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اعتصاب غذا وتجمع شبانه روزی کارگران کارخانه سیستم های صنعتی تاکستان در اعتراض به عدمپرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر
 ادامه اعتراضات کارگران اخراجی نفت گچساران،تجمع با دهان چسب زده مقابل فرمانداریگچساران
 آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی آغاز دورجدید اعتصاب غذای اسماعیل عبدی درباره دادگاه 8کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه احضار فعالین کارگری به شعبه یک دادگاه انقالب سنندج ارجاع پرونده تجمع کنندگان روز 8مارس مقابل وزارت کاربه دادگاه عمومی اخراج صدها کارگر کارخانه گروه صنعتی انتخاب کشاورزان گوجه کارمعترض جنوب کرمان گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند تجمع اعتراضی دوروزه رانندگان کامیون در پایانه بندر امام نسبت افزایش نرخ هزینه مراکزضدعفونی ومحدودیت جدید میزان بارگیری
 دامنه دار شدن تجمعات رانندگان آژانسهای تاکسیتلفنی،وانتبارها و پیکهای موتوری دراعتراضبه نرخ جدید آرم طرح ترافیک مقابل شورای شهر
 اعتصاب بازاریان بانه نهمین روز راپشت سرگذاشت تجمع دوباره دانش آموزان مدرسه فرزانگان  8دراعتراض به انحالل مدرسه مقابل آموزش وپرورش
 ادامه اعتراضات دانشجویان دانشکده محیط زیست دراعتراض به احتمال انحالل دانشکده ادامه وگسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود تجمع اعتراضی دانشگاه صنعتی ارومیه نسبت به بی کیفیت بودن غذا تحریم غذای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان دراعتراض به کیفیت پایین غذا تجمع اعتراضی مقابل دادگستری ماهشهر نسبت به کودک آزاریاعتصاب غذا وتجمع شبانه روزی کارگران کارخانه سیستم های صنعتی تاکستان در اعتراض به عدم
پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر
از روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه ،کارگران کارخانه سیستم های صنعتی تاکستان ،تولید کننده
مخازن نفتی وگازی واقع در کیلومتر دو جاده تاکستان  -قزوین دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها
حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگردست به اعتصاب غذا زدند ودرداخل این واحد تولیدی بست
نشستد وشب را به سحر رساندند وامروزجهارم اردیبهشت به تجمعشان ادامه دادند.

به گزارش یک منبع خبری محلی در شبکه های اجتماعی،کارگران شرکت سیستم های صنعتی
تاکستان که برای دریافت حق و حقوق خود از دیروز تاکنون اعتصاب کرده بودند ،شب را با شکم
خالی بروی سنگها و کف سالن ها صبح کردند.
21ماه حقوق و عیدی 28،ماه فوق العاده شغل و7ماه بیمه این کارگران پرداخت نشده است.
ادامه اعتراضات کارگران اخراجی نفت گچساران،تجمع با دهان چسب زده مقابل فرمانداری گچساران
روزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ،کارگران اخراجی نفت گچساران درادامه تجمعاتشان* برای
بازگشت بکار مقابل فرمانداری گچساران با دهان چسب زده تجمع کردند.

*تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران همزمان با حضورنایب رئیس مجلس
روزشنبه بیست وپنجم فروردین ماه ،کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران درادامه
اعتراضاتشان* نسبت به اخراج از کار دست به تجمع مقابل محل همایش قلم ،اقوام،آرامش
درگچساران وهمزمان با حضورعلی مطهری نایب رئیس مجلس زدند.
*ادامه اعتراضات کارگران خشمگین اخراجی شرکت نفت گچساران با تجمع مقابل اتاق مدیرعامل
شرکت نفت و گاز
روز شنبه 21اسفندماه ،کارگران اخراجی خشمگین شرکت نفت گچساران درادامه* اعتراضاتشان
وارد ساختمان اداری شرکت نفت و گاز گچساران ومقابل اتاق مدیرعامل تجمع کردند.
به گزارش یک منبع خبری محلی ،کارگران اخراجی به علت بالتکلیفی و سرگردانی چندین ماهه خود
با تجمع جلوی درب اتاق مدیرعامل شرکت نفت نسبت به وضعیت خود اعتراض کردند.

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شرکت نفت گچساران باتجمع مقابل شرکت بهره برداری نفت و
گاز گچساران
روزچهارشنبه شانزدهم اسفند ماه  ،کارگران اخراجی شرکت نفت گچساران دست به تجمع مقابل
دروازه ورودی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران زدند.
به گزارش21اسفند یک منبع خبری محلی،یکی ازکارگران اخراجی گفت :حق ما در لیست تایید شده
وزیرنفت نادیده و ضایع شده است.
وی عنوان کرد :در سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به شهرستان گچساران مجوز جذب  ۳۴۱نفر در
حراست نفت صادر شد.
کارگر اخراجی افزود :از این تعداد فقط  ۷۶نفر کارگر دارای کارکرد و سابقه پرداخت بیمه در
حراست نفت گچساران را دارند.
وی در ادامه عنوان کرد :متاسفانه مسئوالن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در عین
ناباوری کارگرانی را که دارای سابقه کار و پرداخت بیمه در حراست نفت داشتند را از لیست تایید
شده آقای وزیر حذف و نورچشمی های خود را که حتی یک روز کارکرد و بیمه ندارند را به لیست
اضافه کرده اند.
کارگران اخراجی در پایان اظهار کردند :کدام مسئول پاسخگویی تبعیض و بی عدالتی و اجحاف
نسبت به کارگران اخراجی حراست نفت می باشد؟
آغاز دورجدید اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
روزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه،اسماعیل عبدی دورجدید اعتصاب غذایش را آغاز کرد.
اسماعیل عبدی اعتصابغذای خود را امروز سهشنبه چهارم اردیبهشت در زندان اوین شروع کرد.
او که در بیانیهی خود پیشتر اعالم کرده بود در اعتراض به نقض گستردهی حقوق شهروندی معلمان
و کارگران ایران و با درخواست مشخص برگزاری دادگاه علنی و برخورداری از حقوق قانونی در
پروندهاش همچون استفاده از حق مرخصی استعالجی جهت درمان و مرخصی ماده ( ۰۲۵که اکنون
به شکل غیرقانونی مسدود شده است) از  ۲۲فروردین اعتصابغذا خواهد کرد و به دلیل وعدهی
دادستانی تهران مبنی بر اجرای قانون ،یک هفته تصمیم خود را به تأخیر انداخته بود ،امروز سهشنبه
چهارم اردیبهشت  ۷۶اعالم کرد به دلیل خلف وعدهی دادستان تهران و کوتاهی در اجرای قانون،
اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
درباره دادگاه 8کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه
صبح روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه 8کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه،پیرو احضار
شعبه ی سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شوش ،به همراه وکیل خود خانم فرزانه زیالبی در
دادسرا حاضر شدند .
براساس گزارش منتشره درشبکه اجتماعی،صبح امروز به تاریخ /۴اردیبهشت /تعدادی از کارگران
به نام های
- ۳عبدالرحیم بسحاق

