساختمانی شهرستان دزفول و استان از همه کارگران و استادکاران : شود، اظهار داشت می
های ایمنی کار و بهداشت که ازطرف ادارات کار و  خوزستان درخواست داریم که حتما درکالس

به گفته وی ، همه کارگران ساختمانی واستاد .گردد شرکت کنند های صنفی برگزار می انجمن
ه این موارداز بیمه مسئولیت اصول ایمنی را رعایت کنند و قبل از هم  کاران باید در هنگام کار،

 ....و حوادث مکان محل کارشان مطمئن باشند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40sedaye_ranande
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673246-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%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-9/673246-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
ها را  نه وام دادند نه پول/تجمع پرستاران تهرانی مقابل تعاونی نظام پرستاری -*

 :گردانند بازمی
 

حدود پنجاه نفر از پرستاران تهرانی : آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
 .تعاونی نظام پرستاری در تهران تجمع کردند مقابل دفتر

دهند  هاست در انتظار دریافت وام از این تعاونی هستیم اما نه وام می ماه: گویند معترضان می
ی این پرستاران، تعاونی از اردیبهشت  به گفته.های ما را برگردانند نه حاضر هستند سپرده

 .است ستاران، به هیچ کدام از اعضا وام ندادهسال جاری تاکنون به غیر از تعداد محدودی از پر
ها  ام؛ اما بعد ماه میلیون تومان به تعاونی پرداخت کرده 38: گوید یکی از حاضران در تجمع می

گذاری کرده  میلیون را هرجا سرمایه 38حتی حاضر نیستند اصل پول را به من برگردانند؛ این 
ای که باید متعلق به خود  گذاری در تعاونی یهبودم، امروز چند برابر شده بود ولی با سرما

 .ام پرستاران باشد، گویا اصل پول را هم از دست داده
ایم اما هیچکس پاسخگوی ما نیست  از صبح اینجا ایستاده: گویند پرستاران حاضر در تجمع می

 .هایمان را پیگیری کنیم و ناچاراً مجبوریم از نهادهای باالتر خواسته

  :ان تبریزی برای بازگشایی بحث ترمم دستمزدطومار کارگر -*

 
هزار نفر از کارگران تبریزی با امضاِی  ۰حدود : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 71طوماری خواهان برگزاری هر چه سریعتر جلسه شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد 
 ستور نیستسرپرست وزارت کار گفته افزایش مزد در د.شدند

@ordoyekar 

 برابر  سه و ها آمریکایی برابر دو ایرانی پزشکان درآمد چرا: ایلنا می نویسد  -*
 هاست؟ فرانسوی و ها انگلیسی

 
های  امسال دولت با توجه به سیاست»: آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ گار ایلنا، به گزارش خبرن

های پزشکی، پنج درصد رشد کند و این افزایش پنج درصدی  خود تصمیم گرفت، که سبد تعرفه
 ایرج های این قسمتی از صحبت« .برای بخش دولتی و خصوصی به صورت یکسان بوده است

او خواسته که با منطق توضیح دهد، دلیل این  .ستا بهداشت وزارت سخنگوی «حریرچی
های منابع به طور کلی  دولت با توجه به محدودیت»   :گوید افزایش چیست، آنجا که می

روز به روز مردم : بد نیست گفته شود  .ای را پنج درصد تصویب کرده است افزایش سبد تعرفه

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673151-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%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-9/673151-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA


های اجتماعی  به بیماری و آسیب کاهند و از سرانه درنظر گرفته شده برای درمان خود می
هاِی یک زندگی باکیفیت و  آل به بیان دیگر آنها هر روز بیشتر از ایده. دهند ناشی از آن تن می

شود تمسخر وزیر  شان از بهداشت عمومی می در این شرایط سهم. شوند سالم دور می
 .مربوطه

تومان، ویزیت متخصص  ۲۸۸هزار و ۰۴، ویزیت پزشک عمومی ۷۹بد نیست که بدانیم در سال 
این . تومان در بخش خصوصی است ۷۸۸هزار و ۴۹تومان و ویزیت فوق تخصص  ۴۸۸هزار و ۳۰

تومان، ویزیت  ۰۸۸هزار و ۰۰ویزیت پزشک عمومی : تعرفه در بخش دولتی به این ترتیب است
 .تومان ۰۸۸  هزار و۰۹تومان و ویزیت فوق تخصص  ۰۸۸هزار و ۰۴پزشک متخصص 

های پزشکی در سال  درصدی سبد تعرفه ۲شته باشید در شرایطی شاهد افزایش در نظر دا
جاری هستیم که سرانه درآمدی پزشکان به واسطه اجرای طرح تحول نظام سالمت چند برابر 

مشخص کند، وجود ندارد اما در ایران مرجعی که درآمد پزشکان را  البته. شده است
دهد که  درمان هر ایرانی محاسبه شده، نشان می های میدانی که بر مبنای سرانه ارزیابی

این در شرایطی است که سرانه . دالر است ۲۰۷هزار و  ۴۰۰سرانه درآمدی پزشکان ایرانی 
دالر،  ۰۳۰هزار  ۰۸۳دالر، پزشکان استرلیایی  ۷۷۳هزار و  ۰۶۹درآمدی پزشکان آمریکایی 

 ۰۰۶دالر، فرانسه  ۰۰۲هزار و  ۰۰۹دالر، پزشکان انگلستان  ۰۲۲هزار و  ۰۹۲پزشکان هلندی 
 ....دالر است ۹۰۲هزار و  ۶۹هزار دالر و اسپانیا  ۹۹هزار و 

منصور میرزایی عضو قدیمی کانون صنفی معلمان و نماینده بازنشستگان   -*
  :فرهنگی یزد

 
 

 .آییم گیریم و به خیابان می بعد از سی سال پای تخته ایستادن، پالکارد دست می

بازار اوراق دولتی تقویت / پول پارک شدند ها در شبه در پنج سال اخیر سپرده -*

 ...نرخ/ شود

شد که با کمترین خسارت  در نهایت دیر یا زود بازار ارز باید تعدیل می: سعدوندی اظهار داشت
 ...دولت و کشور اهای  این تعدیل صورت گرفت و این یکی از بزرگترین شانس

خبرگزاری ایلنا که به ظاهر باید صدای کارگران ایرانی باشد با مصاحبه با استاد بانکداری 
مصاحبه می کند و او با وقاحت ابراز خوشحالی اعالم می کند که " علی سعدوندی "دانشگاه 

معنای  نرخ ارز با کمترین هزینه واقعی شد و او بی تردید از نظر مفهومی و معرفت شناسی
واقعی را نمی داند ، همانطور که تردید ندارم نه از نظر اقتصاد و نه از بانکداری چیزی نمی 

فهمد ، با وجود این استادنماها در دانشکده های اقتصادی و بانکی تعطیل شود به سود آینده 
اقتصاد کشور خواهد شد و دولت را از دست مشاوران که در ظاهر دوست دشمنی می کنند 

ت می دهند ، صاحب این قلم کاری به این آدم را ندارم که فقر و فالکت اکثریت جامعه را نجا
نمی بیند ، چون ممکن است سودش در همین نادیدن باشد ، ولی خبرگزاری که باید صدای 

کارگران باشد نمی بینند دستمزد کارگر ایرانی مثل برفی که در برابر آفتاب قرار بگیرد آب شد و 
عنوان پائین ترین دستمزد آبروی کشور را بر باد می دهد ، بدون آنکه کارفرما هم از اکنون به 

این سقوط بهره ببرند ، چرا که همین نرخ ارز کل تولید را متوقف می کند ، چه هزینه یی باالتر 
از آن که مقامات امریکایی برای آنکه نشان دهند تحریم تاثیر گذار است مدام به سقوط ارزش 

شاره می کند ، کسانی که اقتصاد سیاسی را فهم نمی کنند در این روزها سکوت کنند ریان ا
هم آبروی خود را حفظ می کنند و هم این شائبه را ایجاد نمی کنند حاکمیت آگاهانه و برنامه 

http://yon.ir/bXJA8
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ریزی شده نرخ ارز را باال برد و اگر این فهم در جامعه نهادینه شود شکافی بین حاکمیت و ملت 
به نظر . کند که عواقب خطرناکی برای آینده ایران دارد آنهم در اوج جنگ اقتصادی ایجاد می 

 می رسد ایلنا بخاطر این مصاحبه باید از همه کارگران عذر خواهی کند
yon.ir/bXJA8 

 
 :افزایش سوخت و اعتراض لیچ داران گناوه در جنوب -*

 
داران گناوه و بندرریگی درب استانداری بوشهر در  تجمع لنج: ه خبر مندرج آمده استبرپای

 . صورت گرفت اعتراض به افزایش نرخ سوخت
 

 و  معوقه های حقوقرابطه با بندی البرز در  کارگران تولی پرس و بستهتجمع  -*
 خواهیم می را کارخانه اولیه مواد تامین

 

کارگر کارخانه تولی پرس و  ۴۲۸حدود : آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
در شهرک صنعتی البرز قزوین مشغول  بندی البرز که از طریق یک کارفرمای مشترک بسته

به دلیل تامین نشدن مواد  عدم دریافت حقوق های خودکارند، طی چند ماه گذشته جدا از 
ها که با ادامه  به همین دلیل کارگران این کارخانه. کاری برای انجام دادن ندارندکارخانه ، اولیه 

اند، به نشانه اعتراض  مواجه شدهتوجهی مسئوالن کارخانه و استانی برای ادامه تولید  بی
: این کارگران گفتند.ی کارگاه دست به تجمع زدند در محوطه( مهر ماه ۹-شنبه )صبح امروز 

زدیم  های مکرر کارخانه دست به اعتراض صنفی می پیش از این در اعتراض به افزایش تعطیلی
لیل فراهم نشدن مواد اولیه گذرد، به د اکنون که چند هفته از پایان تعطیالت کارخانه می و هم

به : بندی البرز گفتند کارگران دو کارخانه تولی پرس و بسته.تولید، کاری برای انجام دادن نداریم
دستور کارفرما هم سرویس ایاب و ذهاب و هم نهارخوری کارخانه غیرفعال شده و کارگران از 

ایی و خوردن یک وعده غذا در برند برای جابج صبح زود تا غروب که در محل کار خود به سر می
کارفرما توانایی مالی الزم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد .کارخانه دچار مشکل هستند
ایم  توجهی مسئوالن هر روز شاهد افزایش مشکالت کارخانه بوده و طی این مدت به دلیل بی

اظهارات معترضان طبق .های داده شده ازسوی مسئوالن هم راه به جایی نبرده است و قول
های  درحالی این مشکالت ادامه دارد که کارگران این شرکت بارها در پی عدم تحقق وعده

 .اند مسئوالن در پرداخت حقوق و معوقات خود، مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده

 
 :انفجار قیمت ها بدون ترمیم دستمزدها -*
 

یران، مستمری بگیران تامین اجتماعی، شالق قیمت ها جانی برای حداقل بگ: اردوی کار
 دارندگان دستمزدهای ثابت باقی نگذاشته

 هزار تومان۰۷۸۸۸گالبی کیلویی 
 تومان۹۸۸۸انگور کیلویی 

 تومان۰۸۸۸هندوانه کیلوی 
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 هزارتومان۹۸۸۸گوجه 
 هزارتومان۲۸۸۸سیب زمینی کیلوی 

 .هزار تومان رسیده است 11حتی قیمت چسب موش به 
هزار تومان رسیده، نوبخت آب پاکی را روی دست  71رایطی که دالر به درست در چنین ش

همزمان  .کارمندان دولت ریخته و گفته که تا پایان امسال از افزایش مزد خبری نیست
هزار تومانی دستمزدها را عامدانه  388سرپرست وزارت کار مساله توافق بر سر افزایش 

 .معلق گذاشته و قدمی برنداشته اند
مزد کارگران در حالی در محاق ابهام فرو رفته و گروههایی از حقوق بگیران در حالی به  ترمیم

سال آینده حواله داده شده اند که حداقل دستمزدها باید برای بیرون کشیدن کارگران از زیر 
 . میلیون تومان برسد 1خط فقر به 

@ordoyekar 
 
 کار نیروی تهییج و فریبی عوام ایثار، شیفت وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 :گذارند می مایه کارگر جیب از بازهم/است
 دبیر کانون هماهنگی)حسین حبیبی : آمده است ۷۹مهر  ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 

: در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به طرح شیفت ایثار گفت( شوراهای اسالمی کار کشور
دار و کارفرمایان پرتر  شود، اما جیب سرمایه با یک روز حقوق کارگر مشکالت اقتصادی حل نمی

نجار، از شرایط کار نابه. اند مداوم در حال ایثار بوده  های اخیر به طور کارگران در ماه. شود می
ها همه از  این. روابط کار و قراردادهای ناپایدار بگیرید تا نبود امنیت شغلی و عدم دریافت حقوق

حقیقت این است که با این طرح عدم : وی ادامه داد .ایثار زندگی کارگران را فراتر برده است
ر وقت بحث ایثار چرا ه. اند اجرای وظیفه دولتمردان و ناظران قانون را با واژه ایثار پوشش داده

رویم؟ در هشت سال دفاع  درآمد و کارگران می شود به سراغ قشر کم پیش کشیده می
آنچه   از. پذیر جامعه بودند درآمد و آسیب مقدس افرادی که درجنگ بودند؛ اکثریت از قشر کم

  شیفت ایثار طرحی بود که من به آن اعتقادی. پوشی کردند که داشتند، چشم
حال اگر : ی کرمانشاه گفت ا اشاره به کمک و همدلی کارگران در زلزلهحبیبی ب.نداشتم

بگیر، بخشی از درآمد خود را  خواهند مثل زمان زلزله به عنوان قشر حقوق کارگرانی می
چرا ما همیشه به . ببخشند ولی اینکه کار کنند و مزدی نگیرند، این دیگر نامش ایثار نیست

بریم؟ این حرکت نامش ایثار نیست؛  ایثار را به کار می رویم و ها می دنبال اینطور واژه
کشند؟ آیا  دانم مسئوالن واقعا خجالت نمی من نمی: حبیبی ادامه داد...  .کشی است بهره

پذیر بگویند، بیاید ایثار کنید؟ خودشان حاضر  روی این را دارند که دوباره به جامعه و قشر آسیب
گویم که حتی یک دقیقه هم  را ایثار کنند؟ با قطعیت می هستند بیایند و یک روز از حقوق خود

مشکل . ای از مشکالت و مصائب است کارگر تمام روزهای سال دچار توده. حاضر نیستند
های خوبی است که به آنان  خواری مسئوالن و ژن اقتصادی کشور در رانتخواری و ویژه

قرار است براساس رزمایش  .اند؛ نه کارگری که به نان شب خود هم محتاج است وابسته
هزار نفر از کارگران بسیجی به منظور خدمات رسانی، کمک به تولید،  ۴۸شیفت ایثار، 

و خارج از شیفت کاری بدون   وری و کمک به واحدهای تولیدی تحت عنوان شیفت ایثار بهره
 های مرتبط با داشت و دستمزدی در محیط کار خودشان حضور یابند و در عرصه هیچ چشم

 .شغل خود به فعالیت بپردازند

 
 :ها هستند مقصر اصلی گرانی ارز خصولتی -*
 

 :آمده است ایسنا  در سطح خبرگزاری دولتی دکتر وحید شقاقی اقتصاد دان  اظهارات برپایه
های  های خصولتی است، و علت گرانی ارز در ماه درصد ارز کشور در اختیار دولت و شرکت 78

ار تومانی پشت هر یک دالری است که برخی صادرکنندگان خصولتی اخیر رانت عظیم چند هز
 کنند با دور زدن سامانه نیما و فروش دالر در بازار غیررسمی از آن کسب سود می

شود؛  هزار تومان دچار فروپاشی می 78اقتصاد ایران با دالر بیش از هشت هزار تومان یا 
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ا هفت هزار تومانی وارد شده و هنوز اثرات کاالهایی که در اقتصاد موجود است با دالر شش ت
 هزار تومانی به اقتصاد نرسیده است 78دالر 

  :یک عدد لنگ و چند تکه نان خشک: چشم انداز اقتصاد مقاومتی -*
 

درصد قدرت خرید ما را به سرقت برده اند  18ظاهرا با وجود این که ظرف شش ماه بیش از 
و چشم انداز « اقتصاد مقاومتی»ا ریاضت کشی هولناک برای آقایان کافی نیست و این هنوز ب

