
 8931مهر ماه  2اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

برای بازگشت بکار  هفت تپه  شکریکارگران مجتمع ن اعتصاب وتجمعدومین روز -

 :نفرازهمکارانشان22

 تپه هفت شکریادامه اعتصاب کارگران ن :هتپ شکرهفتیکارگران ن یکایسند -8

 گزارش رسانه ای شده -2

و  مشاغل یطرح طبقه بند یاجرادر اعتراض به عدم  یفاراب یمیپتروشکارگران اعتصاب دور جدید  -

 روز نیدوم یبرا وعده های توخالی مدیران ومسئوالن شهرستان ماهشهر

مشهد در اعتراض به کاهش  یساز نگیرکارخانه  نالودیب تیاعتصاب کارگران سادومین روز -

 کارگر اعتصابی 3اخراج  -حقوق،نداشتن امنیت شغلی واخراج همکاران معترض 

نسبت به اخراج از کارمقابل  تهران یشهردار یکاربرد یکارکنان موسسه علمی تجمع اعتراض -

 شورای شهر

 مرکز نیالل اانحنسبت به  برای تجمع اسوجی یکاربرد یمرکز علم کنانکارفراخوان  -

  هنیم یاتیلبنشرکت  سنندجشعبه  کارگر 1اخراج  -

  !شد دییتا نایع یماه حبس فرشته طوس ۸۱حکم  -

 شانیبه ا یقانون ریغ یخداجو به دادگاه و ادامه برخوردها دیاحضار ناه -

 ۸۳۹۱ - ۹۹ یلیبه مناسبت آغاز سال تحص  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا امیپ -

ی نسبت به دفن زباله منطقه چهاردانگه سار یروستاهایورش نیروهای انتظامی به اهالی معترض  -

 در منطقه

 سمنان یمقابل استاندار شهر یبه دفن مجدد زباله در شمال مهد اعتراضی نسبت  تجمع -

خش نسبت به واگذاری سالن ورزشی به ب ورزشکاران جانباز و معلول گنبدکاووس اعتراضی تجمع -

 یمقابل فرماندار خصوصی

 وبودجه  برنامه  سازمان  مقابل سراسر کشور ثارگرانیا اجتماع اعتراضی  -

 حین  جابجایی تابلوی تبلیغاتی براثر برق گرفتگی نیدر قزو لیراننده جرثق جان باختن یک -

برای بازگشت بکار  هفت تپه  شکریاعتصاب وتجمع کارگران مجتمع ندومین روز*

 :کارانشاننفرازهم22

 تپه هفت شکریادامه اعتصاب کارگران ن :تپه شکرهفتیکارگران ن یکایسند -8

 . یاز همکاران اخراج تیهفت تپه در حما شکریروز اعتصاب کارگران ن نیسه شنبه دوم امروز



هفت تپه،  شکریبحق کارگران ن  یاز خواست ها تیهفت تپه ضمن حما شکریکارگران ن یکایسند

 یبوده هرگونه تعرض و دست دراز یکارگران اخراج یوشرط تمام دیق یبه کار بخواستار بازگشت 

 .کند یمحکوم م دایبه حقوق کارگران را  شد

و  هیما  کارگران و شکست صاحبان سزما یروزیما کارگران، رمز پ یطبقات یو همبستگ اتحاد

 .باشد یاستثمارگران م

 .میبه مبارزه خود ادامه ده یاتحاد و همبستگ با

 ۹۱مهر  ۲

 :گزارش رسانه ای شده -2

 لیروز از اعتراض خود خواستار لغو تعد نیهفت تپه، صبح امروز در دوم شکریمجتمع ن کارگران

 .همکار خود شدند ۲۲

و  گذرد یکارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه م ۲۲ لیدو روز از تعد: گفتند یمنابع کارگر یبرخ

مجتمع  یهنوز منتظرند تا کارفرما رسد، ینفر م ۳۲۲کارگران معترض که شمار آنها به حدود 

 .همکارانشان را به کار سابق آنها بازگرداند

شده، به  کاریکارگران ب تیبه وضع یدگیگذشته مسئوالن اداره کار شهرستان شوش با وعده رس روز

گران کار حال نیدادند با ا انیبه اعتراض خود پا تیکارگران معترض آمدند و کارگران درنها انیم