-۲اسماعیل بخشی
-۱کرامت پام
-۴جلیل احمدی
-۰سید حسن فاضلی
-۷حسین حمدانی
-۶عادل سماعین
8رستم عبدهللا زادهپیرو احضار شعبه ی سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شوش ,به همراه وکیل خود خانم
فرزانه زیالبی در دادسرا حاضر شدند .
الزم به ذکر است که کارگران نامبرده بر اساس شکایت رئیس هیئت مدیره ی وقت (آقای رستمی) و
گزارش پلیس امنیت ,تحت عناوین اخالل در نظم عمومی ازطریق شرکت درتجمع /۳۷اسفند 2911/و
شرکت در ضرب و جرح عمدی آقای رستمی تفهیم اتهام شدند و در نهایت برای کارگران ردیف
اول تا ششم ,قرار کفالت به مبلغ یکصد میلیون دلار صادر گردید.حسب نامه ی ارسالی مدیرشرکت
(آقای اسدبیگی)و مسئول حراست شرکت و نیز استشهادیه ی تعدادی از کارگران ,افراد ردیف  ۶و ۲
سهوا طرف شکایت واقع شدند چون آن ها از نیروهای حراست هستند.
احضار فعالین کارگری به شعبه یک دادگاه انقالب سنندج
بر اساس خبر دریافتی طی روزهای اخیر ،پنج نفر از فعالین کارگری شهر سنندج به نام های شریف
ساعدپناه ،حبیب هللا کریمی ،غالب حسینی ،خالد حسینی و مظفر صالح نیا طی چند احضاریه جداگانه
به شعبه یک دادگاه انقالب این شهر احضار شدند .
طی سال گذشته این فعالین به اتهام شرکت در مراسم نوروز 11در تاالر پردیس سنندج چندین بار
مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفتند .اکنون و در آستانه اول ماه مه ،روز جهانی کارگر ،این
فعالین کارگری باید در تاریخ هشتم اردیبهشت  ،17محاکمه شوند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هر گونه احضار ،بازجویی و محاکمه و
زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را به دالیل واهی امنیتی محکوم می کند .بدون تردید این
اقدامات بیهوده نمی تواند مانع حرکت جنبش مطالباتی کارگران و مزدبگیران جامعه باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  -سوم اردیبهشت 2917
ارجاع پرونده تجمع کنندگان روز 8مارس مقابل وزارت کاربه دادگاه عمومی
یک وکیل دادگستری گفت :حسب شنیدهها از آنجا که اتهام دستگیرشدگان اخالل در نظم عمومی
عنوان شده پروندهی تجمع کنندگان در مقابل وزارت کار به دادگاه عمومی ارسال خواهد شد و
قرارهای کفالت سبک نیز برای دستگیرشدگان صادر شده است.