 .الملل مطرح کرده است این چشم انداز را واليتى، مشاور خامنه ای در امور بین. آن فاصله دارد
 

بندند، و  جای لباس لنگ می به. کنند ها یاد بگیریم که چگونه مقاومت می از یمنی:والیتی گفته
 .خشک دستشان است اسلحه به دست دارند و چند تکه نان

 
 مزدی مطالبات نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج؛ ۳۳۳تجمع دوباره -*

 :رسد می ماه یازده به کارکنان
نفر از کارکنان بیمارستان  ۳۸۸حدود : آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 

اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تجمعاتی ابتدا در فوق تخصصی امام خمینی کرج در 
 طاهری قاسم.خیابان روبروی بیمارستان و سپس در مقابل خانه ملت استان البرز برگزار کردند

: به ایلنا گفت (کرج خمینی امام تخصصی فوق بیمارستان کار اسالمی شورای رییس نایب)
نبازان و ایثارگران استان البرز نیز در این تجمع نفر از جا ۲۸غیر از کارکنان بیمارستان در حدود 

پزشک که مطالبات بین یک الی دو ساله دارند، در بین  ۴همچنین . اند حضور یافته
مطالبات مزدی : کنندگان اظهار داشت وی در خصوص مطالبات تجمع.کنندگان هستند تجمع

ده و وعید از مسئوالن ما فقط وع. ماه رسیده است ۰۰کارکنان بیمارستان اکنون به حدود 
متاسفانه مسئوالن مربوطه در استانداری البرز به مشکالت این بیمارستان . شنویم می

بیمارستان : طاهری اظهار داشت .اند کنند و شرایط بالتکلیفی برای آن ایجاد کرده توجهی نمی 
ی برای فروش گذاشته شد اما مشتری مناسبی برای آن پیدا نشد و بحث فروش آن منتف

البته همچنان به دنبال خریدار هستند تا با دریافت درصد بهتری از فروش بیمارستان، آن . شد
از ...را واگذار کنند اما هنوز کسی با این شرایط، برای خرید بیمارستان پا پیش نگذاشته است

 آنجا که یکی از مالکان این بیمارستان بنیاد شهید است، برای این افراد مهم است که چه بر
 .آنها پیگیر وضعیت بیمارستان هستند. سر بیمارستان خواهد آمد

 :یک شرکت ارزبگیر نامرئی دیگر کشف شد -*
 

میلیون یورو ارز برای واردات  24پس از رو شدن اختصاص  : به نوشته روزنامه شرق آمده است
شده  کاغذ به دو نفر که وجود خارجی نداشتند، حاال یک شرکت ارزبگیر نامرئی دیگر کشف

 :شرق نوشته. است
هزار يورو به نرخ سوبسیدی از بانک ۳۰۴میلیون و ۴۶شرکت ايلیا نیکنام ايرانیان توانسته حدود 

اما در فهرست منتشره هیچ اطالعاتی درباره اينکه اين شرکت اين حجم يورو به نرخ . بگیرد
ينترنتی هم هیچ ردی وجوی ا دولتی را بابت واردات چه کااليی دريافت کرده، نیامده و در جست

 يابیم از اين شرکت نمی

 تعطیلی به موقتا را طالچین شرکت نقل، و حمل مشکل و زمینی سیب گرانی -*
 :کارگر ۲۲۳ سرگردانی/کشاند

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673595-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673595-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/672693-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/672693-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1


خبری در شرکت کشت و صنعت  منابع: آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
کارگر خبر داده و  ۲۲۸کم  طالچین از تعطیلی موقت فعالیت این واحد تولیدی و بالتکلیفی دست

که در زمینه تولید انواع چیپس و ( باتو)شرکت کشت و صنعت طالچین : به خبرنگار ایلنا گفت
یل مشکالت ناشی از شنبه هفته جاری به دل فرنچ فرایز در قزوین فعالیت دارد، از روز سه

و مشکالت ناشی از حمل و نقل کاال موقتا فعالیت ( سیب زمینی)افزایش قیمت مواد اولیه 
ظاهرا در .اکنون بالتکلیف هستند کارگر آن هم ۲۲۸تولیدی خود را متوقف کرده و تمامی حدود 

رما به آنها کنند، کارف زمانی که کارگران به محل کار خود مراجعه می( مهرماه ۳)روز یکشنبه 
کند که تا مشخص شدن وضعیت کارخانه به جز تعداد کمی که مسئولیت نگهداری  اعالم می

به گفته ...موقتا ترک کنند  آالت کارخانه را برعهده دارند، مابقی آنها محل کار خود را ماشین
سال است و  ۰۸کارگران شرکت طالچین، میانگین سوابق کار هریک از آنها بین شش ماه تا 

 .قرارداد همه کارگران در سال جاری تا شهریور ماه بوده است

 هرچه را دستمزد افزایش/هستیم کار عالی شورای در کارگری نمایندگان حامی -*

 :کنید اجرایی تر سریع

گذرد اما خبری از برگزاری  ها می هفته : آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
این مساله به ناامیدی و . جانبه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد نیست جلسه سه

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار . است های کارگری دامن زده نگرانی کارگران و تشکل
ن و برگزاری ها، خواستار اجرای قانو ای خطاب به وزارت کار و دولتی استان تهران نیز در نامه

 .است جانبه برای ترمیم دستمزد شده جلسات سه

ی این تشکل کارگری رسیده به شرح  تِک اعضای هیات مدیره متن این نامه که به امضای تک
ای عاجل  به کاهش ارزش پول ملی خواهان آن هستیم که دولت چارهبا عنایت  :زیر است

درآمدی زیر بار وضعیت پیش آمده آشفته بازار های  ترین دهک بیندیشد تا مزدبگیران که در پایین
نداشتن یک . اند به اندکی فقط اندکی از مطالبات خود دست یابند اقتصادی به ستوه آمده

های کارگران  تر شدن سفره برنامه راهبردی صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت موجب کوچک
 .اور کنند و به فکر چاره باشندانگیز را ب خواهند این قصه غم شده است؛ دولتمردان هنوز نمی

تر سرپرست  ما ضمن حمایت از نمایندگان گروه کارگری شورایعالی کار خواهیم هرچه سریع 
محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمایندگان کارگران را مبنی بر تشکیل 

را در  7871سال جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مزد 
در صورت عدم توجه به معیشت، کارگران اعتراضات خود را وفق . دستور کار این شورا قرار دهند

 .قانون اساسی پیگیری خواهند نمود 71اصل 
 
 :کردند تجمع اهواز شهرداری هشت منطقه سبز فضای پیمانی کارگران -*

  

گروهی از کارگران پیمانی : آمده است ۷۹مهر  ۹در تاریخ ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
کارفرمای   از روزانه خود راکم سه ماه مزد  دست فضای سبز منطقه هشت شهرداری اهواز که

این .مهر مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند ۹طلبکارند، شنبه،  یشخو
تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری در منطقه هشت : کارگران در تماس با خبرنگار ما گفتند

دود سه ماه مزد معوقه از توجهی مدیران این شرکت ح شهر اهواز مشغولیم اما در نتیجه بی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673519-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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-9/673519-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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-9/673552-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


های تیر، مرداد و  به گفته کارگران معترض، شرکت پیمانکاری دستمزد ماه.کارفرما طلبکاریم
 ..شهریور آنان را به تاخیر انداخته است

 : نفر رسیدند ۵۵۱بازداشتی ها به  -ادامه ی اعتصاب کامیون داران  -*

=89140rooz.com/article.jsp?essayId-http://www.akhbar 

این اعتصاب در روز  ... :آمده است  ۰۳۷۹مهر  ۹  شنبه به گزارش سایت اخبار روز در تاریخ
شهر، زنجان، درود، اراک،  ساری، زرین“یکشنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله 

آباد، سیرجان، کنگان، زرند، مرند، رزن، استان  مرودشت، گرمسار، کاشان، بندرعباس، خرم
 .شکل گرفت” استان خراسان شمالیو سمنان 

جمعی از تاجران افعانستانی در گفتگو با هرانا اظهار کردند که اعتصاب کامیون داران در ایران 
 .در ایران مانده و به مقصد نرسد اند موجب شده تا کاالهایی که خریده

ر این روز یکشنبه سرهنگ رضایی، فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از بازداشت دو نفر د
 .ای این افراد نیز توقیف شده استرابطه خبر داد و گفت خودروه

در این روز حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری 
 .تن در این استان خبر داد ۰۰میزان ضمن هشدار به معترضان از شناسایی و بازداشت 

تن در  ۰۰ظامی خراسان شمالی نیز از بازداشت سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انت
 ۹محورهای مواصالتی این استان و دادستان شهرستان رزن در استان همدان نیز از بازداشت 

 .خبر دادند” قدام علیه امنیت ملیا“راننده معترض به اتهام 
او  تن از کسانی که به گفته ۹مهدی قویدل، دادستان زرند نیز روز یکشنبه اعالم کرد که 

 .کنند در این شهرستان بازداشت شدند رانندگان را تحریک می
شدگان در این خصوص تا زمان تنظیم این گزارش  ها، شمار بازداشت با احتساب این بازداشت

 .استتن رسیده  ۰۰۹به دستکم 
های قزوین، البرز،  نفر در استان ۰۷کم  الزم به ذکر است که طی روزهای گذشته نیز دست

صفهان، فارس، شهرستان نهاوند، شهرستان بجنورد و شهرستان پاکدشت بازداشت اردبیل، ا
” الطریق قطاع“و  ”اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“شده بودند، اتهام این افراد 

 .عنوان شده بود
ای معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز گفت که به پرونده  ها، محسنی اژه همزمان با این بازداشت

به تحریک دشمنان اقدام به ایجاد خلل در بخش خدمات رسانی حمل و نقل و “رادی که اف
 .به سرعت رسیدگی شده و احکام آنان صادر خواهد شد« کنند انتقال کاال می

ای خطاب به رییس جمهور از  تن از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ۰۲۳همچنین بیش از 
این بیانیه روز یکشنبه توسط . رفع مشکالت آنها شدندداران حمایت کرده و خواستار  کامیون

 .، عضو هیات رییسه مجلس قرائت شداکبر رنجبرزاده
تحقق و حمایت مطالبات به حق دارندگان وسایل نقلیه “نمایندگان در این نامه خواستار 

اقدام فوری “و ” تهیه یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت“شدند و ” شهری بین
ای را بر” ها بر اساس کیلومتر تامین اجتماعی در تهیه اقالم مورد نیاز و پرداخت کرایهسازمان 

 ....رفع این مشکالت الزم دانستند
سیدناصر موسوی الرگانی، عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

ان شد و دار هایی در مورد کامیون در جلسه کمیسیون امروز صحبت“: خبرگزاری تسنیم گفت
 .”یم و بعد مشکل آنها را حل کنیماینکه چرا ما باید الستیک در گمرک داشته باش

شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعتراض روزهای  سیدحسن حسینی
داران، تعهداتی توسط وزارت راه  های گذشته کامیون بعد از اعتصاب ماه“: اخیر کامیونداران گفت

هایی در  داران داده و حرف ای به کامیون ونقل جاده ویژه سازمان راهداری و حمل و شهرسازی به
داران در  های کامیون از طرفی تعهدات دولتی عملی نشده و نیازمندی. حمایت از آنها زده شد

توجه  ها به اندازه افزایش قابل رشد کرایه. ونقل مورد توجه جدی قرار نگرفته است حوزه حمل
 .”دکی و الستیک نبوده استقطعات یقیمت 

  :با پایان مرخصی؛ نرگس محمدی به زندان اوین بازگشت -*

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=89159 



نرگس محمدی، :  آمده است  ۰۳۷۹مهر  ۰  يکشنبهبرپایه خبر سایت اخبار روز در تاریخ 
ه به مرخصی کوتاه مدت اعزام نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که در روز چهارشنب

  .شده بود، امروز با پایان مدت مرخصی و عدم تمدید آن به زندان اوین بازگشت
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

 ، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، با پایان دوران۰۳۷۹مهرماه  ۰
  .مرخصی سه روزه به زندان اوین بازگشت

با تمدید “: تقی رحمانی همسر نرگس محمدی طی یادداشتی در این خصوص گفت
او از بیماری فلج عضالنی و بعد تشنج بعد از فلج رنج . مرخصی نرگس محمدی موافقت نشد

وکیل وی،  به نظر. این بیماری در کنار آمبولی ریه نیاز به مداوا و رسیدگی دارد. برد می
کنون چنین نشده  تاتواند شامل آزادی مشروط شود که  نرگس محمدی در حال حاضر می

  .”است
ای خطاب به دادستان تهران از  پیش از این عذرا بازرگان، مادر این فعال حقوق بشر در نامه

  .برای دیدار با پدر موافقت کنندمسئوالن خواسته بود تا با مرخصی فرزندش 
مردادماه مسئوالن زندان از اعزام نرگش محمدی به پزشک  ۰۲ره است، در تاریخ الزم به اشا

مردادماه در پی  ۰۰مغز و اعصاب جلوگیری کردند اما این فعال حقوق بشر زندانی در تاریخ 
  .بیمارستان امام خمینی اعزام شدوخامت حال عمومی به 

بیمارستان منتقل شده و تیرماه نیز به  ۷گفتنی است نرگس محمدی پیشتر در تاریخ 
  .زندان اوین بازگردانده شده بودپس از انجام عمل جراحی به  ۰۳۷۹تیرماه  ۰۴شنبه  پنج

راد وکیل نرگس محمدی درخصوص آخرین اقدام حقوقی انجام شده در  تر محمود بهزادی پیش
 ۰و سال  ۳گذرد و حدود  ماه از مدت بازداشت موکلم می ۴سال و  ۶“: پرونده موکلش گفت

این در حالی است که با وجود امکان استفاده از . ماه از مدت محکومیتشان باقی مانده است
رغم درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن  آزادی مشروط برای موکلم، علی

  .”موافقت نشده است
 سال زندان محکوم شد ۰۶توسط دادگاه انقالب تهران به ۰۳۷۲نرگس محمدی در اردیبهشت 

بوده ( لگام)سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام  ۰۸که 
تشکیل جمعیت با »دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام . است

  .اعالم کرد« رهم زدن امنیت کشورهدف ب
  آمیز و مغرضانه خصومت نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی

پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات  نسبت به وی داشته و به طرزی بی
او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه . کرده است وزارت اطالعات دفاع 

  .غییر احکام الهی متهم کرده استهایش علیه مجازات اعدام، به تالش برای ت فعالیت
اجتماع و تبانی علیه امنیت »سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام  ۶همچنین 

های مسالمت آمیز حقوق  بوده است که اساس آنها نیز فعالیت« تبلیغ علیه نظام»و « کشور
ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در  بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه

های زندانیان محکوم به اعدام،  زندان جهت حمایت از خانوادهآمیز مقابل  تجمعات مسالمت
جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت  ارتباط با دیگر فعاالن حقوق بشر من

. ۰۳۷۰آمیز علیه اسیدپاشی و مالقات با کاترین اشتون در سال  در اعتراضات مسالمت
سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه  ۰۶دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم  ۳۶شعبه 
  .یید کردتأ ۰۳۷۲

  .توسط دیوان عالی کشور رد شد ۰۳۷۶ماه  درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت
 

 : گان کامیون را می توان از این سند منتشره دریافت دنمایش قدرت اعتصاب  رانن -*



 

از  :آمده استو تحقیقات بازاریابی  برنامه ریزی از قول غالمرضا طاهری ، مدیردر این سند 
) موقعیت ،محصوالت این شرکت  7188علیرغم اعالم بار روزانه بیش از  ۷۹تاریخ اول مهر 

.  است و موجب انباشت محصواالت تولیدی هحمل نگردید( شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
ت رفع فوری این خواهشمند است تدابیر الزم جه... . ه است احتمال توقف خطوط تولید گردید

 . مشکل به کار گرفته شود
 
 هزار ۲۳۳ پرداختدر خصوص تجمعات اخیر کشاورزان شرق اصفهان مطرح شد؛ -*

 :کرد خشمگین را کشاورزان محصولی بی ماه ۵۲ از بعد خسارت تومان

  

ن شرق اصفهان چند روزی کشاورزا: آمده است ۷۹مهر  ۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
رود، دست  شان از زاینده های قانونی و دیرینه شود که در اعتراض به عدم بازگرداندن حقآبه می

اسفند امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان   .اند به تجمعاتی اعتراضی زده
آنها . برگردانندشان را  اند حقآبه کشاورزان تصیم گرفته: اظهار داشت در همین رابطهاصفهان 