 .صورت نگرفته است یلیبازگشت کارگران تعد یبرا یاقدام چیتاکنون ه ندیگو یم

شرکت در جمع کارگران حاضر شد و  ییاز کارگران، بعداز ظهر روز گذشته معاون اجرا یکیگفته  به

 .تعداد کارگر به معترضان ارائه نکرد نیا لیتعد یبرا یا کننده قانع لیدل چیه

: به حق کارگران هفت تپه مطلع هستند، افزود یها مسئوالن از خواسته نکهیر اب دیکارگر با تاک نیا

به  یمجتمع کشت و صنعت هفت تپه هنوز توجه یمسئوالن شهرستان شوش به همراه کارفرما

 .اند ما نکرده یها خواسته

و  مشاغل یطرح طبقه بند یاجرای در اعتراض به عدم فاراب یمیپتروشکارگران اعتصاب دور جدید *

 روز نیدوم یبرا وعده های توخالی مدیران ومسئوالن شهرستان ماهشهر

در اعتراض به عدم  یفاراب یمیکارگران پتروش مهرماه برای دومین روز متوالی ،2روز سه شنبه 

از رفتن  مدیران ومسئوالن شهرستان ماهشهر  یتوخال یمشاغل و وعده ها یطرح طبقه بند یاجرا

 .برسر کار خودداری کردند

 یمشاغل که قبال قول اجرا یطرح طبقه بند یکارگران خواهان اجرا نی، ابنا به گزارش رسانه ای شده

 .شرکت داده شده بود، هستند نیا رانیآن توسط مد

 نگیمجموعه هلد ریز قابل یاد آوری است کارگران پتروشیمی فارابی واقع در بندرامام و

وابسته به شستا طی سال گذشته وجاری ( نیتام یمیوشنفت، گاز و پتر یگذار  هیشركت سرما)کویتاپ

نظام هماهنگ پرداختها واجرانشدن طرح طبقه  جادیاخراج همکاران ،عدم ابارها برای اعتراض به 

برمی گردد +شهریورماه سال جاری 5دست به اعتصاب وتجمع زدند که آخرین بارش به  مشاغل یبند

 .ومسئوالن طراز اول شهرستان ماهشهر روبرو شده اند وهمواره با وقت کشی و وعده توخالی مدیران



 لیاسماع ،39در اواخر آذرماه سال  یفاراب یمیپتروشازجمله بندبال اعتراضات دامنه دار کارگران 

به خبرنگار کارگران اتدر رابطه با تجمع39آذر  25( یفاراب یمیپتروش یروابط عموم ریمد) یطرف

 دهیکار، برگز نیا یبرا یفراهم شده و مشاوران یبند طرح طبقه یجراا ی نهیزم شیپ: رسانه ای گفته بود

 مناسب دارد؛  یبه فرصت زمان ازیموضوع زمانبر است و ن نیاند منتها ا شده

 دییو تا ازیموردن یبه اخذ مجوزها ازیمشاغل ن یبند طرح طبقه قیدق یاجرا یبرا: کرد دیتاکوی 

 . است شرفتیحال پکار در  زیو هم اکنون ن ست یمراجع نظارت

برگزار کرد و به آنها در  یا با خود کارگران جلسه ماهشهرمعاون فرمانداردرهمان مقطع زمانی،

 .قول داد کار، شرفتیارتباط با پ

ها،  ارگان گریتمام مقامات مسئول ازجمله فرماندار و د یکرد که با همکار یدواریابراز ام یطرف

 .  دمحقق شو یکارگران به زود یها خواسته

اعتصاب وتجمع کارگران پتروشیمی فارابی دراعتراض به اخراج همکاران ،عدم ایجاد نظام +

 هماهنگ پرداختها واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل

شهریور، کارگران پتروشیمی فارابی برای اعتراض به اخراج همکاران ،عدم ایجاد 5روز سه شنبه 

بندی مشاغل دست از کارکشیدند ودراین واحد تولیدی نظام هماهنگ پرداختها واجرانشدن طرح طبقه 

 .تجمع کردند

مدیران شرکت به وعده های خود و همچنین تصمیمات :کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند

اتخاذ شده در سال گذشته با محوریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مبنی بر ایجاد نظام 

 .شاغل، عمل ننموده اندهماهنگ پرداختها و همچنین اجرای طرح طبقه بندی م

تجمع کنندگان همچنین خواهان برگشت بکار کارگران اخراجی این شرکت که با اتهاماتی ثابت نشده از 

