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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

سراسری تحصن : گاهی به فراخوان شورای هماهنگی ن :امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

 !د  انمال می گردبر  را ُکوس رسوایی نظام آموزشی کشور ، معلمان

 

 !سراسری معلمان ، ُکوس رسوایی نظام آموزشی کشور را بر مال می گرداند  دو روزه تحصن 

 :معلمان یک صدا می گویند

 !یم ، اما سرکالس نمی رویمدر روزهای یکشنبه و دوشنبه در مدارس حاضر می شو
 

   
 

و در سال بعد یعنی  ۰۸و ۰۸و۰۸تاریخ چند ساله مبارزات معلمان  با فراخوان های تشکل های شناخته شده کشور طی سالهای 

معلمان در میدان پاستور به ( محمد خاتمی ) هر چند در دولت به اصطالح اصالحات . سیعی را به ثمر رساندند اجتماع و ۸۱۰۱

همین مسئله فشار به معلمان کشور .  صورت وحشیانه کتک خوردند و جمعی از فعاالن شناخته شده آن راهی زندان اوین گشتند

هیات مدیره کانون صنفی و دبیر کل چند بار بازداشت و مورد بازجویی تکرار شد و  آقای علی اکبر باغانی عضو  ۸۱۰۱درسال

 . نیروهای امنیتی قرار گرفت
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هزار معلم شرکت کردند اکثر اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران دستگیر و  ۱۸که  ۸۱۰۱اسفندماه سال ۸۱در تجمع بزرگ  

 . مورد بازجویی و اذیت و آزار های سخت قرار گرفتند

 . همه اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران بازداشت وبه زندان اوین فرستاده شدند  ۸۱۳۰ سال بعد

اردیبهشت دراوین  ۸۰در این میان باردیگر آقای علی اکبر باغانی دبیر کل درمدرسه بازداشت وبه زندان اوین فرستاده شدو او را تا

یران شکل گرفته بود ، آنچه از قرائن  امر خود را به جامعه نشان داد ، این نگهداشتند درآن روزتجمع بزرگ معلمان ا  ۸۸۲و بند 

. نفر از معلمان دستگیر و بازداشت شدند  ۸۸۸بود که دولت تصمیم به سرکوبی همه معلمان سراسر کشور داشت بطوری که  تعداد 

 شدند و همینطور بار دیگر در این سال آقایانبخشی از فعاالن معلم روانه زندان  ۸۱۰۲و ۸۱۰۰طی سال های بعد تر یعنی درسال 

علی اکبر باغانی دبیر کل و باقری و محمود بهشتی لنگرودی به علت بیانیه یزد احضار شدند و دو تن از این فوج دستگیری ها  

داشت وزندانی سال زندان محکوم گشتند سالهای بعد نیز بارها باز۱یعنی آقایان علی اکبر باغانی  و محمود بهشتی لنگرودی به

: هزار معلم در تهران تجمع اعتراضی کردند و خواهان آزادی معلمان زندانی از جمله  ۸تعداد  ۸۱۲۱تیر ماه سال  ۱۸درگشتند 

اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی و هاشمی و رسول بداقی، سیدمحمود باقری، عبدالرضا قنبری 

  بعد تر آقای باغانی به زابل تبعید گردید  و و زندان اوین شدند از زندان رجایی شهر کرج

خواست آزادی بی قید و شرط معلمان . اعتراض معلمان همواره توسط کانون های صنفی معلمان طی سال های بعد تر دنبال شد 

 . زندانی یکی از خواست ها ی اساسی معلمان کشور بوده است 

علمان در کنار فرهنگیان بازنشسته ، مبی پاسخ مانده طرح مطالبات  ازآنچه در نمایش اردیبهشت ماه امسال خود را نشان داد ، جدا 

مهر ، با حکمی که برای   ۳۱اکتبر برابر ۱در آستانه روز جهانی معلم  بعد تربطوری که . بود نیز خواست آزادی معلمان زندانی 

و خانم عالیه اقدام دوست ، رسول بداقی، اسماعیل گرامی ، جواد ذوالنوری، حسین غالمی » تن از معلمان کشور یعنی (  ۶)شش 

سال حبس تعزیری و پرداخت ۲به " تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه " و " اخالل در نظم عمومی " محمد عابدی به اتهام 

نی صادر شد ، شاهد این بودیم که حاکمیت تحت هیچ شرایطی قصد عقب نشی« ضربه شالق محکوم شدند  ۴۱جریمه نقدی بدل از 

 . ندارد

ارس و طی این سال های پرفراز و فرود معلمان همه مسیر های قانونی تحرکات و سازماندهی تجمعات اعتراضی در مد: باید گفت 

برابر آموزش و پرورش و مجلس و راهپیماییها ی بزرگ در کنار مراجعه  به دفاتر رئیس جمهور و ریاست مجلس و نمایندگان 

اکرمی، نجفی، حاجی علی احمدی فرشیدی، حاج بابایی فانی، و :مجلس شورای اسالمی و وزیران آموزش وپرورش از جمله 

اتجربه کرده اند و به نتایج معین نرسیدند و همچنان معلمان خیر خواه و آزاد اندیش بطحایی و معاونان وزارت آموزش وپرورش ر

 . در زندانند 

مهر ماه نه اولین و ۸۱و۸۸به تحصن « شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران»آنچه اینبار بر آن تاکید شد ؛ فراخوان 

 !نه است  و نه همه قدرت نمایی معلمان کشور

مروز بریا دو روز پیاپی  ، به تناسب وضعیت حاکم بر جامعه نه تحرک خیابانی بلکه تحصن در فضای مدرسه که جدا از تاکیدات ا

 . معلمان و پرسنل اداره مدارس ؛ میلیون ها تن از دانش آموزان را نیز سوژه خواست ها و مطالبات خود معرفی کرده اند 

وان به آخرین تحصن یا تجمع اعتراضی شورای هماهنگی تشکل های صنفی این فراخوان به تناسب تجارب تاکنونی ، فراخ

کانون های صنفی معلمان " یا " اسفند۸۲اعضای گروه " ، "  شورای هماهنگی" آنچه از بیانیه فراخوان. فرهنگیان ایران نیست 

گسترده و میلیونی جامعه ما است که  از این تحصن سراسری حمایت نموده اند، مالزمه این مرحله از مبارزات این نیروی"  ایران

با سایر جنبش های اجتماعی و اعتراضی از جمله اعصاب وسیع رانندگان کامیون ها که امروز سومین هفته خود را دنبال می کند؛ 

ز مهر ، برپایه تحرک گزوه اتحاد بازنشستگان و به نوعی سطحی ا ۸۱تجمع   به مناسبت گروه اتحاد بازنشستگان  بیانیهیا 

 .  اعتراضات بازار و سایر تحرکان طبقاتی جامعه تعریف می گردد و با آن ها تعریف می گردد 

تحصیل رایگان،آموزش باکیفیت،لغو ستم جنسیتی بر دختران دانش رویکرد امروز فراخوان شورای هماهنگی بر بستر دفاع از 

فشارهای سنگین یک طرف و موضوع پاسخگویی به  از...اموز،معیشت شایسته برای معلمان ،حق تحصیل کودکان پناهنده و

دور تازه ایی از گرانی و تورم در برابر اقتصاد بیمار و به  اقتصادی و استیصال خانواده ها در تامین هزینه های سرسام زندگی

رت  و دفاع از به تاراج رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان هم توسط مشتی غارتگر وابسته به قدهمچنین دفاع از  تاراج رفته کشور

 . موجودیت طبقه اجتماعی خویش بوده است 

 : آمده است ۳۱مهر ۸۱و۸۸به تحصن « تشکل های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی » در فراخوان 

 

  !معلمان عزیز ایران

  !دانش آموزان گرامی

 !والدین ارجمند

 

ی ناچیز  اند و نسبت به کاهش بودجه و سرانه ستمزد در رنجهاست فرهنگیان بازنشسته و شاغل بخاطر پایین بودن حقوق و د سال



اند و برای نشان دادن این درد و رنج،  مدارس و از انداختن سنگینی بار آموزش برخالف قانون اساسی به دوش مردم معترض

های چرب  ا به لقمهشان کور است و تنه اما گویا گوش مسئوالن کر و چشمان. گری تعاملی و اعتراضی هستند مدام در حال کنش

فهمند و  ای اندک و البته شهروندانی از دیگر ملل را می طلبی خویش و عده اندیشند و تنها راه منفعت و حفظ قدرت خود می

 !!دانند می

 

کشان جامعه بسیار پایین آمده، آموزش  حال که گرانی و تورم افسارگسیخته شده و قدرت خرید معلمان چون اکثریت زحمت

اند برای سفره تقریبا تهی فرهنگیان بازنشسته و شاغل و بهبود وضعیت  گزاف گشته، و مجلس و دولت نتوانستهاش  هزینه

ای بیندیشند، وقت آن رسیده است که ما نیز اعتراض خویش را نسبت به این اوضاع آشفته آموزش و پرورش نشان  آموزش چاره

 .دهیم

 

زش و پرورش به عنوان متولی و مسئول این مجموعه بزرگ چند میلیونی، هیچ اند که وزارت آمو این را نیز همگان لمس کرده

ای عملی جهت بهسازی و اصالح ساختار نظام آموزشی ندارد و به جای توجه به کیفیت آموزشی و معیشت معلمان  برنامه و ایده

 .دارد هر روز بیشتر از قبل به سمت پولی سازی آموزش و فقیرسازی معلمان گام بر می

 

رتبه بندی سه سال است که هر ماه به ماه بعد حواله داده . گردد قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ده سال است اجرا نمی

میلیون  ۸۰صندوق ذخیره فرهنگیان به تاراج رفته است و از سهم هر عضو طبق آمار کمیته تحقیق صندوق، حدود . شود می

خوانی با هم ندارند و عمال اکثریت معلمان زیر خط فقر هستند و مدارس  یان هیچ همنرخ تورم و حقوق فرهنگ. اند تومان دزدیده

 .شوند اند و با پول مردم اداره می کیفیت گشته دولتی بی

 

 !من کاغذ است و تکرار مکررات ۴۸ی آموزش و پرورش مثنوی  سخن گفتن از مشکالت فرهنگیان و حوزه

 

گر و عدالتخواه را تهدید، تبعید، انفصال،  خورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبهنهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای بر

 .کنند اخراج و زندانی می

 

بازنشسته و )های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از بخش عظیمی از نیروی کار بخش آموزشی  شورای هماهنگی تشکل

های مختلف نظیر مالقات با  معلمان بارها از روش. اسفناک پیموده است، تمام مسیرها را برای تغییر این شرایط (شاغل

اند اما حاکمیت و دولت  های خود را بیان نموده اندازی کمپین و تجمعات صنفی خواسته نگاری، صدور بیانیه، راه مسئولین، نامه

 !یک گام مثبت برای حل معضالت بر نداشته است

 

 !مردم شریف ایران

 !وطن تدبیر مسئوالن بی

 ما تحصن میکنیم؛

 

سقف و بدون امکانات،  های بعضا کپری و بی زیرا با شرایط موجود معلمان توان و پای رفتن به کالس را ندارند و البته در کالس

 !!آموزان، چندان مفید هم نیستند در ازدحام وحشتناک دانش

 

نگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به تمام فرهنگیان بنا براین دالیل گفته شده و هزاران مشکل از پیش گفته، شورای هماه

مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از  ۸۱و دوشنبه ۸۸دهد که روزهای یکشنبه کشور در کلیه مقاطع تحصیلی، فراخوان می

 .آموزان، دالیل تحصن را برای آنها تبیین نمایند سازی دانش حضور در کالس درس خودداری نمایند با آگاه

 

 .خواهیم ضمن همراهی با متحصنین، هرگز برخورد ناشایستی با همکاران نداشته باشند ما از مدیران مدارس می

 

ایم و  دهیم، ما طعم زندان را نیز چشیده ها و نهادهای امنیتی نسبت به عواقب برخورد پلیسی و امنیتی هشدار می به حراست

 .ه و روش تهدیدی را کنار بگذاریدهاست شیردالنی را دربند داریم، پس لطفا شیو سال

 

های حقوقی بازنشستگان و شاغالن  تحصن مهر آغاز دور جدید اعتراضات ماست و اگر سریعا تغییر مثبت و قابل توجه در فیش

 .تری در آبان ماه ادامه خواهیم داد آموزان مشاهده نگردد اعتراض سراسری خود را در ابعاد گسترده ی دانش و سرانه

 

کنیم که در این روزها با شاخه گلی به دیدار همکاران شاغل خود در نزدیکترین  بازنشسته گرامی درخواست می_راناز همکا

ای نزدیک مراجعه  شاغالنی که در این روز تدریس ندارند حتما به مدارس خود یا مدرسه. مدرسه محل زندگی خویش بروند

 .کنند

 

ه برای همه و برخورداری کودکان از آموزش با کیفیت، رایگان و عادالنه های ما معلمان، یک زندگی شرافتمندان دغدغه»

 «.است



 

 ۸۱۲۴مهر  ۸۰شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران 

 اسفند۳۳اعالم حمایت قاطع اعضای گروه 

 از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
  

خشی از جامعه تحت ظلم و استثمار برای خواسته های قانونی خود مبارزه می بیش از چند دهه است که معلمان بعنوان ب

کنند،خواسته هایی همچون، حق تشکل یابی مستقل، تخصیص بودجه عادالنه به آموزش و پرورش، حذف سیاستها و برنامه های 

با تورم، آزادی معلمین در بند،  کاالیی شدن آموزش، اجرای الیحه قانونی مدیریت خدمات کشور، افزایش حقوق معلمان متناسب

 .....تامین بهداشت و درمان رایگان و

که ناشی از فشارهای سنگین اقتصادی و استیصال خانواده ها در تامین هزینه های سرسام  ۲۳بعد از خیزش مردمی در دیماه سال 

ج رفته کشور را فرا گرفت و هزینه ها بشدت نیز دور تازه ایی از گرانی و تورم اقتصاد بیمار و به تارا ۲۴بود، در سال   زندگی

 .باال رفت و فاصله عمیقی بین دخل و خرج خانوارها ایجاد شد 

فرهنگیان هم توسط مشتی غارتگر وابسته به   در کنار این تورم و گرانی، و اقتصاد فلج شده شاهد به تاراج رفتن صندوق ذخیره

 ! (.برای ایام بازنشستگی نیز چپاول شد صندوقی برای اندک پس انداز معلمان.) قدرت بودیم

وعده های دروغین به معلمان و بی کفایتی وزرا و بی توجهی نمایندگان مجلس به آموزش و پرورش و معلمان نشان داد که زندگی 

غیر از گفتن میلیونها دانش آموز و هزاران معلم و خانواده هایشان هیچ ارزشی در نظام برنامه ریزی مالی و پولی کشور ندارد و 

در . سخنان کلیشه ایی و تکراری در هر سال هیچ نشانی از اراده دولت و مجلس در رفع کاستی های این دستگاه دیده نشده است

مقابل با فشار بر فعالین صنفی، هجوم وحشیانه به تجمعات آرام صنفی و حبس معلمان عضو کانون و ضرب و شتم فعالین نسبت به 

 .ی توجه بوده اندخواسته های معلمان ب

به  «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران » اسفند ضمن اعالم حمایت قاطع از فراخوان  ۸۲لذا ما اعضای گروه 

جاری   مهر ماه ۸۱و۸۸عنوان نماینده طیف وسیعی از معلمان کشور معلمان گرامی را به پیوستن به این فراخوان در روزهای 

اولیا محترم درخواست حمایت از این حرکت اعتراضی را داریم چرا که اعتراض صنفی معلمان صرفا دعوت می نماییم و از 

اعتراض برای افزایش حقوق نیست و اعتراض به کاستی ها و نارساییهای آموزشی که تبعات آن بطور مستقیم گریبان گیر آینده و 

 !بوده و خواهد بود  نامه اعتراضی معلمان از گذشته بر این اساسحال دانش آموزان و خانواده ها نیز می شود و بخش زیادی از بر

 

  .اسفند ۳۳اعضای گروه 
 

 

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 

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

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

 : وزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر مراجعه نمایندعالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو ر

  ۳۱۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۳۱۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

.comyahoogi_kargari@hafte/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 
 :...اریمجراحی  کارگر مبارز را گرامی می د محمدیاد  -*

mailto:info@karegari.com
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مهر  ۳۱در تاریخبه نوشته کانال تلگرامی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران 
در میان کشاکش وجدال بین کار وسرمایه انسانهای ساخته خواهند :  آمده است  ۳۱۳۱

شد که سر انجام خود را به تاریخ تحمیل خواهند کرد ونامشان در مسیر مبارزه مشعلی 
جراحی محصول این شرایط و دوران است که او را  محمد#ازماندگان خواهد بود فروزان برای ب

" 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 

خود را به کارفرما وسرمایه داران تحمیل کنند با جدیت زیاد فعالیت صنفی وسندیکائی وکار 
ن نیاز حال حاضر طبقه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که آنرا از مهمترین ومبرم تری

کارگر ایران می دانست راآغاز کرد تا جائی که نام محمد در میان کارگران کارگاه وکارخانه از 
به همراه شاهرخ زمانی دستگیر،و ۳۱۳۳به همین خاطر در سال ....تبریز تا تهران را درنوردید

 .به پنج سال زندان تعزیری در تبریز محکوم گردید
ج ومشکالت زندان را در شرایطی به جان خرید که به بیماری سختی جراحی ، پنج سال رن

مبتال شده بود ودرتمام طول پنج سال حتی یکروز به او مرخصی داده نشد و سر انجام در 
نکه آزادشود در زندان دچار سرطان شده قبل از ای محمد .از زندان تبریز آزادگردید ۳۱۳۱سال 

بود و بی توجهی عامدانه و مغرضانه مسئولین زندان وقوه قضایه باعث شد که بعد آزادی 
گیدن جراحی بعد ازچند ماه جن محمد .پزشکان نتوانند برای درمان سرطانش کاری بکنند

جان خود را ۳۱۳۱مهر  ۳۱بامریضی العالج ، و تحمل رنج وعذاب ناشی از سرطان، در روز 
 ..فدای آرمان های جنبش کارگری وسوسیالیسم کرد

  ....همچنان که خود اومی گوید قطعاً او یک سوسیالیست بود
 .یاد وخاطره محمد جراحی جاودانه باد

شدگان به  شمار بازداشت ران؛دا سیزدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون -*
  :تن رسید ۸۳۲

rooz.com/article.jsp?essayId=89229-http://www.akhbar 
 

 
الزم به ذکر است که  ...:آمده است ۳۱۳۱مهر  ۳۱  جمعه به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ

های قزوین، البرز، اردبیل، اصفهان،  نفر در استان ۳۱۱کم  طی روزهای گذشته نیز دست
های  فارس، سمنان، کرمانشاه، زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شهرستان
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نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر، گرگان، زرن و زرند 
و ” اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“داشت شده بودند، اتهام این افراد باز
 .عنوان شده بود” الطریق قطاع“