هر چقدر که تاکنون منتظر ماندند و فکر کردند که برای مثال، با مصوبه شورای عالی آب و یا 
های مختلف و  به دادگاه. شورای امنیت کشور، وضعیتشان بهتر خواهد شد اتفاق مثبتی نیفتاد

د، با دیوان عدالت اداری شکایت بردند، به کمیسیون کشاورزی و انرژی مجلس رجوع کردن
فکر کردند وزارت . گفتگو کردند اما وضعیت بهتر نشد، الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی

های اضافه آب برای دیگر فضاها، اقدامی موثر انجام خواهد داد اما این  نیرو برای جبران تخصیص
کنند اقدامی موثر جهت جلوگیری از  اکنون جمع شده، تالش می کشاورزان .اتفاق هم نیفتاد

امیدواریم دولت عاقالنه برخورد کند و . آب در مسیر رودخانه انجام دهند رویه های بی برداشت
متاسفانه اقدام اخیر : بیان داشت وی....با اقدامی مناسب، از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند

 ۲۸۸ماه که کشاورزان نتوانستند محصولی برداشت کنند و  ۰۲الی  ۰۴مسئوالن که بعد از 
اینکه کشاورزان ناامید . شان شد مان خسارت به برخی از آنها داده شد، باعث خشمهزار تو

این اقدام موجب . شدند و به فکر اعتراض و حرکت افتادند ریشه در همین اقدام اخیر داشت
 .خواهند تفریح کنند اند و با آنها می شد کشاورزان احساس کنند که به بازی گرفته شده

 :کار نیست، تدارک اعتراض سراسری راهکار استاحتکار خانگی چاره  -*
 

دو روز پیش در یکی از شهرها به کامیون : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
موارد مشابه در مورد برنج، روغن، نوار بهداشتی، دستمال . حمل سیب زمینی یورش بردند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673967-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673967-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7


 .کاغذی هم دیده شده است
 .را در بازار شدیدا افزایش داده است کمبود شدید رب گوجه فرنگی قیمتش

 تومان رسیده است 788هزار و  77مهر به  1قیمت مرغ امروز جمعه 
 .برخی از فروشگاهها محدودیت میزان فروش کاالهای کمیاب اعالم کرده اند

کمیابی . فقط بازاریان و بازرگانان و واردکنندگان عمده نیستند که اقدام به احتکار می کنند
ر اثر هجوم مردم وحشت زده از خطر قحطی و بروز جنگ به کاالهایی که در اثر سقوط کاالها د

احتکار . روزانه ارزش پول دائما گران تر می شوند، زمینه احتکار خانگی را فراهم کرده است
 .خانگی عمال احتکار تجار عمده فروش را تکمیل کرده است

یش تقاضا در بازار، قیمت ها را شدت می احتکار خانگی، مثل هر شکل دیگر احتکار، با افزا
 .دهد، کمیابی را بیشتر می کند، و شرایط را برای قحطی مهیاتر می سازد

در شرایطی که قیمت همه چیز به شکل سرسام آور باال می رود به جز مزد کارگران، معلمان، 
 پرستاران، کارمندان، و مستمری بازنشتسگان تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی؛

در شرایطی که دولت و مجلس و مجموعه حاکمیت، مردم را به طور کلی در غرقاب مشکالت 
به حال خود رها کرده و فقط مشتی وعده های بی سروته و حرف و سخنرانی تحویل می 

دهند؛ با احتکار خانگی، مهاجرت داخلی، خودکشی و خودسوزی، فحش و ناله و ناسزاگویی 
چاره اعتراض جمعی همه مزد و حقوق بگیران علیه عامالن راه . صرف مشکلی حل نمی شود

  .این وضعیت فاجعه بار است
هیچ شهروندی نمی تواند با انباشتن یخچال و تبدیل بخشی از خانه اش به انبار برنج و روغن 

 و کنسرو و پوشک بچه از کمیابی و نهایتا قحطی بگریزد
 .بغل دستی، خودش را آزاد کند هیچ فرودستی نمی تواند با پا گذاشتن روی فرودست

هیچ بخشی از مزد و حقوق بگیران به تنهایی نمی تواند مطالبات خود بدست آورد و حق اش 
 .را از حاکمیت بگیرد

هیچ نهاد مستقل صنفی و مطالبه گر سازمان یافته ای به اتکای سازمان یافتگی خود نمی 
 قتی و بازگشت پذیر پیشروی کندتواند فراتر از پیش روی های معدود و دستاوردهای مو

جنبش مطالباتی به جایی رسیده که ناگزیر است به فوریت، همگرایی به قصد اعتراضات 
. نیرومند و سراسری را به شیوه ای که کمترین هزینه را دربرداشته باشد در کانون توجه بگذارد

می شویم، یا اصال  یا گسترده وسراسری و پرشمار وارد میدان: معادله شرایط حاضر این است
نمی توانیم حتی برای مطالبات اخص و موردی هم وارد میدان شویم و انتظار موفقیت داشته 

 .باشیم
راهکاری جز تدارک اعتراض سراسری اردوی بزرگ دهها میلیونی کار و زحمت کشور و 

 .همگرایی همه تشکل های مستقل موجود به قصد دستیابی به این هدف باقی نمانده است
@ordoyekar 

افزایش قیمت / عرضه مستقیم روغن موتور به کامیونداران:فعال صنفی خبر داد -*
 :نداریم

https://www.mehrnews.com/news/4416777 

 
 

دبیر انجمن ، حمیدرضا خلیلی : آمده است ۷۹مهر  ۰، در تاریخ خبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
ها،  برای حل مشکل کامیون داران و تأمین روغن مورد نیاز آن: های روغن سازی گفت پاالیشگاه

با بیان اینکه هم وی  .وغن سازی آغاز شده استهای ر عرضه مستقیم کاال از جانب شرکت
می ر ظرفیت تولید و توزیع فعالیت شرکت اصلی تولیدکننده روغن در کشور با حداکث ۴اکنون 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.mehrnews.com/news/4416777/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4416777/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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محصوالت روانکار هیچ تغییر قیمتی نداشته و تمامی محصوالت با قیمت : گفتوی . کند 
تقیم کاال نیز آغاز شده است وی با بیان اینکه طرح عرضه مس.مصوب به بازار عرضه می شود

دو شرکت بزرگ تولیدکننده روانکارهای دیزلی محصوالت خود را با قیمت مصوب در : گفت
وی با بیان اینکه ممکن است عده ای از شرایط موجود .پاالیشگاه به مشتریان عرضه می کنند

االی خود را با سودی سوء استفاده کنند و با احتکار کاال بخواهند قیمت ها را باال ببرند و یا ک
به عنوان دبیر انجمن پاالیشگاه های روغن سازی اعالم : غیر متعارف به فروش برسانند، گفت

می کنم این مسأله تخلف محض است و قطعاً موارد را از طریق مراجع ذی ربط پیگیری 
 ....خواهیم کرد

 
 :معترضان/کشور آهن راه فنی ابنیه خطوط کارگران اعتراض جدید دور آغاز -*

 هستیم مان مزدی مطالبات فتدریا خواستار

 

جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی : آمده است ۷۹مهر  ۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، از شروع دور جدید تجمعات صنفی خود و همکارانشان خبر  راه

کارگران خطوط ریلی شاهرود  (هفتم مهر ماه/ شنبه)به گفته این کارگران، از صبح دیروز .دادند
و چند خط ریلی دیگر با برپایی یک تجمع صنفی در محل کار خود، انتقاد خود را نسبت به 

کارگران .شان اعالم کردند های پیمانکاری در پرداخت مطالبات مزدی عملکرد مدیریت شرکت
فرما طلبکارند، کم دو ماه معوقات مزدی به همراه بیمه و سنوات خود را از کار معترض که دست

 .مان هستیم خواستار دریافت مطالبات مزدی: گویند در ادامه می

 :نشده« نهایی»هم « بسته های حمایتی»دستمزدها را افزایش نداده اند،  -*
 

هزار تومان  77در حالی که قیمت دالر بیش از : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
ید الیه های محروم و دارندگان درآمدهای ثابت از بین رفته، درصد قدرت خر 18است و بیش از 

را « بسته های حمایتی»نه با افزایش فوری دستمزدها موافقت کرده اند نه حتی همان 
محسنی بندپی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران . اجرایی کرده اند

ست، بلکه دولت به دنبال حمایت های اکنون بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نی»: گفته بود
 «اجتماعی از این قشر است

های حمایتی هستیم  در حال بررسی جزئیات بسته»: جمعه به ایسنا گفتدو روز بعد تر  او 
به محض تصویب نهایی جزئیات را به مردم اعالم . اما هنوز نهایی و مشخص نشده است

 «.کنیم می
رداب مشکالت فقر و گرانی به حال خود رها کرده اند و دولت و نهادهای حکومتی مردم را در گ

  .قدرت کنترل ارز و مقابله با کاهش روزافزون قدرت خرید مردم را ندارند
@ordoyekar 

 بالتکلیفی به اعتراض در کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان تجمعات -*
 :باز هم تکرار شد  ماهه یازده مزدی مطالبات و ستانبیمار

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673991-%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-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/673991-%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-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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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-9/674093-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87


 

تجمع اعتراضی کارکنان و پزشکان :  آمده است ۷۹مهر  ۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج، با حضور تعدادی از جانبازان، ایثارگران و اعضای 

این تجمع همچون دفعات قبل، در .ادامه یافتور برای چندمین دخانواده شهدای استان البرز 
اعتراض به وضعیت بالتکلیف بیمارستان و عدم تسویه مطالبات مزدی کارکنان و پزشکان آنجا 

نفر است که جدا از کارکنان،  ۳۸۸جمعیت معترضان حاضر در تجمع بالغ بر .برگزار شده است
تعدادی از پزشکان . در میان آنها حضور دارندای از افراد ایثارگر، جانباز و خانواده شهدا هم  عده

بیمارستان که بین یک الی دو سال مطالبه پرداخت نشده دارند، از دیروز تاکنون در تجمع حضور 
تجمع امروز در مقابل بیمارستان، در خیابان شهید بهشتی که خیابان اصلی روبروی . اند یافته

برای نشان دادن اعتراضاتشان، شعارهای کنندگان  تجمع.بیمارستان است، برگزار شده است
مگر این شهر "، "آیی استاندار کجایی، چرا در تجمع ما نمی: "دهند ازجمله مختلفی سر می

نیروی "، "نیروی انتظامی، حمایت، حمایت"، "حاکم نداره بیمارستان را از این وضع درآره
 ". جا جا همین انتظامی، تشکر تشکر، تا فردا همین

نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار حمایت جدی دولت از  ۵۲۳ -*
 :داران شدند کامیون

https://www.mehrnews.com/news/4416580 
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت  :آمده است ۷۹مهر  ۰به گزارش خبرگزاری دولتی  مهر ، در تاریخ 

مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس  رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز بیانیه نمایندگان
متن این بیانیه .امضاء رسیده، قرائت کرد ۰۲۳جمهور، در حمایت از کامیونداران را که تاکنون به 

در شرایطی که اولویت امروز کشور، حل مشکالت ؛  آقای رئیس جمهور» :به شرح زیر است
وز جبهه اقتصادی اقتصادی است، آمادگی، هماهنگی و انسجام فرماندهان و مدیران دلس

در این راستا عدم ساماندهی و رفع  .کشور می تواند ما را از موانع پیش رو عبور دهد
هزار نفر در روزهای اخیر، حمل و نقل  ۴۸۸مشکالت صنف کامیونداران با جمعیتی بالغ بر 

ه سوخت و کاال را در کشور مختل کرده در صورتی که با تدبیر به موقع می توان جلوی این گون

 .مسائل را گرفت و مانع نارضایتی شد

مطالبات به حق رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری باید مورد حمایت جدی قرار 
افزایش قیمت اقالم و قطعات مورد نیاز وسایل حمل و نقل سنگین و پایین بودن نرخ کرایه  .گیرد

به فعالیت خود ادامه دهند های حمل و نقل، موجب شده است که این صنف زحمتکش نتوانند 
و ضرورت دارد که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنان تهیه و 

پلیس راهور ضرورت دارد که این قشر را بیشتر مورد حمایت قرار داده و ناجا هم  .تدوین شود
برای حمایت  سازمان تامین اجتماعی .در ایجاد امنیت جاده ای تالش بیشتری داشته باشد

 «.بیمه ای آنان و دولت در جهت تهیه اقالم مورد نیاز کامیونداران اقدام فوری نماید

 بالتکلیفی به اعتراض در کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان تجمعات -*
 :باز هم تکرار شد  ماهه یازده مزدی مطالبات و بیمارستان
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تجمع اعتراضی کارکنان و پزشکان :  آمده است ۷۹مهر  ۰ار ایلنا، در تاریخ به گزارش خبرنگ
بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج، با حضور تعدادی از جانبازان، ایثارگران و اعضای 

این تجمع همچون دفعات قبل، در .ادامه یافتبرای چندمین دور خانواده شهدای استان البرز 
ف بیمارستان و عدم تسویه مطالبات مزدی کارکنان و پزشکان آنجا اعتراض به وضعیت بالتکلی

نفر است که جدا از کارکنان،  ۳۸۸جمعیت معترضان حاضر در تجمع بالغ بر .برگزار شده است
تعدادی از پزشکان . ای از افراد ایثارگر، جانباز و خانواده شهدا هم در میان آنها حضور دارند عده

دو سال مطالبه پرداخت نشده دارند، از دیروز تاکنون در تجمع حضور بیمارستان که بین یک الی 
تجمع امروز در مقابل بیمارستان، در خیابان شهید بهشتی که خیابان اصلی روبروی . اند یافته

کنندگان برای نشان دادن اعتراضاتشان، شعارهای  تجمع.بیمارستان است، برگزار شده است
مگر این شهر "، "آیی اندار کجایی، چرا در تجمع ما نمیاست: "دهند ازجمله مختلفی سر می

نیروی "، "نیروی انتظامی، حمایت، حمایت"، "حاکم نداره بیمارستان را از این وضع درآره
 ". جا جا همین انتظامی، تشکر تشکر، تا فردا همین

پرونده تهدیدکنندگان کامیونداران به سرعت :معاون اول قوه قضائیهاژه ای  -*
 :شود رسیدگی و حکم صادر می

 
786https://www.mehrnews.com/news/4416 

غالمحسین  :آمده است ۷۹مهر  ۰زنجان ، در تاریخ / به گزارش خبرگزاری دولتی  مهر 
پرونده : محسنی اژه ای از برخورد شدید با تهدیدکنندگان کامیونداران خبر داد و گفت
وی با بیان  ....تهدیدکنندگان کامیونداران به سرعت رسیدگی و احکام آنها صادر خواهد شد

بدنبال ضربه زدن به نظام جمهوری  fatf به هسته ای و یک روز به بهانهاینکه دشمن با حر
حقوق بشر و همه بهانه های دیگر تنها ابزاری در دست دشمن : اسالمی ایران است، افزود

است برای تحت فشار قرار دادن ملت و نظام و باید توجه داشته باشیم که دشمن با ماهیت 
هانه های مختلفی را دستاویزی برای ضربه زدن به اسالم مشکل دارد و به همین خاطر ب

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه با سرعت و دقت به پرونده های  ....کشور قرار داده است
امروز باید به پرونده های مهم که مردم درخواست : فساد اقتصادی رسیدگی می کند، گفت

مردم داده شود که قوه قضائیه در کنار  رسیدگی به آن را دارند، رسیدگی شود تا این اعتماد به

 .مردم بوده و با مجرمان برخورد قاطع خواهد داشت

پرونده : معاون اول قوه قضائیه از برخورد شدید با تهدیدکنندگان کامیونداران خبر داد و گفت
اژه ای تاکید  .تهدیدکنندگان کامیونداران به سرعت رسیدگی و احکام آنها صادر خواهد شد

شمن امروز دست به شیطنت های بزرگی زده است و عده ای، کامیونداران را در کوچه د: کرد
و خیابان و یا در جاده ها تهدید می کنند که با این عوامل خرابکار با اشد مجازات برخورد خواهد 

 .شد

 :ماه رسید ۵۱حقوق معوقه کارگران شهرداری الشتر به  -*
 

 :ه به خبرگزاری مهر گفتهشریف خسروی فرماندار سلسل: اردوی کار
های درآمدی شهرداری  ضعف. ماه رسیده است ۰۰حقوق معوقه کارگران شهرداری الشتر به 

https://www.mehrnews.com/news/4416786/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4416786/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4416786/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4416786/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