 .ابتدای سال جاری اخراج شده اند، هستند



الزم به ذکر است، علیرغم تصمیمات کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان ماهشهر شرکت مذکور 

 .خراجی این شرکت، سر باز می زندکارگرا82از بازگشت بکار 

در اعتراض به کاهش  مشهد یساز نگیکارخانه ر نالودیب تیاعتصاب کارگران سادومین روز*

 اعتصابیکارگر  3اخراج  - حقوق،نداشتن امنیت شغلی واخراج همکاران معترض

مشهد  یساز نگیکارخانه ر نالودیب تیکارگران سا اول مهرماه برای دومین روز متوالی، دوشنبه روز

 .در اعتراض به کاهش حقوق،نداشتن امنیت شغلی واخراج همکاران معترض به اعتصابشان ادامه دادند

 .نفر از کارگران شده است3اعتصاب تاکنون منجر به اخراج  نیا

 

شرکت به بخش  نیا یپس از واگذار: گفت به خبرنگار رسانه ای منبع آگاه کیروز  اول مهر

وجود  نیاما با ا. کرد رییتغ( یمانیپ) یاز روزمرد به قرارداد تیسا نیان اکارگر تیوضع ،یخصوص

که در کارخانه کار بود به  یمعنا که هر روز نیبه ا. شد یروزمزد با کارگران رفتار م وهیباز هم به ش

 .تا در محل کار خود حاضر شوند شدیکارگران اعالم م

 ونیلیم کیتا  ۸۲۲ ونیلیم کیافت کرده و به حدود  رایحقوق کارگران بس طیشرا نیبا ا: ادامه داد یو

 .دارند نهیهز نیاز کارگران مشکل تام یاریمدارس بس ییو با وجود بازگشا دیهزار تومان رس ۰۲۲



 رانیمد ،یبه قرارداد یکارگران از روزمزد تیوضع رییپس از تغ نکهیمنبع آگاه با اشاره به ا نیا

 یکالن یها وام ییو به اسم اشتغالزا تیوضع رییتغ نیبا ا: گفت ردند،ک یرا عنوان م ییکارخانه اشتغالزا

 .دارند یرفتار نیها گرفته اند، اما در مقابل با کارگران چن از بانک

 نگیقطعات توسط کارخانه ر داتیخودرو، تول رانیا یپس از مشکالت بوجود آمده برا: افزود یو

و با  کرد یم نیقطعات خود را تام یگریثالث د یها خودرو از شرکت رانیا ایکرد و  دایکاهش پ یساز

ل شده و یاز کارگران تعد یکه تعداد یینبودند تا جا تیوضع نیا ریگیپ یساز نگیر رانیوجود مد نیا

 .کنند یروز در ماه در کارخانه کار م ۸۳تا  ۸۲ یروز یمابق

 یمبنا شود یم دیتول یساز نگیر نالودیب تیکه توسط سا یآمار قطعات نکهیمنبع آگاه با اشاره به ا نیا

که  کرد یم دیرا تول ۵۲۰عقب  ریقطعه از گلگ ۸۲۲خودرو روزانه تعداد  رانیا: ندارد، گفت یمشخص

. است افتهی شیافزا عهقط ۲۷۰آن روزانه به  دیواگذار شد، اما اکنون تعداد تول یساز نگیآن به ر دیتول

روزانه به  یساز نگیو حاال در ر شد یم دیقطعه تول ۹۲خودرو روزانه  رانیدر ا ۵۲۰ نییرکاب پا ای

 .استثمار کامل کارگران است نیا ده؛یمورد از آن رس ۵۰۲ساخت 

در : کرد دیاعتصاب اخراج شده اند، تاک لینفر از کارگران به دل ۶تاکنون  نکهیبا اشاره به ا یو

د ارجاع داده اند که در در مشه یسه نفر از کارگران را به شرکت اصل زین (مهر8)اعتصاب امروز

 .داخراج خواهند ش نصورتیا ریبه کار خود بازگردند و در غ توانند یم رندیرا بپذ طیکه شرا یصورت

 افت،یها ادامه خواهد  آن تیاعتصاب کارگران تا مشخص نشدن وضع نکهیبر ا دیمنبع آگاه با تاک نیا 

کار  نیاز ا ییابا چیو ه کند ینم یان فرقهمه کارگر ای کیکارخانه اخراج  رانیمد یبرا: کرد حیتصر

