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اتحاد مبارزه پیروزی
گرامی باد 61آذر روز دانشجو
کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد
 روز دانشجو یادآور ایستادگی ،مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری را گرامی میداریم ! کامران ساختمانگر:درددلی با دانشجویان ،فرزندان کارگران و زحمتکشاندرگرامیداشت شصت و هفتمین سالگرد  ٦١آذر !
 بیانیهی کانون نویسندگان ایران به مناسبت بیستو دومین سالگرد قتل محمدجعفر پوینده و محمدمختاری
 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده هایتوخالی مسئوالن
 تجمع اعتراضی کارگران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه تجمع اعتراضی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد ماهشهرنسبت به عدم پرداخت حقوقومطالبات برای دومین روز متوالی
 اعتصاب وتجمع مینیبوسداران بندرعباس مقابل استانداری هرمزگان دراعتراض به کمبود گازوئیلدر جایگاههای سوخت بندرعباس
 کیوان صمیمی از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر 89مقابل مجلس برای تحمل  3سالحبس روانه زندان اوین شد
 تجمع اعتراضی پزشکان خانواده استان فارس نسبت به مبلغ سرانه وعدم برخورداری از خدماتبیمه و بازنشستگی
 تجمع اعتراضی مهندسان ساختمان تهران نسبت به نابسامانیهای موجود در تعرفههای طراحیمقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی
 اقدام اعتراضی جوانان مریوان نسبت به قطع درختان زاگرس اقدام اعتراضی جوانان مریوان نسبت به قطع درختان زاگرس تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران نسبت به تصمیمدانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه ها در ساختمان  61آذر دانشگاه تهران

*روز دانشجو یادآور ایستادگی ،مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری را گرامی میداریم !
 ٦۱آذر ،روز دانشجو ،یادآور ایستادگی و مبارزات دانشجویان برعلیه دیکتاتوری و خفقان و
سیاستهای امپریالیستی میباشد .در این روز ،در سال  ٦۳۳۱تظاهرات دانشجویان مبارز در دانشگاه
تهران ،که به ورود نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران اعتراض میکردند ،به خاک و خون
کشیده شد و سه تن از دانشجویان آزادیخواه به قتل رسیدند .در تمام این سالها ،چه پیش و چه پس
از این روز ،دانشجویان همواره بخش مهمی از مبارزات علیه استبداد و دفاع از جنبشهای کارگری،
سیاسی و اجتماعی را تشکیل دادهاند .جنبش دانشجویی در ایران همواره از پرچمداران آزادیخواهی
و برابری طلبی در کشور بوده است.
با بروز و اجرای سیاستهای نئولیبرالیستی و ریاضتکشی اقتصادی توسط نظام سرمایهداری در
ایران ،افزایشگرانی و فقر عمومی روز افزون ،خصوصیسازی و تحمیل هر چه بیشتر مزدی
ناچیز برای کارگران و مزدبگیران و عدم پرداخت بموقع همان مزد ناچیز ،همراهی دانشجویان به
عنوان فرزندان کارگران و زحمتکشان ،با مبارزات کارگران ،مزدبگیران و فرودستان در قالب
اعتصابات و اعتراضات کارگری و خیزشهای سراسری فرودستان در دی ماه  ۶۱و آبان ماه ۶۹
تعمیق یافته است .در روند این مبارزه ،دانشجویان بسیاری به دلیل این همراهی و مبارزات ،زندانی،
محروم از تحصیل و مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته ،شکنجه و زندانی شده اند.
ما ضمن گرامیداشت روز دانشجو ،همبستگی و اتحاد روز افزون دانشجویان با جنبش کارگری و
فرودستان را پاس داشته و خواهان توقف اذیت و آزار دانشجویان و آزادی بدون قید و شرط کلیه
دانشجویان زندانی و فعاالن جنبش های کارگری و اجتماعی هستیم .
کارگر ،دانشجو ،اتحاد ،اتحاد
/٦۱آذر٦۳۶۶/
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
*کامران ساختمانگر:درددلی با دانشجویان ،فرزندان کارگران و زحمتکشان
درگرامیداشت شصت و هفتمین سالگرد  ٦١آذر!
در شرایطی که ویروس کرونا بیرحمانه هر روز هزاران نفر از شهروندان کشور ،عمدتا ازطبقه
کارگر و زحمتکشان فرودست جامعه را آلوده و مبتال نموده و روزانه تعداد قابل توجهی از خانواده ها
بعلت نبود امکانات پزشکی و دارویی کافی برای همگان در بیمارستانها و مراکز پزشکی و درمانی
کشور و همچنین عدم توانایی مالی خانواده ها در تهیه داروهای موردنیاز بیمارانشان در بازار سیاه
دارو شاهد پرپر شدن و داغدار مرگ عزیزانشان میکند،
اعمال محدودیت ها و قرنطینه تحمیلی از جانب دولت ،زندگی و معیشت میلون ها نفر از مشاغلآزاد و کسبه بازار و دستفروشان و کارگران ساختمانی و روزمزد را در شهرهای ایران با تهدید جدی
روبرو نموده است و در همانحال این ممنوعیت تردد و محدودیت های اعمالی برابر آمار رسمی پلیس
راهور خود به بزرگترین منبع کسب درآمد دولت بی تدبیر از جیب مردم گرفتار و دردمند ایران شده