بنابه گزارشی که 4اردیبهشت رسانه ای شد،سید علی مجتهدزاده گفت:زنانی که 8مارس روزجهانی
زن مقابل وزارت کار تجمع کردند ،آزاد شدند و خوشبختانه حسب اطالع پروندهشان به دادگاه انقالب
نرفته و قرارهای کفالت سبک برایشان صادر شده است و پروندهشان هم قرار شده به دادگاه عمومی
فرستاده شود و مانند یک پروندهی عادی به آن رسیدگی میشود.
وی که یکی از وکیالن پروندهی ادمینهای کانالهای تلگرامی نیز هست ،گفت :پرونده ادمینهای
کانالهای تلگرامی در شعبهی تجدیدنظر است و هنوز خبری نیست و تعیین وقت نشده است.
اخراج صدها کارگر کارخانه گروه صنعتی انتخاب
در روزهای گذشته چند صد نفر از کارگران کارخانه گروه صنعتی انتخاب واقع در شاهین شهر
اصفهان اخراج شدند.
براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ4اردیبهشت ،موج بیکارشدنهای سال جدید در کارخانههای
تولیدی به گروه صنعتی انتخاب در شاهین شهر اصفهان نیز رسیدهاست.
این کارخانه که تولیدکننده لوازم خانگی با برندهایی مثل «هایر» و «اسنوا» است ،صدها نفر از
کارگران خود را در ابتدای سال جاری تعدیل کردهاست .این کارگران که قراردادشان تا پایان سال قبل
بوده ،از ماه گذشته بیکار شدهاند.
یکی از این کارگران میگوید :سالها سابقه کار در این کارخانه دارم اما سال جدید قرارداد من را
تمدید نکردند و بالتکلیف و سرگردان ماندهام.
حمیدرضا غزنوی (سخنگوی گروه صنعتی انتخاب) ضمن تایید خبر گفت :ما در شرکت به طور
دائم« ،پاالیش نیروی انسانی» را انجام میدهیم و کارگرانی که تعدیل شدهاند ،کسانی بودهاند که در
«ارزیابی عملکرد» نمره کافی نیاوردهاند و قاعدتا ً باید جای آنها را به افراد جدیدی داد که روحیه و
انرژی باالتری دارند.
وی البته تاکید کرد که کارگران تعدیلی فقط تا شب عید قرارداد داشتهاند و خاتمه فعالیت آنها همزمان
با پایان قراردادشان بوده است .او تعداد کارگران تعدیلی را حدود سیصد نفر دانست و گفت :همه آنها
تا آخرین روز قرارداد ،در کارخانه بودهاند.
غزنوی امکان بازگشت به کار تعدیلیها را رد نکرد و گفت :اگر شرایط فراهم شود ممکن است این
کارگران به شرکت بازگردند و در پروژههای دیگر از آنها استفاده شود.
کشاورزان گوجه کارمعترض جنوب کرمان گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند
دوشنبه شب(9اردیبهشت) ،کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان دراعتراض به افت شدید قیمت
محصوالت،گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند.
به گزارش4اردیبهشت یک منبع خبری محلی،اعتراض کشاورزان به بی توجهی نماینده مجلس و
دولت به نابسامانی بازار در جنوب کرمان و ضرر کشاورزان موجب شده است که کشاورزان به
نشانه ی اعتراض محصوالت خود را شب گذشته جلوی دفتر احمد حمزه نماینده مجلس از پنج
شهرستان جنوبی استان کرمان تخلیه کنند تا شاید صدای آنان به جایی برسد.

در حالی که این روزها کشاورزان جنوب کرمان در بدترین وضعیت ممکن به سر می برند و دچار
افت شدید قیمت محصوالت کشاورزی شده اند گویا هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این مشکل در این
منطقه از کشور وجود ندارد.
داستانی که هرساله تکرار می شود و هیچ راه نجاتی برای کشاورز گویا غیر از پرداخت قرض وجود
ندارد.براستی کلید حل مشکالت کشاورزان جنوب کرمان در دست کیست؟چه چیزی مانع این شده
است که فریاد بیصدای ساکنان فراموش شده جنوبشرق مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی را از
خواب عمیق بیدار نکند.
تجمع اعتراضی دوروزه رانندگان کامیون در پایانه بندر امام نسبت افزایش نرخ هزینه مراکز
ضدعفونی ومحدودیت جدید میزان بارگیری
رانندگان کامیون دراعتراض به افزایش نرخ هزینه مراکز ضدعفونی ومحدودیت جدید میزان
بارگیری برای دوروز متوالی در پایانه بندر امام تجمع کردند.
رانندگان معترض بدنبال برگردانده شدن نرخ هزینه مراکز ضدعفونی ورفع محدودیت جدید میزان
بارگیری به تجمع دوروزه شان خاتمه دادند.
برپایه گزارشات منتشره بتاریخ4اردیبهشت،معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای خوزستان درباره تجمع دو روزه کامیونداران در پایانه بندر امام گفت :رانندگان کامیون
تقاضای افزایش نرخ کرایه را داشتند.
یوسف عابدینی افزود :رانندگان معتقد بودند به دلیل افزایش نرخ خدمات مراکز ضد عفونی کننده
کامیونها و محدودیت جدیدی که توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر کاهش سقف مجاز بارگیری
خودروهای سنگین(تریلی،کامیون) ایجاد شده ،کرایههای حمل بار خودروهای سنگین نیز افزایش یابد .
عابدینی در خصوص افزایش نرخ مراکز ضدعفونی عنوان کرد :طبق الزامات بهداشتی کامیونهایی
که حامل نهادهای دامی هستند باید ضدعفونی شوند و مراکز ضدعفونی کننده با هماهنگی اداره
صنعت ،معدن و تجارت اقدام به افزایش نرخ هزینه ضدعفونی کامیونها از 93هزار تومان به
03هزار تومان کردند اما با همکاری اداره صنعت معدن و تجارت نرخ هزینه مراکز ضدعفونی به
93هزار تومان برگردانده شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به قانون جدید وزارت
ونهای مختلف ،بیان کرد:
راه و شهرسازی در خصوص محدویتهای جدید در میزان بارگیری کامی 
در گذشته قانون به رانندگان اجازه 44تن مجموع بار و خودرو را داده بود اما در قانون جدید
محدودیت 43تن وضع شد که همین امر مورد اعتراض رانندگان واقع شد.
وی افزود :با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی این مصوبه لغو و طی نامهای به همه انجمنها و
پلیس راهور سراسر کشور ابالغ شد.
وی در خصوص افزایش نرخ کرایه بار کامیونداران ،گفت :انجمن صنفی شرکتهای کاال و انجمن
صنفی رانندگان باید جلسه ای تشکیل بدهند و نرخ جدید کرایه را تعیین و به اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای خوزستان اعالم کنند.