 .ندارند

شامل خط  دیسه خط تول یداراشرکت رینگ سازی مشهد  (استان خراسان رضوی)نالودیشهر ب تیسا

است که بنا به  ۵۲۰ کیو الست نگیو مونتاژ ر ۵۲۰درصد بدنه پژو  ۳۰، ۵۲۰مونتاژ کامل رام پژو 

تومان،  ونیلیم ۸۱ بیروزانه به ترت ۹۶در سال  دیخط تولسه  نیروزانه ا یمنبع آگاه سودآور کیگفته 

شامل خط مونتاژ کامل رام پژو  دیسه خط تول یدارا .تومان بوده است ونیلیم ۸۰و  انتوم ونیلیم ۲۵

منبع آگاه  کیاست که بنا به گفته  ۵۲۰ کیو الست نگیو مونتاژ ر ۵۲۰درصد بدنه پژو  ۳۰، ۵۲۰

تومان  ونیلیم ۲۵تومان،  ونیلیم ۸۱ بیروزانه به ترت ۹۶در سال  دیسه خط تول نیروزانه ا یسودآور

 .تومان بوده است ونیلیم ۸۰و 

مقابل نسبت به اخراج از کار تهران یشهردار یکاربرد یکارکنان موسسه علمی تجمع اعتراض*

 شورای شهر

اشتن برای بنمایش گذ تهران یشهردار یکاربرد یکارکنان موسسه علم مهرماه،2روز سه شنبه 

بهشت مقابل پارک  ابانیدر خ اعتراضشان  نسبت به اخراج از کار دست به تجمع مقابل شورای شهر

 .زدند شهر



 

با تجربه  تهران یشهردار یکاربرد یموسسه علم متخصص ، کارکنانبراساس گزارش رسانه ای شده

 .ساله از کاراخراج شدند85تا5کاری 

 .باشد یشهردار تهران م یحناچ روزیپ تهران یشهردار یکاربرد یموسسه علم مدیر

 مرکز نیانحالل انسبت به  برای تجمع اسوجی یکاربرد یمرکز علم کنانکارفراخوان *

 فراخوان به تجمع در یامیپبا انتشار اسوجی یکاربرد یدانشگاه علم کارمندانروز دوشنبه اول مهر،

 مهربرای اعتراض2روز سه شنبه استان در  یاجتماع نیو تام یستیبهز یکاربرد یمرکز آموزش علم

 .داد یدولت یوابسته به دستگاه ها یکاربرد یعلم یبر انحالل دانشگاه ها یدولت مبن مینسبت به تصم

بر  یبا توجه به مصوبه دولت مبن: آمده است نگونهیا امیپ نیا دربه گزارش یک منبع خبری محلی،

کارآزموده با سوابق  یروین ۵۲۲۲از  شیو حذف شغل ب یدولت یها یکاربرد یانحالل مراکز علم

 نیدر خصوص اشتغال ا یگونه اقدام چیکار ، دولت ه یایبه افراد جو وستنیپ نیده سال و همچن یباال

، تحت نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه  یمراکز آموزش نیاست که ا ین در حالیافراد انجام نداده، و ا

 یکار و کارگزار باشد، خود باعث و بان یروین بانیپشتو  یحام ستیبایکه م یو نهاد باشدیم یاجتماع

 . باشد یپرسنل تحت پوشش خود م یکاریب

استان منتقل  یستیصبح به سازمان بهز ۱دانشگاه فردا راس ساعت  زاتیشده که اموال و تجه نیبر ا بنا

مرکز که  نیا یها هیسرما نیبهتر دگانید یدر روز روشن جلو یو حق کش یعدالت یب نیشوند ، و ا

 . ردیپذیفردا صورت م باشد،یم یانسان یرویهمان ن



و  یو طبق رسالت قلب دیدار یعدالت یو ب یچنانچه دغدغه حق کش زانیو عز دیشما اسات هیاز کل لذا

در مرکز 1فردا راس ساعت  دیجهت احقاق حق دار یو خبرگزار یخواهان مستند ساز ،یوجدان

 اسوجی میراه قد سیبه پل دهیواقع در تلخسرو نرس یاجتماع نیو تام یستیبهز یکاربرد یآموزش علم

 .دیفرهنگ حضور بهم رسان شگامانی، کوچه پ رازیش

: گفتبه خبرنگاران   یو فناور قاتیعلوم تحق ریوزدولت  میتصم نیدر رابطه با اپیش از این 