است بطوریکه تنها در طول دوهفته گذشته  ۳۴۳هزار قبض جریمه  ۱۲۲هزارتومانی صادرشده
برای شهروندان مجموعا مبلغی بالغ بر  ۱۹میلیارد و ششصد میلیون تومان را عاید دولت نمودەاست .
اوضاع اسفبار و رکود اقتصادی ناشی از خصلت ذاتی سیستم بورژوازی و سوء مدیریت وناکارآمدی دولت بعنوان بخشی از حاکمیت سرمایه داری جهانی و انباشت سود بیشتر از دسترنج
استثمارشدگان روز بروز موجب افسارگسیختگی تورم و گرانی اقالم مورد نیاز خانوارها و
فقیرترشدن بخش وسیعی از جامعه و مزدبگیران و خالی ترشدن سبد معیشت و سفره های میلیون ها
نفر از کارگران و قشر متوسط جامعه در کشور شدەاست،
طبق آمارهای دولتی بیش از بیست میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند و تحمیلگرانی ،فقر ،فحشا ،بیکاری ،نابرابری اجتماعی ،و شکاف فاحش طبقاتی بیکارسازی های روزافزون
به دلیل ورشکستگی برخی از مراکز کار و تولید و تعدیل نیرو موجب خودکشی و خودسوزی های
هر روزه تعدادی از سرپرستان خانوار و جوانان بیکار در گوشه ای از کشور هستیم.،
بنابر آمار مسئوالن آموزشی بیش از  ۳میلیون نفر از دانش آموزان و آینده سازان فردا در مناطقمحروم کشور از دسترسی به گوشی ،تبلت و اینترنت موردنیاز برای ادامه تحصیل محروم و این
نابرابری اجتماعی و طبقاتی موجب خودکشی چندین دانش آموز در نقاط محروم کشور خصوصا
خوزستان شده است،
برابر آمارهای رسمی بخش بزرگی از روستا های استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان فاقدامکانات اولیه از جمله آب آشامیدنی ،مدرسه ،شبکه بهداشت و درمان و راه روستایی مناسب هستند،
و در چنین شرایطی بخش عظیمی از بودجه کشور به نهادهای نظامی و صدا و سیما بعنوان بازوی
رسانه ای حاکمیت سیاسی و دیگر نهادها ی ریز و درشتی که هیچ نقشی در پیشرفت جامعه بعنوان
عنصری تاثیرگذار ندارند
روزانه شاهد نابرابری جنسیتی و سرکوب خشن فعالن حقوق زنان توسط نهادهای امنیتی و سالخیوحشیانه زنان و دختران توسط خانواده تحت نام دفاع از ناموس و خودسوزی روزافزون زنان در
جای جای کشور هستیم،
روزانه هزاران کودک کار و خیابان برای تامین زندگی مورد اذیت و آزار و خشونت توسطسودجویان و کارفرمایان و همچنین برخی نهادهای حکومتی میگردند،
کارگران و مزدبگیران هر روز بیش از پیش توسط بورژوازی ایران و بنگاەههای سودآوری دربخش های مختلف کار و تولید استثمار شده و به بردگی عریان کشیده میشوند و سفرەهای خانوادەهای
کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه تحت تاثیر تورم لجام گسیخته و سرسام آور گرانی ناشی از
ورشکستگی اقتصادی دولت ،کوچک و کوچکتر میشود ،
و باالخره در شرایطی که هرگونه صدای اعتراض به وضع موجود ،ندای آزادیخواهی ،و مطالبات
صنفی کارگران ،معلمان ،زنان ،دانشجویان و دیگر جنبش های اجتماعی با نگاه امنیتی و سرکوب
خشن توسط نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی قرار گرفته و هر روزه تعداد قابل توجهی از فعالین
سیاسی و اجتماعی با احکام سنگین و ناعادالنه زندانهای طویل المدت راهی زندان های کشور
میشوند .