دامنه دار شدن تجمعات رانندگان آژانسهای تاکسیتلفنی،وانتبارها و پیکهای موتوری دراعتراض
به نرخ جدید آرم طرح ترافیک مقابل شورای شهر
اعتراضات رانندگان آژانس تهران نسبت به نرخ جدید آرم طرح ترافیک مقابل شورای شهر که از
روزسه شنبه بیست وهشتم فروردین ماه آغاز شد*،از روز شنبه هفته جاری تا امروز سه شنبه چهارم
اردیبهشت دامنه اش به رانندگان وانتبارها و پیکهای موتوری هم کشیده شده است.
براساس گزارش منتشره بتاریخ4اردیبهشت،از ابتدای هفته تا امروز صاحبان و رانندگان وانتبارها و
پیکهای موتوری در اعتراض به نحوه تخصیص طرح ترافیک به اعضای این صنف مقابل اتحادیه
تجمع کردهاند.
در طرح جدید ترافیک وانتبارها باید  ۴میلیون تومان برای دریافت طرح پرداخت کنند که این
موضوع منجر به اعتراض اعضای این اتحادیه شده و در مصاحبه با رسانهها اعالم کردهاند این
افزایش قیمت هیچ منطقی ندارد.از طرف دیگر نمیتوان به مشتری بابت این افزایش قیمت ۴۵۵
درصدی بیش از این فشار آورد.
از طرف دیگر بحث انحصار در این حوزه باعث نگرانی شرکتهای باربری و وانت بارها شده
است .حملونقل و ترافیکتهران مطابق جدول زیر به دارندگان وانت پیشنهاد داده برای اخذ تخفیف
طرح ترافیک ،زیر مجموعه یکی از  ۰شرکت معرفی شده از سوی شهرداری شوند موضوعی که
بحث انحصار برخی شرکتها را به میان آورده است.
این درحالی است که مدارک ثبتی این شرکتها مبهم است؛ بهطور مثال یکی از این شرکتها که در
سایت ادعا کرده خود همه نوع حمل و نقل اعم از هوایی و ریلی انجام میدهد شماره ثبت آن مشکل
دارد طوریکه هنگام وارد کردن شناسه صنفی در سامانه اتاق اصناف ایران این کد متعلق به یک
خانم و مربوط به آرایشگاه زنانه است یا یک شرکت دیگر نزدیک به شش سال است جلسه هیاتمدیره
تشکیل نداده و در روزنامه رسمی کشور نیز هیچ آگهی تمدید یا تغییری ندارد.
از سوی دیگر تفکیکی که بین وانتبارهای پالک زرد و سفید برای تخصیص آرم طرح ترافیک
اعمال شده نیز باعث شده هم دارندگان خودرو و هم شرکتهای باربری به این موضوع اعتراض
کنند.
روزهای اخیر صنف آژانس تلفنی ،شرکتهای خصوصی تاکسیرانی ،حمل و نقل و باربری سبک
شهری با تجمع اعضای خود بارها اعتراض خود را اعالم کردهاند طوریکه سخنگوی دیوان عدالت
اداری اعالم کرده اگر شکایتی از سوی این اصناف به آن سازمان واصل شود سریع آن را پیگیری
خواهد کرد.
*تجمع رانندگان آژانس تهران در اعتراض به نرخ جدید آرم طرح ترافیک مقابل شورای شهر
روزسه شنبه بیست وهشتم فروردین ماه،جمعی از رانندگان آژانس تهران در اعتراض به جندبرابر
شدن قیمت آرم طرح ترافیک جدید مقابل شورای شهر تجمع کردند.
براساس گزارشات منتشره،یکی از رانندگان آژانس درباره علت تجمع گفت :در گذشته طرح ترافیک
برای رانندگان آژانس  103هزار تومان بود؛ اما حاال به یک باره به بیش از چهار میلیون تومان
رسیده است ،این در حالیست که تردد تاکسیهای اینترنتی بازار آژانسها را کساد کرده است و اصال
به صرفه نیست که بتوان از این طرح استفاده کنیم و حاال تکلیف ما چه میشود.

وی اضافه کرد که بر اساس مصوبه شورای شهر قرار است که تخفیف  03درصدی برای رانندگان
آژانس در نظر گرفته شود که  4.0میلیون تومان میشود اما بازهم برای ما زیاد است و ما خواهان
تخفیف بیشتر هستیم.
بدنبال این تجمع اعتراضی جلسهای با رانندگان آژانس برای بیان مشکالتشان وپیگیری آن برگزارشد.
اعتصاب بازاریان بانه نهمین روز راپشت سرگذاشت
اعتصاب بازاریان بانه دراعتراض به محدودیت های اعمال شده در وضعیت کسب و کارشان نهمین
روز راپشت سرگذاشت.
براساس گزارش منتشره بتاریخ4اردیبهشت ،اعتراضات بازاریان بانه با وجود گذشت  1روز همچنان
ادامه دارد .امروز بیش از نود درصد کسبه شهرستان بانه با وجود حضور در محل کار خود از باز
کردن مغازه ها خودداری کردند و حاضر به باز کردن قفل مغازه ها نشدند.
این اعتراضات در حالی از سوی کسبه بانه پیگیری می شود که روز گذشته تعدادی از کسبه و
معتمدین بازار ،روحانیون شهرستان های بانه ،مریوان و سقز در محل استانداری شهرستان سنندج با
بهمن مرادنیا استاندار کردستان برای حل مشکل تشکیل جلسه دادند.
در این جلسه معتمدین بازاری این سه شهرستان مشکالت خود را با استاندار مطرح کردند و همچنین
درخواستهایی در خصوص بازارهای مرزی و چگونگی وارد کردن کاالهای خارجی را با وی
درمیان گذاشتند.
یک فعال اقتصادی که در جلسه روز گذشته با استاندار کردستان حضور داشت ،درباره مسائل مطرح
شده در این نشست گفت :استاندار کردستان در جلسه ای که چند روز پیش در تهران برگزار شد،
مشکالت مرزی این استان نظیر تخفیفات گمرکی و معافیت مالیاتی را برای حل مشکل بازاریان
مرزی این استان را مطرح کرده است.
این فعال اقتصادی گفت :با ایجاد گمرک در منطقه مرزی سیرانبند و وارد کردن کاال از طریق
گمرک ،سودی برای بازاریان بانه ندارد چرا که عمده فعالیت این کسبه به صورت خرید عمده نبوده و
بخش اعظم کاالهای وارداتی از کشورهای ترکیه ،عراق و  ...شامل خریدهای جزئی می شود.
وی تصریح کرد :فعالیت بازار بانه را نمی توان با مرزهای جنوبی و تاجران بزرگ جنوب کشور
مقایسه کرد چرا که میزان سرمایه این دو منطقه با یکدیگر قابل مقایسه نیست و عمده فعالیت بازار
بانه بسیار محدود و در چارچوب سرمایه گذاری اندک صورت می گیرد.
تجمع دوباره دانش آموزان مدرسه فرزانگان  8دراعتراض به انحالل مدرسه مقابل آموزش و
پرورش
روزسه شنبه 4اردیبهشت،جمعی از دانشآموزان مدرسه فرزانگان 8واقع در جنوب تهران(منطقه
فالح) در اعتراض به تصمیم اخیر آموزش و پرورش مبنی بر انحالل این مدرسه مقابل وزارت
آموزش و پرورش تجمع کردند.
براساس گزارشات منتشره ،جمعی از دانشآموزان مدرسه سمپاد فرزانگان  8امروز در مقابل وزارت
آموزش و پرورش تجمع کرده بودند ،این دانشآموزان که تعدادشان  93تا  43نفر بود در اعتراض به