المللی به اعتصاب رانندگان کامیون، اتحادیه حمل و نقل آمریکا و  های بین در ادامه واکنش
اتحادیه ضمن ابراز این . داران حمایت کرده است ای از اعتصاب کامیون کانادا نیز طی اطالعیه

های  داران، خودداری رژیم ایران از به رسمیت شناختن اتحادیه نگرانی از شرایط کامیون
 .داران ایران را محکوم کرده است صنفی کامیون

شنبه یکی از رانندگان باسابقه اراک در گفتگو با خبرگزاری فارس در رابطه با  روز پنج
ماه اگر بخواهیم یک سرویس بار از بندرعباس به در “: داران بیان داشت مشکالت کامیون

هزار  ۳۱۱میلیون و  شود که یک میلیون تومان بارنامه این سرویس می ۵تهران منتقل کنیم 
هزار تومان هم  ۱۱۱تومان آن را باید به صورت نقدی بابت کمیسیون گاراژ پرداخت کنیم، 

د بابت حق بیمه پرداخت کرد هزار تومان هم بای ۰۱۱شود، 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  ۵۱۱خوراک خود کنار بگذاریم، رانندگان کامیون ساالنه 
به کجا خواهد ها و درآمدها  راستی یک راننده کامیون با این هزینه کنند و به پرداخت می

شمار  داران؛ سیزدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون برپایه شواهد موجود در....”رسید
  .تن رسید ۰۱۲شدگان به  بازداشت

 

 

 

 حبیبی محمدتقدیر از خانواده  -*

 
 مراسم بزرگداشت روز جهانی معلم

  عبدی اسماعیل تقدیر از خانواده  -*

 
 مراسم بزرگداشت روز جهانی معلم

 لنگرودی بهشتی محمودتقدیر از خانواده  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C


 
 مراسم بزرگداشت روز جهانی معلم

  :تقدیر از خانم منصوره فرحزادی بازنشسته فرهنگی و فعال صنفی -*

 
 جهانی معلم مراسم بزرگداشت روز

 !!هزار تومان ۰۶۶باتری پراید،  -*
بازار باتری نیز مانند بازار سایر کاالها :سازان کشور معاون اتحادیه باتریگرانی بیداد می کند 

 .وضعیت وخیمی را پشت سر می گذراند
خام فروشی سرب به عنوان ماده اولیه اصلی تولید باتری و صادرات آن، منجر به کمبود مواد 

 .مورد نیاز در بازار شده و افزایش قیمت این محصول را به دنبال داشته است اولیه

 : مدیرعامل متواری سکه ثامن دستگیر شد -*
 

نیروی انتظامی : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در شنبه
امن ونیکی ثبا صدور اطالعیه ای از دستگیری مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکتر( ناجا)

  .معروف به سکه ثامن خبر داد
فرهاد زاهدی فر : به گزارش ایرنا از ناجا در اطالعیه روز شنبه نیروی انتظامی آمده است

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که از هزاران نفر از طریق 
ی و از کشور متواری شده سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کالهبردار

بود، با اقدامات فنی، عملیاتی و اطالعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با 
همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین 

 .المللی امام خمینی به کشور بازگردانده شد

 :ام تکمیل شوندتم سد نیمه ۳۳برای حل تنش آبی باید 

https://www.isna.ir/news/97071407933 

 



محمد حاج : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ شنبه 
برای رسیدن به تنش آبی صفر : آب ایران، گفت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع، رسولی ها 

با بیان این که یکی از وی  .سد نیمه تمام در کشور هستیم ۱۱نیازمند تکمیل  ۳۱۱۱تا سال 
با وارد مدار شدن : سد نیمه تمام است، اظهار کرد ۱۱های دولت در بخش آب تکمیل  اولویت

وی .بع آب شرب کشور اضافه کنیممیلیون متر مکعب به ظرفیت منا ۱۱۱توانیم  این سدها می
برداری شود، چرا که با تکمیل  باید در سریع ترین زمان ممکن این سدها وارد مدار بهره: گفت

ها با تاکید بر  رسولی حاج.این سدها آب شرب جمعیت وسیعی از کشور نیز تامین خواهد شد
های  شرب، محدودیتهای تامین آب  این که عالوه بر تکمیل سدهای نیمه تمام در بحث چاه

البته   :خاطرنشان کرد  های تعادل بخشی نیز اقداماتی را باید انجام دهیم،  مطالعاتی و بحث
سد نیمه تمام کشور است که باید روی این موضوع نیز  ۱۱حل تنش آب تکمیل   شاه کلید

 .تمرکز کنیم

 

 :مهرماه  61اعالم حمایت از اعتصاب سراسری  -*

 
ما کارگران و جوانان شهر سنندج در اعتراض به گرانی .راسریزنده باد اعتصاب س

مهر ماه همزمان با اعتصاب سراسری، در  61،بیکاری،فقر،وکمبود مایحتاج اولیه زندگی،در 
شهر سنندج ودر محله های عباس آباد،فرجه،کانی کوزله،گلشن،قشالق ونبوت مغازه های 

کرده و با شعار مرگ بر گرانی،و زنده باد عصر تجمع  1خود را بسته و در میدان نبوت ساعت 
زنده باد اتحاد و همبستگی  .اعتصاب کامیون داران به این اعتصاب سراسری می پیوندیم

 .سراسری در ایران
 جمعی از جوانان شهر سنندج

 
 : برگزاری مراسم روز جهانی کودک در شهر سرپل ذهاب  -*
 

 
و فعالین حقوق کودکان حاضر در این کمپین ، " ردزندگی ادامه دا"در ادامه فعالیتهای کمپین 

مهرماه مراسم متنوعی به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی کودک در  61روز پنجشنبه 
 .شهر سرپل ذهاب برگزار شد

در این مراسم که در کمپهای اسکان زلزله زدگان در مرکز شهر برگزار گردید ابتدای مراسم 
ی موسیقی شاد آغاز گردید سپس از هر کدام از کودکان با نمایش عروسک گردانی و اجرا

خواسته شد که با حضور در پشت میکروفون شعر و سرودهایی را برای دوستانشان 
 .بخوانند

ی نقاشی جمعی با موضوع آزاد برگزار گردید که در آن از  در طول مراسم همچنین مسابقه
مار مانندی که منقش به کودکان درخواست شد که بصورت جمعی روی پارچه سفید طو

هستند خواستها و " کودکان، قربانیان جنگ ،تحریمهای اقتصادی و بالیای طبیعی"شعار 



 .آرزوهایشان را بصورت نقاشی روی این پارچه ثبت کنند
ضمنا در طول مراسم از کودکان پذیرایی بعمل آمد و در پایان نیز به همگی آنها هدایایی 

 .یه و یادبود روز جهانی کودک اهدا گردیدشامل پکهای نقاشی بعنوان هد
در پایان جا دارد که از گروه هنرمندان موسیقی و عروسک گردانی شهرسنندج ، افرادی که 
با کمکهای مالی ما را یاری نمودند و همچنین از فعالین حقوق کودک حاضر در سرپل ذهاب 

  .نهایت تشکر و قدردانی خود را ابراز کنیم
 یایی شاد ، مرفه و عاری از خشونت برای کودکانبه امید ساختن دن

 
 : در معرفی روز جهانی کودک  -*

https://fa.wikipedia.org/wiki 

ا و کشوره. است شناخته شده کودکان روزی است که برای یادبود و افتخار روز کودک
اند و آن را  عنوان روز کودک اعالم کرده المللی مختلف، روزهای متفاوتی را به های بین سازمان

 .گیرند جشن می

مجمع عمومی  .است را روز جهانی کودک اعالم کرده( آبان ۰۳) نوامبر ۰۱ ،مان ملل متحدساز
 ۳۳۲۳و در سال  اعالمیٔه حقوق کودک ۳۳۵۳در چنین روزی در سال  سازمان ملل

 [۳].را تصویب کرد کنوانسیون حقوق کودک نیز

المللی دمکراتیک زنان در  در نشست اتحادیٔه بین ۳۳۱۳هم در سال ( خرداد ۳۳)ژوئن ۳ زرو
عنوان روز کودک شناخته شد و  به شوروی المللی کودک اعالم شد و در عنوان روز بین پاریس به

 [۰].عنوان روز کودک تعیین شد در بسیاری از کشورها هم به

منظور حمایت از  به سازمان ملل مجمع عمومی ،اروپا در جنگ جهانی دوم بعد از ۳۳۱۱در سال 
المللی ویژٔه کودکان  انجمن بین»را ایجاد کرد که نخست  یونیسف کودکان، سازمانی به نام

 United Nations برآمده از سرواژگان)، یونیسف ۳۳۵۱ در سال. نام گرفت« سازمان ملل
International Children's Emergency Fund) های دائمی در سازمان ملل متحد  یکی از بخش

 .گذاری شد نام روز جهانی کودک اکتبر ۲گردید و روز 

از  درصد ۳۱توان جان  یونیسف اعالم داشته که فقط با اختصاص پنج دالر برای هر کودک می
میرند، نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم،  کودکانی را که ساالنه می
وظیفٔه انجمن کمک به .هفته بودجٔه تسلیحاتی جهان هزینه شود ۱کافی است که فقط مبلغ 

های آغازین  کودکان، یعنی یونیسف، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیٔه آنان در سال
 .ی، و ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان استزندگ

همچنین تالش این انجمن برای کاهش بیماری، مرگ و میر در کودکان، و حمایت از آنان در 
کودک »: است آمده حقوق کودک در مقدمٔه کنوانسیون.است… و حوادث طبیعی هنگام جنگ و

 «باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود

شهر تحت تنش  ۳۳٣/یریت علمی در کنترل شرایط آبی کشورضرورت وجود مد -*
 :آبی

https://www.isna.ir/news/97071407733 

 

باس دکتر ع: آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ شنبه 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا کنترل بر ضرورت وجود مدیریت پیوسته و علمی در ، سروش 

شهر تحت تنش آبی قرار دارند که  ۱۱٣امسال : کنترل شرایط آبی در کشور تاکید کرد و گفت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9


شهر بود و کنترل شرایط موجود نیازمند  ۰۲٣ها، این رقم در سال گذشته  به دلیل کاهش بارش
.. .کز بیشتر بر تامین و توسعه منابع آبی است که باید باید به دنبال مدیریت مصرف بودتمر

در : معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت وزارت نیرو خاطرنشان کرد
ماه اخیر کارگروهی به نام سازگاری با کم آبی در کشور با حضور وزارتخانه های کشاورزی،  7

ت، معدن و تجارت، نیرو و کشور و نیز سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و صنع
دکتر سروش همچنین با اشاره به احیای .بودجه تشکیل شده تا بتوان وضعیت را کنترل کرد

فعالیت هایی در این زمینه انجام : دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت های وزارت نیرو، گفت
وی با بیان این که مسوولیت احیای دریاچه ارومیه  .ی نیز حاصل شده استو توفیق های نسب

در این ارتباط از همکاری دانشگاه های : با سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد
 ....خارجی نیز استقبال می کنیم

 :تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج، امروز نیز ادامه یافت -*
 

، باوجود بارندگی و حضور گسترده نیروی انتظامی و در حالیکه وعده های مهرماه 61شنبه 
مسئولین بیمارستان و مقامات محلی حکومت به کارکنان این بیمارستان تحقق نیافته است، 

  .نفر از آنان امروز نیز ادامه یافت 152اعتراض آنها با 
یی از بیمارستان تعطیل می ماه حقوق معوقه دارند و بحشها 66کارکنان این بیمارستان که 

باشد، خواهان پرداخت حقوق معوقه و تعیین تکلیف فعالیت بیمارستان و امنیت شغلی خود 
مقامات حکومتی در حالی از پرداخت حقوق معوقه کارکنان این بیمارستان و سایر . هستند

استای موسسات خدماتی کشور خودداری می کنند که، میلیاردها دالر در آنسوی مرزها در ر
 .تقویت توانائی جنگی جریانات تروریستی هزینه می کنند

 :مهر ۸۳تجمع  گروه اتحاد بازنشستگان -*
https://etehadebazneshastegan.wordpress.com/2018/10/06 

حاصل از سیاستهای سود محور مسئوالن نظام، سبب شده روز به روز ،معضالت اقتصادی 
هر سال از پی سال قبل می آید و بودجه ها . یابد مشکالت معیشتی قشر زحمتکش افزایش

حتا طرح پلکانی نیز . تعیین می گردند اما کمترین توجهی به وعده های داده شده نمی شود
که ترفند مسئوالن برای منحرف کردن اعتراضات بازنشستگان به وضع نابسامان معیشتی 

 .اشان است، پله هایش شکسته
زنشستگان گرد هم آییم تا بگوییم دیگر وعده بس است، دیگر در اقدامی همآهنگ با دیگر با

 .انتظار کافیست، دیگر تحمل تبعیض و بی عدالتی خارج از توان ماست
صبح در مقابل سازمان برنامه جمع می شویم و هرگونه مذاکره و  ۳۱مهر ساعت  ۰۱روز 

 .گفتگو با مسئوالن باید با همآهنگی تمام بازنشستگان است صورت گیرد
 گروه اتحاد بازنشستگان 

۳۱/۱/۳۱ 

 : موج احضار دانشجویان در آغاز سال تحصیلی -*
 

 
موج »در خبری از : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در شنبه

دانشجویان . دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویی گزارش داده است« احضار
با احکام سنگین قضایی و احضار فعالین دانشجویی توسط در شروع سال تحصیلی جدید، 
 .وضاع در شهرستان ها وخیم تر استا: ایرنا نوشته است. نهادهای امنیتی مواجه هستند



بر اساس گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، صادق قیصری، 
به شالق و دو سال ضر ۱۱دانشجوی دانشگاه بهشتی که پیش از این به هفت سال زندان، 

مهرماه، اعتصاب  ۳۳ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات محکوم شده بود، از روز چهارشنبه، 
 .بازداشت شده و به مرخصی نیامده است ۳۱اسفندماه  ۱۱وی از .غذا کرده است

نجمه واحدی، دانشجوی ارشد مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال حقوق زنان 
 .رماه توسط اطالعات سپاه بازداشت شده و همچنان زندانی استنیز دهم شهریو

ر ای به رئیس این دانشگاه خواستا ها و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در نامه تشکل
 .پیگیری وضعیت نجمه واحدی شدند

تن  ۳۰۵. ها برگزار شده بود هایی در اعتراض به این حکم های گذشته همچنین تجمع در ماه
تشکل دانشجویی نیز به صدور حکم های زندان  ۱۲های مختلف ایران و  دان دانشگاهاز استا
 .مدت برای دانشجویان اعتراض کرده بودند طوالنی

منصور غالمی، وزیر علوم، چهارشنبه هفته گذشته درباره وضعیت دانشجویان زندانی گفت 
از آزادی مشکلی پیش که این وزارتخانه در تالش است تا برای تحصیل این دانشجویان پس 

 .نیاید
 
 :اطالعیه بخشی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز -*
 

 با سالم و دعای خیر
 .اینجا شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز است

شرکتی که از هر سو مورد هجوم تیرهای کینه و نفاق قرار گرفته و هیچکس جز فرزندان 
 .برومندش سپر حمالت این تیرها نشد

همیشه بهترین بوده .   که در عین کمبودها و در عمق مشکالت هرگز تسلیم نشدندمردانی 
 .و بهترین ها را رقم زدند

جلوی هر ظلم و ظالمی قد علم کرده و در مقابل برای پویایی شرکت تالش بینظیر خود را 
 .به نمایش گذارده اند

که   Q.T.Bششاخه در یک شیفت به رو ۱۱۱با نورد  ۱۰رکورد شکنی تولید محصول 
نخستین بار از زمان شروع بهره برداری از خط کوثر تا کنون سابقه نداشته بیانگر همت و 

 .مردانگی و دلسوزی قشر کارگر برای این واحد تولیدی عظیم است
کارگرانی که با این کار بزرگ بر همگان اثبات کردند که برای راه اندازی تولید و شکوفایی 

ازی به وجود هیچ شخص و مدیر خائنی در بینشان نبوده و نیست و دوباره نام گروه ملی نی
ولی  .خود به تنهایی میتوانند چرخ های تولید این شرکت عظیم را به حرکت در آورند

متاسفانه این طبقه شریف و زحمتکش جامعه چند سالیست مورد بی توجهی و بی مهری 
 .مسئولین قرار گرفته است

سئولین ارشد استان و بانک ملی ، و سکوت و عدم حضور قصور و کوتاهی بیش از حد م
هئیت مدیره شرکت که علیرغم پیگیری اعتراضات و پیگیری های جمعی از همکاران کماکان 

هیچ پاسخی از حضرات دریافت نشده و این امر ، باعث آزده شدن روحیه این پرسنل و 
  .خانواده محترم آنها شده است
نونی که تنها پرسنل شرکت با آن درگیر هستند حضور مستمر رهایی از وضعیت نابسامان ک

مدیران ارشد شرکت و رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت مالی کارگران را میطلبد، و صد 
البته حضور برخی افراد خائن که کماکان در شرکت های مجاور مشغول به کار هستند 

ودن بعضی از اطالعات فنی خط خیانتی به مانند پیمان مسلمی که با پنهان کاری و پاک نم
 .تولید،باعث متحمل شدن بار مالی برای رفع این مشکل گردیده است

وضعی که روزانه آنها را با مشکل و چالشی جدید رودر رو میسازد ، چالشهایی که با دست 
 .بر روی دست گذاشتن و تنها نظاره گر بودن حل نخواهد شد

کانات رکورد تولید بهترین محصول با بهترین کارگران شرکت با دست خالی و کمترین ام
در مقابل شاهکار کارگران ، مسئولین و مدیران ارشد شرکت با وجود . کیفیت را رقم زدند

 منابع مختلف و کانال های متعدد ارتباطی چه نتیجه ایی را رقم خواهند زد؟
 :کالم آخر



ه گوش و به هوش ب مسئولین مربوطه بانک ملی و مدیران شرکت،در هر پست و مقام
باشید،وضعیت سخت و مشکالت فراوان مالی پرسنل شریف را جدی بگیرید و بشما 

 هشدار میدهیم در کمترین زمان ممکن نسبت به برطرف نمودن آن جامه عمل بپوشانید
kargeranhaftapeh_ir 

 .هفت تپه.کارگران.کانال تلگرامی .منبع
 ۳۱۳۱مهر  ۳۱شنبه 

 
 : بگیراناعتراضات مزد و حقوق  -*
 

طی دو روز اخیر عالوه بر اعتصاب سراسری : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 :کامیون داران اعتصاب، تحصن و اعتراضات زیر صورت گرفته است

 خمینی در کرج،  اعتصاب کارکنان پرسنل بیمارستان امام
 اعتصاب کشاورزان شرق اصفهان برای حقابه 