در کنار این حجم از تبعیض و نابرای و بیعدالتی و ناکارآمدی دولت و حاکمیت سیاسی و دیگر دستگاه
های اجرایی کشور ،و مضاف بر اینها فضای سیاسی مسموم و حاکم بر فضای سیاسی جامعه و
اپوزسیون سیاسی که آمادگی و تحمل بیان واقعیت های موجود در بطن جامعه و فضای سیاسی و
تحلیل و ارزیابی واقعبینانه مشکالت و معضالت موجود در جامعه را ندارد و محفلیسم و فرقه گرایی
و سکتاریسم حزبی و گروهی در میان بخش قابل توجهی از اپوزسیون عمدتا چپ تا مغزاستخوان
رسوخ نموده و سیاست "یا با ما ،یا برما" بر نگرش فکری و دیدگاه های این احزاب و جریانات
سیاسی حکم فرما شده است و این امر موجب انشقاق سیاسی بیشتری در صف اپوزسیون سیاسی در
توان سازماندهی اعتراضات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور شده است و در همانحال
موجب ایجاد تشدد در صفوف مبارزاتی جامعه ایران خصوصا جنبش های کارگری ،دانشجوئی و
زنان شده است که بنوعی موجب سرخوردگی بخش قابل توجهی از جامعه و بی تفاوتی به وضع
موجود شده است .
بدون تردید شانزدهم آذر امسال درچنین شرایط متفاوت و پرتالطم برگزار میشود .در شرایطی که نه
تنها جنبش دادخواهی کارگران علیه ظلم و جور سرمایهداران ،در سایه بحران کرونا به حاشیه رانده
شده ،نه تنها ویروس کرونا در نتیجه درماندگی حاکمان سرمایه همه روزه قربانیان بیشتری را در
چنگال خود فرو برده است ،بلکه هم زمان در هفته های اخیر موج گسترده ای از سرکوب اعتصابات
و اعتراضات کارگری ،دستگیری و به بند کشیدن فعالین اجتماعی به راه افتاده است .
جنبش دانشجوئی با تاریخ و سنتهای خود نشان داده است که میتواند با هوشیاری ،ابتکارات و
خالقیتهای خویش نقش ارزنده ای در میدان نبرد میان ستم دیدگان و ستم گران در عرصه مبارزاتی
داشته باشد .
امیدوارم شانزدهم آذر به روز گستراندن افق اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و سایر
جنبشهای اجتماعی تبدیل شود .
 ٦۱آذرماه ۶۶
*بیانیهی کانون نویسندگان ایران به مناسبت بیستو دومین سالگرد قتل محمدجعفر پوینده و محمد
مختاری

در پاییز سال هزار و سیصد و هفتاد وهفت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از اعضای فعال کانون
نویسندگان ایران و از مسئوالن برگزاری مجمع عمومی کانون ،در خیابانهای تهران ربوده شدند و به
ت وقت ،به صورت رسمی مسئولیت قتلها را پذیرفت اما آن را
قتل رسیدند .گرچه وزارت اطالعا ِ
کار «گروهی از ماموران خودسر» دانست و در نهایت تنها چند تن از عامالن رده پایین آن جنایات
هولناک در دادگاهی فرمایشی و یک سویه ،محاکمه شدند .در حالی که یکی از وکیلهای پرونده،