انحالل مدرسه خود مقابل وزارت آموزش و پرورش حضور یافتند و با شعارهای همچون "ما نخبگان
کشوریم از حقمان نمیگذریم" و "انحالل فرزانگان  8راه حل نیست ،راهکار حمایت است" ،از
مسئوالن آموزش و پرورش تقاضای تغییر نظر در تصمیم خود داشتند .
یکی از دانشآموزان این مدرسه در رابطه با علت حضورشان در تجمع امروز گفت :در روزهای
اخیر به ما اعالم کردند که قرار است مدرسه فرزانگان هشت منحل شود و ما باید به مدرسه
فرزانگان  0منتقل شویم و تنها دلیل مسئوالن آموزش و پرورش برای این تصمیم کم بودن جمعیت
مدرسه است.
وی ادامه داد :هم اکنون مدرسه ما  273نفر جمعیت دارد و در یکی از مناطق جنوبی تهران(منطقه
فالح) واقع است .انحالل مدرسه آن هم در شرایطی که اکثر ما سال آینده کنکور داریم به بالتکلیفی
منجر شده و تمام زحماتی که در یک سال کشیدهایم هدر میرود.
این دانشآموز افزود :هیچ یک از دانشآموزان مدرسه فرزانگان  8تمایلی برای رفتن به مدرسه
فرزانگان  0را ندارند و سطح علمی این مدرسه بسیار پایین است.
یکی دیگر از دانش آموزان نیز در این رابطه گفت :مسئوالن آموزش و پرورش به ما میگویند اگر
نمیخواهید مدرسه منحل شود و به فعالیت خود ادامه دهد هزینه آن را خودتان پرداخت کنید چرا که
سمپاد بودجه ای در این رابطه ندارد و اگر ما بخواهیم هزینه را خودمان پرداخت کنیم شهریه 1
میلیون تومانی فعلی درسال آینده به حدود  13میلیون تومان میرسد.
ادامه اعتراضات دانشجویان دانشکده محیط زیست دراعتراض به احتمال انحالل دانشکده
روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ،دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج درادامه اعتراضاتشان*
در اعتراض به انتشار خبرهایی مبنی بر انحالل این دانشکده برای باری دیگر دست به تجمع زدند.
*دومین روزاعتصاب وتجمع دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج دراعتراض به احتمال انحالل
دانشکده
بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارکنان این دانشکده
روزیکشنبه دوم اردیبهشت برای دومین روز متوالی ،دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج
دراعتراض به احتمال انحالل دانشکده ضمن خود داری از رفتن برسر کال س های درس دست به
تجمع زدند.
بنا به گزارش منتشره بتاریخ1اردیبهشت،دانشکده محیط زیست با تصمیمی که هرگز رسما اعالم نشده
در شرف تعطیلی است و دانشجویان از روز گذشته در اعتراض به این موضوع در دانشکده تجمع
کردهاند.
بر اساس تصمیمی که مرجع آن اعالم نشده اما به شخص عیسی کالنتری نسبت داده میشود دانشکده
محیط زیست که از سال  ۳۱۰۳فعالیت کرده است قرار است به مرکز آموزش محیطبان بدل شده و از
سال تحصیلی آینده دانشجو نپذیرد .موضوعی که منجر به اعتراض دانشجویان و استادان شده و
فضای این دانشکده را از روز شنبه متشنج کرده است.