 اورزان در قزوین در اعتراض به حفاری چاه آب و فاضالب شهریاعتراض جمعی از کش
تجمع گروهی از معترضان در تهران در برابر دانشگاه الزهرا، در اعتراض به تخریب خانه هایشان 

 از سوی مدیریت دانشگاه 

 تجمع گروهی از مالباختگان در مشهد 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت احیا صنعت واگن پارس در اراک

 :نشد پرداخت هنوز شفق آرمان و قزوین فوالد کارگران بیمه حق -*

 

آرمان »تعدادی از کارگران دو کارخانه  : آمده است ۳۱۱۳مهر۳٣شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
اواسط خرداد : فعالیت تولید آنها متوقف شده، گفتندکه از خرداد ماه « فوالد قزوین»و « شفق

ماه سال جاری، به دلیل متعهد نبودن پیمانکار بخش خصوصی به تعهداتش، مدیریت این 
مجموعه به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تاکستان واگذار شده 

فوالد »و« آرمان شفق»خانه نفر از کارگران دو کار ۱۱۱کم  به گفته آنها، حق بیمه دست.است
ها کسر شده اما به حساب سازمان تامین اجتماعی تاکستان واریز نشده  از حقوق آن« قزوین

نتیجه باقی  ای از کارفرما بی است و از آن موقع تاکنون تالش کارگران برای وصول این طلب بیمه
ی دادگستری این کارگران با درخواست از اداره تصفیه و امور ورشکستگ.مانده است

صاحب کارخانه : آنها توجه کنند، افزودند  ای شهرستان تاکستان برای اینکه به مطالبات بیمه
پرداخت که ماهانه از دستمزد کارگران بابت  در حالی حق بیمه کارگران این کارخانه را نمی

وی بیان اینکه ادامه روند جاری منجر به افزایش .کرده است پرداخت حق بیمه کسر می
شده است، « وفوالد قزوین  آرمان شفق»های روحی برای کارگران  شکالت مالی و دغدغهم

انتظار داریم مسئوالن استانی و شهرستانی برای رفع مشکالت به وجود آمده : اظهار داشت
پذیر را از بالتکلیفی نجات  حلی بیندیشند تا این قشر آسیب برای کارگران این کارخانه، راه

 .دهند

 :رسد درصد جامعه کارگران هم نمی 05ای کارگری به ه کوپن -*
 

های  ناصر چمنی نایب رییس کانون عالی انجمن در ادامه بحث مربوط به ترمیم دستمزد 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/676646-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF


اگر دولت مصمم است به کارگران کوپن بدهد، شاید با وضعیتی : است  صنفی کارگران گفته
و صددرصد در توزیع آن به مشکل درصد جامعه کارگری هم نرسد  ۵۱که اکنون وجود دارد، به 

هزار تومانی که بابت هر فرد در نظر گرفته شده، رقمی نیست که  ۱۱ضمن آنکه  بخوریم ،
بتوان با آن مایحتاج ضروری را تامین کرد ولی قانون کار بحث بن خواربار را مشخص کرده است 

مند  گران از آن بهرهکه اگر افزایش یابد و کارفرمایان مکلف به پرداخت آن شوند، همه کار
 .شود شوند و به ارتقای معیشت خانوارهای کارگری کمک می می

امروز بهترین زمان برای ترمیم مزد کارگران است چون تولیدکنندگان هم : چمنی اضافه کرده
کند، چرا حقوق کارگران و کارمندان باید  اند؛ وقتی تولیدکننده سود می محصوالتشان را باال برده

 تر شوند و قادر به ادامه زندگی نباشند؟ یین بماند و روز به روز ضعیفهمچنان پا

نمایی از تمرین فرشته مرادی بدون حضور مربی برای شرکت در بازی های  -*

 : جاکارتا

 

فرشته مرادی مقدم قهرمان کشوردرپرتاب نیزه ووزنه به ناچاربی مربی برای مسابقات 

مربی زن هم !رستان گفته حق استفاده ازمربی مردنداردکل ورزش ل اداره .جاکارتاتمرین میکند

 در ورزش به مثابه ارکان عمومی جامعه ما  تبعیض جنسیتی بازهم تحجرو.نیست

 :کشورشمالی استان  چهاروقوع سیل در  -*

سیل زدگی در چهار استان شمالی گیالن ، مازندران ، گلستان و خراسان شمالی باعث 

 ل شدن زندگی مردم این استان ها شدنفر ومخت 7کشته شدن حداقل 

 : شکستن پل و غرق شدن یک تاکسی در چالوس -*

 

رد مناطق  صحنه ای از غرق شدن یک تاکسی در تازه اباد چالوس ومرگ راننده بر اثر سیل
 .شمالی گیالن و مازندران 

 
 :معاون عملیات سازمان امداد و نجات -*

آباد، گرگان، بندر گز، تالش، فومن،  کردکوی، علی شهرستان شامل ۰۰از روز گذشته تا امروز 
شهر، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر،  سرا، رودسر، رضوان صومعه

های ارزیاب به مناطق  تیم .شهر، گلوگاه، نوشهر، ساری، نکا سیل زده شده است قائم



 .ه دارددیده اعزام شدند و عملیات امدادی همچنان ادام آسیب

 .تیم امدادی همچنان ادامه دارد ۱۲منزل مسکونی از آب تخلیه شد و امدادرسانی توسط  ۳۵۲

 :شرکت کیسه گیالن تعطیل شد -*
 

تعطیل ( روستای بلس بنه)جاده رشت به الهیجان  62شرکت کیسه گیالن واقع در کیلومتر 
شرکت کیسه گیالن از به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، . شد

 122به تولید رول و کیسه پلی پروپیلن مشغول بوده و با تعطیل شدن این کارخانه 6831سال 

 .کارگراز کار بیکار شدند

 : تجمع کارکنان دفاتر سهام عدالت در باران در رابطه با حقوق های معوقه  -*

 
ت شغلی و معوقات مزدی کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دلیل نامشخص بودن وضعی

 خود صبح امروز بار دیکر دست به تجمع زدند

 : تجمع دانشجویان در اعتراض به نداشتن خوابگاه در یاسوج  -*

 
مهرماه؛ تجمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کوثر، روبروی استانداری به دلیل  ۳۱یاسوج، 

  تجمع اعتارضی کردند وضعیت نامساعد بهداشت خوابگاه

 : ریب پلی در املش گیالن در پس سیل اخیر تخ -*

 

پل بزرگ  ، عاقبت بکارگیری از تخصص مهندسان سهمیه ای و رانتی در پروژه های شهری

 املش فرو ریخت



 :فراخوان انجمن صنفى معلمان مريوان  -*
 
انجمن صنفی مریوان فراخوانی به شرح زیر : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 :شر کرده استمنت
مهر مدارس مريوان به ياد جانباختگان شهريور سیاه با يك ۳٣ساعت آخر كالس هاى شنبه 

.... دقیقه سكوت آغاز مى شود و ادامه كالس درس با شعرخوانی، سخنرانى؛نمايش فیلم؛ و 

 خواهد بود" ضرورت ايجاد تشكل هاى مردم نهاد"و " حفاظت از محیط زيست"با موضوع 

 :تفروش در ایستگاه مترو بهارستانزنان دس -*

 
 مترو انتهر کارگران ،کارگر زنان تهیدستان ، شهری تهیدستان، تهران متروی دستفروش

آنان از راه فروش لوازمی که به مردم  روزمره زندگی، نیست جرم دستفروشی.  دستفروشان

 . کنند فراهم می آید عرضه می

 : تجمع کارگران حوزه سرخس در برابر فرمانداری -*

 

 کارگران حوزه سرخس به علت معوقات حقوق برای تجمع مقابل فرمانداری می روند

 :عظیم احمدی کولبر اهل روستای شهرستان نوسود با گلوله سپاه کشته شد -*

 
تشار شهرستان نوسود کرمانشاە و دارای عظیم احمدی کاسبکار و کولبر فقیر اهل روستای 

پدرش راکه .دو فرزند خردسال امروز توسط نیروهای محلی سپاە با ضرب گلولە کشتە شد

بینیدوقتی  می.تواندمهردرآغوش گرفتن پدررابرای اوزنده کند چیزنمی کشتید،دیگرهیچ
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شود دیگرهیچ ناشهروندباشی،وقتی فقر،نادیده گرفتن، انکاروستم به بخشی از ندگی توبدل 

 .تواند پدرت رابه توبرگرداند چیزنمی

 :سواد دارد هزار بی۲۶۶میلیون و  ۲ایران  -*

 

علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی : به نوشته  خبرگزاری دولتی مهر آمده است 

میلیون و  ۲سوادان مطلق  سال به باال، آمار کل بی ۱طبق شاخص سواد در گروه سنی :گفته

  .سال سن دارند ۵۱میلیون نفر باالی  ۱ار نفر است و از این تعداد هز ۲۱۱

، در سه ۳۵طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال .میلیون نفر است ۳۱سوادان  آمار کم

درصد و تعداد  ۳۲/ ۰اول نرخ باسوادی   سال، در گروه ۱۳تا  ۳۱و  ۰۳تا  ۳۱، ۳۳تا  ۳۱گروه 

 « .نفر است ۵۱۱هزار و  ۳۳۱مانده  سوادان باقی بی

 :شود دادگاه محمد حبیبی دوم آبان برگزار می: حسین تاج -*

 

حسین تاج وکیل محمد حبیبی از برگزاری : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 

پس از اعتراض ما به رای : دادگاِه تجدیدنظر این فعال صنفی در دوم آبان خبر داد و به ایلنا گفت

دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارجاع شد و اکنون زمان  81وی، پرونده به شعبه صادره دادگاه بد

 .برگزاری دادگاه مشخص شده است

های موکلم کامالً  فعالیت: وی با بیان اینکه دوم آبان، به عنوان زمان دادگاه تعیین شده، افزود

 .ست و امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات وارده تبرئه شود صنفی

در دادگاه بدوی به ده سال و نیم حبس ( عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان)محمد حبیبی 

 .است ضربه شالق محکوم شده 71و تحمل 

 :تجمع کارگران اداره فاضالب در خوزستان -*

 

جمعی از کارگران اداره آب و فاضالب روستایی آستان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 

 .خود، مقابل ساختمان اداره کل آب و فاضالب روستایی تجمع کردندماه مزد  ۳۰تا  ۱

نفر  422در ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران شمار بازداشت شده گان به  -*
 :رسید

روز . اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه دارد: آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
شهرکرد، بندر “در بسیاری از شهرهای ایران از جمله مهرماه برای پانزدهمین روز  ۳۱شنبه 

آباد، اصفهان، شیراز، بوشهر، الیگودرز، ارومیه، یزد،  خمینی، اهواز، سوسنگرد، نجف امام
عبدالرضا . اعتصاب جریان داشت” شهر، بندرعباس، تیران، میانه، بهشهر و قوچان زرین
راننده اعتصابی دیگر خبر داد  1اشت محمدی، دادستان عمومی و انقالب شهرکرد از بازد علی

نفر  111روز اعتصاب کامیوندارن به حداقل  65و به این ترتیب تعداد کل بازداشت شده گان 
 .رسید

عنوان ” الطریق قطاع“و ” اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“اتهام بازداشت شده گان 



شدگان به صدور احکام  ازداشتشده و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با تهدید ب
 “تواند اعدام باشد مجازات این حکم می“سنگین گفته بود که 

@ordoyekar 

به آتش کشیده شدن، مزارع، مراتع و پوشش گیاهی منطقه کامیاران و شاهو  -*
 :توسط سپاه

 
 11که به " رزمایش امنیتی محرم" ، امروز در جریان نمایشی تحت عنوان مهرماه 65یکشنبه 

ساعت دیگر ادامه خواهد یافت و در پاسدار محمد خاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
در جریان این نمایش . پاسداران ناظر اجرای آن است، آرامش و زندگی مردم منطقه بهم خورد

. کوپتر بسوی مراتع ومزارع مردم منطقه استفاده شد از آتش توپخانه، اداوات زرهی، هلی
پاسدار رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در توجیه عمل جنایتکارانه به آتش 

شود که پوشش  ای برگزار می رزمایش در منطقه: "کشیدن محیط زیست کردستان گفت 
ریم که هیچ آسیبی به گی جنگلی ندارد بلکه صخره است هر چند تمام تالش خود را بکار می

این سخنان در حالی بیان می شود که، توپخانه ." پوشش گیاهی منطقه هم وارد نشود

 .اشغالگران در ساعت امروز مرتب مراتع و مزارع و پوشش گیاهی منطقه را زیر آتش قرار دادند

 : آنچه در سیل اخیر منطقه شمال ایران در هم ریخت  -*

 

فرماندر نوشهر از مسیر  کاریپل ریزش کرده بود بخاطر کم وشهر این کامیون در مازندران ن
نوشهر به نور پل ریزش کرده بنده خدا افتاد داخل پل راننده هایی که نوشهر تشریف اورن بلدن 

صبح فوت ۵شب افتاد ۳۱پل موسی اباد کابین راننده از شاسی جدا میشه اسماعیل مالیی 
ند روز پیش در حال ریزش بود ی چند ساعتی جالب اینجاست پل بخاطر سیل چ. ردند ک

مسولین شهر بستند چون داخل شهر ترافیک شده باز گردند اسماعیل مالیی از مسیر 
چالوس از کمربندی در حال حرکت به نوشهر نزدیک پل میشه پل ریزش کرده این هم شغل 

 . ری نوشهر افسوستعریح ی ما این هم کم کاری مسولین شهر ما یا فرماندر یا ادراه راه تراب

 ۳۵یکشنبه "ریزش پل موسی آباد بر روی رودخانه ماشلک در کمربندی نوشهر یک کشته داد 
 ۳۱مهر 

به افزایش بیکاری یک و استاد دانشگاه اقتصاددان  دکتر حسین راغفر اذعان  -*
 : میلیونی در سال جاری

 
ن نامه های سرگشاده به حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و یکی از امضاء کنندگادکتر

تببین "رئیس جمهوری در باره اقتصاد در حال فروپاشی ایران، در یک کنفرانس خبری با عنوان 
، ضمن "ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاددانان با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر

چهارگروه در یک چیز  همه این  ... :بررسی تاثیر ات افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم ایران گفت
مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و 

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


دهد ما امسال  به طوری که برآوردها نشان می. ها را در پی خواهد داشت ورشکستگی بنگاه
راغفر اولین اقتصاددانی نیست که از . شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود

وپاشی اقتصاد ایران و پیامدهای ویرانگرش بر زندگی کارگران و مردم زحمتکش در ایران فر

 .سخن می گوید

: بیانیه مشترک انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان -*
پذیر باید هر چه سریع تر  های رسیدگی به مشکالت کارگران و اقشار آسیب کمیته

 فعال شوند
 

انجمن های صنفی کارگران : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال رد مندرج خبر برپایه
ساختمانی استان کردستان خواستار تشکیل کمیته های هر چه سریعتر رسیدگی به 

بیانیه انجمن های صنفی کارگران واستادکاران . مشکالت کارگران و اقشار آسیب پذیر شده اند
اباد،کامیاران، دیواندره، دهگالن و قروه به ساختمانی شهرستان بانه ، سقز ، مریوان و سرو

 :شرح زیر است
همچنان که می دانیم دراین روزها شرایط بسیار سختی برای کارگران و طبقه ضعیف جامعه 

برای دولتمردان در چنین شرایط . بوجود آمده و متاسفانه کسی حال وحوصله تفسیر آنرا ندارد
شدید درامد و قدرت خرید کارگران باید سریعا  بحران اقتصادی و تورم سر سام اور و کاهش

کمیته های رسیدگی به مشکالت کارگران و اقشار آسیب پذیر فعال شوند تا مردم کمتر 
به . آسیب ببینند ولی در جامعه ما به دالیل مختلفی ، مدیریت ما هنوز با واقعیت فاصله دارند

کارگر . می دانند وبرایشان مهم نیستباور ما دولت یا نمی دانند یا نمی خواهند بدانند یا 
ساختمانی که در هفته بیشتر از دو روز کار ندارد چگونه می تواند در این شرایط تورم دوام 

بیاورد؟ چه کسی در برابر معیشت خانواده این عزیزان مسول است؟ ما می دانیم که 
ارانه است ولی با دخیل تحریمهای امریکا علیه ملت بزرگوار ایران کامال غیره اخالقی وجنایتک

کردن تشکالت کارگری در تصمیم گیر ها و تشکیل کمیته های مختص تشکالت ساختمانی و 
کارگری که هر روز دست خالی .ارائه راهکاری جدی به کاهش این بحران اقتصادی کمک کرد 

د تا به منزل برمی گردد وامروز به فردا برخالف میل باطنی خود با خانواده اش دروغ می گوی
کی می تواند این رنج ومشقت شرمندگی وگرسنگی راتحمل کند؟ باید پرداخت بیمه بیکاری 

به کارگران ساختمانی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود واز همه فعالین عرصه دفاع از حقوق 
کارگر ومسولین انجمنها ونمایندگان واقعی انان وهمه دلسوزان عدالت وانسانیت می خواهیم 

کارزار جهت تحقق این خواسته ومطالبه برحق وقانونی پافشاری ومسایل حاشیه  که در این
شکی نیست .ای وجانبی را رها کنند وتمام انرژی وپتانسیل خود راحول این محور متمرکز کنند 

از طرفی دیگر از نمایندگان محترم .اگر ما یکی نشویم به قول معروف یکی یکی خواهیم مرد 
 .این راستا سکوت نکند وکارگران را تنها نگذارند مجلس می خواهیم که در

@ordoyekar 

 : کارگران شهرداری شادگان اجتماع کردند  -*

 
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری : آمده اتس  17تاریخ پانزدهم مهر  دربرپایه خبر مندرج 

معترضان درب ورودی . اجتماع کردند  افتاده ماه حقوق عقب۲به دلیل عدم پرداخت شادگان 
 شهرداری را بسته و از ورود کارمندان جلوگیری کردند
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 : درصومعه سرای گیالن، آب به درون حیات و خانه ها راه یافت  -*

 

 است ی استان گیالناین وضع خانه ها و خیابان های سیل گرفته در صومعه سرا

اطالعیه پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در مورد دستگیری رانندگان و  -*
  :کامیون داران اعتصابی

رانندگان کامیون و کامیون داران دستگیر شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد 
  !گردند

 
در پی اعتصاب سوم : آمده است ۳۱۳۱مهر  ۳۱  شنبه تاریخبرپایه اطالعیه منتشره در 

کامیون از اول مهر ماه بیش از دویست نفر از رانندگان و کامیون داران دستگیر شده رانندگان 
اتهامات مطرح شده از جانب . و بنا به اطالعات رسیده این دستگیری ها همچنان ادامه دارد

مسئولین مختلف حکومت جمهموری اسالمی ایران به دستگیر شدگان از جمله اغتشاش و 
هاماتی واهی است و کوچکترین ربطی به خواستهای واقعی اقدام علیه امنیت ملی ات