کرده بودند که با گذشت زمان  جادیا یکاربرد یعلم یها در کنار خود دانشگاه یمختلف دولت یها دستگاه

 یفعل یشغل نهیاز اهداف خود همچون ارتقا مهارت افراد شاغل در دستگاه، ماهر کردن افراد در زم

 .اند شده لیواحدها تعط نیا نونخود خارج شد و اک

 یو برخ لیتعط ییاجرا یها شده توسط دستگاه جادیا یدانشگاه یواحدها نیدرصد ا ۹۲: ادامه داد یو

 یانسان یروهاین فیتکل نییخود پس از تع یواحد دانشگاه یلیبه تعط دیبا زین مانده یباق یها همجموع

 .اقدام کنند

 یکاربرد یمراکز علم یدر نشست با رؤسا زین یکاربرد یدانشگاه جامع علم سییر دیام نیحس محمد

 یجامع علم به دانشگاه یخصوص ارتباط نیدر ا میتصم: اظهار کرد زیدر تبر یشرق جانیآذربا

 بیکشور گرفته شده و به تصو یاستخدام یسازمان ادار یاز سو میتصم نینداشته و ا یکاربرد

توجه داشت که  دیالبته با م،یآن هست یاست و ما فقط مجر ریناپذ و برگشت دهیرس یادار یعال یشورا

 .نداشت یصرفه اقتصاد ،یکشاورز یها ها مانند رشته رشته یارائه برخ

 زیاقدام ن نیاما ا م،یداد ییها رشته یمراکز دولت یدر بهمن ماه سال گذشته به برخ: ادامه داد دیام دکتر

 .نداد و مصوبه اجرا شد جهینت

  هنیم یاتیلبنشرکت  سنندجشعبه  کارگر 1اخراج *

سال  1تا  4ش را با سابقه کاری کارگرانازنفر  ۱،شعبه سنندج   هنیم یاتیلبن ده،شرکتیاخبار رس طبق

 .اج کرداخر

  :نفرات اخراج شده یاسام 

 یمحمد لطف- ۸

  نسب ییایشهرام ض- ۲

  یعتیانور شر-۳

  یعبدهللا احمد-۵

   یاحمد اریرام- ۰

  یتیهدا مانیپ- ۶

 یمیزندسل روانیس-۷

  اعالم نشده قیمشخصات  نفر هشتم هنوز دق و

 .اخراج ها را انجام داده است نیا نهیشعبه به بهانه کاهش هز ریمد

 سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران:بع خبرمن



  !شد دییتا نایع یماه حبس فرشته طوس ۸۱حکم *

 یاز دانشگاه عالمه طباطبائ یکه به تازگ یاستان تهران، فرشته طوس دنظریدادگاه تجد ۳۶  شعبه یرا با

برنامه روز   هژیشرکت در و قینظام از طر هیعل یغیتبل تیشده است، به اتهام فعال لیالتحص تهران فارغ

 .محکوم شده است یریماه حبس تعز ۸۱، به ۹۰دانشگاه در سال  نیدانشجو ا

 برگرفته ازکانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 شانیبه ا یقانون ریغ یخداجو به دادگاه و ادامه برخوردها دیاحضار ناه*

 دیبا شانیخداجو اعالم کرده اند که ا دیهگذار نا قهیبا وث یتماس یدادگاه انقالب تهران ط ۲۶شعبه  دفتر

 .دیشعبه مراجعه نما نیبه ا

 قیاز طر دیشکل است که احضار به دادگاه با نیبه ا ییقضا یو مرسوم در پرونده ها یقانون روال

 یبار است که بخاطر اعمال فشار روان نیدوم نیاما ا ردیتماس با شخص متهم صورت گ ایسامانه ثنا 

و اعالم  فتهگذار تماس گر قهیبا وث دیبه ناه یاطالع چیبدون ه شانیگذار ا قهیو وثخداجو  دیبر ناه

درمورد  یبازپرس ۵شعبه  یروال از سو نیهم زین شتریپ. دیبه دادگاه مراجعه نما دیبا شانیا دارندیم

 .خداجو اعمال گشته بود دیپرونده ناه

در مراسم روز  بهشتیارد ۸۸روز  رانیا آزاد کارگران هیاتحاد رهیمد أتیه یخداجو از اعضا دیناه