یکی از دانشجویان معترض درباره دالیل این اعتراض گفت :دانشکده محیط زیست کرج اولین و تنها
دانشکده تخصصی محیط زیست ایران و خاورمیانه با نزدیک به نیم قرن پیشینه فعالیت در شرف
انحالل قرار دارد و متاسفانه این دانشکده در ابتدای سال  17و در زمانی که تنها  1جلسه از ترم
جاری باقی مانده به حالت تعلیق در آمده است.
این دانشجوی معترض افزود :دانشکده محیط زیست در امر آموزش محیط زیست سالها موفق بوده و
همواره متخصصان خبرهای تربیت کرده است ،سمتهای مختلف دانشجویان این دانشکده در ادارات
محیط زیست استانهای کشور ،فعالیتهای مستمر در پروژهها ،نهادها و سازمانهای مردمنهاد و
حفاظت از عرصههای طبیعی کشور در قالب محیطبانی ،کسب رتبههای برتر در کنکور کارشناسی
ارشد و دکترا گوشهای از موفقیت دانشجویان این دانشکده است.
یک دانشجوی دیگر که در این اعتراضات شرکت کرده میگوید :قصد دارند عنوان دانشکده را از
«دانشکده محیط زیست» به «آموزشکده محیطبان» تغییر دهند در حالی که پژوهشکده محیطبان که
وابسته به دانشکده محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست است ،هر سال آموزش محیطبانان
را در کنار آموزش کارشناسان توسط استادان این دانشکده در دستور کار خود داشت.
وی درباره اتفاقی که طی دو روز اخیر منجر به اعتراض دانشجویان شده گفت :روز اول اردیبهشت
استادان هیئت علمی دانشکده که سابقه درخشانی در امر محیط زیست دارند در میانه ترم از کار
برکنار شده و به جای آنها استادان حق التدریس برای دانشجویان در نظر گرفته شده که این امر
موجب سرگردانی دانشجویان شده است .همچنین دانشجویانی که با همین استادان واحد پایاننامه
برداشتهاند در میانه کار بدون استاد راهنما سردرگم شدهاند.
یکی دیگر از دانشجویان معترض گفت :دانشجوها با ابراز مخالفت خود تهدید به اخراج و عدم تمدید
سنوات شدهاند .همچنین با اخراج تعداد زیادی از کارمندان با سابقه و تهدید به عدم پرداخت حق بیمه
بیکاری به طور کامل سیستم دانشکده دچار مشکل شده است.
وی افزود :این روزها به دانشجویان وعده نمره و رد کردن واحدها در صورت سکوت داده میشود
اما دانشجویان این دانشکده همواره در تالش هستند تا بتوانند قدیمی ترین مرکز آموزش محیط زیست
خاورمیانه را حفظ کنند.
امید بزرگ حداد رئیس دانشکده امروز در نشستی به مدت دو ساعت و بیست دقیقه به پرسشها و
نگرانیهای دانشجویان پاسخ داده است .بزرگ حداد به دانشجویان گفته نگران نباشید چرا که ما
موظفیم تا آخرین روز و آخرین نفر از شما که در این دانشگاه هستید خدمات آموزشی شامل کالس و
استاد و اردو و درس و … ارائه کنیم و برای پایاننامه هم استاد دیگر برایتان انتخاب میکنیم اما
برخی از دانشجویان این پاسخها را قانعکننده ندانستهاند.
برخی از دانشجویان نیز میگویند وقتی دانشگاه به مرکز آموزش محیطبانی بدل شود دانشگاه منحل
شده است و من از جایی مدرک گرفتهام که منحل شده و این صدمه به اعتبار مدرک ماست.
موضوعی که منجر به تجمع دانشجویان شده و با شعارهایی همچون «مدرک بیاعتبار نمیخواهیم»
همراه شده است.
یکی از کارکنان دانشکده محیط زیست که نخواسته نامش فاش شود نیز در این باره گفت :دانشکده
محیط زیست بر اساس تصمیمی که مرجعش از قرار معلوم آقای کالنتری بوده است قرار شده دیگر

دانشجوی مقطعدار نگیرد و به سمت ماموریتگرایی و آموزش کارکنان سازمان و محیطبانان برود.
هدفی که سال  ۳۱۰۳برای آن تاسیس شده بود.
وی ادامه داد :از سال  ۳۱۶۷به این سو از طریق کنکور سراسری هم دانشجو گرفتند اما دیگر
تعهدی برای استخدام و بورس نداشتند اما همین دانشجوها به نوعی با ارتباط با استادان و … وارد
سازمان میشدند .رئیس هیئت امنای این دانشکده هم همواره رئیس سازمان محیط زیست بوده است و
رئیس این دانشکده هم همیشه توسط رئیس سازمان محیط زیست تعیین شده است.
این فرد شاغل در دانشکده محیط زیست افزود :در یک دورههایی تعداد دانشجوهای ما به یک هزار و
دو هزار نفر هم رسید .در همه این سالها دورههای آموزشی برای سازمان هم برگزار میشد اما از
پارسال آبان ماه اعالم شد که دیگر اینجا نباید دانشجو بگیرد و به اعضای جوان هیئت علمی که هشت
نفر بودند هم اعالم شدقرارداد شما به پایان رسیده است .قرارداد اینها تا اول فروردین بوده و به آنها
گفته اند چون از سال آینده دانشجوی ورودی نداریم زیر بار تعهد هیئت علمی هم نمیخواهیم برویم .به
آنها پیشنهاد دادهاند که شما را به صورت حقالتدریس میگیریم اما گویا این هشت نفر نپذیرفتهاند و
گفتهاند یا قرارداد ساالنه با ما ببندید یا نمیپذیریم .دانشگاه هم به جای همه اینها استاد آورده است.
وی درباره وقایع دو روز اخیر نیز گفت :بعضی از دانشجوها دیروز سر کالس نرفتند و امروز هم
جلسهای با رئیس دانشگاه داشتند .از سوی دیگر ما حدود صد نفر کارمند داریم .گفتهاند برخی از
پیمانیها و قراردادیها را هم نمیخواهیم و اینجا باید یک مرکز کوچک برای محیطبانها یا دورههای
تخصصی شود و دیگر آموزشی دانشگاهی نباشیم .به این ترتیب االن همکارهایی داریم که با بیست
سال و بیست و پنج سال سابقه باید به خانه بروند و اینها ناراحت و معترضند.
با توجه به این که عیسی کالنتری ریاست هیئت امنای این دانشکده را بر عهده دارد و حتی اجازه
عزل و نصب اعضای هیئت مدیره نیز در اختیار اوست ،با قاطعیت میتوان گفت همانگونه که
شنیدهها چنین میگویند ،این تصمیم حاشیهساز از جانب او صادر شده است .اکنون باید دید سرنوشت
دانشجویان ،استادان و کارمندانی که بر اثر جدیدترین تصمیم ناگهانی و مانند همیشه حاشیهساز
کالنتری دچار مشکل شدهاند چه خواهد بود.
ادامه وگسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود
روزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ،تجمع اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود
ادامه وگسترش یافت.
براساس گزارش منتشره بتاریخ4اردیبهشت،پس از اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه صنعتی
شاهرود که روز شنبه و در پی توزیع ناهار با کیفیت پایین آغاز شد ،معاون امور دانشجویی این
دانشگاه با رد دلیل اعتراض دانشجویان این مسئله را مربوط به تفاوت در ذائقه دانشجویان دانست؛
گفته هایی که خشم دانشجویان را بر افروخت و زمینه شکل گیری اعتراضات گسترده تر را فراهم
کرد.
پس از اینکه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ظهر شنبه* با به صف کردن ظرف غذای خود در
محوطه سلف دانشگاه از خوردن غذای ارائه شده به دلیل آنچه که کیفیت پایین غذا عنوان شد امتناع
کردند ،رمضان رمضانی ،معاون امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در رابطه با اعتراض
دانشجویان این دانشگاه نسبت به غذای سلف دانشگاه که منجر به تجمع دانشجویان در مقابل اتاق