دهد؛ بسیاری از مصوبات استاندار قبلی  کفاف پرداخت حقوق کارگران شهرداری را نمی
 های اجرایی ملزم به انجام این مصوبات هستند  اجرایی نشده است و دستگاه

 فرهنگی در شهرستان سلسله فاقد متولی است اداره میراث
کند تاکنون  اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث تونل اسپژ که الشتر را به بروجرد وصل می

 .تخصیص نیافته است
ای از فاز دوم شهرک صنعتی الشتر را بدون  های صنعتی استان بخش عمده شرکت شهرک

 ورشیدی واگذار کرده استهای خ هماهنگی با شهرستان برای احداث پنل
 شود در پرداخت تسهیالت عشایری و روستایی بر اساس رسته عمل نمی
 ای ناقص دارد شهرستان سلسله تنها یک بیمارستان یک پزشک عمومی و داروخانه

 خاطی فرد پیگیر :گرگان شهرداری/گرگان در بار این دستفروش شتم و ضرب -*
 :هستیم

 

ماموران سد معبر شهرداری گرگان در : آمده است ۷۹مهر  ۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا؛ 
روابط .ام شهر این شهر با دستفروشانی که بساط پهن کرده بودند، درگیر شدندبلوار حس

ماموران شهرداری به : عمومی شهرداری گرگان امروز یکشنبه در توضیح این ماجرا گفته است
علت شکایت مردمی مبنی بر سد معبر و اخالل در کسب و کار کاسبان منطقه و مشکل 

شهردار گرگان دستور پیگیری اتفاق و فرد : فوالدیان افزود .ترافیکی به منطقه اعزام شده بودند
 .خاطی را داده است

  :تالش های ترمیم مزد برباد رفته و شکاف مزدی عمیق تر شده است -*
 

رییس   محسن باقری عضو هیئت مدیره و نایب:آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 :ان تهرانکانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار است

درصد از ارزش پول ملی کشور کاسته  ۴۳۸ماه اخیر، به گواه کارشناسان  طی تقریبا هفت
 شده و کارگران هم به شدت در مضیقه قرار دارند

تالش نمایندگان کارگران در جلسات تعیین دستمزد انتهای سال گذشته در پر شدن بخشی از 
تر و  ا بر باد رفت بلکه شکاف مزدی عمیقشکاف مزدی در پی نوسانات اخیر اقتصادی، نه تنه

 .سبد معیشتی کارگران دچار بحران جدی شد
عدم هماهنگی دولت با اعضای شورای عالی کار و قطع کردن جریان مذاکرات بر سر تعیین 

  .شود تنها یک توهین آشکار است، بلکه زیر پا گذاشتن قانون هم محسوب می دستمزد، نه
گونه اقدامات وزارت کار، عواقب سختی برای خود جامعه هم در  ندلسرد شدن کارگران از ای

 پی خواهد داشت
های وزارت کار در افزایش دستمزدها این شائبه را ایجاد کرده که آنها این  اقدامات و تعلل

  .اند مساله را صرفاً در راستای ایجاد یک دلخوشی الکی در جامعه کارگری مطرح کرده
چنین  یک. توان رفع نمود ا کاهش یافته و آن را با وعده و وعید نمیقدرت خرید کارگران واقع

همراه شایعاتی که در رابطه با افزایش مجدد نرخ ارز وجود دارد، کارگران را به  مشکالتی، به
 .کند شدت نگران کرده، و تولید را هم با رکود و ورشکستگی مواجه می

کنیم  به افزایش دستمزد با توجه به رویکرد فعلی دولت، خیلی خوشبین نیستیم اما فکر می
دولت برای حفظ ظاهر هم که شده، باید در این جلسات حضور یابد تا مذاکرات روال عادی 

. طور دقیق و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرند خودشان را طی کرده و مطالبات کارگران به

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674151-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674151-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674151-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 ایلنا/
@ordoyekar 

 
 :شد روز دومین وارد اهواز شهرداری پیمانی کارگران اعتراض -*

  

 

برخی منابع کارگری در شهرداری  : آمده است ۷۹مهر  ۰در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
از کارگران پیمانی فضای سبز مناطق هشت، سه و چهار شهرداری   اهواز خبر دادند، جمعی

های اعتراضی خود را  یت شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، بار دیگر تجمعاهواز که تحت مسئول
این کارگران مقابل ساختمان مرکزی شهرداری  .در مقابل ساختمان استانداری از سر گرفتند

شود که مشکل اصلی  به نقل از کارگران شهرداری اهواز گفته می .تجمع کرده بودند  اهواز
همچنین .ستمزد و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی استآنها به تاخیر افتادن سه ماه د

های تیر، مرداد و  براساس اطالعاتی که از سوی این منابع گزارش شده است دستمزد ماه
شهریور کارگران پیمانی شهرداری اهواز به تاخیر افتاده و در این زمینه کارفرما اهمیتی به 

 .دهد پرداخت مطالبات معوقه انها نمی

 : مع دانشجویان ارشد به خاطر شهریه اضافی در ساختمان مرزی دانشگاهتج -*

 
دانشجویان ارشد دانشگاه تهران  : آمده است ۰۳۷۹مرداد  ۷شنبه  سهبرپایه خبر منتشره 

 مهر در اعتراض به گرفتن شهریه اضافی در ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند 7امروز 

با حکمی از سوی  ۵۳۹۱مرداد  ۹شنبه  روز سه فرهاد میثمی، فعال مدنی در -*
 . دادسرای اوین بازداشت و تحویل وزارت اطالعات شد ۵شعبه 

فرهاد میثمی یک روز پس از بازداشتش از تاریخ دهم مرداد ماه در اعتراض به بازداشت و 
در بند روز در سلول انفرادی  ۰۸او . زد( تر)اتهاماتی که به او تفهیم شد، دست به اعتصاب غذا

  .زندان اوین منتقل شده است( عمومی)سپری کرده و پس از آن به بند چهار  ۰۸۷
او متهم . سه اتهام به این فعال مدنی در شعبه هفتم دادسرای زندان اوین تفهیم شده است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674297-%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-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674297-%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-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی با سر »به 
« توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضرروی اسالم»و « ر علیه نظامتبلیغ ب»، «لخت

  .شده است
های  کتاب ۰۸و  ۹۸او در دهه . ساله، فعال مدنی، معلم و پزشک است ۴۰فرهاد میثمی، 

 .سازان منتشر کرد درسی و آموزشی کنکور را در انتشارات آینده
@ordoyekar 

هشدار محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی نسبت به وضعیت خطرناک  -*
 :جسمی دکتر فرهاد میثمی 

 
 به نام خداوند جان و خرد 

وی . گذرد روز از اعتصاب غذای فعال مدنی و زندانی سیاسی دکتر فرهاد میثمی می ۲۸حدود 
قضایی و عدم امکان دفاع موثر از طریق انتخاب وکیل اقدام به  که در اعتراض به رویه ناعادالنه

برد و گفته  این عمل کرده است، در حال حاضر در وضعیت بسیار وخیم و خطرناکی به سر می
شود که پزشکان زندان اوین بر ضرورت بستری شدن ایشان تاکید نمودند اما ظاهرا مقامات  می

های خارج از زندان که دارای امکانات  ن به بیمارستانقضایی دستور الزم را برای اعزام ایشا
  .کنند الزم برای درمان باشد صادر نمی

برد و  هاست از بیماری کلیت زخمی رنج می شود این فعال مدنی سال از آنجایی که گفته می
کیلوگرم وزن کم کرده و وضعیت فشار خون، ضربان نبض و  ۰۸طی مدت اعتصاب غذا نزدیک به 

یم حیاتی وی نیز به شدت نگران کننده است و با توجه به اینکه از هفته گذشته از سایر عال
ها برای بروز اتفاقات ناگوار بیش از پیش تشدید  کند، نگرانی پذیرش سرم نیز خودداری می

  .شده است
لذا اینجانبان ضمن اعالم هشدار از مسئوالن ذیربط در دستگاه قضایی تقاضا داریم تا سریعا و 

ن فوت وقت موافقت خود را برای اعزام ایشان به بیمارستان مناسب اعالم نمایند تا از بروز بدو
  .احتمالی فاجعه جلوگیری شود

 ۴۴زندان اوین، بند -بندان ایشان؛ محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی هم

 
 :شکل تازه ای از استثمار کودکان کار  -*
 

بهره کشی از کودکان کار شکل های تازه ای  :مده است آ اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
پیدا می کنه و با نوع جدیدی از استثمار کودکان کار روبرو هستیم؛ به این صورت که برخی 

ها در ازای دادن مبلغی ناچیز به این کودکان، ازشون میخوان جلوی مغازه بایستن  سوپرمارکت
بعدهم که عابر میخره، ! وان براشون چیزی بخرهو از عابرانی که رد میشن با گریه و زاری بخ

 !اون جنس رو از کودک میگیرن و میذارن سرجاش

 :بحث افزایش حقوق کارگران اکنون در دستورکار نیست :سرپرست وزارت کار  -*
 

با لغو صریح چانه زنی در شورای عالی کار از سوی سرپرست وزارت کار، تنها راهکاری که 
سازماندهی اعتراض هر چه گسترده تر همه مستمری، مقرری و  باقی می ماند تدارک و

  دستمزد بگیران بر محور مطالبه ترمیم فوری دستمزد است
حاصله « توافق»محسنی بندپی همه بحث های مربوط به ترمیم حداقل دستمزد و : اردوی کار

اکنون »: گفتهدر این شورا را ملغی اعالم کرده و در حاشیه جلسه امروز دولت به خبرنگاران 
بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت های اجتماعی از این 

 «.قشر است
دیده شده اند و در کل ( بسته های حمایتی)حداقل بگیران در قالب حمایت های اجتماعی »

 «.دولت بررسی می کند و پس از آن اعالم خواهد شد
در « چانه زنی»از سوی وزارت کار و دولت و منتفی شدن با کنار گذاشته شدن ترمیم مزد 

از طریق شورای عالی کار بر محور ترمیم مزد، تنها راهکاری که باقی می ماند تدارک و  «باال»

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


سازماندهی اعتراض هر چه گسترده تر همه مستمری، مقرری و دستمزد بگیران است که 

 قدرت خریدشان با سقوط ارزش پول نابود شده است

  :تهدید رانندگان اعتصابی و بازداشت فراخوان دهندگان اعتصاب بازار -*
 

و صدور « برخورد»پس از قوه قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی هم امروز رانندگان اعتصابی را به 
ناجا » حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که  .تهدید کرد« حکم سنگین»

کسانی که » :گفته« اند ناسایی کرده و بخشی از آنها نیز دستگیر شدهتعدادی از افراد را ش
شوند، مصداق بارز فتاح الطریق بوده و قطعا باید بداند  ها مانع حرکت خودروها می در بین راه

که همانطور که دادستان محترم اشاره کرد حکم سنگینی برایشان صادر شده و با آنان برخورد 
 .«شود می

با اقدامات » :شت تعدادی از فراخوان دهندگان اعتصاب بازار خبر داد و گفتاشتری از بازدا
ها شناسایی شده و آنها که در داخل کشور بودند، دستگیر شدند که  پلیس برخی از این گروه

 «.برخوردهای الزم نیز با آنها صورت گرفت
د متعددی را از مخالن نظم و امنیت اقتصادی افرا»وی همچنین گفته که نیروی انتظامی 

 .«.دستگیر کرده و به دستگاه قضایی تحویل داده است

 نیازمند نداریم، درآمد/طلبکارند مزدی مطالبات ماه ۶ لوشان شهرداری کارگران -*
 :هستیم مسئوالن کمک

 

نائب رئیس شورای « جبار چگینی» : آمده است ۷۹مهر  ۷در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
طی شش ماه گذشته شهرداری لوشان حتی شش جواز ساخت صادر  :گفت  شهر لوشان

شان از اجاره کارخانه آسفالت و در حال حاضر درآمد مستقیم شهرداری لو: نکرده است، افزود
شود که حتی جوابگوی هزینه پرداخت نیمی از دستمزد  جایگاه سی ان جی تامین می

مشکالتی که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران بوجود آمده : وی افزود.شود کارگران نمی
رای ناشی از عملکرد مدیریت شهرداران سابق است با این حال پیگیری اعضای شورای شهر ب

بروزرسانی مطالبات کارگران ادامه خواهد داشت و در این زمینه نیازمند حمایت بیشتری 
میلیارد  ۲با بیان اینکه شهرداری لوشان کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر حدود .هستیم

تومان به پیمانکاران و سایر نهادهای دولتی همانند تامین اجتماعی و دارایی بدهی دارد، 
کنم تا  ه عنوان نائب رئیس شورای شهر لوشان دست یاری به سوی مسئوالن دراز میب: گفت

موقع دولت  این عضو شورای شهر لوشان در خاتمه با بیان اینکه تعهدات به... .به ما کمک کنند
یکی دیگر از در آمدهای مالی : در پرداخت سهم شهرداری بسیار کارساز است، گفت

شود  است که از سوی اداره دارایی پرداخت می« پول سوخت»شهرداری لوشان تحت عنوان 
با این حال اگر این پول هرچه سریعتر به . است به تاخیر افتاده  که آنهم حدود شش ماه

 . آید می اخت یک ماه از طلب کارگران فراهمامکان پرد  لوشان پرداخت شود  شهرداری

  :نوسان ارز در تهران منجر به سکته دو نفر شد  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674282-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674282-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
وبا پول  به گفته شاهدان عینی دونفرازشهروندانی که اخیرا خانه های مسکونی خودرافروخته 

امروزدربازارتهران دچارسکته    هزارتومانی خریدند به دلیل کاهش ناگهانی قیمت؛۰۷آن دالر 
  قلبی شدند

  :کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران -*

اکتبر  1به مناسب فرا رسیدن  یرانا فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورایآگهی نامه 
 .معلم روزجهانی

@Farhangianshowra 
 به نام خداوند جان و خرد 

 !فرهنگیان عزیز
 درود بی پایان

، روز جهانی معلم، به تمام فرهنگیان ( پنجم اکتبر)ضمن شادباش به مناسبت سیزدهم مهر 
جهان بویژه همکاران گرانقدر در سراسر ایران زمین، به آگاهی می رساند، شورای هماهنگی 

امیداشت روز جهانی معلم به تشکل های عضو ، اختیار داده است که با توجه در راستای گر
، این روز بزرگ را پاس ۷۹مهر  71تا  77شرایط و امکانات خود با برگزاری همایش در روزهای 

  .بدارند
شورای هماهنگی ضمن قدردانی از حمایت های فعاالن صنفی از شورا، از آنها درخواست می 

و شهرهایی که تشکل صنفی وجود ندارد نسبت به برگزاری همایش در کند در استان ها 
 .شهر خود اقدام نمایند

الزم به ذکر است که طبق گفته و ادعای وزیر آموزش و پرورش، مسئوالن ادارات باید با برگزاری 
 .همایش موافقت و با برگزارکنندگان همکاری نمایند

زاری همایش، ممانعت به عمل آید تشکل ها و در صورتی که در هر استان یا شهرستان از برگ
 .برگزارکنندگان می توانند با توجه به شرایط خود، کنش جایگزین را برای اعتراض انتخاب نمایند

ما از تمام معلمان شاغل و بازنشسته درخواست می کنیم ازطریق کانال رسمی شورای 

 .هماهنگی سایر برنامه های پیش رو را دنبال نمایند

 یرانا فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای
 ۰۳۷۹نهم مهرماه 

@Farhangianshowra 

 به اعتراض/شد روز سومین وارد کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان تجمعات  -*

 دارد ادامه بیمارستان بالتکلیف وضعیت و دستمزد ماه  یازده پرداخت عدم

 

رکنان بیمارستان فوق تخصصی امام کا : آمده است ۷۹مهر  ۷در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
خیابان )خمینی کرج، ابتدا با حضور در محوطه بیمارستان و سپس، در خیابان شهید بهشتی 

شان و وضعیت  ماهه نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی یازده( اصلی روبروی دِر بیمارستان

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Farhangianshowra
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Farhangianshowra
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674597-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674597-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


قاسم طاهری  ه،در همین زمین.اند بالتکلیفی بیمارستان، تجمعی اعتراضی برگزار کرده
به  (نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج)