که  لیدل نیبه ا. دیآزاد گرد قهیوث دیروز بازداشت به ق۳۵شده بود و پس از ریکارگر دستگ یجهان

که  ندینما لیوک بهنوز نتوانسته اند انتصا شانیبود ا دهیخداجو اعالم نگرد دیشعبه به ناه نییتاکنون تع

 .د مطالعه قرار دهدبتواند پرونده را مور زین شانیا لیوک

 .دینما یدادگاه انقالب مراجعه م ۲۶خداجو به شعبه  دیوجود روز چهارشنبه سوم مهر ناه نیا با

 ۹۱مهر  ۲-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۸۹۹۱ - ۹۹ یلیبه مناسبت آغاز سال تحص  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا امیپ*

بتاریخ اول  ۸۳۹۱ – ۹۹ یلیبه مناسبت آغاز سال تحص  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا

 :مهر پیامی خطاب به دانش آموزان،اولیا وهمکاران بقرارزیرمنتشر کرد

 م،یکن یمشاهده م ونسکوی یسازمان جهان یها هیکه تبلورآن را در توص تیو ترب میتعل درفلسفه

 دیشده است که بدون ترد میپروسه آموزش، ترس مدرسه و یبرا قیعم اریو بس یاساس تیچهارمامور

 ریوزارت آموزش و پرورش، رابطه و تاث ژهیبو ،یآموزش یپردازش آنها توسط نهادها تیفیو ک تیکم

 نیا. خواهدداشت ندهیدر نسل آ یو اجتماع یفرد یزندگ یها یتوانمند دیو نوع تول زانیدر م یمیمستق

 : عبارتند از فهیچهار وظ

 .اموزدیب آموختن را .۸

  .کاربرد آموخته ها را آموزش دهد .۲

 .کند نیکردن را تمر یزندگ .۳

 .اموزدیرا ب ستنیز یاجتماع .۵



و  یعشق به تعال»ساز کشور آن است که در زالل ِ میگذار و تصم استیس یانتظار از بخش ها نیکمتر

و  ندیمحض بشو یزدگ ستایو زنگار س یشیچشم خرد را از غبار کج اند ،«یرانیو ا رانیا یسرافراز

 کردیو معطوف نمودن رو تیو ترب میو هوشمندانه در بخش تعل یاصول یگذار هیو با سرما ندیبزدا

محور و منطبق با  تیعادالنه، ترب گان،یکالن کشور بر مدار آموزش را یبرنامه ها یاصل

معلمان  ژهیو گاهیت و جامنزل شت،یهمه مردم تالش  کنند و با اصالح مع یقابل اتکا برا یاستانداردها

موجود  یها هیاسرم نیرتریپرورش زوال ناپذ یبرا یو واف یکاف یها نهیکننده،  زم نییتع ندیفرآ نیدرا

 ،یاسیس داریچراکه اعتال و توسعه پا ندیمرزبوم را فراهم نما نیکودکان، نوجوانان و جوانان ا یعنی

 سریتوانمند، ممکن و م یانسان ها دیو تول تیترب  قیجز ازطر یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

  .نخواهدبود

 ز،یآموزان عز دانش

 ،یگرام یایاول

در گلستاِن وجود  تیاستعداد و قابل یغنچه ها ییشکوفا یو آرزو یلیشادباش آغاز سال تحص ضمن

 میدار یمهم معطوف م ارینکته بس نیرا به ا زانیساز وطن، توجه همه شما عز ندهیفرزندان آ کیکای

  : که

 .خورد یو اراده افراد همان ملت، رقم م شهیدر دستان اند یهر ملت سرنوشت

 .دیینما تیدر خود تقو شیاز پ شیرا ب تیکه احساس مسئول میخواهیم ازشما

دانش آموز و حدود دو  ونیلیم ۸۵بر پشتوانه  هیآموزش و پرورش با تک دیجد ریوز رودیم انتطار

ناکارآمد و آموزش  وب،یمع یاده خود را بر اصالح نگرش هابازنشسته و شاغل، ار یفرهنگ ونیلیم

 یاریبا  ان،یفرهنگ شتیمع تیوضع میخود و تالش درجهت ترم یدرحوزه تحت تصد یکنون زیست

 نیدر ا انیفرهنگ یصنف یو خالق و فراهم نمودن بستر مشارکت تشکل ها ستهیاز همکاران شا نگرفت

مثبت و سازنده،  یکردهایبه سمت رو ینامطلوب کنون طیشرا رییبتواند در تغ ،یپروسه دشوار و چالش