ناصر زرافشان ،حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران به دلیل پیگیری قتلها ،به مدت پنج سال به
زندان افتاد.
کشتن نویسندگان و فعاالن سیاسی و مدنی به روشهای مختلف به ویژه در آن چند سال پیوسته در
دستور کار نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی بوده و بارها اجرا شده است .از جمله به قتل رساندن
احمد میرعالیی و غفار حسینی ،از دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران .آنها را کشتند تا هراسی
در دل دیگر نویسندگان و اندیشمندان بیاندازند اما صدای زنان و مردان آزاده از هر سو بلند و بلندتر
شد .در این سالها اگر چه هر روز بر تعداد مردم آگاه و معترض که به دادخواهی و حقطلبی
برخاستهاند افزوده شده ،حاکمیت نیز بیش از پیش به سانسور و سرکوب ادامه داده است؛ توهین و
تهمت در روزنامهها و نشریات حکومتی و رادیو و تلویزیون و ورود به حریم خصوصی،
پروندهسازی ،زندان ،تهدید و تبعید نویسندگان شیوهی همیشگی حامیان تکصدایی برای بقای خود و
سرکوب مخالفان بوده است.
اکنون که بیش از دو دهه از آن قتلهای تبهکارانه میگذرد کانون نویسندگان ایران و مردم آزادیخواه
لحظهای حتی دست از دادخواهی نکشیدهاند .آنچه در این مسیر توانمان بخشیده و چراغ راهمان بوده
ایستادگی انسانهایی آزاداندیش مانند مختاری و پوینده است که چه در نوشتههایشان و چه در
فعالیتهای جمعی هرگز در برابر نیروی تباهی و سیاهی سر َخم نکردند .
کانون نویسندگان ایران ،تا آزادی نویسندگان و برچیده شدن سانسور که همانا خواست یاران
ستم ُکشتهاش بود ،تالش خواهد کرد و بیستودو سال پس از به قتل رسیدن مدافعان آزادی بیان و
اعضای استوار خود ،محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ،به دادخواهیاش ادامه میدهد و یاد و
خاطرهشان را گرامی میدارد.
کانون نویسندگان ایران
 ٦۱آذر ٦۳۶۶
(کانون نویسندگان ایران برخالف سالهای پیش ،امسال به دلیل شیوع بیماری همهگیر و برای حفظ
سالمت مردم ،برنامهای برای حضور جمعی بر مزار این عزیزان ندارد).
*تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های
توخالی مسئوالن
روز یکشنبه  61آذر ،کارگران بازنشسته شهرداری آبادان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع مقابل
ساختمان مرکزی شهرداری این شهر در استان خوزستان زدند.

تجمع کنندگان که خودرا نمایندگان کارگران بازنشسته معرفی کردند به خبرنگار رسانه ای
گفتند:شهرداری آبادان با وجود وعده داده شده در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان ،تاکنون
فقط  52درصد از مطالبات و حق سنوات  044نفر از بازنشستگان را پرداخت کرده است.
آنها افزودند :طبق توافق صورت گرفته با شهرداری آبادان قرار بود این شهرداری در نیمه نخست
امسال بیش از  24درصد از حق بازنشستگی کارکنان را پرداخت کند اما شهرداری به قول خود عمل
نکرد.
نمایندگان کارگران بازنشسته شهرداری آبادان گفتند :بازنشستگان شهرداری آبادان هر ماه مستمری
بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت میکنند و مشکالتی در زمینه بیمه درمان مستقیم و تکمیلی دارند.
آنها اضافه کردند :حق بازنشستگی هر پرسنل شهرداری بین  044الی  844میلیون الار است که قرار
بود شهرداری آبادان  24درصد را در نیمه نخست سال و  24درصد دیگر را در نیمه دوم سال
جاری پرداخت کند.
*تجمع اعتراضی کارگران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه
روز شنبه  62آذر،جمعی از کارگران راه آهن خراسان(شرکت تراورس)برای انعکاس هرچه بیشتر
صدای اعتراضشان دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت و ایستگاه راه آهن زدند.