: ایم هایی است که طی تجمعات روزهای اخیر، پیگیری کرده مطالبات ما همان: ایلنا گفت
رسد و فعالیت مجدد بیمارستان و درآمدن آن  پرداخت مطالبه مزدی کارکنان که به یازده ماه می

بعد از بازدید، دکتر مهدوی در سالن اجتماعات : طاهری افزودقاسم .تکلیفیاز حالت بال
بیمارستان حضور یافت و با رییس بیمارستان، پرستاران، تعدادی از پزشکان و دیگر کارکنان 

حجم مشکالت . در این جلسه، مشکالت کارکنان بیمارستان مطرح شد. بیمارستان گفتگو کرد
یماران و خود بیمارستان، موجبات تاثر خاطر تمامی حاضران، بار ب کارکنان و وضعیت اسف

نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق  .جمله دکتر مهدوی را فراهم آورد من
ای  به گفته دکتر مهدوی؛ طی روزهای آتی، جلسه: تخصصی امام خمینی کرج در پایان، گفت

شورای اسالمی، اعضای شورای شهر  اضطراری با امام جمعه کرج، نمایندگان کرج در مجلس
 .. .و استاندار برای ارائه راهکار جهت حل مشکالت بیمارستان و کارکنان آن برگزار خواهد شد

 :شدند زخمی و کشته فاضالب چاه در کارگر ۲ تعداد  -*

 

در حادثه اول که روز گذشته   : آمده است ۷۹مهر  ۷در تاریخ ایلنا،  رگزاری دولتی خب به گزارش
در شهرستان مبارکه اصفهان بخش دیزیچه رخ داد، چهار کارگر حین کار پاکسازی ( مهر ماه ۰)

و تعمیر چاه فاضالب شرکت سیمان سپاهان بر اثر گاز گرفتگی دچار مسمومیت شدند که در 
در حادثه دیگری که زمان آن به دیروز مربوط .ران جان خود را از دست دادنهایت یکی از کارگ

هللا سعیدی کاشان بر اثر ریزش چاه فاضالب  شود، کارگری حین کندن چاه در خیابان آیت می
نشانی و  مدیر روابط عمومی سازمان آتش)روح هللا فدایی .مجاور جان خود را از دست داد

درباره این حادثه که در یک منزل مسکونی در کاشان اتفاق ( خدمات ایمنی شهرداری کاشان
ساله حین حفر چاه جدید در نزدیکی چاه قدیمی  ۰۶کارگر ی حدودا : ها گفت افتاده، به رسانه
شدن  به گفته وی، اتصال و ریزش چاه قدمی در چاه در حال حفر، باعث مدفون.دچار حادثه شد

 .شد وی  والی و خفگی ساله زیر گل ۰۹کن  چاه

 ۹۱ سال مزد ترمیم خواستار اتوبوسرانی واحد شرکت کارگرانبا انتشار طومار؛ -*
 :مخالفیم رفاه وزارت مایتیح بسته با/شدند

 

کارگران شرکت واحد   : آمده است ۷۹مهر  ۷در تاریخ ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
هزار نفر رسیده است، خواهان  ۰اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار طوماری که به امضای 

 .شدند ۷۹افزایش مجدد مزد سال 

گران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ما کار :متن این طومار به شرح زیر است
یادآوری وظیفه سرپرست وزارت کار و مخالفت با بسته حمایتی رفاهی مد نظرشان و در 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674699-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%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-9/674792-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674792-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85


حمایت از نمایندگان گروه کارگری در شورای عالی کار، خواهانیم هرچه سریعتر سرپرست 
جلسه شورای عالی کار با محترم وزارت کار درخواست نمایندگان کارگران را مبنی بر تشکیل 

را در دستور کار این شورا  ۰۳۷۹موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد مزد سال 
 .قرار دهد

 
 :رئیس فراکسیون کارگری شورای اسالمی شهر تهران -*

 بازنگری برای مشترک ای کمیته تشکیل/است ناگوار بگیران حداقل معیشت وضعیت
 از مختلف های بهانه به پیمانکاران برخی/شهرداری کارگران دستمزد حداقل در

 کنند می خودداری کارگران حقوق کامل اختپرد
 

در « زاده افشین حبیب» :آمده است ۷۹مهر  ۷در تاریخ ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
ابراهیم »، «ناهید خداکرمی»، «محمد علیخانی»جلسه فراکسیون کارگری که با حضور 

مدیر کل « دیحم»مدیرکل خدمات شهری و « عطایی»معاون توسعه منابع انسانی، « شیخ
رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران به منظور رسیدگی به وضعیت معیشت 

بگیران در کشور  وضعیت معیشت حداقل: بگیران در شهرداری تهران برگزار شد، گفت حداقل
هزار  ۰۸۸ناگوار است و باتوجه به اینکه عمدتا پرجمعیت نیز هستند ، با حقوق یک میلیون و 

چند گروه کارگر در شهرداری : اظهار کردوی  . گذرانند ه سختی زندگی خود را میتومان ب
گروهی از آنان به طور مستقیم با خود شهرداری همکاری . تهران در حال فعالیت هستند

گروه دیگر که اکثریت را نیز تشکیل . کنند که ما مستقیما در ارتباط با آنها مسئولیت داریم می
مانکاران شهرداری هستند که بعضا دو الی سه ماه حداقل حقوق را نیز دهند کارگران پی می

بخشی هم نه کارگر پیمانکار بوده و نه مستقیما با شهرداری در حال فعالیت . اند دریافت نکرده
ارایه خدمات هستند و در مورد آنها نیز درآمدشان   هستند؛ مانند خودرو سرویس که در حال

در پرداخت حقوق کارگران از سوی پیمانکاران شاهد هستیم که  :گفتاو .. . جواب گو نیست
های مختلف از پرداخت کامل حقوق کارگران خودداری و  بعضا مرتکب تخلفاتی شده و به بهانه

پردازند که باید نسبت به این امور نیز نظارت کافی صورت بگیرد و در  حدود یک سوم آن را می
پس از .دستگاه قضایی، با پیمانکاران متخلف برخورد کردتوان با هماهنگی  صورت لزوم نیز می

توضیحات ارایه شده از سوی ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و 
زاده پیشنهاد کرد کمیته مشترکی از  عطایی مدیرکل معاونت خدمات شهری، حبیب

ونقل و  هری و حملکارشناسان معاونت فنی، عمرانی، توسعه منابع انسانی، خدمات ش
ترافیک برای بازنگری در وضعیت حداقل حقوق و دستمزد کارگران شهرداری تهران تشکیل و 

 .ظرف مدت یک هفته آینده جلسه خود را برگزار کنند

 : سندی افشاگر در باره اعتصاب رانندگان کامیون  -*

 
نهای گرمه و  ستانامه مدیرعامل شرکت سهامی آلومینیوم ایران به انجمن رانندگان شهر

 .جاجرم، برای معرفی رانندگانی که از حمل بار امتناع نموده اند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674813-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/674813-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/674813-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 :شدند منع خود ارک محل به ورود از پرس تولی کارگر۶  تعداد -*

 

کارگران شاغل در کارخانه  :آمده است ۷۹مهر  ۰۸در تاریخ ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
نفر از همکارانمان از حضور  ۶به دستور کارفرما از روز شنبه، : پرس به خبرنگار ایلنا گفتند تولی

کارفرما به : الم کردندپرس اع همکاران کارگران اخراجی تولی.اند در محل کارشان منع شده
دلیل عدم نیاز، از روز هفتم مهرماه؛ این کارگران را بیکار کرده است اما در واقع ممنوعیت حضور 

های گذشته پیگیر مطالبات  طی هفته  این شش نفر به محل کار پس از آن اتفاق افتاد که آنها
کارگر  ۶ین اظهارات، برپایه ا.مزدی خود و مشکالت به وجود آمده در محل کار خود بودند

سال سابقه کار دارند و همگی به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در  ۰۷تا ۰۲موردنظر بین 
به گفته آنان، .آستانه بازنشستگی قرار دارند، خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند

قات مزدی و پرس تقریبا از ابتدای سال جاری هر چند روز یکبار در اعتراض به معو کارگران تولی
بالتکلیفی در وضعیت شغلی خود در این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف 

 .اند کرده

 بیانیه پنج تشکل کارگری در حمایت از اعتصاب کامیون داران -*
 !با اعتصاب کامیون داران را محکوم می کنیم قضایی- امنیتی- برخوردهای پلیسی

  
سوم اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای  از روز یکم مهر ماه دور

به رغم این که دولت در اعتصاب های پیشین که از یک سال گذشته . کشور شروع شده است
شده است، وعده داده بود که خواسته های آنان را محقق می کند، اما در عمل فقط   آغاز

که با توجه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران  .کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت
شدن شدید مایحتاج زندگی، همچنین گران شدن چند برابری الستیک و لوازم یدکی، معیشت 

آنان بهبود نیافته و خواسته های اصلی آنان که حداقلی ترین حق شان می باشد، تامین 
کی و الستیک، پذیرش سخت افزایش درآمد برای تامین معیشت، لوازم ید: نظیر. نشده است

و زیان آوری شغل شان و بازنشستگی پیش از موعد، حذف دالالن و واسطه ها از چرخه 
 بارگیری که باعث کاهش درآمدشان شده و ایجاد استراحتگاه مناسب در طول راه ها

قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون بسیار  –امنیتی –طی اعتصاب اخیر برخوردهای پلیسی
تعداد بازداشت شدگان . ده و تعداد زیادی از آنان را نیز بازداشت و زندانی کرده اندتشدید ش

و حتی مسئولین عالی قضایی رانندگان را تهدید . تن می باشد ۰۲۸بنابر اخبار رسمی بیش از 
به صدور حکم اعدام کرده اند؛ در حالی که اعتصاب، اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران 

 .رای احقاق حقوق خود می باشدو زحمت کشان ب
ما تشکالت مستقل کارگری، بازنشستگان، فعاالن حقوق صنفی کارگری و معلمان حمایت 

خود را از اعتصاب حق طلبانه کامیون داران و رانندگان کامیون اعالم می کنیم و خواهان برآورده 
قضایی با  -امنیتی -همچنین مقابله پلیسی. شدن فوری خواسته های آنان می باشیم

اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و 
  .شرط بازداشت شدگان و منع تعقیب و تهدید دستگاه قضایی در قبال آنان می باشیم

سندیکای کارگران کشت و  -7سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -7
 -1جمعی از فعاالن صنفی معلمان ایران -1گروه اتحاد بازنشستگان -8فت تپهصنعت نیشکر ه

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 ۰۳۷۹مهر ماه  ۰۸

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675125-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 :کارگران گروه ملی اهواز تجمع اعتراضی بر پا داشتند -*
 

 
 

ماه حقوق  8داخت در اعتراض به عدم پر  ۷۹مهر  ۰۸کارگران گروه ملی اهواز امروز سه شنبه
 مدیریت با وجود راه اندازی تولید حقوق کارگران را پرداخت نمی کند. تجمع اعتراضی برپا کردند

 
 افزایش دلیل به کالله شهرستان در تولیدی واحد ۳ تعطیلی:فرماندار کالله -*

  : شده تمام قیمت
عصر دیروز « محمد حمیدی» :آمده است ۷۹مهر  ۰۸در تاریخ ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش

اکنون  هم: ران اظهار داشتدر جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان کالله در استان مازند
سنگ شکن چهار واحد در  ۲کارخانه آجر و از  ۲کارخانه آجر مستقر در شهرستان کالله،  ۹از 

به گفته وی، باتوجه به گرانی قطعات و تجهیزات و همچنین باال رفتن .شهرستان فعال هستند
داشته " گذار ایهسرم"ای در حمایت از  باید نگاه منصفانه" کاالی تولیدی"قیمت تمام شده 

ها مهمترین مشکل، موضوع مجوز برداشت مصالح است که  شکن در سنگ: وی افزود.باشیم
این نیز به علت اختالف بین امور اراضی و امور آب در اراضی بستری است که به جد در حال 

های تولیدی،  فعال نگهداشتن کارگاه: فرماندار کالله کرد.پیگیری از مراجع استانی هستیم
حمیدی در پایان اعالم .نوط به رفع مشکالت با تعامل ادارات است که پیگیر حل آن هستیمم

 .ها مشغول به کار هستند نفر در این کارگاه ۰۶۰در حال حاضر : کرد

 : ارومیه های مرز در جوان کولبر یک قتل -*

 
اکرم خلیلی سالە اهل ارومیە به نام ۰۰قتل یک کولبر جوان  : است آمده مندرج خبر برپایه

ساکن روستای کوران از توابع منطقه صوماو برادوست ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای 
 . مرزی گزارش شده است 

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اطالعیه فدراسیون جهانی کارگران  -*
 :حمل و نقل در حمایت از اعتصاب کامیونداران

 
، در حمایت از اعتصاب کامیون داران در ITF "مل و نقلفدراسیون جهانی کارگران ح" اطالعیه 

 ایران
نگرانی خود را درباره برخورد دولت ایران با ( اف.تی.آی)فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

دوم اکتبر .) کامیون داران اعتصابی که در هفته ی دوم اعتصاب خود هستند را اعالم میدارد
 (7871دهم مهرماه  -7873

، عمیقا درباره اخبار منتشره مبنی بر (فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل )اف.تی.آی
حدود یکصد و پنجاه راننده به . دستگیری تعدادی زیادی از رانندگان در ایران نگران شده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675008-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675008-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675008-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


علت مشارکت در اعتصاب در شهرهای مختلف دستگیر شده اند که سخنگوی دستگاه 
  .ی سنگین کرده استقضایی آنها را تهدید به مجازات ها
اف با خبر شده است که محمد جعفر منتظری، دادستان .تی.نگرانی جدی تر این است که آی

کل ایران پیشنهاد داده است که افرادی که دست اندرکار راه اندازی اعتصاب بوده اند به اعدام 
توسط این اظهارنظر وی . محکوم خواهند شد زیرا که تهدیدی برای امنیت ملی بوده اند

 .روحانیون دیگری نیز پوشش داده و تکرار شده است
نوئل کوآرد مسوول امور حمل و نقل زمینی در فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اظهار 

بگذارید خیلی واضح اعالم کنیم که تمامی . ما عمیقا نگران این اوضاع هستیم:" میدارد 
سیون جهانی کارگران حمل و نقل هستند اتحادیه های حمل و نقل که زیر مجموعه ی کنفدرا

به صورت جهانی همبستگی خود را اعالم خواهند کرد و همراه و در کنار کامیون دارن در ایران 
 "در مبارزه شان برای کسب مطالبات کارگری خود خواهند بود

و ( منجمله تایر) رانندگان درباره دستمزدهای بسیار کم و پرداخت نشده، قیمت باالی قطعات 
افزایش عمومی قیمت ها به علت اوضاع رو به وخامت اقتصاد در کل کشور، به اعتراض دست 

 .زده اند
تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که صدها کامیون در تهران، 
اصفهان، زرین شهر، دورود، اراک، مرودشت، گرمسار، زرند، کاشان، مرند، بندرعباس، و 

 .ض متوقف شده و دست از حرکت برداشته اندمشهد، به اعترا
http://telegram.me/vahedsyndica 

 7871یازدهم مهرماه  -سندیکای کارگران شرکت واحد: ترجمه و بازنشر از

 :شدپلیس مانع خودسوزی یک جوان مقابل ساختمان شورای شهر تهران  -*

 

فرد جوانی لحظاتی پیش  :آمده است ۷۹مهر  ۰۸در تاریخ  ایسنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
ست به با ریختن بنزین روی خود قصد داشت مقابل ساختمان شورای شهر تهران، د

خودسوزی بزند اما با دخالت به موقع نیروهای پلیس و آتش نشانان مستقر در ساختمان 
اقدام به خودسوزی فردی در  .شورای اسالمی شهر تهران این فرد موفق به خودسوزی نشد

 .مقابل ساختمان شورای شهر تهران با دخالت به موقع پلیس متوقف شد

هنوز علت و  .فاظت شهرداری تهران منتقل شده استاین فرد در حال حاضر به دفتر یگان ح
نیز فردی در مقابل  -شهریور 78-به گزارش ایسنا، ماه گذشته .انگیزه این فرد مشخص نیست

شهرداری تهران اقدام به خودسوزی کرده بود که بعد از چند روز در بیماستان به علت عمق 
ی ملکی خود که شاکی خصوصی نامبرده در اعتراض به دعوا. جراحت و سو ختگی درگذشت