 .حوزه، مقصور گرداند نیدرا ییزدا استیبردارد و همت خود را بر س یرشعاریو غ یعمل ییقدم ها

و  یحقوق صنف تیو رعا یتیامن یقهر یبا حذف نگاهها ییو اجرا یتیحاکم یدستگاهها میدواریام

 یکنشگران صنف یبرا یاز پرونده ساز یریم بردارند و با جلوگگا یبر مدار عدالت اجتماع ،یشهروند

 آرامشو  دیاز مطالبات در کوتاه مدت، ام یاجابت پاره ا یو مجاب نمودن مسئوالن امر برا یفرهنگ

  .رابه خانواده بزرگ آموزش وپرورش بازگردانند

متحمل بار گران  که همواره دوش اراده و بازوان همت شان، عاشقانه یفرهنگ فیشر ازهمکاران

 یکه عوارض آنها بر زندگ ییها یشیرغم تمام کج اند یعل میناروا بوده است، انتظار دار یها ضیتبع

برحق  یمستمر و هوشمندانه مطالبات صنف یریگیشده است، ضمن پ لیتحم  شانیو اجتماع یحرفه ا

توان و اراده خود  شیاز پ شیآموزش وپرورش ، ب گاهیکشور و جا یخود، درجهت اعتال و سرافراز

جز در  یعدالت و دمکراس راکهیز ندیدانش آموزان متمرکز و معطوف نما یها تیظرف ییرا بر شکوفا

 .نخواهدشد سریتوانمند، م یپرتو وجود انسان ها

 .انیرانیتک تک ا یبهتر در پرتو سعادتمند یفرداها دیبام

ی نسبت به دفن زباله هاردانگه سارمنطقه چ یروستاهایورش نیروهای انتظامی به اهالی معترض *

 در منطقه



منطقه چهاردانگه  یروستاهااهالی معترض مهر همزمان با هفدهمین روز تجمع 2بامداد روز سه شنبه 

 تلمادره یروستابرای جلوگیری از دفن زباله در منطقه،نیروهای انتظامی به معترضین در  یسار

 .خاتمه بخشد یورش آورد و با آنها درگیر شد تا به تجمعشان

 :درهمین رابطه

آغاز سومین هفته تجمع اهالی منطقه پشتکوه چهار دانگه ساری برای جلوگیری از دفن زباله 

 درمنطقه

تجمع اهالی منطقه پشتکوه چهار دانگه ساری برای جلوگیری از دفن زباله درمنطقه وارد سومین هفته 

 .شد

اردانگه در خصوص آخرین وضعیت تجمع شهریور یک منبع خبری محلی،بخشدار چه13به گزارش 

این تجمع همچنان با حضور : اعتراض آمیز اهالی منطقه پشتکوه چهاردانگه در ساری اظهار کرد

 .تعدادی از اهالی منطقه ادامه دارد

مرتضی جعفری با بیان اینکه هیچ تنشی در منطقه وجود ندارد و اوضاع به هر لحاظ امن و طبیعی 

 .شود ای در منطقه چهاردانگه تخلیه نمی کامیون حمل زبالهفعال هیچ : است، گفت

 سمنان  یمقابل استاندار شهر یبه دفن مجدد زباله در شمال مهد اعتراضی نسبت  تجمع*

دست  شهر یدفن مجدد زباله در شمال مهدمهر،جمع از اهالی منطقه برای اعتراض به 2روز سه شنبه 

 .زدند سمنان یاستانداربه تجمع مقابل 

 چالهیدفن زباله در منطقه َگو ندی، تجمع کنندگان نسبت به آغاز مجدد فرارپایه گزارش رسانه ای شدهب

 .اعتراض کردند (سمنان و مازندران یاستان ها یمنطقه مرز)

موجود دفن شده از  یها منطقه و بازگرداندن زباله نیدفن زباله در ا ندیفرا یشگیمعترضان توقف هم

 .استار شدندرا خو چالهیمحدوده گو

استان سمنان با دفن مجدد زباله در  رانیتجمع با اشاره به لزوم برخورد مد نیاز افراد حاضر در ا یکی

 کی یاست که حت یاقدام به حد نیا یطیمح ستیتبعات ز: استان با مازندران گفت نیا یمنطقه مرز