رییس دانشگاه نیز شد ،گفت :در جلسه ای که با دانشجویان گذاشته شد ،به این مشکل رسیدگی و
درخواست آنها مطرح شد.
رمضانی با بیان اینکه بین دانشجویان اختالف ذائقه وجود دارد و این موضوع امری بدیهی است،
افزود ۲۵ :دانشجو از مجموعه  ۲۵۵۵هزار دانشجو روز گذشته اعتراض کردند که حق طبیعی آنها
بود و این بحثها در دانشگاه پذیرفته شده است.
وی در رابطه با شکایت دانشجویان از غذای روز شنبه ،گفت :تفاوت ذائقه دانشجویان عامل تجمع
روز گذشته بود ،این مشکل در یک خانواده هم وجود دارد که همه فرزندان یک نوع غذا را دوست
ندارند و بین ذائقه آنها تفاوت وجود دارد .
گفته معاون دانشجویی دانشگاه که مشکل پیش آمده را محدود به نزدیک  13دانشجو از مجموع 1
هزار دانشجویی که ظهر روز شنبه ناهار گرفته بودند ،در حالی مطرح شد که تصاویر منتشر شده در
مورد جمعیت افراد معترض روز شنبه بسیار بیشتر از این صحبت ها بود.
جدا از موضوع تصاویر روز شنبه ،اکنون و تنها  1روز پس از موضع گیری عجیب معاون دانشگاه
صنعتی شاهرود ،از این دانشگاه خبر می رسد که جمع زیادی از دانشجویان با ورود به ساختمان
مرکزی دانشگاه و دفتر ریاست با محوریت مسئله غذا دست به اعتراض دوباره زده اند.
تجمع امروز دانشجویان دانشگاه از ظهر امروز آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است .خبرهای بیشتر
در مورد این تجمع دانشجویی حکایت از آن دارد که علی رغم گذشت نزدیک به  9ساعت از تجمع،
هیچکدام از مسئوالن و مدیران ارشد واکنشی به این مسئله نداشته اند.
یکی از دانشجویان دانشگاه در مورد چرایی این تجمع گفت :اعتراض روز شنبه آتش زیر خاکستر
دانشجویان را شعله ور کرد .غذای روز شنبه بوی تعفن می داد و اینکه مسئوالن حرف دانشجویان را
قبول نمی کنند و به اعتراضات ترتیب اثر نمی دهند ،ناراحت کننده است.
وی افزود :در جلسه ای که با مسئوالن داشتیم ،آنها تحت هیچ شرایط زیر بار حرف دانشجویان
نرفتند و این اتفاق سبب شد که ما به دنبال شکل دهی به یک تجمع گسترده تر بودیم.
این دانشجوی معترض افزود :سیاست مدیران به گونه ای شده است که دانشجویان را به جان دانشجو
انداخته اند و در حال حاضر با اینکه از ساعت  21در ساختمان مرکزی و رو به روی دفتر ریاست
دانشگاه تجمع کرده اند ،رئیس دانشگاه حاضر به حضور در بین دانشجویان نیست.
این دانشجو افزود :به دانشجویان اولتیماتوم داده شده است که اگر تا نیم ساعت دیگر ساختمان مرکزی
را ترک نکنیم ما را در این ساختمان زندانی خواهند کرد ،اما ما تا حضور رئیس دانشگاه در بین
تجمع کنندگان و شنیدن صدای اعتراض دانشجویان عقب نشینی نخواهیم کرد.
وی در پایان گفت :تبعیض میان تشکل های دانشجویی ،عدم پیگیری برای ارتقای کیفیت غذای
دانشجویی ،عدم توجه به دغدغه های دانشجویان و تالش برای مهره گیری از دانشجویان و رفتار
اطالعاتی در این حوزه از جمله موضوعاتی است که اکنون محور اعتراض دانشجویان است.
*تحریم غذا دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به کیفیت ضعیف غذا وتجمعشان
دردفتررئیس

روز شنبه اول اردیبهشت ماه ،دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به کیفیت ضعیف غذا
دست به تحریم غذا وتجم دردفتر رئیس دانشگاه زدند.

تجمع اعتراضی دانشگاه صنعتی ارومیه نسبت به بی کیفیت بودن غذا
روزسه شنبه4اردیبهشت دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه دراعتراض به بیکیفیت بودن و عدم طبخ
مناسب غذا دست به اعتراض در سلف سرویس این دانشگاه زدند.