 .داشت، اقدام به خودسوزی کرده بود

 : (اکتبر ۲مهر برابر با ۵۳)گرامی داشت روز جهانی معلم  -*

 !بازنشستگان عزیز و معلمین زحمتکش
گروه اتحاد بازنشستگان به منظور بزرگداشت روز جهانی معلم، برنامه ای را در نظر گرفته 

در این برنامه دعوت می شود تا حق این روز را به جا  است، از شما عزیزان جهت شرکت
 .آوریم
 صبح۷مهر ساعت  ۰۳جمعه : زمان
 پارک الله، کنار مجسمه ابوریحان بیرونی : مکان

tg://resolve/?domain=vahedsyndica


 گروه اتحاد بازنشستگان
۷۹/۹/۰۸ 

 :مدیر مرکز توانمندسازِی آوای ماندگاِر دروازه غار -*
 چند/شدند بیکار خانوار سرپرست زنِ  چهل آب، پولِ  پرداخت در توانینا خاطر به

 کردند اعالم تجاری را ِملک و دیدند را بسته ی کرکره

 

ی  روز گذشته ماموران اداره :آمده است ۷۹مهر  ۰۸در تاریخ ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
ه علت ناتوانی در پرداخت قبض رفتند و ب«غار دروازه ماندگار آوای» آب و فاضالب سر وقتِ 

ست که چهل زن سرپرست خانوار و در معرض  این در حالی. آب، آب این مجموعه را قطع کردند
کودکان این زنان نیز در همین . اند های این انجمن مدنی مشغول به کار بوده آسیب، در کارگاه
 .روند دبستانی و مهدکودک می مجموعه به پیش

به : گوید مدیر این مرکز، در ارتباط با این اتفاق و پیامدهای آن می ،پور اسماعیل اکبر علی
ساله پیش دبستانی  1های  های حرفه آموزی ماندگار تعطیل شد؛ بچه دلیل قطع آب کارگاه

محرومیت از   سوال اینجاست که مسئولیِت هر گونه. هایشان رفتند تعطیل شده و به خانه
ی کیست؟ بارها پیگیری کردیم اما  اِن محروم محله برعهدههای فوق برای بانوان و کودک آموزش

عدد کرکره مغازه که به طرف خیابان باقیمانده است، این مرکز را تجاری  8در نهایت، به خاطر 
ها قبل با کسب  اعالم کردند؛ درحالیکه ملک متعلق به شهرداری و در اختیار ماست و سال

روی ملک و به دلیل کمبود فضا، آن را تبدیل به مکان ها را آوردیم  اجازه از شهرداری، مغازه
ها دیوار کاذب کشیدیم و فقط از بیرون  اداری و مهد آوای ماندگار کردیم و از داخل جلوی کرکره

 ....کرکره نصب شده است
 

واگذاری لیست امضاء به شورای شهر و همچنین شهرداری تهران توسط فعالین  -*
  :سندیکای شرکت واحد 

 
 

دیکای کارگران شرکت واحد پس از جمع آوری بیش از هزار امضا از رانندگان و کارگران برای سن
افزایش فوری دستمزد، آن را توسط اعضای سندیکا در دبیرخانه شورای شهر و همچنین 

 .شهرداری تهران ثبت کرد
yndica@vaheds 

 

  :فراخوان کانون صنفی معلمان ایران -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675013-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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فراخوان شورای  : است آمده  کرمانشاه کار فلز و برق کارگران انجمن تلگرامی کانال گزارش به

هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان برای پیوستن به اعتصابات سراسری در اعتراض به 
  مهر ماه 71وضعیت بد معیشتی در 

@anjomanbfk 
 

( ره)کلیه فروشی کارکنان بیمارستان امام :در جلسه شورای شهر مطرح شد -*
 :کرج

https://www.mehrnews.com/news/4419574 

غدیر مهدوی عضو  :آمده است ۷۹مهر  ۰۰، در تاریخ کرج / مهر گزارش خبرگزاری دولتیبه 
فروش کلیه، عدم نداشتن پول برای پرداخت هزینه زندگی و شهریه " گفت شورای شهر کرج 

کرج بود که در جلسه ( ره)مدارس فرزندان از جمله مشکالت کارکنان بیمارستان امام خمینی 
 ای در این بیمارستان مشاهده کردم، کننده وضعیت ناراحت: گفتوی   .علنی شورا مطرح شد

تابلوی فروش کلیه و عدم نداشتن پول برای پرداخت هزینه زندگی و شهریه مدارس فرزندان 
او همچنین اظهار  .شده از سوی کارکنان شاکی این بیمارستان بود ازجمله مشکالت مطرح

تومان است و هزینه ماهانه حقوق  میلیون ۳۸۸درآمد ماهانه این بیمارستان حدود : داشت 
بیمارستان امام خمینی بطوری که می توان گفت ؛  .لیارد برآورد شده استمی ۰کارکنان حدود 

به دلیل عدم تعیین تکلیف وضعیت کاری از شرایط خوبی برخوردار  کارمند دارد که ۲۸۸حدود 
 ... .نیستند

 :فراخوان و تجمع بازنشستگان کشوری در برابر سازمان برنامه و بودچه  بازهم  -*

 

 فریاد فریاد 
  ....همه بیداد از این

 ۰۸مهر ماه ساعت  ۰۴: تاریخ /  سازمان برنامه و بودجه: مکان /  تجمع بازنشستگان کشوری 

 :معلم جهانی روز به مناسبت بیانیه کانون صنفی معلمان تهران -*
  

پنجم اکتبر برابر با : آمده است ۷۹مهر  ۰۰در تاریخ برپایه بیانیه کانون صنفی معلمان تهران 
یونسکو . در نظر گرفته شده است" روزجهانی معلم"رماه از طرف یونسکو به عنوان سیزده مه

با همکاری سازمان ملل و آموزش بین الملل این روز را در سراسر جهان فرصتی می داند برای 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40anjomanbfk
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تأکید برجایگاه معلم و نقش او در دست یافتن به اهداف آموزشی و دگرگونی اندیشه ها و 
 .باورها

به دالیلی به شدت محافظه کارانه، این روزکه هیچگاه جنبه ی سیاسی نداشته  در ایران اما
هرچند که . است، از سوی محافل رسمی آموزش و پرورش عموماً به سکوت برگزار می شود

مانعی برای بازاندیشی درباره ی آموزش و پرورش ایران و نسبت آن با  این سکوت رسمی،
 .ین بررسی جایگاه معلمان در ایران نیستآموزش و پرورش پیشرو در جهان،همچن

برخورداری از حق تحصیل مستلزم » :شعار امسال یونسکو برای روز جهانی معلم
باردیگر بر نقش کلیدی معلمان در  «برخورداری از حق داشتن معلمی شایسته است

جود به ویژه هنگامی که اجرایی شدن واقعی حق آموزش همگانی را درگرو و.آموزش تأکید دارد
 .بر هویت حرفه ای شغل معلمی تاکید می کند معلمانی صاحب صالحیت می داند،

با نگاهی از این دریچه به شرایط آموزش و پرورش در کشور، نکات متعددی به عنوان موانع 
دستیابی به حقوق مطرح شده در شعار امسال روزجهانی معلم به چشم می خورد که اشاره 

 :نظر می رسد به برخی از آن ها ضروری به
به نظر ما تفکر مسلطی که بنیادهای نظری نظام آموزشی کشور را پایه ریزی کرده است و . 7

می کند، نوعی خوانش جزم گراست که به انسان خواه به عنوان « هدایت»مدیریت آن را 
بیش از هر چیز  .معلم، خواه به عنوان دانش آموز اجازه ی بروِز خود و شکوفایی را نمی دهد

تنوع جغرافیایی . ه دنبال مطیع نمودن افراد است، تنوع و تکثر در نظام آموزشی را نمی پذیردب
اعم از زبان  و فرهنگی نادیده گرفته می شود و در یک کالم در مواجهه با هرگونه امر متنوع،

شیوه   محتوای آموزشی متنوع، آداب و رسوم ناشی از تنوع قومیتی، متفاوت با زبان رسمی،
تفکرات نوین آموزشی به عنوان دست آورِد تجربیات بشر امروز؛ با غیر خودی و دیگری  ها و

لذاست که به جای پذیرش امر تنوع و اختیار و .تلقی نمودن آن،به چشم تهدید می نگرد
از طریق ایجاد فرصت برای کسب توانمندی ها، به ( دانش آموز/ معلم)شخصیت دادن به انسان
معلمان منتقد رابرنمی تابد و به آن ها به چشم .نمودن آنان استدنبال مطیع و یک شکل 
به راحتی و با زیرپا گذاشتن اصول بدیهی قانونی و اخالقی، امنیت .تهدید امنیتی می نگرد

هرگونه فعالیت جمعی و سازماندهی شده در چارچوب  .شغل و زندگی افراد را از بین می برد
ر در راستای بازتولید کلیشه های ایدئولوژی رسمی نهادهای مردمی را تهدید می شمارد مگ

 .حرکت کنند
شغل معلمی در یک بستر مناسب می تواند سرشار از نوجویی، خالقیت و نشاط باشد و . 7

هر روز آن تجربه ای جدید برای شخص معلم در راستای فزونی بخشیدن به توانمندی ها 
و در  گرفته از بنیادهای نظری جزم گرایانه، در این جا اما در پناه تمرکزگرایی شدید نشأت.خود

زیر سایه ی سنگین بوروکراسی و حاکمیِت بخشِ اداری بر جزئی ترین امور مدارس، استقالل 
سازماندهی به گونه . آموزشی در استان ها و نواحی مختلف و در مدارس بسیار اندک است

. ن برتری داده می شوندبر معلما( دیوانساالران)ای است که کادرها و نیروهای ستادی
معلمان به وظیفه بگیرانی تبدیل شده اند که به رغم عدم رضایت شدید از نادیده گرفته شدن 

کوچک ترین تمایل و تحرکی برای یاری رساندن به تغییر شرایط کسالت  از جانب تصمیم گیران،
 .بار مدارس از خود نشان نمی دهند

حکومت گرانی  .وزش دوستان و حامیان جدی ندارددر دستگاه های حکومتِی کشور ما، آم. 8
به این سطح از درک رسیده باشند که  .که آموزش و تربیت را مسأله ی اصلی کشور بدانند

سرمایه گذاری در آموزش اگر بیشتر از سرمایه گذاری در انرژی هسته ای و تولید سالح 
به طور مداوم برای تأمین  آموزش و پرورشی که .کمتر ازآن نیز نیست اهمیت نداشته باشد،

حداقل امکانات خود با کمبود منابع مالی دست به گریبان باشد،ظرفیت تربیت معلمانی با 
 .توانایی های الزم برای آموزشی با کیفیت را ندارد

دور از ذهن نخواهد بود اگر گفته شود نگرشی که کشور را جزیره ای در محاصره ی . 1
ه مثابه پادگانی برای مواجهه و ستیزه با هرنوع فرهنگ غیر دشمنان می داند و به مدرسه ب

درک درستی از  ،(این که چه میزان موفق بوده است، بحث دیگری است) خودی می نگرد
در این حالت  .فرهنگ مشترک بشری نداشته باشد و هرگونه تمایزی را به ضدیت تعبیر نماید

ت کم در علم تعلیم و تربیت همراه باشد آموزش نه تنها نمی تواند با تحوالت دانشی بشر دس
و دچار ناهمزمانی می گردد، بلکه برنامه ها و جهت گیری های آموزشی اش با زندگی و 



ساختار نظام آموزشی ما . جهت گیری های واقعی درون جامعه ی خود نیز بیگانه می شود
با جامعه را نمی در امر آموزش و پیوند خوردن مدرسه  اجازه ی مشارکت نهادهای اجتماعی،

در . از آن باالتر معلمان مشارکتی در برنامه ریزی درسی و تولید محتوای آموزشی ندارند .دهد
چنین شرایطی انگیزه ای برای ارتقاء دانش و مهارت ها و کسب صالحیت های حرفه باالتر 

 .باقی نمی ماند
ن درها را به روی در جهان متحول، پرآشوب و شبکه ای و کوچک شده ی کنونی نه می توا

آموزش اگر تنها راه نجات نباشد، . نه می توان مانع ورود اندیشه های غیر شد دیگران بست و
آموزشی که بتواند میان امور عام که برای حفظ انسجام هر . بی تردید از مهمترین هاست

هدید بلکه تنوع و تکثر را نه ت. جامعه ای ضروری است با امر متنوع پیوندی منطقی برقرار کند
. چنین آموزشی نیازمند معلمانی توانا، به روز و دارای صالحیت حرفه ای باالست. فرصت بداند

اگر آموزش عمومی و با کیفیت،یک حق است که هست، تنها با حضور چنین معلمانی امکان 
 .تحقق خواهد یافت

 
  :سنوات قانونشروع دوباره اعتراضات به  -*

 
امضا توسط شورای صنفی تفرش در اعتراض به کم شدن سنوات  ۰۸۸۸آوری بیش از  جمع

 .صورت گرفت  ترم ۰۸مجاز تحصیلی و بازگرداندن آن به 
 

 :تی آغاز اعتصاب غذای روزنامه نگار و دانشجوی بازداش -*
 

صادق قیصری، روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه شهید : برپایه خبر دریافتی آمده است 
سال ممنوعیت از فعالیت در  ۰ضربه شالق و  ۹۴سال زندان،  ۹بهشتی که پیش از این به 

طی تماس تلفنی با خانواده اش  ۷۹/۹/۰۰مطبوعات محکوم شده بود، روز چهارشنبه مورخ 
تصاب غذای خود را آغاز کرده است و تا زمانی که کج رفتاریهای مسئولین اعالم کرده است اع

 ۶۷دی ماه  ۳۰وی  .زندان با زندانیان اصالح نشود به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد
ماه است در زندان تهران بزرگ بدون حتی یک روز مرخصی و  ۰بازداشت شده است و اکنون 

 .ازداشت به سر می بردمحرومیت از مالقات خانواده، در ب
 

حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان  ۳۲امسال :معاون شرکت آب منطقه ای همدان -*
 مالیر مسدود شد
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 ،داوود شاهسوند :آمده است ۷۹مهر  ۰۰، در تاریخ همدان / مهر گزارش خبرگزاری دولتیبه 

 حلقه چاه ۳۲امسال : معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان گفت
از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی : گفتوی  .غیرمجاز در شهرستان مالیر مسدود شد
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https://www.mehrnews.com/news/4419132/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B5-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419132/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B5-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419132/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B5-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مالیر مسدود شده که به میزان بیش از  ۰۶۴  تاکنون تعداد
از : وی عنوان کرد.میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی در بر داشته است ۰۴

حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان مالیر مسدود شده است ۳۲کنون نیز ابتدای سال جاری تا 
که به میزان بیش از یک میلیون مترمکعب صرفه جویی درمنابع آب زیرزمینی داشته 

دستگاه کنتور هوشمند آب وبرق بر روی چاه های  ۴۷۴تعداد : شاهسوند عنوان کرد.است
کشاورزان بتوانیم تعداد بیشتری را  مجاز شهرستان نصب شده است و امیدواریم با استقبال

 .نصب و راه اندازی کنیم
 

هزار و  ۵۳عرضه مرغ به قیمت :رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی خبر داد -*
 :تومان ۳۳۳

https://www.mehrnews.com/news/4419548 

 
 

رئیس ، مهدی یوسفخانی  :آمده است ۷۹مهر  ۰۰، در تاریخ مهر  گزارش خبرگزاری دولتیبه 
تومان در  ۳۸۸هزار و  ۰۸اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، از عرضه مرغ آماده طبخ با قیمت 

های اعالم شده به واحدهای صنفی  وی با بیان اینکه قیمت .بازار خرده فروشی خبر داد
ده فروشی برای عرضه به واحدهای صنفی قیمت مرغ در مراکز عم: استعالمی است، افزود

قیمت مرغ : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی افزود .تومان تعیین شده است ۷۴۸۸
تومان  ۷۸۸۸تومان و در مرکز عمده فروشی میدان بهمن،  ۷۰۸۸شمال در خرده فروشی 

کتف  تومان ، سینه بدون ۰۶۸۸۸قیمت سینه مرغ با کتف : وی افزود...عرضه شده است
 .تومان است ۰۰۸۸۸تومان و فیله مرغ نیز  ۰۹۸۸۸