  .اعتصاب کنندگان ندارد
. اعتراض اصلی اعتصاب کنندگان این است که درآمد آنها قادر به تامین معیشت کافی نیست

رانندگان به شرایط سخت و زیان آور شغلی شان اعتراض دارند و خواستار بازنشستگی 
الن و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمد حذف دال. پیش از موعد شده اند

آنان شده و ایجاد استراحتگاه مناسب در مسیر راه از دیگر خواست های اعتصاب کنندگان 
کوچکترین اثری از طرح این خواست ها در اتهامات وارده از جانب مقامات قضایی ایران . است

  .بر دستگیر شدگان وجود ندارد
که تورم در ایران بویژه در ماههای اخیر بطور سرسام آوری باال رفته و واقعیت این است 

از طرف دیگر . قیمت کاالها از جمله قیمت قطعات یدکی کامیون ها چند برابر شده است
کامیون ها با الستیک . دستمزد رانندگان و درآمد کامیون داران بطور اندکی تغییر کرده است

بکار گرفته شده که منجر به باال رفتن سوانح رانندگی  های کهنه و مضمحل و قطعات ضایع
اگر رانندگان نیز اعتصاب نمی کردند بسیاری از کامیون ها خود از حرکت باز می . شده است

  .ایستادند
پاسخ جمهوری اسالمی ایران و مقامات قضایی و امنیتی آن به این اعتصاب، با وجود دیدن 

های اعتصاب کنندگان تهدید، ارعاب و دستگیری بیش از این واقعیت و اطالع دقیق از خواست
  .دویست نفر از اعتصاب کنندگان بوده است

ایران ضمن حمایت از خواستها و اعتصاب رانندگان و  –پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 
کامیون داران معتقد است که اعتراض، گردهمایی و اعتصاب حق مسلم و ابتدایی برسمیت 

هانی است و برخورد مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی با اعتصاب شناخته شده ج
ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان از . کنندگان محکوم است

  .این اعتصاب هستیم
  ایران –پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 

 ۰۱۳۲سپتامبر  ۵
 



 حرکت نکنید، برگزار را کار عالی شورای اگر :نامه حبیبی خطاب به بندپی -*
 :داد خواهیم ترتیب اعتراضی

دبیر )حسین حبیبی   :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۵در تاریخ یکشنبه   به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای خطاب به انوشیروان محسنی  در نامه( می کار کشورکانون هماهنگی شوراهای اسال

در این نامه آمده .بندپی، خواستار تمکین به قانون و برگزاری جلسه شورای عالی کار شد
آقای بندپی این تکلیف شورایعالی کاراست که همه ساله یکبار یا بیشتر بنا به :...است

نوسان داشته و دارای سرعت ضرورت تشکیل جلسه دهد؛ بنابراین در صورتی که تورم 
قانون  ۳۱۲غیرقابل کنترل است؛ باید نسبت به تشکیل جلسه شورایعالی کار وفق ماده 

العاده به دعوت رئیس یا  درحالت فوق العاده اقدام نمود؛ یعنی در صورتِ ضرورت، جلسات فوق
کثریت آرا شود و تصمیمات با ا براساس تقاضای سه نفر از اعضای شورایعالی کار تشکیل می

سه نفر نماینده کارگری شورایعالی کار، براساس ضرورت در خواست تشکیل .معتبر خواهد بود
اند؛ شما هم تکلیف قانونی دارید هم تکلیف اخالقی و هم اینکه باید شیوه انجام  جلسه کرده

ن است، پس به احترام نمایندگاِن کارگران کل کشور که احترام به کارگرا.مذاکرات را رعایت کنید
به درخواست آنها احترام بگذارید تا شما و دولت تدبیر و امید متهم نشوید به رفتار غیرقانونی و 

دهند؛  درصد جمعیت کشور را تشکیل می ۵۱احترامی به جامعه کارگری که بیش از  بی
 .های اعتراضی نماییم درغیراینصورت مجبوریم جهت احقاق حقوق کارگران اقدام به حرکت

 :رفت از بحران ارزی سازوکارهای برون:تشریح کرداقتصاد دان ی مومن -*

https://www.isna.ir/news/97071508602 

 

یک اقتصاددان  :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ یکشنبه  
 .تواند سازوکارهای برون رفت از این بحران را نشان دهد گفت که بنیه کارشناسی ما می

بنیه کارشناسی ما  :گفت عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، -فرشاد مومنی 
ولی در یک تح: اظهار کردوی  .تواند سازوکارهای برون رفت از این بحران را نشان دهد می

فروشی به سمت رانت  مناسبات رانتی ایران اتفاق افتاده است و آن حرکت از سمت رانت خام
گوییم تا این روند به مرحله تثبیت نرسیده  ما می. ایجاد شده از ناحیه شوک نرخ ارزی است

های  فقط در دوره بین سال: وی گفت .باید با سازوکارهای اجرایی مناسب مانع از آن شد
به حدود  ۱۱سهم صنایع رانتی شبه دولتی از کل تولید ناخالص بخش صنعت از  ۳۱۳۵ا ت ۳۱۱۱

کند، کشور  که مناسبات نابرابری که این رویکرد ایجاد می او با بیان این.درصد رسیده است ۱۱
کشوری که تا پیش از این با : کشاند، اظهار کرد های عمیق به خارج می را به سمت وابستگی

میلیارد دالری بحران  ۱۱توانست زندگی کند، االن با واردات  یارد دالری میمیل ۳۵واردات 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به وضعیت این روزهای بازار ارز ....دارد

از یک سو اگر دالر تزریق شود صرف . ایم سال است که به یک تجربه رسیده ۱۱: اظهار کرد
شود و از سوی دیگر هم اگر تزریق نشود،  های کوکس و قاچاق میتامین مالی واردات کاال

 .هایی ایجاد خواهد کرد ها و بحران اند، آسیب چون همه مقدورات را به این ارزها وابسته کرده
های مربوط به بقای مردم و تولید کنندگان  که راه نجات این است که اولویت مومنی با بیان این

ای  کند، اما باید به شیوه بان منافع ملی خوب کار نمی نظام دیده :را فراهم کنیم، ادامه داد
از این طریق است که . دستان در اولویت باشند گرا برگردیم که در آن مردم و تهی توسعه

 .توان ثبات را ایجاد کرد می
 

 تداوم اعتصاب کامیونداران -*
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یش شمار افزا داران  شانزدهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون
 تن ۸۵۳کم  شدگان به دست بازداشت

 

 
مهر ،  ۳۵یکشنبه : برپایه خبر های مندرج دز سطح شبکه های مجازی آمده است 
دزفول، ساوه، بندر “شانزدهمین روز اعتصاب در بسیاری از شهرهای ایران از جمله 

شاه، خمینی، بندر ماهشهر، زاهدان، تهران، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، کرمان امام
تن دیگر از اعتصابیون، شمار رانندگان  ۳۱بازداشت . ادامه یافت” هرسین، داالهو و الیگودرز

ادامه اعتصاب به رغم تهدیدهای بسیار از جمله . تن رسیده است ۰۵۱بازداشتی به حدود 
  .حکم اعدام نشان از پافشاری اعتصابیون بر خواسته های شان دارد

فرماندار الیگودرز . ندگی گروه های بسیاری از مردم داشه استاین اعتصاب تبعات زیادی بر ز
اعتصاب کامیون داران باعث شده تا کوچ عشایر غرب کشور به تأخیر بیافتد و این “نیز گفت 

 .”مسئله با توجه به شرایط آب و هوایی یک زنگ خطر است
ی آنان داده شده به جز تهدید و بازداشت، وعده هایی در رابطه با برآورده شدن خواسته ها

از جمله . از جمله برخی از مسوولین خبر از توزیع الستیک مورد نیاز رانندگان داده اند. است
با مذاکراتی “: نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه مدعی شد عبدالهاشم حسن

ر از هزار حلقه تای ۳۱های آتی حدود  که با گمرک و وزارت صنعت انجام داده ایم در روز
گمرکات ترخیص خواهد شد که امیداواریم این موضوع طی یک تا دو هفته آینده مشکالت 

و یا محمد مبین، سرپرست فرمانداری  .”رانندگان کامیون در زمینه تامین الستیک را حل کند
به علت اینکه بخش عمده “: داران گفت تاکستان در خصوص رسیدگی به مطالبات کامیون

گردد، مقرر شده تا توزیع  ان به کمبود و افزایش قیمت الستیک برمیدار مشکالت کامیون
انجام ” توزیع الستیک“الستیک براساس کارگروه استانی توسط کمیته ای تحت عنوان 

این کارگروه با عضویت نمایندگان اداره کل راهداری، صنعت و معدن، استانداری، کانون . بگیرد
نفی رانندگان حمل و نقل کاالی شهرستان قزوین انجمن صنفی رانندگان استان، انجمن ص

 .”اندازی شده است راه
تعطیلی واحدهای  رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک استان مطرح کرد؛ -*

 :ریسندگی در البرز
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میر اسماعیل صدیق  :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
: رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک البرز از تعطیلی برخی واحدهای ریسندگی خبر داد و گفت

مجبوریم اند و ما  های ریسندگی از بین رفته ها و کارخانه به دلیل عدم حمایت، برخی از کارگاه
با بیان اینکه پوشاک به عنوان کاالی وی  .برای تامین نیاز از اجناس وارداتی استفاده کنیم

مردم دیگر مانند گذشته قدرت خرید : اساسی مطرح نیست و در اولویت مردم قرار ندارد افزود



ندارند؛ این کاهش قدرت خرید باعث شده مانند قبل خرید پوشاک نداشته باشند و حتی 
این : صدیق در ادامه خاطرنشان کرد .ها هم نتواند به افزایش خرید پوشاک منجر شود حراج

افزایش  .نوسانات باعث کاهش واردات پوشاک، مواد اولیه، پارچه و سایر ملزومات شده است
قیمت ارز باعث شده حتی قاچاق هم به علت کمتر شدن سود کاهش داشته باشد چون 

صدیق در ادامه از تعطیلی تعدادی از ....ین وضعیتی وجود نداردسود چندانی در این کار با چن
های  ها و کارخانه به دلیل عدم حمایت، برخی از کارگاه: واحدهای ریسندگی خبر داد و گفت

اند و ما مجبوریم برای تامین نیاز از اجناس وارداتی استفاده کنیم و در  ریسندگی از بین رفته
اصی از پارچه مانتد کتان، جین دچار مشکل هستیم و مجبور به در تولید انواع خ  برخی موارد

 .شویم واردات آنها می

  شورای کارگری هفت تپه حاصل انتخابات آزاد و مستقل است
rooz.com/article.jsp?essayId=89260-http://www.akhbar 

 
« گام»تپه در مصاحبه ای با نشریه ی  ی شورای کارگری هفت اسماعیل بخشی، نماینده

می گوید شوراهای مستقل کارگری در انتخاباتی آزاد و مستقل تشکیل شده و شورا 
 .اسالمی کار نمی تواند جانشین آن شود

دور اخیر اعتصاب : آمده است  ۳۱۳۱ر مه ۳۱به نوشته سایت اخبار روز در روز دوشنبه  
تپه به تعبیر اسماعیل بخشی یکی از درخشانترین دستاوردهای ممکن  کارگران نیشکر هفت

خبری خوش برای طبقه کارگر و . همراه داشت؛ اعالم تشکیل شورای مستقل کارگران را به
 .داران استثمار کننده و دولت حامی آنان نگران کننده برای سرمایه

تپه کارفرما به مدد نهادهای  تشکیل شورای مستقل کارگری در هفت  ان با اعالمهمزم
از . اند اندازی در انتخابات آزاد کارگران کوتاهی ننموده ایی برای سنگ دولتی از هیچ خدعه

 .های موازی ایجاد موانع به ظاهر قانونی تا ایجاد تشکل
چگونه بود و این طرح  تپه پروسه تشکیل شورای مستقل کارگران در هفت: گام

 تپه اجرایی شد؟ چگونه در هفت
تپه رو از مدتها پیش داشتیم و از اوایل تیرماه استارت  ما طرح انتخابات آزاد در هفت: بخشی

ست زده شد، و  تپه ها در هفت ترین اداره ی خودمان که یکی از رادیکال این حرکت در اداره
 .ات برگزار شدو اداره به اداره این انتخاب گام به گام

کنند  تپه تشکیل شد،برخی گمان می گوییم شورای مستقل کارگری در هفت البته وقتی می
ما ابتدای راهیم و زمان ! خیر.ست که به حد اعال رسیده که این شورا همان شورای غایی

تپه این موضوع تفهیم شود که کار شورایی چه  میبرد که حتی بین خود کارگران هفت
به برگزاری مرتب مجمع عمومی نیستیم؛ برای همین به جای یک انتخابات  ما قادر. هست

نماینده انتخاب شدند ۰۰تپه و  چندین انتخابات برگزار شد در تمام ادارات در جغرافیای هفت
مدعی نیستم که   من. ها و مطالبات کلی کارگران قرار بگیریم که در جریان مستقیم خواست

و تعریف شوراهاست که درمورد آن به   نا منطبق بر تئوریتپه عی شوراهای کارگران هفت
های موجود  شناسِی فضای فکری و فرهنگی و واقعیت تفصیل صحبت شده؛ بلکه طبق روان

 .تپه، تفکر شورایی خودش را نشان داد و غالب شد در فضای کارگری هفت
 برخورد کارفرما با انتخابات کارگران بخصوص بعد از اعتصاب چه بود؟

کردند انتخابات  ابتدا این انتخابات از سمت کارفرما جدی گرفته نشد و گمان می در
و پیشرو  های محکم  اما بعد دیدند که انتخابات خیلی جدی برگزار شد و نماینده.ست فرمالیته

و خودشان سردمدار اعتصاب   نخست فراخوان اعتصاب دادند  روی کار آمدند که در اقدام



 .بودند
تپه بود و شعاری از آن بیرون آمد که  ترین اعتصابات تاریخ هفت کی از درخشاناعتصابی که ی

 «.شوراهای مستقل کارگری و مردمی»شعاِر . را لرزاند  ها خیلی  تن
حربه که انتخابات قانونی نبوده سعی در  در نهایت اعتصاب به پایان رسید و سپس اول با این 

های مندرج در قانون اثبات کردند  با ماده و تبصره  کارشکنی برای شورا داشتند که نمایندگان
 .است  که انتخابات کامال قانونی انجام شده

منظور منیت نیست، بلکه )سپس با هماهنگی و هدف مشخص از جمله مقابله با بنده 
تپه مثال قصد تخریب بنده بخاطر  از هفت اشاره به این واقعیت است که دشمنانی از خارج

های امنیتی و دولتی، کارفرما، اداره کار بسیج شدند  تمام ارگان( ا را دارندطرح شعار شوراه
ست که شورای اسالمی  این درحالی. تپه اندازی انتخابات شورای اسالمی در هفت برای راه

همه فشار برای برگزاری   پس چرا این! تکلیف  که گزینه هست برای انتخاب نماینده و نه یک
 انتخاب هست؟ این

ر شما علت تاکید کارفرما و دولت برای تاسیس شورای اسالمی به جای به نظ
  شورای مستقل کارگران چیست؟

ست؛ نمایندگانی که هرگز از  تپه هدف کارفرما اول تخریب نمایندگان پرقدرت و رادیکال هفت
ه جلس  کرد مشکالت کارگران را در یک قبال کارفرما تالش می. اند حقوق کارگران کوتاه نیامده

روزه؛ چهار جلسه بی نتیجه در  ۳۵در سطح شهرستان رفع و رجوع کند، اما در اعتصاب 
انقدر   شورای تامین دو تا در شهرستان شوش و دو تا در استان برگزار شد که نمایندگان

مدیران استانی   اعتماد به نفس داشتند که جلسه شورای تامین استان را در حضور تمام
 .اعث نگرانی حضرات کارفرما شداین خیلی ب. ترک کنند

های دولتی  نهاد. تپه، انتخابات آزاد و شورای مستقل بود از طرف دیگر شعار کارگران هفت
حامی کارفرما از دو کلمه استقالل و آزادی هراس دارند؛ درصورتی که غافل از این نکته 

شتر سرکوب هستند که هرچه یک تفکر و اندیشه و نگاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بی
 .شود تر می شود؛ رادیکال

آن از   نامه شورایی که اساس. برای همین اصرار به برگزاری انتخابات شورای اسالمی دارند
نقشی در  شود و کارگران  عنوان از طرف کارگران تهیه نمی  پیش نوشته است و به هیچ

اما در اختیار کارفرما و ، روح شورا و روح کارگران تم نامه طبق این اساس. تدوین آن ندارند
کامال   مجمع نمایندگان  گیرد و بنابراین تبدیل به یک نهادهای امنیتی زیر نظر اداره کار قرار می

تپه  مناسب فضای رادیکال اعتراضی هفت عنوان  شود که به هیچ آرام و مصلحت جو می
 .نیست
نمایندگان کارگری را  ی مهم دیگر اینکه تاسیس شورای اسالمی هم کار برخورد با و نکته

ایی برای برخورد با نمایندگان کارگری  کند یعنی تالش برای اینکه هیچ هجمه تسهیل می
تحت این عنوان که مثال بخشی نماینده کارگران نیست و کارگران . متوجه نهاد امنیتی نشود

رکوب بعد از برگزاری این انتخابات نهاد امنیتی قطعا س. تپه شورای اسالمی دارند هفت
 .ی کارگران نیستید به این بهانه که دیگر شما نماینده. کند نمایندگان آزاد را آغاز می

در صورت تشدید فشار های امنیتی از سمت کارفرما و دولت برای انتخابات 
شورای اسالمی؛ تصمیم شورای مستقل کارگری که مورد تایید کارگران هم 

 هست چه خواهد بود؟
چرا در حالی که قانون سه نوع انتخابات را مجاز   شی مطرح کردم کهبنده در استانداری پرس

  و حتی به نمایندگی از کارگران! شود برای شورای اسالمی؟ دانسته این همه تقال می
ها برای برگزاری انتخابات شورای اسالمی، کارگران از  اعالم کردیم در صورت ادامه تالش

 .طت استاندار اصرارها خاتمه یافتشوند که با وسا ها خارج می تمام توافق
ی کار شوش داشتیم که درنهایت ایشان اعالم کرد  اما این بحث را چندی پیش با رییس اداره

  .باشد که با مخالفت شدید از سمت ما مواجه شد انتخابات می که مکلف به برگزاری این
اعتقاد به فعالیت تپه با وجود  ایی معدود از کارگران هفت رود عده از طرفی احتمال می

سندیکایی صرفا برای ایجاد تقابل با بنده بعنوان نمایندگان کارگری، از برگزاری انتخابات 
 .شورای اسالمی حمایت کنند

ما با هر شکلی از . ایی داشته باشند این حق کارگران است که انتخاب کنند چه نوع نماینده



و با صدور . صریح خواهیم کرد تپه مخالفت کارشکنی علیه شورای مستقل کارگران هفت
 .ایی رسمی این انتخابات از طرف شورای مستقل نمایندگان تحریم خواهد شد بیانیه