 .داشته باشد یریاثرات جبران ناپذ تواند یها م زباله نیروز دفن ا

نسبت به واگذاری سالن ورزشی به بخش  گنبدکاووسورزشکاران جانباز و معلول  اعتراضی جمعت*

 یمقابل فرماندار خصوصی

برای اعتراض به واگذاری به  گنبدکاووس ورزشکاران جانباز و معلول مهر،جمعی از2روز سه شنبه 

 .ستان زدنداین شهر یمقابل فرماندار دست به تجمع واگذاری سالن ورزشی به بخش خصوصی

 د،یساعت طول کش میتجمع که روز سه شنبه برگزار و حدود ن نیدرابنابه گزارش رسانه ای شده،

 زین یالملل نیو ب یقهرمانان کشور یآنها برخ نیورزشکاران جانباز و معلول گنبدکاووس که در ب

بخش ) دهیمزا آنها به برنده نیو محل تمر یحضور داشتند، خواستار واگذار نشدن تنها سالن ورزش

 .شدند( یخصوص



خصوص  نیورزش جانبازان و معلوالن گنبدکاووس در ا اتیه ریورزشکاران معترض و دب ندهینما

سال گذشته به صورت  ۳۱ ای ۳۱شهر از زمان افتتاح در  نیا نییبو یمحله چا یسالن ورزش: گفت

 .اشتو ورزشکاران آن قرار د اتیه نیا اریو در قالب اجاره در اخت یاختصاص

آن در صنف  تیحوزه فعال شود، یکه گفته م یفرد از بخش خصوص کیمتاسفانه امسال : افزودوی 

ورزش جانبازان و  اتیه یشنهادیباالتر از مبلغ پ یرقم یمعامالت خودرو است، بدون کار کارشناس

 .گرفتن سالن است لیشرکت کرده و برنده شد و اکنون به دنبال تحو دهیمعلوالن در مزا

ورزشکاران جانباز و  نیو مکان تمر دیگنبدکاووس تنها ام نییبو یچا یسالن ورزش: اضافه کرد یو

مختلف از جمله  یها پوش در رشته یمل ی آنها تعداد قابل توجه نیشهرستان است که در ب نیمعلول ا

 یمرب ای ز ویم یرو سیو تن یدانیمردان، دو و م لچریو بانوان، بستکبال با و انینشسته آقا بالیوال

 نیکشور و استان گلستان و ا یبرا کیو پارالمپ یجهان ،ییایهستند که همه آنان در مسابقات آس

 .اند شهرستان افتخار کسب کرده

 یریگیپ ژهیو یورزش و جوانان و فرماندار سییر قیبار موضوع را از طر نیچند: کرد حیتصروی 

سالن آمده بود که  لیتحو یبرا دهیروز برنده مزامشکل رفع شود اما متاسفانه ام نیو قرار شد ا میکرد

 .ورزشکاران جانباز و معلول شهرستان از ورود آنان ممانعت کردند

 وبودجه  برنامه  سازمان  مقابل سراسر کشور ثارگرانیا اعتراضی اجتماع *

 سراسر کشور مقابل سازمان برنامه و بودجه ثاراگرانینفر از اها صد  مهر،2سه شنبه روز صبح

 .اجتماع اعتراضی برپا کردند

دور به تهران آمده  یکه از شهرستان ها ثارگرانیا نیاز ا یتعداد  ،براساس گزارش رسانه ای شده

 داریسازمان برنامه و بودجه چادر زده بودند و خواستار د یبودند از شب گذشته در مقابل درب ورود

 .بودند ثارگرانیسازمان و حل مشکل ا نیبا مسئوالن ا

 یرا به نهادها ثارگرانیمعوقات ا نهیاست که سازمان برنامه و بودجه هز نیاز ا یها حاک دهینش

 .را موجب شده است ثارگرانیبه ا حیصح یعدم خدمات رسان نیمسئول پرداحت نکرده و هم

داده بودند که تا امروز محقق  ثارگرانیحل مشکل ا یبرا ییمجلس وعده ها ندگانینما زین نیاز ا شیپ

 !ده استنش

 حین  جابجایی تابلوی تبلیغاتی براثر برق گرفتگی نیدر قزو لیراننده جرثق جان باختن یک*

 حین  جابجایی تابلوی تبلیغاتی در خیابان نوروزیان قزوین لیراننده جرثق یک روز دوشنبه اول مهر،

 .دادجان خود را از دست  در دم و شد یدچار برق گرفتگ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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