براساس گزارش منتشره.،پیرو اتفاقاتی که در سلف دانشگاه صنعتی ارومیه افتاد و ماجرا از این قرار
بود که پیمانکار غذا را حدود یک ساعت دیر سرو میکند و این تاخیر یک ساعته باعث صفهای
طوالنی و معطلی خیل زیادی از دانشجویان میشود ،که باعث و اعتراض آنها شده است.
بعد از گذشت یک ساعت غذا میرسد و هنگام پخش غذاها دانشجوها متوجه کیفیت فوق العاده پایین
غذای آنروز میشوند طوری که طبق گفته دانشجویان تن ماهیهای آنروز را بدون جوشاندن سرو
میکنند که با اعتراض دانشجویان به مسئول امور تغذیه که ناظر این اتفاقات بود روبرو میشود.
مسئول امور تغذیه در قبال این اعتراضات به دانشجویان معترض میگوید که هرکس ناراضی است
میتواند غذایش را تحویل نگیرد و به سلف آزاد که هزینه اش چندبرابر سلف عمومی دانشگاه است
برود که این ادبیات و کیفیت پایین غذا موجب اعتراض شدید دانشجویان میشود.
یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه که شاهد عینی اعتراض دانشجویان بود گفت :این اتفاقات
اولین بار نیست که در دانشگاه صنعتی میافتد و بنظر میرسد که آخرین بارهم نباشد ،متاسفانه در
ابتدای امسال دانشگاه ارومیه ادعا میکرد که پیمانکار قبلی را بدلیل کیفیت پایین غذای سلف اخراج
کرده و با پیمانکار جدید قرارداد بسته ،ولی هم چنان دانشجویان شاهد غذای نامرغوب و بی کیفیت
سلف دانشگاه بودند.
وی با اشاره به ایجاد سلف جدید در دانشگاه ارومیه توسط مسئولین ذی الربط خاطر نشان کرد :بعد از
گذشت چند ماه دانشگاه اقدام به ایجاد سلف آزاد با قیمت باالتر کرد که کیفیت غذاهایش به مراتب
بیشتر از سلف عمومی بود.
این فعال دانشجویی بیان کرد :ایجاد سلف آزاد در دانشگاه ارومیه این مفهوم را به ذهن دانشجویان
میاندازد که دانشگاه برای اینکه کیفیت بد سلف عمومی را توجیه کند و به دانشجویان معترض جوابی
داشته باشد اقدام به اینکار کرده است .
تحریم غذای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان دراعتراض به کیفیت پایین غذا
روزسه شنبه4اردیبهشت ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان دراعتراض به کیفیت پایین غذا دست
به تحریم غذای سلف سرویس زدند.
به گزارش یک منبع خبری محلی،دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان گرگان در واکنش به کیفیت پایین
غذای سلف ،اعتراض کردند وظرفهای غذای خود را در جلوی درب و محوطه دانشگاه بر روی
زمین قرار دادند.
دانشجویان معترض دانشگاه فرهنگیان اعالم کردند ،مسئولین دانشگاه باید هرچه سریعتر به وضعیت
بد تغذیه این دانشگاه رسیدگی کنند.
به گفته تعدادی از دانشجومعلمان ،پیش از این نیز نسبت به کیفیت غذا و حذف میان وعده و ..
اعتراض کرده اند اما این اعتراض امروز به صورت خودجوش انجام شده است.
تجمع اعتراضی مقابل دادگستری ماهشهر نسبت به کودک آزاری
روز سه شنبه4اردیبهشت،جمعی از اهالی بندرماهشهر در پی انتشار خبر یک مورد کودک آزاری در
شهرک طالقانی این شهرستان  ،دست به تجمع اعتراضی مقابل دادگستری این شهر زدند.

براساس گزارشات منتشره بتاریخ4اردیبهشت ،در چند روز گذشته خبری از یک کودک آزاری منتشر
شد که حاکی بود سه کودک یک خانواده درمنزل مسکونی خود در شهرک طالقانی از توابع شهرستان
بندرماهشهر محبوس شده و توسط والدینشان مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار گرفته اند.
تجمع کنندگان که تعداد آنها به حدود  ۱۵نفر می رسد با در دست داشتن دست نوشته هایی اعتراض
خود را اعالم کرده و خواهان برخورد دستگاه قضایی با عامالن این جرم مشهود و حمایت از کودکان
شدند.
فرماندار بندر ماهشهر در این رابطه گفت :در جریان این کودک آزاری دستگاه قضایی با جدیت و به
سرعت ورود کرد و پدر خانواده در روز اول حادثه اقرار به ارتکاب جرم کرده بود ،دستگیر و
راهی زندان شد.
محسن بیرانوند افزود :نامادری نیز که تحت تعقیب قرار گرفته بود روز گذشته دستگیر شد و در حال
حاضر تحت قرار است.
وی در ادامه با بیان اینکه تحقیقات این پرونده در حال انجام است ،خاطرنشان کرد :حکم پدر خانواده
در حال حاضر صادر نشده است به دلیل اینکه بر اساس شواهد موجود نامادری بی تقصیر نبوده تا
مشخص شدن دقیق جزئیات جرم  ،بررسی ها ادامه خواهد داشت.
طبق اخبار منتشره سه دختربچه حدود 21و  1و 1ساله در منزل شخصی خانواده در حیاط خانه حبس
شده و توسط پدر و نامادری خود مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار می گرفتند  ،دست دختر
بزرگتر به وسیله چکش شکسته شده است که پس از اطالع همسایه ها؛ موضوع به نیروی انتظامی و
فوریت های پزشکی اطالع داده شده و مورد پیگیری قرار گرفت.
این سه دختر بچه حاصل دو ازدواج پیشین پدر خانواده هستندکه مادر دو دختر (همسر دوم )فوت شده
ومادر دخترک سوم  ،پیش ازاین طالق گرفته است.
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