ست در دل نمایندگان ازاد کارگری، فعالیت خود را ادامه  شورای مستقل کارگران که روحی
 .خواهد داد

 
 د نداردهای کارگران وجو ای برای شنیدن دغدغه اراده:یک مقام مسئول کارگری

https://www.isna.ir/news/97071608777 

 

، الهی  ابوالفضل فتح :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
معتقد است عدم تشکیل جلسات شورای عالی های صنفی کارگران  رییس کانون عالی انجمن

های حمایتی دولت  کارخالف قانون بوده و درخواست بازنگری دستمزد کارگران فارغ از بسته
: اظهار کردوی  .بینی شده است های پایین جامعه پیش است که برای اقشار محروم و دهک

سایل و موضوعاتی توانند درباره م هیچ مرجع و شخصی حتی اعضای شورای عالی کار نمی
... .گیری کنند که هنوز در شورای عالی کار مطرح نشده اظهارنظر قطعی بدهند یا رأسا تصمیم

های صنفی کارگران عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار را خالف  رییس کانون عالی انجمن
 برخالف نظر افرادی که آگاهی و آشنایی با مقدمات برگزاری جلسات: قانون دانست و گفت

شورای عالی کار ندارند، قانون کار سازوکار برگزاری جلسات را مشخص کرده و وقتی 
میلیون نفری کارگری برای برگزاری جلسات شورای علی کار  ۱۱درخواست نمایندگان جامعه 

ها و مطالبات کارگران  ای برای شنیدن دغدغه شود، یعنی عمال اراده و با آن مخالفت می ارائه
این تصور که تمام مباحث در شورای عالی کار به تایید دولت نیاز  الهی گفته فتحبه  .وجود ندارد

دولت یکی از . گیری کند، اشتباه است دولت اجازه دارد درباره مباحث کارگری تصمیم دارد و
جانبه و  های مربوط به حوزه کار سه تمام تصمیم سه ضلع مثلت کارگر، کارفرما و دولت است و

 ....شود ه شرکای اجتماعی گرفته میبا تایید نظر هم

 : فعال کارگری زانیار دباغی در سنندج   بازداشت -* 

 
مهرماه، فعال کارگری زانیار  61بنا به گزارش دریافتی از شهر سنندج، عصر روز دوشنبه 

بنا به این گزارش، زانیار .ی، توسط مأموران اطالعات جمهوری اسالمی بازداشت شددباغ
پس از بازداشت به مکان نا معلومی منتقل شده و گوشش همسر و خانواده نامبرده برای 

 .علت بازداشت وی نامعلوم است. کسب اطالع بدون نتیجه مانده است

های گذشته  نسبت به سالآب ورودی به سدهای در سال جاری : تربتی نژاد -*

 :کاهش فاحشی داشته است

https://www.isna.ir/news/97071609376 
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سخنگوی کمیسیون  :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه کارگروه  نور محمدتربتی نژاد در گفت: مجلس گفتکشاورزی 

آب کمیسیون کشاورزی با حضور مسئولین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، 
بررسی عملکرد "در این جلسه که با موضوع : دست اندرکاران بخش خصوصی؛ بیان کرد

و پیشنهادهای بودجه ای  ۳۱با قانون برنامه ششم، بودجه سال های مذکور در رابطه  وزارتخانه
کشور و آب ورودی به سدهای  ۳۱-۳۱میانگین بارش سال زراعی  برگزار شد و"  ۳۲سال 

 ۳۱۳کشور حدود ۳۱-۳۱میانگین بارش سال زراعی . کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت
ترمکعب بوده است که نسبت به میلیارد م ۰۵میلی متر، آب ورودی به سدهای کشور حدود 

در ادامه جلسه نیز : وی در ادامه گفت.دهد سنوات زراعی قبل کاهش فاحشی را نشان می
برداری و تخصیص آب کشاورزی توسط وزارت نیرو بر اساس الگوی  های بهره مصوب شد پروانه

های  شود و حمایت از کشت کشت اعالم شده توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می
نژاد در پایان  تربتی.های آبیاری و مناطق دارای حقابه انجام شود ای در محدوده شبکه خانهگل

هزار حلقه چاه  ۱۱۱حدود . های مجاز در کشور بحث شد در ادامه نیز در خصوص چاه: گفت
حلقه آن غیر برقی  ۰۰۱هزار حلقه آن برقی و حدود ۰۵۱مجاز در کشور وجود دارد که حدود

های هوشمند و  های برقی را به روش نیرو چهار میزان مصرف آب در چاه وزارت. باشند می
 .نماید های حجمی کنترل می های غیر برقی را به روش چاه

 :«روز جهانی کودک»بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت  -*
 گرد زباله کودکان/شد خواهند خارج تحصیل چرخه از کودکان از بیشتری تعداد

 شوند می استثمار همچنان

   

شانزدهم  : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ
انجمن مردم  87ای متشکل از  شبکه یاری کودکان کار که شبکه. مهر، روز جهانی کودک است

ای به بیان دردها و مشکالت کودکان  نهاِد فعال در حوزه حقوق کودکان است، با انتشار بیانیه
 روز)شانزدهم مهر :در این بیانیه آمده است .به خصوص کودکاِن طبقات فرودست پرداخته است

رسد که جهان بیش از هر زمان دیگری برای کودکان ناامن شده  در حالی فرامی( جهانی کودک
زورمداران و سودجویاِن جهانی با دامن زدن به جنگ و خونریزی و ناامنی دنیای پیرامون . است

همان دنیایی که قرار بود . کنند ما، هر روز تراژدی هولناکی را از فاجعه انسانی خلق می
اولین قربانیان ... ها، خشونت، فقر و زیست کودکان باشد، اکنون با افزایش نابرابریشایسته 

 .گیرد خود را از میان کودکان و زنان می

در سالی که گذشت، کودکان معصوم کشور ما هم تحت تاثیر فشارهای ناشی از مشکالت 
های  وص در ماهتورم و گرانی افسارگسیخته به خص. زدند اقتصادی و اجتماعی دست و پا می

های فرودست جامعه متاسفانه درمانده و ناتواِن از  ای رقم زد که خانواده اخیر شرایط را به گونه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677628-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677628-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


های طبقه متوسط  اند و بسیاری از خانواده ها برای گذران روزمره زندگی بوده تامین حداقل
نیازهای  شود تا از مجموعه این شرایط سبب می. اند جامعه هم، در خط فقر قرار گرفته

با . پوشی شود ها چشم در خانواده... اساسی کودکان شامل تغذیه، آموزش، بهداشت و 
ای نزدیک، تعداد بیشتری از کودکان از چرخه  تداوم این شرایط احتمال آن وجود دارد تا در آینده

ها وارد چرخه اشتغال زود هنگام  تحصیل خارج شده و برای کمک به تامین معاش خانواده
 ...شوند

 :  شهر ایران ۳۶اعتصاب در  -*

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=89275 

 
دوشنبه  از روز: ست آمده ا ۳۱۳۱مهر  ۳۱  دوشنبهروز برپایه خبر سایت اخبار روز در تاریخ 

مهرماه کسبه و بازاریان بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به مشکالت اقتصادی نظیر  ۳۱
 .ثباتی نرخ ارز، گرانی، فقر، بیکاری، رکود بازار و افزایش نرخ تورم دست به اعتصاب زدند بی

هایی  یامدر کردستان این اعتصاب صورت آشکارتری داشت و نیروهای امنیتی با ارسال پ
 .سعی در شکستن این اعتصاب کردند تهدیدآمیز به بازاریان اعتصابی

به گزارش خبرگزاری هرانا، اعتصاب های امروز در پی انتشار فراخوان های قبلی در فضای 
 .مجازی صورت گرفت

در چند ماه اخیر، ریال، واحد پول ملی ایران بیش از دو سوم ارزش خود را از دست داده و 
اعتصاب کسبه و بازاریان در اعتراض . اقتصادی بسیاری را به همراه داشته استمشکالت 

ثباتی نرخ ارز، گرانی، فقر، بیکاری، رکود بازار و افزایش نرخ تورم شکل  به مشکالتی نظیر بی
 .گرفته است

اعتصاب در روز دوشنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله سنندج، تهران، کرمانشاه، 
ایرانشهر، مشهد، اصفهان، تبریز، برازجان، گرگان، زنجان، بانه، مریوان، سقز، اراک، اندیشه، 

چابهار، هیرمند، کنارک، گرگاب، ارومیه، زاهدان، کازرون، گناوه، پارس آباد مغان، سردشت، 
 .پیرانشهر، رفسنجان، میاندوآب، رشت، پاوه و ابهر شکل گرفت

گیرانه نیروهای امنیتی نیز در بسیاری از شهرها همزمان با این اعتصاب حضور پررنگ و پیش
 .گزارشات حاکی از جو امنیتی سنگین در شهر سنندج بوده است. شد دیده می

هایی برای کسبه و بازاریان  روابط عمومی اتاق اصناف استان کردستان با ارسال پیام
 .اعتصابی سعی در تهدید و به پایان رساندن این اعتصاب داشته است

شنبه علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت تعطیلی روز دو
 .اعالم کرد” مناسب نبودن وضعیت و راکد بودن بازار“ها را  مغازه

الزم به ذکر است رانندگان کامیون نیز از هفده روز پیش دست به اعتصاب سراسری زده و 
 .اند رابطه بازداشت شدهشمار زیادی از معترضان نیز تاکنون در این 

پیش از این نیز در تیرماه سال جاری بازاریان تهران و بسیاری از شهرهای دیگر در واکنش به 
ثباتی نرخ ارز، رکود بازار و گرانی کاالها به مدت سه روز دست به اعتصاب زده و دادستان  بی

ناسایی و به زندان عمومی و انقالب تهران نیز اعالم کرد که افراد زیادی از معترضان ش
 .معرفی شدند



 
 اند، بوده فصلی کارگران :شهر شورای رئیس/مهاباد شهرداری کارگر ۲۶ بیکاری -*

 :ایم نداشته رونی تعدیل

 

کارگران  : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ
نفر از کارگران فضای سبز شهرداری مهاباد که  32از قرار معلوم، می گویند؛  شهرداری مهاباد

ت قرارداد، بیکار ی مد اند، از ابتدای مهر با خاتمه طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری بوده
خانوادگی ما را زمین   بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی: گویند این کارگران می.اند شده
توانیم  شود، چگونه می های زندگی تامین نمی زند؛ در شرایطی که با وجود اشتغال، هزینه می

در  (مهاباد رشه شورای رئیس) حیدری حامد !خانواده خود را در زمان بیکاری مدیریت کنیم؟
ی مدت  اند که با خاتمه کارگر، کارگران فصلی بوده 32این : ارتباط با این بیکاری به ایلنا گفت

اند و ما در شهرداری مهاباد، تعدیل چندانی  بیکار شده« عدم نیاز»قرارداد به دلیل 
ر برای های سرد سال نیاز چندانی به نیروی کا شهرداری مهاباد در ماه: وی گفت.ایم نداشته

این ....این کارگران بیکار شدند« عدم نیاز»آبیاری و مراقبت از فضای سبز ندارد بنابراین به علت 
: در شهرداری مهاباد پرداخت و گفت« تامین نیروی انسانی»مقام مسئول به تشریحِ ساختاِر 

نیست و  شهرداری مهاباد با یک شرکت خدماتِی پیمانکاری قرارداد دارد که این قرارداد حجمی
براساس تامین نیرو منعقد شده؛ لذا این شرکت موظف است که در همه فصول سال، نیروی 

ی کارگران فضای سبز نیز طرِف قرارداِد همین  انسانی مورد نیاِز شهرداری را تامین کند و کلیه
 .شرکت هستند

 :ها داری سازمان جنگل مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان -*

سیل  ۰۶۶۶از  وقوع بیش/ سازی نشده است  خیز کشور ایمن یلدرصد نقاط س ۰۶
 طی شش سال

https://www.isna.ir/news/97071508694 

 

 ،پور ابوالقاسم حسین :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
که از  ها، مراتع و آبخیزداری با بیان این داری سازمان جنگل مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان

میلیون هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداری  ۳۳های آبخیز کشور،  میلیون هکتار از حوزه ۱۵
د سیل در کشور اتفاق افتاده مور ۳۳۱۳، ۳۱تا  ۳۱های  طی سال: قرار گرفته است، گفت

های  با بیان اینکه کشور ما کشور خشک و نیمه خشکی است و دارای بارندگیوی .است
: شود، اظهار کرد نامنظم و با شدت باال در مدت زمان کوتاه است که منجر به وقوع سیالب می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677898-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%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-9/677898-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%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-9/677898-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


ییرات اقلیمی و های اخیر بر اثر تغ در سال. خیز دنیا هستیم رو در زمره کشورهای سیل از این
ها  مسائلی که در کشور ما از جمله تغییر کاربری اراضی وجود دارد شاهد تشدید سیالب

ایم و به همین دلیل ضرورت پرداختن به مدیریت سیالب و راهکارهای کاهش آن در کشور  بوده
 داری سازمان به گفته مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان... .شود تر می روز به روز مهم

ها، مراتع و آبخیزداری طی  ها، مراتع و آبخیزداری بر اساس آمار و اطالعات سازمان جنگل جنگل
مورد سیل در کشور اتفاق افتاده است، همچنین طی شش ماه  ۳۳۱۳، ۳۱تا  ۳۱های  سال

سمنان،  های ها در استان این سیل. داشتیم استان ۳۱مورد سیل در  ۳۱۱نخست امسال 
گیلویه و بویراحمد، یزد، قزوین، تهران، اردبیل، البرز، خراسان شمالی، اصفهان، گلستان، که

و  کردستان، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، همدان، هرمزگان و گیالن به وقوع پیوسته
 .های سمنان، اصفهان و گلستان بوده است ماهه اخیر در استان ۱بیشترین فراوانی سیل در 

میلیارد ریال خسارت به  ۰۱۱۱ ش ماهه نخست سالهای ش سیلبه گفته ایشان ، 
های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز وارد کرده  تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی، عرصه

 است

 50 -نیمه شب نوشته ها  -! علی مانده است و حوضش: بهروز سورن -*

 
 گفتمان .شد آغاز دوشنبه صبح دیروز از فراخوان یک پی در نیز بازاریان سراسری اعتصاب
 ایران مردم ارزاتیمب آگاهی .است بودنش سراسری آن خصلت و روزمره اینروزها اعتصاب
 به را دژخیمان حکومت میتوانند عمومی همبستگی در تنها که اند دریافته و یافته افزایش

 مالباختگان ,بیکاران و جوانان ,دانشجویان و معلمان ,رانندگان ,کارگران .وادارند نشینی عقب
 و بازاریان اینبار .دریزن بهم را حاکمان تاروپود مناسب فرصتی در تا اند برداشته خیز همه و همه

 و کسبه سایر و نمیشود ختم آنان به تنها کننده غافلگیر حرکت این اما شدند آغازگر کسبه
 .هستند آنان همراه نیز اصناف

 همبستگی از ای نشانه اعتصاب این با کامیونداران و رانندگان سراسری اعتصاب همزمانی
 حالت یه شهر کل که بازار تنها نه ستانکزد شهرهای بویژه و شهرها از تعدادی در .است شان

 های تهدید و ترفندها با رژیم نیروهای .اند آنجمله از مهاباد و سنندج ,بانه .است درآمده تعطیل
 قطع را بازار ناحیه برق که کردند شایع تبریز در .هستند اعتصاب شکستن پی در متنوع

 .کنند باز را ها ازهمغ زور به تا است گرفته انجام هایی تالش و کرد خواهند
 به دادن پایان برای رژیم عناصر های کوشش جمله از نیز آمیز تهدید های پیامک وسیع ارسال

 تهران شهر در .است شده ارسال اصناف اتاق از بخشا ها پیامک این .است سراسری اعتصاب
 فروشانطال و ها صرافی جمله از بسیاری های مغازه بلکه نمیشد ختم بازار به تنها اعتصاب

 کشیده پائین نیمه تا را  کرکره یا و بسته را خود های مغازه بازاریان اعتصاب از حمایت در نیز
 .بودند
 و اتحاد به نیاز .معترضند آن به که هستند مواردی جمله از فزاینده گرانی و بازار رکود

 زا بسیاری قطع .همینجاست از نیز نظام مسئولین وحشت و گویاست بسیار همبستگی
 هراس از نشان که هستند مواردی جمله از قوی پارازیت انداختن و ای ماهواره های شبکه

 .دارند حاکمان
 ,کرمان ,مبارکه ,شهرضا ,کرمانشاه ,مشهد ,تبریز ,تهران ,مهاباد – سنندج – بانه – اصفهان

 ,رانشهرای ,هیرمند ,چابهار ,کنارک ,کرج ,رفسنجان ,برازجان ,رشت ,میاندوآب ,بوکان ,البرز
 ,کازرون ,ارومیه ,گرگاب ,اندیشه ,اراک ,زنجان ,گرگان ,کلیایی سنقر ,شیرین قصر ,مریوان ,سقز
 ,جوانرود ,قزوین ,نطنز ,نیکشهر ,زاهدان ,ابهر ,پاوه ,رفسنجان ,پیرانشهر ,مغان آباد پارس ,گناوه



 اعتصاب شاهد دیگر شهرهای و خاش ,فوالدشهر ,قشم ,مراغه ,ترکمن بندر ,قم ,سراوان
 روز هفدهمین در ترانزیت و کامیون رانندگان همزمان آنکه حال است بوده داران مغازه و بازاریان
   .میبرند بسر خود سراسری اعتصاب

 ,معلمان ,کارگران .است شده همگانی امروزه نظام بنیادین تغییر به میل و نارضایتی
 ,بازاریان و کسبه ,نشینان زاغه ,بیکاران و جوانان ,پرستاران ,بازنشستگان ,دانشجویان

 خواستار خود اعتصابات و اعتراضات با ...و مذهبی های اقلیت ,گزاران سپرده ,کامیون رانندگان
 کشورمان مردم برای دستاوردی تحجر و فساد و غارت و قتل جز که هستند حاکمیتی حذف

 بی بی ماننده ای وابسته های رسانه نقش است نمایان حاشیه در آنچه .است نداشته
 شهر سه در را سراسری اعتصاب این چند سطوری در و تاخیر با که است فارسی سی

 .است داده انعکاس !مختصرا
 اعتصابات کننده تعیین و پراهمیت بسیار نقش بیانگر است نظیر کم خود نوع در که واقعه این

 اقشار یعموم همبستگی که میدهد نشان و است استبدادی فساد و ستم علیه سراسری
 اثر بی به پیش از بیش اینروزها  ای خامنه علی .است کلیدی بسیار زمینه این در طبقات و

 دریافته اما طلبان اصالح های پشتیبانی علیرغم و است واقف خود اختیار به آتش فرمان بودن
 .نیست کارساز مردم عمومی اراده برابر در سالحی هیچ که است
 سورن بهروز