 
  : کردند اجتماع کاپسین موسسه مقابل در خراسان مالباختگان -*
 

 
تجمع شماری از غارت شدگان موسسه : آمده است ۷۹مهر  ۰۰در تاریخ برپایه گزارش مندرج 

 . به پای اعتراض رفتند کاسپین مشهد در مقابل شعبه این موسسه
 
 :چاه آب کشاورزی فاقد پروانه در جویبار حفر شد ۶۳۳۳ :بخشدار مرکزی جویبار -*

 https://www.mehrnews.com/news/4419896 

محمد مدانلو  :آمده است ۷۹مهر  ۰۰، در تاریخ چویبار / مهر گزارش خبرگزاری دولتیبه 
بخشدار مرکزی جویبار یکی از مراجعات و مشکالت کشاورزان در سال زراعی را کمبود ،

با وی  .شش هزار چاه فاقد پروانه در شهرستان وجود دارد: سوخت کشاورزی بیان کرد و گفت
هزار حلقه چاه فاقد مجوز وجود  ۲۹اعالم اینکه در آخرین آمار جهاد کشاورزی استان حدود 

https://www.mehrnews.com/news/4419548/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4419548/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4419548/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4419548/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4419896/%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419896/%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419896/%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419896/%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


شش شرکت مشاور در شهرستان های استان در بحث آمارگیری چاههای فاقد : د، گفتدار
وی با .پروانه در حال فعالیت هستند و این آمارها باید تا پایان آذر ماه سالجاری به اتمام برسد

هزار  ۶۸: شش هزار چاه فاقد پروانه در سطح شهرستان وجود دارد ، افزود  اشاره به اینکه
های زراعی استان به زیر کشت مجدد برنج رفتند و همچنین در فصل کشاورزی  هکتار از زمین

 ....به کمباین و تراکتورهای دارای معاینه فنی سوخت تعلق می گیرد
 

 ۵۳جان و ناِن  اعتراف در ساعت صفر؛: به گزارش پیام عابدی در ایلنا آمده است  -*
 هزار کارگر معادن ذغال سنگ کشور به مو بند است

 

  
ازی هر چه باشد، ب :آمده است ۷۹مهر  ۰۰گزارش خبرگزاری دولتی  ایلنا، در تاریخ به  

معدنچی در  ۴۳پس از مرگ . ها در میان است خطرناکی شروع شده؛ چراکه پای جان انسان
زمستان یورت مسئوالن وعده دادند که از این پس ایمنی معادن در سراسر کشور جدی گرفته 

وزیر کار وقت اعالم « علی ربیعی»دهد؛ حتی  شود و دولت هر کاری الزم باشد انجام می می
میلیارد تومان برای نوسازی معادن اختصاص داده است تا به خرید تجهیزات و  ۴کرد که دولت 

بیش از همه هم .هزار کارگر شاغل در معادن وجود دارند ۰۸اکنون  نوسازی بپردازند؛ چراکه هم
معادن ذغال سنگ در خطر هستند؛ چراکه نشت گاز همواره در این معادن وجود داشته و 

سال گذشته، به  ۰توجه باید داشت که در طول . ها جایز نیستهیچگونه کوتاهی در تجهیز آن
سازی و  صورت گرفته در ایمن  کاران به سبب اهمال نفر از معدن ۴۴طور متوسط هر سال 

های ایمنی و حفاظت فنی،  های نظارت نوسازی معادن توسط کارفرمایان، ضعف در سیستم
جان خود را ... های ایمنی به کارگران و جدی نگرفتن جایگاه مسئول ایمنی، عدم ارائه آموزش

برابر این تعداد در هر سال به سبب ریزش معدن، انفجار،  ۳اند و تقریبا  از دست داده
زند و  هایی که تا انتهای عمر زخمی بر روح آن می اند؛ آسیب آسیب دیده... مسمومیت گازی و

ها را  ا که تنها سفیدی چشماند تا آنج ها سیاه و مغموم چهره.کند جسم آنها را مضمحل می
بینیم اما صداِی خس  ها هم همین اندازه سیاه است با این تفاوت که آنها را نمی ریه. بینی می

ها  ها و همه اجزاِی ریه ها و آلوئول ها، نایژک شنویم؛ صدایی که از انسداد نایژه شان را می خس
ودند و با هماهنگی با ضربان قلب آنها را این اجزا البته زمانی قرمز و پر از اکسیژن ب. خیزد برمی

ها وضعیت بغرنجی  ها هم مانند ریه داشتند حاال اما قلب برای انجاِم کاِر روزانه سرپا نگه می
اینگونه است که کارگران معادن ذغال سنگ   .ایستند تپند و یک باری می دارند؛ چند باری می

انگار که . حس خفگی: کنند مل میهمراه با حواس ششگانه، حس هفتمی را هم با خود ح
هایی که  دستی دور گلویتان را گرفته باشد و فشار دهد تا مجبور به سرفه کردن شوید؛ سرفه

اما چرا باید این همه . ها مجاهدت با دستمزد کم در دل کوه و زیرزمین است اعترافی بر سال
نتهایی زندگی، حاال چه هاِی ا سختی کشید و در اوج جوانی مو و ریش سفید کرد تا در سال

هایی پر آب و قلبی رنجور سر بر بالین گذاشت؟انگار که با دست  در پیری و چه در جوانی با ریه
خود جاِم زهری را سرکشیده باشند اما مقصر این وضعیت مجاهداِن رنجوِر زمانه صلح یعنی 

ِی اداره معادن، ها کارگران ذغال سنگ نیستند؛ مقصر آنهایی هستند که با کاستن از هزینه
کنند؛ به امید کسب سود بیشتر با  ترین ملزوماتِ کاِر ایمن را از کارگران خود دریغ می ابتدایی

های  صرفه نیست و در زمانه توسعه روزافزون زیرساخت این توجیه که صنعت ذغال سنگ به
   .های پاک، توجیه مالی ندارد انرژی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675442-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%86%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-9/675442-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%86%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-9/675442-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


آمار بیکاری در بین دانش آموختگان بیشتر از عموم :دبیر ستاد نقشه جامع علمی -*

 :جامعه است

https://www.mehrnews.com/news/4419418 

 
 

، منصور کبگانیان  :آمده است ۷۹مهر  ۰۰، در تاریخ مهر  دولتی نگارخبرزهرا سیفی گزارش به 
: ن گفتدبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به آمار بیکاری جامعه و دانش آموختگا

در جمع وی  .درصد است ۰۸درصد اما در بین دانش آموختگان  ۰۰آمار بیکاری در عموم جامعه 
ها را در دستور کار جلسه داشتیم  موضوع اشتغال دانش آموختگان دانشگاه: خبرنگاران گفت

 .های مختلف بر روی این موضوع کار کرده اند که هم ستاد و هم دستگاه
بحث بسیار مهمی است و حساس تر اینکه آمار بیکاری در عموم موضوع بیکاری :وی افزود

درصد است که گزارش هایی در جلسه ارایه  ۰۸درصد اما در بین دانش آموختگان  ۰۰جامعه 
: وی افزود....شد و بررسی اصل موضوع و ارایه سیاست های آن به جلسه بعد موکول شد

ی از وزارت علوم نداشتیم و امیدواریم این بررسی این سند در دستور کار قرار گرفته اما پاسخ
ها را داریم که باید گزارش کلی  موضوع را جدی بگیرند چرا که ذیل این سند رتبه بندی دانشگاه

 ....از وزارت خانه های مربوطه داشته باشیم

 :اجتماع اعتراضی کشاورزان شهر شوش  -*

 
جمع اعتراضی کشاورزان شهر شوش ت :  آمده است ۷۹مهر  ۰۰در تاریخ  مندرج خبر برپایه

محصول خود بدون اطالع آنها وهمچنین عدم پرداخت تعهدات  عیار دراعتراض به تغییر افت و
کاورزان آن منطقه ، منتهی به اجتماع اعتراضی قرارداد شرکت قند در واریز وجه محصول

  . کشاورزان شد
 :شد پرداخت سرخس دربند آق معدن کارگر ۵۳۳ ماهه۵۲ مطالبات از ماه۵  -*

 

https://www.mehrnews.com/news/4419418/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4419418/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4419418/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4419418/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4419418/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%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-9/675515-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


تی  ی به گزار زاری دول برگ حسین غریب   :آمده است ۷۹مهر  ۰۰یخ در تارایلنا،  خ
های انجام  با پیگیری: در بازید از معدن آق دربند اعالم کرد( سرپرست فرمانداری سرخس)

کارگر معدن زغال سنگ آق دربند سرخس  ۰۸۸ماه معوقات مزدی حدود ۰۲شده، دو ماه از 
خت مابقی مطالبات او با بیان اینکه کارفرمای این واحد معدنی متعهد به پردا .پرداخت شد

ماه مطالبات مزدی باقی مانده این کارگران به حدود  ۰۳در مجموع : کارگران شده است، افزود
هیات مدیره معدن در این جلسه متعهد شد که پنج واحد مسکونی .می رسد  میلیارد ریال ۳۲

منظور گذاری در مشهد خریداری کرده بود را به  از امالکی را که پیش از این جهت سرمایه
میلیون ریال  ۷۸۸میلیارد و  ۳۰امالک مزبور : وی گفت.پرداخت حقوق معوق کارگران بفروشد

 .قیمت گذاری شده که با فروش آن طی ماه آینده مشکل کارگران رفع خواهد شد

روند مهاجرت به گلستان همچنان :مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان -*

 ادامه دارد

 ،عبدالرضا چراغعلی :آمده است ۷۹مهر  ۰۰، در تاریخ گرگان / مهر زاری دولتیگزارش خبرگبه 
در پنج ماهه امسال گلستان مقام اول : مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان، گفت

اظهار  وی  .مهاجرت در کشور را به خود اختصاص داده است و این روند همچنان ادامه دارد
ام شده، خشکسالی یکی از عمده ترین دالیل سیل مهاجرت بر اساس بررسی های انج: کرد

در حال حاضر دو : وی افزود .به استان های شمالی کشور و از جمله گلستان بوده است
و اقلیم مناسب تر مقصد  استان گلستان و مازندران به دلیل وجود قومیت ها، گستردگی
های شهری جوابگوی این تعداد  اصلی مهاجران قرار گرفته و این در حالی است که زیر ساخت

 .مهاجر نیست
خراسان شمالی، جنوبی، سیستان و : مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان ادامه داد

استان های مبداء باالترین آمار ورودی مهاجر به گلستان را    بلوچستان و سمنان به عنوان 
ظر گرفتن تبعات آن ممکن است چراغعلی معتقد است ادامه مهاجرت ها بدون در ن.داشته اند

مشکالت و آسیب هایی را در پی داشته باشد و تدابیر جدید و بیشتری در رابطه با نحوه 
 .ساماندهی مهاجرت ها به گلستان باید در دستور کار مدیران استانی و شهرستانی قرار گیرد

 سهام مزایده نتایج به اراک پارس واگن شرکت «صنعت احیا»کارگران -*
 :اند معترض

 

تی  ش به گزار زاری دول برگ جمعی از کارگران    :آمده است ۷۹مهر  ۰۰در تاریخ ایلنا،  خ
در مقابل استانداری ( مهر ماه 77)شرکت واگن پارس اراک صبح امروز « احیا صنعت»واحد 

تجمع را اعتراض کارگران این  یک مقام آگاه در گفتگو با ایلنا، علت این.اراک دست به تجمع زدند
وی ادامه .ای است که در انتقال سهام این شرکت انجام شده است شرکت به نتایج مزایده

است، صالحیت  ی این شرکت را برنده شده کارگران مدعی هستند که شرکتی که مزایده: داد
 .اداره این شرکت و رفع مشکالت کارگران را ندارد

 :ه اعتصاب شکن در جاده رشت در هم شکستن شیشه رانند -*

https://www.mehrnews.com/news/4419479/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419479/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419479/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419479/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4419479/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/675723-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%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-9/675723-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 

 شكستن شیشه كامیوني كه اعتصاب شكسته بود 71مهرماه  77امروز  -جاده رشت 
@sedaye_ranande 

 

 : باردیگر کارگران کشاورز اصفهان دست به اعتراض زدند -*

 
دست به اعتصاب زده و اعالم کرده اند تاگرفتن حقابه ۷۹مهر ۰۰ن از امروزکشاورزان اصفها

 مشروعشان دست از این اعتصاب برنخواهند داشت
 

 :اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و تعطیلی معدن مس سرچشمه  -*

 
تعطیل شدن معدن مس سرچشمه کرمان  :آمده است ۷۹مهر  تاریخ در منتشره گزارش برپایه

 . اتفاق افتاد اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در نتیجه
 
« اقتصاد پاندولی»به /درصدی قدرت خرید کارگران تا مهرماه ۹۳کاهش  -*

 :توان امید بست نمی
675657-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 
  :آمده است ۷۹مهر۰۰در  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری سطح در همنتشر خبر برپایخ

دهد در ششم مهرماه سال جاری، قدرت  محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان می
خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، نود درصد کاهش یافته است؛ این درحالیست که علیرغم 

 .لسه شورای عالی کار را برگزار کنددرخواست کارگران، وزارت کار حاضر نیست ج
 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40sedaye_ranande
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-675657


این روزها « قیمِت ارز»رود؛  آید؛ عصر دوباره باال می به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح پایین می
شوند که شاید  درآمدها خوشحال می ها ازجمله کم حساب و کتاب ندارد؛ با هر سقوط، خیلی

ت ارزان تهیه کنند اما باز ناگهان فردا صبح بتوانند رب گوجه فرنگی و نان و گوشت را با قیم
های خیابان  رسد که نرخ دالر و ارز در صرافی شود؛ دوباره خبر می امیدها نقش برآب می

رود تا  ها که بیشتر هم باال می فردوسی باال رفته است؛ در هرحال، از این باال و پایین رفتن
ها به نسبت فروردین  ان قیمتهمچن. شود پایین، آبی برای کارگران و دستمزدبگیران گرم نمی

  .دهند ماه، چند برابر افزایش نشان می
 

واحد صنفی  ۳۳۳معرفی :رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول خبر داد -*
 : ومتی دزفولمتخلف به تعزیرات حک

 

 
 

رئیس ، مهراب عبدالهی  :آمده است ۷۹مهر۰۰در   دزفول/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
یرات حکومتی این واحد صنفی متخلف به تعز ۳۸۸اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول از معرفی 

ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت : اظهار کردوی  .شهرستان طی سه ماه اخیر خبر داد
همواره در بازرسی های جداگانه و یا مشترک با سایر متولیان بازار به بازرسی از واحدهای 
صنفی در سطح شهر می پردازند که این بازرسی ها در مدت اخیر به دلیل شرایط حاکم بر 

 .بازار، تشدید شده است
ماه گذشته بالغ بر هفت هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی دزفول  در طول سه: وی افزود

واحد صنفی احراز  ۳۸۸که در این بین تخلف  توسط اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شده
ده در راستای بررسی و تعیین تکلیف به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع داده ش شده و

عبداللهی، گران فروشی و درج نکردن قیمت را از بارزترین تخلفات این واحدها برشمرد و .است
به صورت شبانه روزی بازرسی ها تداوم خواهد داشت و ستاد تنظیم بازار شهرستان تا : گفت

زمان بازگشت ثبات و آرامش به بازار جدی تراز گذشته به بازرسی های خود و حفظ و حراست 
ع مردم ادامه خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از هر فروشنده خرد و کالنی از مناف

 ....مراتب به تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا گزارش خواهد شد

 : ساز و کار جدید تعامل تجاری با ایران را رد کردند, های نفتی اروپا شرکت -*

 
 

در حالی که اتحادیه اروپا از    :آمده است ۷۹مهر  ۰۰در تاریخبرپایه خبر منتشره در تاریخ 
های نفتی بزرگ اروپا که  برقراری مکانیسم جدید اقتصادی با ایران خبر داده است، شرکت

نال های آمریکا به این کا گویند از بیم تحریم اند، می پیش از این طرف قرارداد با ایران بوده
 .مالی جایگزین نخواهند پیوست

https://www.mehrnews.com/news/4420722/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/4420722/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
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این سازوکار مبادالتی که هفته گذشته توسط اتحادیه اروپا اعالم شد، به ایران اجازه 
 .های نقتی آمریکا ادامه دهد حریمدهد به صدور نفت خود پس از اعمال ت می

ال تایمز، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت نفتی به گزارش نشریه اقتصادی فایننش
فرانسوی توتال این هفته در جریان کنفرانسی در روسیه نسبت به امکان فعالیت دوباره در 