23.62.1263 
 

 :طبس سنگ ذغالجانباختن یک کارگر درمعدن  -*

 
دلیل نبود امکانات بنا به گزارش منتشره در معدن ذغال سنگ پرورده طبس یک کارگر معدن به 

 .الزم در محل کار جان خود را از دست داده است
معدن  ۱برپایه این گزارش ،این کارگر معدن در حین کار به دلیل ریزش تونل پیشروی در اسلوپ 

به گفته شاهدادن این ریزش به .یک پروده طبس در زیراوارگیر کرد وجان خود را از دست داد 
یجاد حفره گازی صورت گرفته که در نتیجه آن مقداری ذغال سنگ دلیل نبود امکانات الزم و ا

 روی کارگر حادثه دیده ریزش کرده است
 

 : دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در تهران تجمع اعتراضی کردند  -*

 
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه : آمده اتس  ۳۱مهرماه۳۱برپایه خبر مندرج در تاریخ 

 ها، به پولی شدن سرویس خوابگاه خواجه نصیر در تهران

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 :اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان در شهرهای ایران  -*
 

بازاریان و مغازه : در سطح شبکه های مجازی آمده است  مهر ۳۱دوشنبه برپایه خبر مندرج 
ثباتی نرخ ارز، گرانی،  داران در بسیاری از شهرهای ایران ، در اعتراض به افزایش نرخ تورم، بی

نیروهای امنیتی در کردستان نیز با ارسال . ، بیکاری و رکود بازار دست به اعتصاب زدندفقر
 .هایی تهدیدآمیز به بازاریان اعتصابی سعی در شکستن این اعتصاب دارند پیام

 
اعتصاب در شهرهای سنندج، تهران، کرمانشاه، اندیشه، ایرانشهر، مشهد، اصفهان، تبریز، 

بانه، مریوان، سقز، اراک، چابهار، هیرمند، کنارک، گرگاب، ارومیه، برازجان، گرگان، زنجان، 
زاهدان، کازرون، گناوه، پارس آباد مغان، سردشت، پیرانشهر، رفسنجان، میاندوآب، رشت، پاوه 

مناسب “ها  به رغم آنکه مسوولین عنوان کرده اند که علت تعطیلی مغازه. شکل گرفت” و ابهر
است اما حضور نیرویهای امنیتی در برخی از شهرها از جمله  ”ازارنبودن وضعیت و راکد بودن ب

روابط عمومی اتاق اصناف استان کردستان با ارسال . سنندج حاکی از جو امنیتی است
هایی برای کسبه و بازاریان اعتصابی سعی در تهدید و به پایان رساندن این اعتصاب  پیام

 .داشته است

 :شدن جلسات دستمزدها به تشکیل ن ادامه اعتراض -*

  

ناصر  :آمده است  ۳۱۳۱مهر ماه۳۱  شنبه سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
: ه به ایسنا، گفتهای صنفی کارگران، با تایید این نام چمنی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن

پیش از ارسال این نامه طوماری با امضای کارگران به وزارت کار ارسال کردیم که متاسفانه 
ای اضطراری برگزار کرد و  های صنفی استان جلسه ای به دنبال نداشت، لذا کانون انجمن نتیجه

ار و ای در اعتراض به عدم تشکیل جلسه شورای عالی ک درنهایت تصمیم گرفتیم بیانیه
پس از کانون عالی شوراهای   .توجهی به درخواست نمایندگان کارگران در شورا صادر کنیم بی

های صنفی کارگران نیز در اعتراض به عدم برگزاری جلسات  اسالمی کار، کانون عالی انجمن
به انوشیروان محسنی  نامه نمایندگان کارگران در...دستمزد شورای عالی کار بیانیه صادر کرد

ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و   بندپی
دلیل  و به کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد تاکید قرار گرفته

عمل به قانون و خواست شرکای اجتماعی برای برگزاری  ها، به نتیجه نرسیدن پیگیری
 .از سرپرست وزارت کار مطرح شده بود جلسات شورای عالی کار

ای  ای شد و به اطالع وزارت کار هم رسید، همچنان نتیجه اما این نامه علیرغم آن که رسانه
دومین تشکل  های صنفی کارگران به عنوان نداشته، تا این که این بار کانون عالی انجمن

در این نامه وضعیت .ای مراتب اعتراض خود را به این موضوع اعالم کردند کارگری کشور در بیانیه
اقتصادی حاکم بر کشور برای کارگران به عنوان نیروهای مولد سخت و غیرقابل تحمل توصیف 

ها با توجه به شرایط تورمی امروز اشاره شده  آن افی بودن حقوق و دستمزدناک شده و به
منظور بررسی و ترمیم  بر همین اساس اهمیت تشکیل جلسه شورای عالی کار به است؛
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دستمزد و تامین حداقل معیشت به عنوان دو مطالبه منطقی و قانونی مورد تاکید قرار گرفته 
 .است

 کننده است؛ ها نگران ها و تعطیلی آمار بیکاری -*
 خواباند هزار تومان تولید را می ۲دالر باالی /اند هزار نفر بیکار شده ۵در قزوین 

 

   
 : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  شنبه در تاریخ سه نسرین هزاره مقدم به گزارش خبرنگار ایلنا،

تواند برآورد کند که این روزها چه بر سر تولید آمده  وجود ندارد؛ هیچکس نمی هیچ آمار دقیقی
آنچه پس از کاهش ارزش پول ملی بر . اند و چند درصد از واحدهای فعال کشور به اغما فرورفته

آمده، طول و عرض و عمق مشخصی ندارد؛ خیلی از واحدهای تولیدی، عطای   سر اقتصاد
ی نیما بخشیدند و درها را تخته کردند؛ نحسِی این  دالر و سامانهتولید را به لقای ارز و 

ای ُخرد  ها را که با سرمایه های کوچک و خانگی را گرفت و خیلی نابسامانی حتی دامان کارگاه
( اقتصاددان و استاد دانشگاه)وحید شقاقی شهری .. .گیر کرد مشغول درآمدزایی بودند، زمین

دالر بیشتر از هفت، هشت هزار تومان را ندارد و اگر این مرز رد  معتقد است اقتصاد ایران تابِ 
دبیر )عیدعلی کریمی  ؛ .شود که البته مدتهاست رد شده، سیل بحران نازل خواهد شد

درصد واحدهای تولیدی استان قزوین  ۱۱، ۱۱: دهد آماری ارائه می (اجرایی خانه کارگر قزوین
« لِک و لِک»شان روشن است و به اصطالح  فقط چراغ درصد باقیمانده هم ۱۱. در ُکما هستند

فوج »بگیر دارند  مردم حقوق: گوید کند و می ها را وحشتناک توصیف می او آمار تعدیل.کنند می
نرخ تعدیل بسیار باال ( شهریور)شوند؛ در همین استان قزوین، ماه گذشته  بیکار می« فوج
 ۳۵۳نفر، در تاکستان  ۱۱نفر، در بوئین زهرا  ۱۰۱نفر، در شهر صنعتی البرز  ۰۱۲در آبیک  بود؛

در .نفر تعدیلی در یک ماه ۲۲۳شود  نفر تعدیل شدند که در مجموع می ۰۳۰نفر و در قزوین 

 اند کارگر بیکار شده ۱۸۸۸استان قزوین، در شش ماه نخست امسال، نزدیک به 

 : با مدرک دکترای تخصصی عمران در کرمانشاه رفتگری می کند -*

  

! رفتگراست كرمانشاهدر حالی فردی با داشتن مدرک دکتری تخصصی عمران درشهرداری 
شغله هستند و فرزندان بی کفایتش چند جا مدیر و عضو هیات مدیره  83که امثال والیتی 

 .هستند
 

مدارس ناایمن هنوز قربانی : ارش خبرنگار ایلنا نسرین هزاره مقدم می نویسد گز
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 ساله هفت دختر حاال "کنگوزهی حمید" اول/آفریند می مرگ مدرسه آوارگیرند؛ می
 سنندجی

  

 : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،نسرین شیرازه مقدم در تاریخ سه
سنندج؛ " گرماش"پایه اول مدرسه روستای   دانش آموز. است «ویسی دنیا باسم» نامش

دهد که  اش نشان می تازه چند روزی ست که با هزار ذوق و شوق به مدرسه رفته؛ چهره
اش نشان از زندگی دارد؛ لبخندش  ی روشن ست؛ خطوط چهره چقدر شاداب و پرانرژی

باسم دنیا »نامش .های زنده و امیدوار ُکردی با رنگدلگشاست، به خصوص در لباس محلی 
پایه اول مدرسه روستای گرماش سنندج که صبح دیروز، دیوار   دانش آموز. بود« ویسی

ی حیاط مدرسه، روی تن نازک و نحیفش آوار شد و دخترک هفت ساله دقایقی بعد،  فرسوده
را به خاک « دنیا باسم»جاِن  یامروز پیکر نحیف و ب. بر اثر شدتِ جراحات وارده جان باخت

کنند؛  سپارند؛ پدر و مادر روستایی و کشاورزش با این لبخند زیبا برای همیشه وداع می می
مهرماه  ۳۱این حادثه تلخ و دلخراش، همزمان با .وداعی تلخ که هرگز از یادشان نخواهد رفت

های رنگارنگ  جشن همان روزی که مسئوالن آموزشی کشور،. روز جهانی کودک اتفاق افتاد
دهند؛  به رعایت اصول و استانداردهای آموزشی نشان می« متعهد»گیرند و خودشان را  می

همان روزی که وزیر آموزش و پرورش در جشن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت 
 .های یادگاری گرفت کرد؛ از شادابی و نشاط کودکان گفت و با آنها عکس

میز و نیمکِت مدرسه روستایی محروم  رش، چند ماه پیش نیز کِف کالس بیوزیر آموزش و پرو
 شرمنده" در سیستان و بلوچستان نشست، با دانش آموزانش سلفی گرفت و توئیت کرد که

؛ شرمنده است که هنوز چنین فضاهای آموزشی ناایمن و غیراستانداردی در ایران "است
سازی مدارس هنوز به نتیجه  وجود دارد؛ شرمنده است که بهسازی و ایمن

های آموزشی همواره یکی از  برخورداری از آموزش کیفی و رایگان و رفع تبعیض...است نرسیده
ترین مطالبات صنفی معلمان کشور و فداکاری معلم خاشی را هنوز هیچکس از یاد  اصلی
رفت آن  لب مرز می تر از خانه و عزیزانش به روستایی ها دور معلمی که هر روز کیلومتر.... نبرده

ماه  ۱اش  حقوقی که بنا به گفته خانواده! هزار تومان؟ ۱۵۱التدریس و برای  هم به صورت حق
های  این معلم همراه با یکی دیگر از همکارانش به زیر آوار و خشت و گل. پرداخت نشده بود

 حمیدرضا» .آموزش به زندگی خود ادامه دهند دیوار مدرسه رفت تا سه دانش
به دلیل نبود امکانات درمانی قبل از رسیدن به درمانگاه در ماشین همکارش جان  «زهیکنگو
 .کنگوزهی رفت ولی دو فرزندش ماندند بدون پدر و تنها.....باخت

، مرتضی رییسی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس 6815همان زمان یعنی در فروردین ماه 
با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اینکه گفته  وگو سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در گفت

شود؛ دیوار فرسوده مدرسه در استان سیستان بلوچستان، موجب مرگ معلم شده  می
ساخته شده است؛ قدمت   38مدرسه فرسوده نبوده است و در سال »: است، اظهار داشت

ه افتاده اتفاقی ک. سال است و خود ساختمان هیچ مشکلی نداشته است 68مدرسه کمتر از 
ای از فضای آموزشی وجود داشته است و هنگام  این بوده که یک اتاق خشت و گلی با فاصله

بارندگی آب جمع شده و موجب مرطوب شدن دیوار شده و با شدت گرفتن باد، دیوار فرو 
کردند و به یک دفعه دیوار خراب  بازی می  ریزد و در آن زمان دانش آموزان در آن محل می
 «.کند معلم برای حفاظت از جان دانش آموزانش این فداکاری را میشود و  می
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 : اه آمده است  خو به نوشته کانال  تلگرامی معلمان عدالت -*

 

است و قتل او، توسط خبرنگار روزنامه قانون طرح شده  ویسی_دنیابه  تجاوزادعای وحشتناک 
گفته شده همزمان دیوار هم ریخته و همین شده بهانه ای برای سرپوش گذاشتن روی این . 

 تحقیقا آغاز شده است   !فاجعه
 
ان شهرستان شوش در خصوص تجمعات توضیح رییس انجمن صنفی کشاورز -*

 :اخیر
 کام در کارخانه مسئوالن های تدبیری بی با شوش قند کارخانه بازگشایی شیرینی
 شد تلخ نکشاورزا

 

طی روزهای اخیر،  : آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  شنبه در تاریخ سهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
تعدادی از کشاورزان چغندرکار شهرستان شوش در اعتراض به تغییر و افت عیار چغندرقند 
تحویلی خود به کارخانه، بدون اطالع آنها و عدم پرداخت مطالباتشان از سوی کارخانه قند 

رییس انجمن صنفی )نیا  عبدالرحیم رحیمی.، دست به تجمعی اعتراضی زدند(شوش)زفول د
های وزارت جهاد  چغندرقند پاییزه که یکی از الویت: گفت (کشاورزان شهرستان شوش

وری آب و خودکفایی شکر است در سال زراعی گذشته در  کشاورزی در راستای باال بردن بهره
 ۵۱۵وزستان کشت شد که عمدتا در شمال استان و بیش از هکتار در استان خ ۳۰۱۱۱سطح 

در این رابطه هشت کارخانه قند که : وی افزود.شود آن در شهرستان شوش دانیال انجام می
که ( شوش)کارخانه قند دزفول . های دیگر هستند، فعال هستند هفت تای آنها در استان

ینی بازگشایی کارخانه با اما متاسفانه شیر...بزرگترین کارخانه قند کشور است 
خصوص در زمان برداشت و پس از آن در محاسبات  هایی که مسئوالن کارخانه به تدبیری بی

نیا  رحیمی.ویژه کشاورزان تلخ شد عیار و افت چغندرکاران ایجاد نمودند در کام مردم منطقه به
طبق : داشت در خصوص نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی کارخانه قند شوش، اظهار

 ۱۵درصد ۱۱قرارداد بین شرکت و کشاورزان، مقرر شده مطالبات کشاورزان، طی چند مرحله، 
ماه بعد از تحویل پرداخت شود که این البته مقبول  ۲و  ۱، ۱روز بعد از برداشت و مابقی آن، 

با این حال، کشاورزان با توجه به ضرورت کشت چغندر و . جامعه کشاورزی نیست
با اینکه سه ماه از : گفتوی  .ایی که دارند، ناگزیر به پذیرش این قرارداد شدنده محدودیت

اولیه هم به کشاورزان پرداخت نشده %  ۱۱گذرد، اما هنوز همان  زمان برداشت محصول می
 .است
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  :المللی پول از رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران بینی صندوق بین پیش -*

news.jsp?essayId=89290rooz.com/-http://www.akhbar 
 

المللی  بین صندوق: آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۳۱  شنبه سهبه نوشته سایت اخبار روز در تاریخ 
ینده ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آ پول در تازه

  .بینی کرده است میالدی پیش
رود میزان تورم در ایران در  گوید انتظار می د میالمللی پول در ارزیابی تازه خو صندوق بین

  .درصد برسد ۳۹۵درصد و رشد اقتصادی ایران به منفی  ۰۳۹۱میالدی به  ۰۱۳۲سال 
درصد و  ۱۱۹۳نیز میزان تورم ایران  ۰۱۳۳المللی برای سال  در ارزیابی این نهاد مالی بین
  .درصد آمده است ۱۹۱میزان رشد اقتصادی منفی 

 ۰۱۳۱الملل پول در سال  بینی در حالی که صندوق بین ادیو فردا، این پیشبه گزارش ر
با این . درصد ارزیابی کرده بود ۳۹۳درصد و میزان تورم را  ۳۰۹۵میالدی رشد اقتصادی ایران را 

بینی  درصد ارزیابی شده بود، گرچه پیش ۱۹۱میزان رشد اقتصادی ایران  ۰۱۳۱حال در سال 
  .درصد بود ۳۹۱و معادل  ۰۱۳۱از سال  نرخ تورم اندکی باالتر

های  بینی المللی پول ناظر بر اجرای سامانه پولی در سطح جهان است و پیش صندوق بین
  .رود آن نیز از منابع مهم ارزیابی اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می

ود انتظار این نهاد که دفتر مرکزی آن در واشینگتن قرار دارد، نزدیک به یک سال پیش گفته ب
که دیگر  هم در حالی ، باالی چهار درصد باشد، آن۰۱۳۲رود رشد اقتصادی ایران در سال  می

  .تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد خواهند داشت
انداز وضعیت اقتصادی  ها علیه تهران و چشم این پیشبینی اما با بازگشت دور نخست تحریم

  .است ماه، تغییر کرده  های نفتی و مالی در آبان از بازگشت تحریمایران پس 
رود با کاهش صادرات نفت ایران در دو سال آینده  گوید انتظار می المللی پول می صندوق بین

به یک وضعیت  ۰۱۰۱-۰۱۰۱در سال »وضعیت اقتصادی ایران نیز رو به افول برود، تا دوباره 
  .«نسبتاً مثبت برسد

درصد بود، انتظار  ۱۹۳ما پیشبینی رشد اقتصادی عربستان سعودی که سال پیش همزمان ا
درصد  برسد؛ نیم ۰۱۳۳درصد در سال  ۰۹۱درصد در سال جاری میالدی و  ۰۹۰رود به  می

  .بیشتر از ارزیابی قبلی
دو  ۰۱۳۲در سال ( خاورمیانه و شمال آفریقا)در مجموع کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا 

تر  البته این رشد نیز در مجموع کم. در سال بعد دو و نیم درصد رشد خواهند داشت درصد و
 .ست از ارزیابی قبلی

 
بار در دست یک  رفش کاویانی این: پیام عابدی خبرنگار ایلنا گزارش می دهد  -*

 رسید بهارستان به «بخت ن نگو حاتم» نفره تک جنبشکشاوز؛

 
نام   : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲چهارشنبه به گزارش پیام عابدی خبرنگار ایلنا در تاریح 

رار بر نگون بخت بودنش اص. کند معرفی می« نگون بخت»اش علیپور است اما خود را  خانوادگی
اند و با  اش رسیده های ویرانگر فقر به خانه پولی ٌگسل دارد؛ چراکه به سبب ورشکستگی و بی

تا همین « حاتم علیپور» .دهند اش را در آستانه نیستی کامل قرار می  هر تکانی او و خانواده
او سال گذشته با قرض . اهل شهرستان نورآباد استان لرستان. چند ماه پیش کشاورز بود

ن پول از آشنایان و دریافت وام از چند بانک یک زمین هفت هکتاری را کرایه کرد تا سیر کرد
باران بهاری زمینش را به گل و الی تبدیل کرد و .برای او پایان همه چیز بود ۳۱بکارد اما بهار 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677989-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


حاال از حاتم چیزی جز یک جیب خالی و یک بنر که به تازگی مانند . محصول او را هرز داد
او حاال بنر به   .به نماد اعتراض او تبدیل شده، چیزی باقی نمانده است« کاویانی درفش»

گوید  طلبی کند و صدای خود را به آنها که می ها شده تا به تنهایی حق دست راهی خیابان
های روی بنرش  توان از نوشته این را می. اند، برساند  خود را به خواب خرگوشی زده

 تدریجی مرگ =مجلس نمایندگان خرگوشی خواب توجه توجه توجه :فهمید
 ....کشاورزان

  :برند می بسر اعتصاب در تبریز باشماخ بازاریان -*

 

ی تعداد شهر های به  سراسر اعتصاباعتصاب در باشماخ بازاری تبریز با پیوستن تبریز به 
  .اعتصاب پیوسته هر روز بیشتر میشود

 از خارج مزایای کارگِر گل گهر سیرجان برای رٔای دادگاه؛ ۳۶۶آوِر  انتظاِر دلهره -*
 :داریم را عدالت دیوان تایید/ماست حق مرکز

 

کارگران  : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریح 
از .ی خود برای دفاع از حقوق قانونی صحبت کردندگهر سیرجان از بیم و امید طوالن معدن گل

کارگر شاغل در این معدن، برای دریافت بخشی از مزایای مزدی خود به نام  ۱۳۰قرار معلوم، 
دعوایی که در شورای . اند ست، طرح دعوا کرده که بخشی از عرف کارگاهی« خارج از مرکز»

رگران پس از دریافت این رٔای، ماجرا را رها حل اختالف سیرجان به نفع کارفرما خاتمه یافته و کا
کند و  دیوان هم رای حل اختالف سیرجان را نقض می. برند کنند و به دیوان عدالت پناه می نمی

 .گرداند پرونده را به شورای حل اختالف کرمان برمی

 در و کردیم مطرح پیش سال سه را نفره چهارصد گروهی دعوای ما » : گویند می کارگران
 نقض سیرجان رای رفت، که عدالت دیوان به دادخواست .شد ما ضرر به سیرجان رای ایتنه

 به دیوان نظر مطابق بایستی شورای این .است کرمان اختالف حل شورای در پرونده االن .شد
 نهایی رای هنوز اما انتظاریم در که است هفته چهار به نزدیک االن ولی بدهد رای کارگران نفع

ی مساله ما را نگران کرده؛  این تاخیر باتوجه به سابقه: افزایند گهر می کارگران گل «نشده صادر
نگرانیم که نکند هیات حل اختالف کرمان، نظر دیوان عدالت را نادیده بگیرد و بازهم به ضرر ما 

 ....چهارصد کارگر، رٔای صادر کند

 :رسانی با تانکر در شهرهای جنوبی باید حل شود مشکل آب -*

tps://www.isna.ir/news/97071810100ht 

 : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
با توجه به :شریف گفتعضو انستیوی آب و انرژی دانشگاه صنعتی ، الهدی  اصغر علم علی

های موجود در کشور برای ما ننگ است که در شهرهای جنوبی کشور با تانکر  پتانسیل
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با بیان اینکه وی  .آبرسانی آب صورت گیرد، لذا الزم است تا این مساله در ایران حل شود
دانشگاه باید به عنوان یک نهاد بی طرف شاهد پیشرفت کار شرکت آبفا در حوزه توسعه 

ترین چالش موجود در صنعت شیرین سازی  مهم:ها مطابق قانون باشد، اظهار کرد کن شیرین آب
 .آب دریا، نبود همکاری بین بخشی در میان بخش خصوصی، دانشگاه، دولت و مجلس است

ایم تا هرگونه همکاری و فعالیتی را برای توسعه  ما به عنوان دانشگاه آماده: وی ادامه داد
آب دریا داشته باشیم و به اعتقاد من در این شرایط حکمرانی مدبرانه و صنعت شیرین سازی 

علم ....ظرفیت سازی دو عنصر کلیدی و مهم است که باید بیش از گذشته مورد توجه باشد
سازی آب دریا یک فناوری است، اما پاسخگوی تمام  الهدی با تاکید به این مساله که شیرین

ای جز این مساله نداریم، اما این  در جنوب کشور چاره:ردنیازهای آبی کشور نیست، اظهار ک
بدین معنا نیست که آب شرب تهیه شده از این طریق را به شهرهای دیگر همچون مشهد 

 .منتقل کنیم

 :گورخوابی در میان زلزله زدگان سرپل ذهاب -*

 
های  بر اساس عکس ها و فیلم: برپایه خبر مندرج در شطح شبکه های مجازی آمده است 

منتشر شده در دنیای مجازی توسط فعاالن مدنی مردم زلزله زده سرپل ذهاب به گورخوابی 
با گذشت نزدیک به یکسال از وقوع زلزله در کرمانشاه، به علت عدم جوابگویی .روی آورده اند

دولت در درست کردن مسکن برای زلزله زدگان سرپل ذهاب، مردم این منطقه در گورستان 
ی کنند هر چند که فرماندار شهر این پدیده را رد می کند اما پخش تصاویر در شهر زندگی م

 .دنیای مجازی خود گویای همه چیز است

 فقر زیرخط معلمان اکثریت:های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکل -*
 :شوند می اداره مردم پول با دولتی مدارس/هستند

 
شورای  : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲چهارشنبه دولتی ایلنا در تاریح  به گزارش خبرگزاری

ای نسبت به پایین آمدن سطح  های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه هماهنگی تشکل
سالهاست : خوانیم در این بیانیه می.است معیشتی و رفاهی مزدبگیران اعتراض کرده
اند و نسبت به  ودن حقوق و دستمزد در رنجفرهنگیان بازنشسته و شاغل به خاطر پایین ب

ی ناچیز مدارس معترضند و برای نشان دادن این درد و رنج، مدام در  کاهش بودجه و سرانه
فعاالن صنفی معلمان در این بیانیه نسبت به گرانی .حال کنشگری تعاملی و اعتراضی هستند

ریت زحمتکشان جامعه و تورم افسارگسیخته شده و قدرت خرید پایین معلمان چون اکث
اند که وزارت آموزش و پرورش به عنوان  این را نیز همگان لمس کرده: اند اعتراض کرده و آورده

ای عملی جهت بهسازی  متولی و مسئول این مجموعه بزرگ چند میلیونی، هیچ برنامه و ایده
معلمان هر  جای توجه به کیفیت آموزشی و معیشت و اصالح ساختار نظام آموزشی ندارد و به

قانون . دارد سازی آموزش و فقیرسازی معلمان گام برمی روز بیشتر از قبل به سمت پولی
بندی سه سال است که  شود؛ رتبه مدیریت خدمات کشوری بیش از ده سال است اجرا نمی

شود و نرخ تورم و حقوق فرهنگیان هیچ همخوانی باهم  هر ماه به ماه بعد حواله داده می
اند و با پول  کیفیت شده ال اکثریت معلمان زیر خط فقر هستند و مدارس دولتی بیندارند و عم

آموزان کشور  را حق همه دانش« آموزشی کیفی و رایگان»آنها  .شوند مردم اداره می
 72ی آموزش و پرورش مثنوی  اند و معتقدند؛ سخن گفتن از مشکالت فرهنگیان و حوزه دانسته

 !تمن کاغذ است و تکرار مکررا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/678616-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/678616-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/678616-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


 :میلیونی معاون وزیر برای فرار از بازنشستگی ۰۶۶رشوه  -*

 

 اصلی سهامدار ارز بازار اخاللگران از یکی:وگو با ایلنا مطرح شد در گفت -*
 ارز آزاد بازار در دولتی۳۸۶۶ ارز میلیون۳ فروش/است بوده تبریز سازی ماشین

 : آمده است  ۳۱۱۳همهر ما ۳۲چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریح 
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ( نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی)محمداسماعیل سعیدی 

قربانعلی فرخزاد : سازی تبریز خبر داد و گفت از دستگیری سهامدار اصلی کارخانه ماشین
آالت  شینتومانی بابت تجهیز ما ۱۰۱۱میلیون دالر با نرخ دولتی ۱سهامدار اصلی این کارخانه 

وی در ادامه  .کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش رسانده است
برد و مراحل قانونی دادگاه او در حال طی  فرخزاد در حال حاضر در زندان به سر می: گفت

گفتنی است که فرخزاد قبل از خرید این کارخانه به دلیل جرائمی که داشته . شدن است
با این حال با وجود عدم اهلیت این کارخانه به او واگذار . ، دارای سوءسابقه بوده استاست

میلیارد خریداری کرده که  ۱۱۱  فرخزاد این شرکت را در حالی: سعیدی در ادامه افزود .شد
برخی  ... .سازی تبریز است های سازمانی ماشین های خانه میلیارد ارزش زمین ۵۱۱تنها 

مبلغ دریافتی : سازی تبریز در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفتند طلع در ماشینمنابع کارگری م
این بلوکه شدن . های ما بلوکه شده است میلیون یورو بوده است و االن تمام حساب۰۱۱

سازی تبریز  گیر شدن کارخانه بزرگ و مادر ماشین های شرکت در آینده باعث زمین حساب
این یعنی بیکاری کارگران . رخانه گروه ملی فوالد اهواز افتادمانند اتفاقی که برای کا. شود می

خواهیم پیش  سازی تبریز از مسووالن کشوری می ما کارگران ماشین. ای نه چندان دور در آینده
ها که  در واگذاری. از اینکه سرنوشت ما هم مانند گروه ملی فوال اهواز شود، به داد ما برسند

 .آیندشان نکردند، حداقل امروز به فکر ما باشندکمترین توجهی به کارگران و 

 :واحد صنعتی در اثر سیل آسیب جدی دیدند ۳۶بیش از : وزیر صنعت -*

 

پس از  : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲شنبه چهاربه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
حضور نوبخت، شریعتمداری وزیر صعنت، معدن و تجارت و تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب 

های ناشی از  اسالمی نیز در غرب مازندران حضور یافتند و از نزدیک شاهد میزان خسارت
هیئت دولت حاضر شوند و برای تصویب مبلغ ( چهارشنبه)سیل بودند تا در جلسه امروز 

به گزارش ایسنا، بازدید از مناطق .داختی به خسارت دیدگان ناشی از سیل دفاع کنندپر
دارد و   زده و خسارت دیده غرب مازندران با پیگیری استاندار مازندران، همچنان ادامه سیل

اند، در این میان پس از تماس تلفنی  تمامی مسئوالن برای رفع مشکالت به خط شده
هللا الریجانی رئیس قوه قضائیه، نوبخت رئیس  س جمهور و آیتجهانگیری معاون اول رئی

سازمان برنامه و بودجه به مازندران سفر و به منظور ارزیابی میزان خسارت ناشی از سیل، در 
 .غرب این استان حاضر شدند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677460-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677460-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677460-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


پس از حضور نوبخت، شریعتمداری وزیر صعنت، معدن و تجارت و تابش رئیس بنیاد مسکن 
های ناشی  نیز در غرب مازندران حضور یافتند و از نزدیک شاهد میزان خسارتانقالب اسالمی 

هیئت دولت حاضر شوند و برای تصویب مبلغ ( چهارشنبه)از سیل بودند تا در جلسه امروز 
وزیر صنعت، معدن ، محمد شریعتمداری .پرداختی به خسارت دیدگان ناشی از سیل دفاع کنند

واحد  ۱۱یل زده استان مازندران از آسیب دیدگی بیش از و تجارت در بازدید از مناطق س
 .صنعتی در استان خبر داد

 
 :کالبدشکافی جمعیت ایران به روایت بانک مرکزی -*
 

 میلیون نفر ۲۰۹۳: جمعیت ایران
 میلیون نفر ۱۳۹۱: تعداد شهرنشینان

 ۰۱۹۲: تعداد روستائیان
 درصد ۳۹۱: رشد جمعیت

 رصدد ۱۵: سهم شهرنشینان از جمعیت
 درصد ۰۵: سهم روستانشینان از جمعیت

 میلیون نفر 17.1: 17جمعیت فعال در بهار 
 درصد 61.6: نرخ بیکاری کل

 درصد 68.1: نرخ بیکاری در شهرها
 درصد 7.1: نرخ بیکاری در روستاها

 درصد 61.1: نرخ بیکاری زنان
 62.8: نرخ بیکاری مردان
 15.5: نرخ بیکاری جوانان

 :طلبکارند مزدی معوقات آبادان روستایی فاضالب و آب کارگران -*

 

در استان : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریح به گزارش 
های مختلف اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان آبادان  خوزستان کارگران شاغل در بخش

این .ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند۳۳کم  در استان خوزستان دست
داخت عیدی و چندین سال سنوات آنها به تاخیر افتاده، در ادامه کارگران که مدعی هستند پر

توجهی مسئوالن  عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در اعتراض به بی: گفتند
یک تجمع اعتراض مقابل ( مهر ماه ۳۱)شهرستانی در پیگیری مطالباتمان روز گذشته 

 .ساختمان فرمانداری آبادان انجام دادیم

در خصوص مشکل این کارگران ( نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی) جلیل مختار
این مشکل از روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت تا کارگران به حقوق معوقه خود : گفته است

ها زندگی این  پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران و حقوق کارکنان برخی دستگاه. برسند
 .واجه کرده استقشر زحمتکش را با مشکل م

 :تجمع رانندگان اعتصابی مقابل فرمانداری مبارکه  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/678663-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%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


 
رانندگان رد برابر  مهر ماه در هجدهمین روز اعتصاب رانندگان کامیون ۳۲صبح امروز چهارشنبه 

  .فرمانداری  برای طرح خواسته های خودشان اجتماع کردند 

 :ایم خسته تبعیض از/دارند انتقاد بالتکلیفی از ایذه عشایر دبستانی پیش مربیان -*
حدود چهل : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۲چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریح 

دبستانی ایذه در استان خوزستان نسبت به بالتکلیفی شغلی انتقاد  نفر از مربیان پیش
خواسته این مربیان که روز دوشنبه مقابل استانداری تجمع کردند، مشحص شدن .دارند

گویند که از بالتکلیفی  آنها می. وضعیت استخدامی و جذب در سیستم آموزش و پرورش است
ایم و توقع داریم که آموزش و پرورش و مقامات استان فکری به حال مربیانی  به ستوه آمده

ایم؛ چه فرقی میان ما  از تبعیض خسته: گویند آنها می...کار داریمبکنند که چندین سال سابقه 
این .کند اند وجود دارد؟ چرا آموزش و پرورش همه را یکسان جذب نمی و آنهایی که جذب شده

مربیان از سال هشتاد و نه، بدون بیمه مشغول به کار هستند و بارها در اعتراض به وضعیت 
 .اند ری خوزستان و نهادهای دیگر تجمع کردهنامساعد شغلی خود مقابل استاندا

  :یران برسانیدرا به تک تک معلمان ا معلمان مهرماه تحصن پیام -*
 

ما باهم مورد ظلم واقع گشته ایم و باهم این سد مقاومت مسولین را !همکاران گرامی
  .خواهیم شکست

  ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای
@Farhangianshowra 

 :معوقه طلب دارند حقوق ماه شش شوشتر شهرداری کارگران -*

 

برخی : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۳به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریح پنجشنبه 
  های مختلف شهرداری مشغول ه تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری در بخشکارگرانی ک

آنها .به کار هستند، دستمزد شش ماه نخست سال جاری را از کارفرمای خود طلب دارند
همچنین از اعمال فشار پیمانکار بر نماینده صنفی کارگران واحد موتوری خبر 

رارداد کارگران مشکالت آنها را دوچندان کرده تبدیل وضعیت ق: کارگران تصریح کردند....دهند می
های پیمانکاری توانایی مالی کافی برای پرداخت دستمزد کارگران را  است به طوری که شرکت

به گفته کارگران شهرداری شوشتر، این وضعیت در حالی ادامه دارد که .در سال جاری ندارند
روز  ۵۱ال گذشته خود را حدودا کارگر شاغل در شهرداری دستمزد اسفند ماه س ۱۱۱حدود 

به گفته آنها، پیمانکار با اعمال فشار روی نمایندگان صنفی کارگران ....اند قبل دریافت کرده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/678883-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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-9/679178-%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%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


واحد موتوری در پی ایجاد فضایی است که با ترساندن کارگران، مانع از پیگیری مطالبات 

 .کارگران از جانب شورای صنفی باشد

 !ه نشونددهند، تا بازنشست رشوه می -*

https://www.isna.ir/news/97071910825 

 

  در حال» : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۳شنبه پنجبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
دارد و بسیاری از مدیران در طول دوران خدمت صندوق بازنشستگی در کشور وجود  ۳۱حاضر 

اند، تالش برای  ای مختلف درآمده های متفاوت به عضویت چند صندوق بیمه خود در دستگاه
تواند بازنشستگی این مدیران را به تعویق بیندازد  ها می حذف سوابق در برخی از این صندوق

ستور کار برخی از این مدیران قرار اکنون در د رسد هم و این همان روشی است که به نظر می
زاده یک  شده توسط قاضی تنها موضوع مطرح دهد نه ها نشان می بررسی... «.گرفته است

کارگیری بازنشستگان به یک رویه تبدیل  استثنا نیست بلکه پس از تصویب قانون ممنوعیت به
جود دارد و بسیاری از صندوق بازنشستگی در کشور و ۳۱حاضر   حال  که در  آنجا  از. شده است

ای  های متفاوت به عضویت چند صندوق بیمه مدیران در طول دوران خدمت خود در دستگاه
تواند بازنشستگی  ها می اند، تالش برای حذف سوابق در برخی از این صندوق  مختلف درآمده

در  اکنون رسد هم این مدیران را به تعویق بیندازد و این همان روشی است که به نظر می
های  در بررسی« شرق»یک پرونده دیگر ... .دستور کار برخی از این مدیران قرار گرفته است

های بزرگ بازنشستگی کشور نیز  خود درباره این رویه، باخبر شد که رئیس یکی از صندوق
ای دیگر، سه سال  میلیون تومان به یک صندوق بیمه ۰۱برای فرار از بازنشستگی، با پرداخت 

هنگامی که . خدمتی خود را پاک کرده تا بتواند تا پایان دولت، به کار خود ادامه دهد از سابقه
گریز باشد، تکلیف مدیرانی  رئیس یک صندوق بازنشستگی مهم، خود جزئی از این فرایند قانون

 کنند، چگونه خواهد بود؟ ای خود به او مراجعه می کردن سوابق بیمه که برای پاک

 پیگیری قول مسئوالن/تهران در عدالت سهام کارکنان روزه پنج اعتراض پایان -*

 :دادند

 

تجمع پنج : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۳به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریح پنجشنبه 
ان و مقابل ساختمان وزارت اقتصاد پایان روزه کارکنان دفاتر شهرستانی سهام عدالت در تهر