توانیم ریسک این کار را بپذیریم چرا که ممکن است  ما نمی»: ایران با وجود طرح جدید گفت
 «.سیستم مالی آمریکا محروم شویم از استفاده از

های نفتی ایران به  اسپانیا نیز که از واردکنندگان فرآورده« انی»یک سخنگوی شرکت نفتی 
ما دیگر حضوری در ایران نداریم و قراردادهای »: رود به فایننشال تایمز گفت شمار می

ها و  ما به طور کامل از همه تحریم. مان طبیعتا در ماه نوامبر منقضی خواهند شد تجاری
 ...«.ده توسط جامعه جهانی تبعیت خواهیم کردقوانین تصویب ش

 
 اولیه مواد نبود دلیل به پزشکانادامه مشکالت بیمارستان امام خمینی کرج؛ -*

 :نشدند حاضر شب شیفت در مصرفی

 

تی  ش به گزار زاری دول برگ   شب گذشته پزشکان   :آمده است ۷۹مهر  ۰۰در تاریخایلنا،  خ
یدگی به بیمارستان امام خمینی استان البرز به علت نداشتن مواد مصرفی اولیه برای رس

این بیمارستان از شب گذشته اعالم کرده بود که   رییس. بیماران در بیمارستان حاضر نشدند
گفته  .این بیمارستان به دلیل نداشتن مواد اولیه مصرفی در رسیدگی به بیماران تعطیل است

شود؛ با وجود نبود مواد اولیه مصرفی در بیمارستان، کارمندان این بیمارستان به علت  می
رسیدگی به بیماران اورژانسی انتقال داده شده به این بیمارستان، در مقابل در ورودی 

های اولیه احیای بیمار را انجام داده و سپس به دیگر بیمارستانها انتقال  اورژانس رسیدگی
این در حالی است که به دنبال تجمع و اعتراضات چندین باره کارکنان و پرسنل ....دادند می

های  مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری)امام خمینی کرج، محمدرضا آهنگران بیمارستان 
دلیل تعرفه دولتی این بیمارستان، درآمدزایی   هفته گذشته به ایلنا خبر داد که به( استان البرز

کم و بدهی و مشکالت بسیار است لذا با انتشار آگهی مزایده، تصمیم به فروش بیمارستان 
 .ایم امام خمینی، گرفته

 
  :درصد رشد داشته است ۱۳۳قاچاق مواد غذایی  -*
 

علی قدیری ابیانه، مشاور وزیر جهاد : برپایه خبرمنتشره در سطح خبرگزاری ها آمده است
بعد از بروز مشکالت اقتصادی قاچاق دام زنده و مواد غذایی از کشور به ترتیب :کشاورزی گفت

درصد نسبت به سال گذشته بیشتر  ۰۸مسال درصد رشد داشته و با اینکه ما ا ۹۸۸و  ۴۸۸
 .ایم اما شاهد کمبود هستیم های دامی را توزیع کرده نهاده

تومانی اختصاص پیدا  ۴۰۸۸داند که برای آنها ارز  کاال را شامل کاالهای اساسی می ۰۲دولت 
 .قلم با وزارت جهاد کشاورزی است ۰۸کند و از این تعداد وظیفه تأمین  می

 : الم موجودیت اتحاد سراسری بازنشستگان ایرانبیانیه اع -*
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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-9/676066-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
، مستمری بازنشستگان: آمده است ۰۳۷۹مهر  ۰۰  شنبه پنجبرپایه خبرمنتشره در تاریخ 

 بگیران و هم سرنوشتان عزیز
درازی به امید برخورداری از یک زندگی درخور و شایسته، به انتظار تدبیر دولتیان  سالیان

اما شوربختانه در . دولت ها یکی از پس دیگری بر اریکه ی قدرت نشستند و رفتند. نشستیم
بر همان پاشنه بی اعتنایی و وعده های توخالی حاکمان در برابر مطالبات و خواستهای 

ره کردیم، تحصن کردیم، اعتراض کردیم و باز اجتماع کردیم اما دریغ برحق مان چرخید؛ مذاک
دراین میان نه تنها هیچ گشایشی در وضعیت . از گوش شنوایی که فریادمان را بشنود

زندگی ما ایجاد نشد بلکه با بی ارزش کردن پول ملی و تحمیل گرانی های سرسام آور ما 
از مشخصه . دیدی از زندگی فالکت بار پرتاب کردندرا درکنار سایر اقشار مزدبگیر به مرجله ج

های این مرحله ناتوانی هر چه بیشتر در تامین نیازهای اولیه و حداقلی خود و خرد شدن 
کمر بازنشستگان و مزدبگیران زیر بار سنگین تورم و عدم دسترسی به بهداشت و درمان 

 .است تاب به عمق زندگی فالکت بارمناسب و در یک کالم سقوط پرش
اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکالت و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و    

عامدانه سعی بر به فراموشی سپردن مان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و 
. وعیدهای توخالی به قصد فریب و تحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است

 .از این وضعیت مشقت بارجستجو کردافت وعملی برای برون رفت راهی نو باید ی
شواهد نشان از آن دارد که در شرایط کنونی ذهنیت و اراده ی بازنشسته ها و سایر اقشار 

جامعه به آن چنان درجه ای از قوام رسیده است که با همبستگی و همدلی و همراهی 
ی و را به شعار محور« استداشتن زندگی درخور و شایسته حق م»می توان شعار 

 .اساسی خود تبدیل و محقق کرد
با هدف ایجاد صفی « اتحاد سراسری بازنشستگان ایران»با چنین رویکردی است که امروز 

واحد از تمام بازنشسته هایی که دغدغه ی یک زندگی شایسته و مناسب توام با آرامش، 
ما برآنیم که اتحاد و . می کندآسایش، رفاه و امنیت خاطر را دارند، اعالم موجودیت 

همبستگی و همراهی ما به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ می تواند و باید بر پراکندگی 
و تشتت صفوفمان فائق آید و ما را در دور کردن دست غارتگران از صندوق هایمان و در 

رداری از رخودست گرفتن کنترل آنها و تحقق خواسته ها و مطالبات برحق مان و در نهایت ب
 .زندگی شایسته یاری دهد

  هرچه گسترده تر باد اتحاد تمامی بازنشستگان
 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

در یک نامه رسمی از طریق صنف خودبه  کاناداو  آمریکاکامیون  رانندگان -*
  : مقامات ایران

 همکاران خود در ایران حمایت کردند اعتراضاتو  اعتصاباز 
 

مهر  ۰۰در تاریخبه نوشته کانال تلگرامی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران 
و از  از مقامات ایران خواستند به اعتراضات صنفی احترام بگذارندآنان :  ت آمده اس ۰۳۷۹

 ...برخورد قهری و حکومتی اجتناب کنند
 ۰۰در ایران بخاطر گرانی غیرقابل باور لوازم یدکی و نبود الستیک  کامیونرانندگان  اعتصاب

 روز است ادمه دارد
 !بیش از صد راننده در پی این اعتراضات بازداشت شدند
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ولید را حذف و قوانین ضدت/ نگاری کارفرمایان با مجلس نامهدهد؛ می  مهر خبر  -*

 اصالح کنید

 

 
 

انجمن کارفرمایی صنایع نفت و انرژی  :آمده است ۷۹مهر۰۰به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 
طرح اصالح قانون حداکثر استفاده  ۰۰اده در نامه ای به مجلس، با اشاره به آثار منفی اجرای م

 .از توان تولید داخل بر فضای کسب و کار، خواستار حذف این ماده شد
( صنایع نفت و انرژی)انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت  ،خبرنگار مهر به گزارش

محسوب می شود با ارسال نامه ای خطاب به  که یکی از تشکلهای کارفرمایی فعال کشور
های  حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست

طرح اصالح  ۰۰و  ۰۰قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، به انتقاد از مواد  ۴۴کلی اصل 
حق بیمه قرارداد است، پرداخت قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که مرتبط با موضوع 

 :را در لینک زیر دنبال کنید متن کامل نامه  .این طرح شد ۰۰و خواستار حذف ماده 

https://www.mehrnews.com/news/4420131 

داران؛ افزایش شمار  دوازدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون -*
 : تن ۵۱۱شدگان به دستکم  بازداشت

m/news.jsp?essayId=89206rooz.co-http://www.akhbar 

 
اعتصاب : آمده است ۰۳۷۹مهر  ۰۰  شنبه پنجتاریخ سایت اخبار روز در برپایه خبرمنتشره در 

شهریورماه در  ۳۰رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه 
مهرماه  ۰۰رشنبه اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان آغاز شده است، روز چها

شهر،  قم، تهران، دزفول، زرین“برای دوازدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران از جمله 
شهرضا، آباده، ایالم، اهواز، همدان، نیشابور، مشهد، اصفهان، آذرشهر، بروجرد، کنگاور، 

 ۶بازداشت گزارشات حاکی از . ادامه یافت” آّباد، مرند، مالیر، بندرعباس و استان زنجان خرم
شدگان در  تن دیگر در این خصوص است و با احتساب آمار بازداشت قبلی شمار بازداشت

و    المللی کارگران حمل همچنین فدراسیون بین. تن رسیده است ۰۹۹این رابطه به دستکم 
داران حمایت کرد و نسبت به  ای از اعتصاب کامیون نیز امروز با صدور بیانیه( ITF)نقل 

شدگان  زداشتبا” مجازات سنگین“عترضان و تهدید دادستان کل کشور مبنی بر بازداشت م
  ....ابراز نگرانی کرد

اکبر مرامی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان آذرشهر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از 
ب عمومی تحریک داران را به اعتصا در فضای مجازی کامیون“بازداشت فردی که به گفته وی 

  .خبر داد” کرد می
تن در این رابطه طی  ۲همچنین علی آزادی، فرمانده انتظامی استان زنجان نیز از بازداشت 

  .”این افراد برای اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل شدند“: هفته گذشته خبر داد و گفت
ش شدگان در این خصوص تا زمان تنظیم این گزار ها، شمار بازداشت با احتساب این بازداشت

  .تن رسیده است ۰۹۹به دستکم 
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های قزوین، البرز،  نفر در استان ۰۹۰کم  الزم به ذکر است که طی روزهای گذشته نیز دست
اردبیل، اصفهان، فارس، سمنان، کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان رضوی و 

و های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، گرگان، زرن  شهرستان
و ” اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“زرند بازداشت شده بودند، اتهام این افراد 

 ... .عنوان شده بود” الطریق قطاع“
های وعده داده شده  ناصر کاویانی، رئیس اتحادیه کامیونداران البرز در خصوص ارائه الستیک

یار با قیمیت مناسب در اخت ها دولتی هستند و تمام این الستیک“: داران گفت به کامیون
  .”گیرد کامیونداران قرار می
ای خوزستان در دیدار با رانندگان  نیا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده غالم عباس بهرامی

زمان با آغاز اعتراض رانندگان، جلسات  هم“: های حمل و نقل استان مدعی شد و شرکت
ای برگزار شد و  ونقل جاده صنفی بخش حمل های زیادی با حضور نمایندگان اصناف و تشکل

های اجرایی بررسی و  طورجدی از طرف دولت، مجلس و سایر دستگاه بعضی از مطالبات به
مشکل های موردنیاز  از طریق تولید داخلی و همچنین واردات الستیک. در دست اقدام است

  .”رانندگان برطرف خواهد شد
اعتراض “: سه روز چهارشنبه شورای نگهبان گفتاحمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جل

داران مبنی بر افزایش کرایه در نتیجه گران شدن لوازم و قطعات یدکی  غیرسیاسی کامیون
گیری  ریزی و تصمیم باید بررسی شود و دولت موظف است تا در این زمینه سریع برنامه

 ... .”کند

 
 ...جراحی  کارگر مبارز را گرامی می داریم محمدیاد  -*

 
 

مهر  ۰۳در تاریخبه نوشته کانال تلگرامی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران 
در میان کشاکش وجدال بین کار وسرمایه انسانهای ساخته خواهند :  آمده است  ۰۳۷۹

تاریخ تحمیل خواهند کرد ونامشان در مسیر مبارزه مشعلی  شد که سر انجام خود را به
جراحی محصول این شرایط و دوران است که او را  محمد#فروزان برای بازماندگان خواهد بود 

" کمیته پیگیری"جراحی عضو  محمد....به یک کارگر خودساخته آگاه ومعترض تبدیل کرد
همراه با شاهرخ، برای ایجاد ظرفی که کارگران در آن بتوانند متحدانه وآگاهانه خواسته های 

وکار خود را به کارفرما وسرمایه داران تحمیل کنند با جدیت زیاد فعالیت صنفی وسندیکائی 
برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که آنرا از مهمترین ومبرم ترین نیاز حال حاضر طبقه 
کارگر ایران می دانست راآغاز کرد تا جائی که نام محمد در میان کارگران کارگاه وکارخانه از 

و به همراه شاهرخ زمانی دستگیر،۰۳۷۰به همین خاطر در سال ....تبریز تا تهران را درنوردید
 .به پنج سال زندان تعزیری در تبریز محکوم گردید

جراحی ، پنج سال رنج ومشکالت زندان را در شرایطی به جان خرید که به بیماری سختی 
مبتال شده بود ودرتمام طول پنج سال حتی یکروز به او مرخصی داده نشد و سر انجام در 

قبل از اینکه آزادشود در زندان دچار سرطان شده  محمد .از زندان تبریز آزادگردید ۰۳۷۶سال 
بود و بی توجهی عامدانه و مغرضانه مسئولین زندان وقوه قضایه باعث شد که بعد آزادی 

جراحی بعد ازچند ماه جنگیدن  محمد .پزشکان نتوانند برای درمان سرطانش کاری بکنند
جان خود را ۰۳۷۶مهر  ۰۳بامریضی العالج ، و تحمل رنج وعذاب ناشی از سرطان، در روز 

 ..فدای آرمان های جنبش کارگری وسوسیالیسم کرد
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  ....همچنان که خود اومی گوید قطعاً او یک سوسیالیست بود
 .ره محمد جراحی جاودانه بادیاد وخاط

شدگان به  شمار بازداشت داران؛ سیزدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون -*
  :تن رسید ۵۳۱

rooz.com/article.jsp?essayId=89229-http://www.akhbar 
 

 
الزم به ذکر است که  ...:آمده است ۰۳۷۹مهر  ۰۳  آدينه به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ

های قزوین، البرز، اردبیل، اصفهان،  نفر در استان ۰۹۹کم  طی روزهای گذشته نیز دست
های  فارس، سمنان، کرمانشاه، زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شهرستان

نگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر، گرگان، زرن و زرند نهاوند، بجنورد، ک
و ” اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“بازداشت شده بودند، اتهام این افراد 

 .عنوان شده بود” الطریق قطاع“
المللی به اعتصاب رانندگان کامیون، اتحادیه حمل و نقل آمریکا و  های بین در ادامه واکنش

این اتحادیه ضمن ابراز . داران حمایت کرده است ای از اعتصاب کامیون انادا نیز طی اطالعیهک
های  داران، خودداری رژیم ایران از به رسمیت شناختن اتحادیه نگرانی از شرایط کامیون

 .داران ایران را محکوم کرده است صنفی کامیون
گو با خبرگزاری فارس در رابطه با شنبه یکی از رانندگان باسابقه اراک در گفت روز پنج

در ماه اگر بخواهیم یک سرویس بار از بندرعباس به “: داران بیان داشت مشکالت کامیون
هزار  ۰۸۸میلیون و  شود که یک میلیون تومان بارنامه این سرویس می ۲تهران منتقل کنیم 

هزار تومان هم  ۶۸۸تومان آن را باید به صورت نقدی بابت کمیسیون گاراژ پرداخت کنیم، 
هزار تومان هم باید بابت حق بیمه پرداخت کرد  ۰۳۸شود، حدود  هزینه سوخت سرویس می

های نگهداری و حتی خورد و  های خودرو از جمله روغن و هزینه و مبلغی را نیز بابت هزینه
هزار تومان بابت شارژ هوشمند  ۲۸۸خوراک خود کنار بگذاریم، رانندگان کامیون ساالنه 

ها و درآمدها به کجا خواهد  راستی یک راننده کامیون با این هزینه کنند و به داخت میپر
شمار  داران؛ سیزدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون برپایه شواهد موجود در....”رسید

  .تن رسید ۰۳۰شدگان به  بازداشت
 
 

 