های چهاردهم تا هجدهم مهر ماه در واکنش به  معترضان از کارگرانی هستند که طی روز.یافت
ماه مزد معوقه و همچنین بالتکلیفی در وضعیت شغلی خود مقابل  ۱۱پرداخت نشدن بیش از 

صبح روز شنبه  ۳لی ساعت این تجمع اعتراضی حوا.ساختمان وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/679115-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%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-9/679115-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%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-9/679115-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF


روز با  شبانه ۵بعد از گذشت ( مهر ماه ۳۲)عصر دیروز  ۳۱آغاز و حوالی ساعت ( مهر ماه ۳۱)
خواسته ما پرداخت مطالبات : این کارگران گفتند...وعده مسئوالن وزارت اقتصاد خاتمه یافت

هریور ماه معوقه مزدی و حفظ اشتغال کارکنان سهام عدلت براساس مصوبه مورخ هفتم ش
های  سالجاری هیات وزیران است که مسئوالن ارشد وزارت اقتصاد وعده پیگیری خواسته

 .کارگران تا روزهای آتی را دادند
 

 :صرافی ممنوع شد ٩فعالیت  -*

https://www.isna.ir/news/97071910776 

 

ممنوعیت  : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۳شنبه پنجبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
شرکت صرافی به دلیل عدم رعایت ضوابط در خرید و فروش ارز از سوی بانک مرکزی  ۳فعالیت 

یت قوانین و ضوابط، به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که در پی عدم رعا.اعمال شد
مجوز دو صرافی باطل و هفت صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق 

ها خواسته تا ضمن  در همین زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، از تمامی صرافی.شدند
های خود خصوصا خرید و فروش ارز با مقررات  رعایت دقیق مقررات، نسبت به تطبیق فعالیت

 .عریف شده اقدام کنندت
 

 در بلوچستان و سیستان کشاورزان :پیام عابدی خبرنگار ایلنا گزارش می دهد  -*
 :...دهد می را بهشت آدرس دولت /تشنگی و بیکاری آغوش

 

زمین ترک : آمده است  ۳۱۱۳مهر ماه ۳۳به گزارش پیام عابدی خبرنگار ایلنا در تاریح پنجشنبه 
ای بیابی حکم  اینجا اگر سایه. ها را برداشته، خاک همه جا را در خود گرفته است؛ حتی چشم

فش در بیایان را دارد؛ چراکه تا کیلومترها دورتر خبر از آبادی، طراوت و نسیم پاییزی لنگه ک
ها را خاکستری و موها را سفید کرده  طوفاِن صحرا جای هر نسیمی را گرفته و ریه. نیست
ها  های کشاورزی و رودخانه اینجا همه چیز را بوِی نیستی و مرگ فرا گرفته؛ حتی زمین.است

از همین رو اینجا کمتر آدمی را شاغل . نمایند ان مرده بر بستر آنها رخ میکه حاال آبزی
به هر ....دهند ها بیکارند و ذهن خود را با آرزوِی داشتِن کاری قلقلک می بینی؛ بیشتری می

های کشاورزی و  توان به سبب خالی شدن زمین روی اندک زمانی است که دیگر نمی
فروختند، از سیستان و بلوچستان به صورت  آنها می بازارهایی که این محصوالت را در

هایی هستند که  زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز شهرستان .شرافتمندانه نان درآورد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/672284-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/672284-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


های اقتصادی و اجتماعی را از تغییرات محیط  جامعه شهری و روستاییشان بیشترین آسیب
ار نفر از جمعیت استان را در خود هز ۱۱۱هایی که بیش از  شهرستان. اند زیستی تجربه کرده

ای، فاجعه امنیتی؛ چراکه این  افریند؛ آنهم چه فاجعه شان فاجعه می اند لذا خالی شدن گرفته
های تقسیم شده  یکی از بلوک)پرور کشور افغانستان، نیمروز  تروریست  مناطق با والیت
ها فاجعه دیگر  دل خود ده از این رو یک فاجعه محیط زیستی از.مرز است هم( عملیاتی طالبان

شان  هایی که روزی ها، بلکه مردم هستند؛ همان ترین قربانیان آن نه دولت آفریند که اصلی می
. کنند های زمینی رنگین می  های خود را با مائده آوردند و سفره ها درمی را از دل زمین و رودخانه

آبی و خشکسالی، نه در  کمها خالی است؛ چراکه کشاورزی به سبب  به هر روی این سفره
  ... .این منطقه بلکه در کل استان با تغییرات بنیادین مواجه است

 
 :جمعی از فعاالن صنفی معلمان مریوان دعوت به همکاری  -*

 با سالم 
 ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران ومعاونان مدارس ، 

 ۰۱و.۰۰یکشنبه ودوشنبه بدینوسیله از مدیران محترم مدارس انتظار می رود که در روزهای 
مهرماه با فراهم نمودن شرایط مناسب درجهت برگزاری تحصن سراسری معلمان همکاری 

الزم را مبذول نمایند ، وباهمکاری معاونین دراداره کردن کالسهای همکاران همبستگی واتحاد 
 خود را برای استیفای حقوق ازدست رفته معلمان وبازنشستگان نشان دهند ، 

 .از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم پیشاپیش

 :کرمان ارزوئیه کروم معدن در کارگر یک مرگ -*

دن کرومیت یکی از کارگران مع  :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۰۱  روز جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
هایی از  بخش صوغان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان، حین انجام کار در اثر ریزش بخش

های بافت، رابر و  رییس اداره کار شهرستان)پور  رضا مهدی.معدن دچار حادثه شد وجان باخت
( ع)سال سن داشت و در معدن امام رضا ۱۱دیده  کارگر حادثه: با تایید این خبر گفت( ارزوئیه

بیشتر معادن : پور تصریح کرد مهدی....بخش صوغان شهرستان ارزوئیه مشغول کار بود
ها کارگر به دلیل  توان گفت جان ده شهرستان ارزوئیه فاقد ایمنی هستند و در این زمینه می

 .نامن بودن این معادن در خطر است

  ؟«ردچه باید ک» ... و سندیکای مستقل، وزارت کار، سندیکا سازی دولتی -*
 اسماعیل بخشی

  
جامعه ی کارگری ایران جامعه ای بسیار معترض و رادیکال شده است اما متشکل و یکپارچه 
نیست فقط در چند نقطه از کشور تشکالت آزاد و مستقل وجود دارد مانند سندیکای اتوبوس 

ران بوده و واحد تهران و سندیکای نیشکر هفت تپه که چراغ راه و امیدبخش مبارزات کارگری ای
هستند اینکه فعالین سندیکایی از بدو تأسیس این دو تشکل چه مصائبی را تحمل کردند و چه 

رنج ها بر آنها و خانواده شان تحمیل شد اما استقامت کردند تا سندیکا ایستاده بماند بر 
کند که  هیچکس پوشیده نیست، ولی امروز خطری بس بزرگتر این دو تشکل آزاد را تهدید می

هر فعال کارگری در هر کجای دنیا که باشد اگر در مقابل آن سکوت کند در حق خود و جنبش 
کارگری جفا کرده ست، خطر سندیکا سازی دولتی موضوعی که امروز سندیکای آزاد و 

مستقل اتوبوس واحد تهران را تهدید می کند و در هفت تپه نیز زمزمه های آن بگوش 
سال را مرور  12جمهوری اسالمی با تشکالت آزاد کارگری در این رسد، اگر تاریخ مبارزه ی  می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/679726-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86


کنیم خواهیم دید عالوه بر زندان و شکنجه و سرکوب فعالین کارگری، دو بار هم جهت موازی 
شورای )کاری با تشکالت مستقل کارگری، دولت اقدام به تاسیس شورای اسالمی کار 

وراهای مستقل کارگری آن زمان، شورای کرده ست، یکبار اول انقالب در برابر ش( دولتی
اسالمی را راه اندازی کردند که عمال نقش سرکوبگر را داشتند تا یک شورای کارگری، بار دوم 
در دولت اصالحات بود که اینبار شوراهای اسالمی کار را به عنوان یک قانون در مجلس تصویب 

 .مودندکرده و جوامع کارگری را مکلف به برگزاری انتخابات آن ن
امروز مرتبه ی سومی از موازی کاری دولت در راه است اول در زمین وزارت کار گام برداریم، 

بیند که زندان و تهدید و اخراج فعالین کارگری دیگر اثر ندارد از طرفی شوراهای  دولت می
اسالمی کار هم در مقابل تشکالت ریشه دار مستقل کارگری از همان ابتدا هرگز در جامعه ی 

؟ وزارت کار دربرابر مبارزات «چه باید کرد»کارگری نه پایگاه قوی داشته است نه پایداری، پس 
روز افزون کارگران و فشارهای داخلی و خارجی به این نتیجه رسیده است که بهترین راه 

تصرف سندیکاها و تشکالت مستقل کارگری و نفوذ در آنهاست تا از این طریق جریان رادیکالی 
مایه داری آن ها را به نفع دولت و نظام سرمایه داری و کارفرما برگرداند، بنابراین ابتدا و ضد سر

... باید دست کسانی مانند رضا شهابی، حسن سعیدی، رضوی و فریدنی و ابراهیم مددی و
که هرگز حاضر نشدند استقالل فردی خویش سپس استقالل سندیکا را با وجود زندان و اخراج 

تاه کند، پس توسط آدم هایی از خود سندیکا که برعکس فعالین یاد شده بفروشند را کو
سالهاست استقالل فردی خود را از دست داده اند و هیچگونه فعالیتی در سندیکا جز 

کند تا برای انتخاب  خرابکاری نداشتند و با شورای اسالمی کار همکار بودند را تشویق می
ومی برگزار کنند از سوی دیگر متأسفانه یکی اعضای جدید هئت مدیره سندیکا مجمع عم

دونفر از فعالین کارگری قدیمی کشور دانسته یا نادانسته در حمایت از این انتخابات دولتی 
 .مطلب نوشته اند

ی وزارت کار و آدم های خود فروخته که نقاب  حال به زمین خودمان برگردیم در مقابل این حربه
 ؟«اید کردچه ب» سندیکا بر چهره زده اند 

جامعه ی کارگری نیاز به تشکالت کامال آزاد و مستقل دارد تا این تشکل در سایه آزادی و 
استقالل خودش بطور صد در صدی در اختیار جامعه کارگری و مطالبات و مبارزات کارگری باشد 
هر جامعه ی کارگری حق دارد خودش انتخاب کند چه نوع تشکل مستقلی داشته باشد، حال 

کایی داریم کامال مستقل و جامعه ی کارگری خواستار برگزاری یک مجمع عمومی ست سندی
تا از این طریق با انتخاب افراد جدید در هیئت مدیره سندیکا روح تازه ای در آن دمیده شود، 

طبق اساسنامه سندیکا اعضای هیئت مدیره موظف به برگزاری مجمع هستند و ایشان باید 
های گذشته وزرات کار به کمک نهادهای امنیتی بارها جلوی  در سالمتولی امر باشند اما 

برگزاری انتخابات سندیکا واحد را گرفته است و حتی اعضای خوش نام سندیکا را به زندان نیز 
کند که دیگر مستقل نیستند و در  افکنده است ولی امروز نهایت همکاری را با کسانی می

مستقل و خوش نام سندیکا این انتخابات را قبول ندارند  خدمت کارفرما هستند از طرفی افراد
چه باید ».... و آنرا تحریم میکنند و می گویند این انتخابات نه آزاد است نه مستقل نه کارگری

 ؟«کرد
گوید برای  دوستان، یاران و همکاران عزیزم در شرکت اتوبوس واحد تهران، عقل ناقص من می

قالل فردی افرادی که امروز متولی برگزاری مجمع عمومی اینکه راه را گم نکنیم به است
هستند نگاه کنید کسانی که وابسته هستند و استقالل فردی شان را از دست داده اند نمی 
توانند یک تشکل مستقل و آزاد را هدایت کنند، در مقابل این افراد به رضا شهابی نگاه کنید که 

او هیچ چیز نیست بجز فروتنی و گذشت اگر در او همه چیز هست بجز دروغ و ریا، در 
خواهید سندیکایی همچنان مستقل و استوار داشته باشید رضا شهابی و تاریخش را آیینه  می

 .و چراغ راه تان قرار دهید
 به امید پیروزی مبارزات کارگری، شاد باشید

 

  استفاده از نیروهای مسلح برای شکستن اعتصاب کامیون داران
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روزه 16با ادامه ی اعتصاب  :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۰۱  به نوشته سایت اخبار روز جمعه

داران و بی توجهی دولت به تامین مطالبات آنان، نمود خود را در عرصه های مختلف از  کامیون
تالش می کند اعتراض  دولت. جمله کمبود دان در مرغداری ها ی کشور نشان می دهد

مرغداری ها را علیه کامیون داران اعتصابی سمت دهد و آنان را مسئول نرسیدن دان و 
ولی مرغداران می گویند دولت باید پی آمد اعتصاب را پیش . مشکالت مرغداری ها قلمداد کند

البات آنان حاال دولت به جای آن که با کامیون داران مذاکره کند و به تامین مط. بینی می کرد
بپردازد، به نیروهای مسلح متوسل شده و می خواهد با استفاده از امکانات ارتش و سپاه از 

  :روزنامه شرق نوشته است. بنادر جنوب و شمال نهاده به مرغداری ها برساند
های خود را پیش از موعد به دلیل  ها، مرغ داری بعضی مرغ. ها نرسیده است داری دان به مرغ»

ده  شدت زیان ترتیب صنعتی که چندی است به این رسانند و به ان به کشتارگاه میکمبود د
گویند که دان  داری می فعاالن صنعت مرغ. شود های انباشته بیشتری را متحمل می شده، زیان

داران سبب شده که این  روزه کامیون16به حد کافی به کشور وارد شده است؛ اما اعتصاب 
های گزاف  دارانی که فعال هستند، با قیمت اندک کامیون. منتقل نشودها به محل مصرف  نهاده

داران سود یک دوره پرورشی خود را  که مرغ نحوی دهند؛ به وانتقال نهاده را انجام می کار نقل
روز قبل چنین مسائلی را  16داران از  اگرچه مرغ. باید برای این کرایه اضافه صرف کنند

ئوالن وزارت جهاد کشاورزی راهکارها را گوشزد کرده بودند؛ اما کردند و به مس بینی می پیش
جدیدترین اقدام وزارت جهاد . دولت تدبیری برای این روزهای صنعت مرغداری نداشته است

های این نیروها  کشاورزی ارسال نامه به فرمانده نیروهای مسلح برای استفاده از زیرساخت
مهر هم سرلشکر باقری به نیروهای  61. بوده استبه منظور انتقال نهاده به سراسر کشور 

. ها با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کنند وانتقال این نهاده دهد که در نقل مسلح دستور می
  کنند این صنعت سال سختی را پشت بینی می داران پیش شده، مرغ با توجه به مشکالت ایجاد

  «....خود بگیرد مرغ روندی تصاعدی به سر بگذارد و قیمت مرغ و تخم
شهریور در فراخوانی که از سوی اتحادیه  86. اعتصاب کامیونداران از اول مهر آغاز شده است

کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر  هماهنگ
از جمله . شدخواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان  ۳۵در اعتصاب سراسری شرکت کنند، 

کاهش قیمت الستیک و »، «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»ها به  این خواسته
حذف »، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «درصدی نرخ کرایه ۱۱افزایش »، «لوازم یدکی

ای مأموران  نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه»، و «ها ها و باربری ها از پایانه دالالن و واسطه

 .توان اشاره کرد می« گیر هنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوهرا

  داران گزارشی از بیستمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون
rooz.com/news.jsp?essayId=89334-http://www.akhbar 

یون ایران که اعتصاب رانندگان کام :آمده است  ۳۱۳۱مهر  ۰۱  به نوشته سایت اخبار روز جمعه
شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن  ۱۳در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه 

مهرماه برای بیستمین روز در بسیاری از  ۳۳شنبه  مطالبات صنفیشان آغاز شده است، روز پنج
ی، شیراز، قروه، سنندج، زرین شهر، مبارکه، اردبیل، بندر امام خمین“شهرهای ایران از جمله 

  .ادامه یافت” شهرکرد و اصفهان، ورزنه، 
 ۱۳به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، از روز شنبه 

رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن  ۳۱۳۱شهریورماه 
  .اب کردندمطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتص

قروه، سنندج، زرین شهر، “شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله  این اعتصاب در روز پنج
  .شکل گرفت” نه، شهرکرد و اصفهانمبارکه، اردبیل، بندر امام خمینی، شیراز، ورز

وص بار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خص اسدهللا کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره
حمل و نقل و خرید سبدهای توزیع میوه هرکدام به میزانی با قیمت “: افزایش قیمت میوه گفت
دارها هم مشکالت تهیه الستیکشان حل نشده و این قضیه  کامیون. دالر افزایش داشته است

دارها هم  در مجموع اعتراض کامیون. هم مزید بر علت شده که قیمت میوه در بازار افزایش یابد
  .”گذارد بر حمل و نقل تاثیر می ها است که اطر باالتر بردن کرایهبه خ



ای بوکان در رابطه با رفع مشکل الستیک  حسین بیادار، مدیر راهداری و حمل و نقل جاده
حلقه الستیک در  ۱۳۵از ابتدای اجرای طرح توزیع الستیک تاکنون “: داران مدعی شد کامیون

از این . وهای مسافربری این شهرستان توزیع شده استچند نوبت بین کامیونداران و خودر
حلقه متعلق به ۳۲۱حلقه مربوط به ماشین های باری و  ۰۱۳تعداد الستیک توزیع شده 

  .”ی و اتوبوس بین شهری بوده استماشین آالت سوار
های قزوین، البرز،  نفر در استان ۰۱۳کم  الزم به ذکر است که طی روزهای گذشته دست

صفهان، فارس، سمنان، کرمانشاه، زنجان، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی اردبیل، ا
های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر،  و شهرستان

گرگان، بندرگز، ایذه، رزن، هرسین، داالهو، گلپایگان، زرند و شهرکرد بازداشت شده بودند؛ 
  .عنوان شده بود” الطریق قطاع“و ” اخالل در نظم و امنیت“، ”االرض افساد فی“اتهام این افراد 

شدگان را تهدید به  محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در روزهای اخبر بازداشت
  .”تواند اعدام باشد این حکم می مجازات“صدور احکام سنگین کرد و گفت که 

رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از کنندگان  در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ
خواسته  ۳۵رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، 

افزایش حقوق بازنشستگی و »ها به  از جمله این خواسته. رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد
، «رخ کرایهدرصدی ن ۱۱افزایش »، «کاهش قیمت الستیک و لوازم یدکی»، «سختی کار

، و «ها ها و باربری ها از پایانه حذف دالالن و واسطه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»
ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و  نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه»

  .توان اشاره کرد می« گیر افسران رشوه

 

 