بنابه گزارش منتشره از طرف جمعی از کارگران راه آهن خراسان ،روزشنبه  51آذر نیروی
خراسان آماده شده بودن برای تجمع در مقابل فرمانداری که به ما گفتن بدلیل کرونا نمی توانید در این
نقطه تجمع داشته باشید ولی جلوی مدیریت و ایستگاه راه آهن هیچ مشکلی نیست.
برای تجمع روز شنبه 62آذر امیدمان این بود که بعد از رای دادگاه یک ماه حقوق تراورس واریز
کند عالوه بر حقوق مشکالت بیمه ما هم یکی دیگر از مسایلی است که در اینجا مشکل دارن بچه حاال
موندیم بدون بیمه بااین وضعیت کرونا چگونه ما دکتر بریم ؟
زمان تجمع بعدی را حتما خبر خواهیم داد یا شاید بی خبر برویم .
درهمین رابطه:قبل از تسویه حساب راه آهن با شرکت پیمانکاری تراورس مطالبات کارگران پرداخت
باید گردد
نماینده کارگران گروه ابنیه فنی تراورس با اشاره به رای اخیر نهاد قضایی درخصوص واگذاری
مجدد مدیریت شرکت تراورس به شرکت راهآهن ،افزود:قبل از تسویه حساب با پیمانکار ،مطالبات
کارگران را بپردازند.
روز دوشنبه  60آذر،این کارگربه خبرنگار رسانه ای گفت :با توجه به اینکه با رای اخیر مراجع
قضایی؛ شرکت تراورس که از سالها پیش به بخش خصوصی واگذار شده بود به دلیل عدم اجرای
تعهدات مندرج در قرارداد ،با رعایت و اعمال موارد قانونی ،به شرکت راهآهن بازگشت .بنابراین
کارگران انتظار دارند در این فاصله کوتاه به مطالبات خود قبل از خروج پیمانکار برسند.
این کارگر با بیان اینکه مجموعه تراورس سالهاست در سایه حوادث مختلف دستخوش بحرانهای
شدید مدیریتی ،تولیدی و مهمتر از همه بحران بیپولی شده است ،اظهار داشت :متاسفانه در طول ده
سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشتهایم ،این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران
عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکالت زیادی روبرو بودهاند.
او با طرح این سوال که چرا دولت مسئولیت رسیدگی به مهمترین بخش خدمات ریلی را که نبض
اشتغال و اقتصاد محسوب میشود به اشخاصی واگذار میکند که صالحیت نگهداری از آن را ندارند،
گفت :شرکت تراورس بیش از  1هزار کارگران در مناطق ریلی کشور و دو کارخانه تولید قطعات
بتنی دارد که در طول همه این سالها مخالف حضور پیمانکار بودند و مرتبا دست به اعتراض صنفی
میزنند.
او همچنین گفت :انتظار کارگران در شرایط فعلی که قرار است طی چند ماه آینده شرکت تراورس از
مجموعه ریلی کشور خارج شود ،پرداخت کامل مطالباتشان است.
به گفته نماینده کارگران؛ در این دوره که بخش خصوصی مدیریت کارخانه را برعهده داشته است هر
ماهه از حقوق کارگران برای پرداخت بیمه کسر میشده ولی چندین ماه به حساب تامین اجتماعی
واریز نشده است.
او در این زمینه اضافه کرد :هم اکنون شمار زیادی از کارگران که شرایط بازنشستگی با قوانین
مشاغل سخت و زیانآور را دارا هستند ،به واسطه پرداخت نشدن بیمه؛ شرایط بازنشستگی سختی را
سپری میکنند.

*تجمع اعتراضی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد ماهشهرنسبت به عدم پرداخت حقوق
ومطالبات برای دومین روز متوالی
روز دوشنبه  60آذر برای دومین روز متوالی ،کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد
ماهشهربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداختحقوق آبان ماه و معوقات  1ماهه اول
امسال درمحل کارشان تجمع کردند.

*اعتصاب وتجمع مینیبوسداران بندرعباس مقابل استانداری هرمزگان دراعتراض به کمبود
گازوئیل در جایگاههای سوخت بندرعباس
روز دوشنبه  60آذر،جمعی از مینیبوسداران بندرعباس دست از کار کشیدند وبا توقف
خودروهایشان و برپایی تجمع مقابل استانداری هرمزگان اعتراضشان را نسبت به کمبود گازوئیل در
جایگاههای سوخت بندرعباس بنمایش گذاشتند.

یکی از این رانندگان معترض به خبرنگار رسانه ای گفت :از یک ماه پیش تاکنون متاسفانه
جایگاههای سوخت اقدام به توزیع بیش از حد مجاز سوخت به ماشین سنگینهای سایر استانها
میکنند.
وی افزود :متاسفانه این ماشینها با ارائه چندین کارت سوخت اقدام به سوخت گیری باالی  5هزار
لیتر کرده و در خارج از استان این سوختها را با هدف قاچاق به فروش میرسانند.

این راننده اضافه کرد :به همین دلیل رانندگان مینی بوسهای شهری که در حال ارائه خدمات به مردم
استان هستند ،به ناچار در صفهای  9ساعته باید برای  24لیتر گازوئیل منتظر بمانند.
وی خاطر نشان کرد :اغلب اوقات به دلیل نبود سوخت مورد نیاز و قرار داشتن در این صفهای
طوالنی با تاخیر به سرویسهای شرکتی که با آنها قرارداد جهت جابه جایی کارکنان داریم ،خدمات
ارائه میکنیم.
این رانندگان همچنین نسبت به اولویت بندی نهادهای دولتی و خصوصی معترض بوده و خواستار
توزیع عادالنه سوخت برای خودروهای فرمانداری و مینی بوسهای حمل و نقل کارکنان شرکتها،
بیمارستانها و نهادهای دولتی هستند.
*کیوان صمیمی از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر 19مقابل مجلس برای تحمل  9سال
حبس روانه زندان اوین شد
برپایه گزارش رسانه ای شده،مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی،ازروانه شدن کیوان صمیمی از
بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر 89مقابل مجلس به زندان اوین بتاریخ  60آذر برای تحمل
 3سال حبس خبرداد.
خاطر نشان می شود که کیوتن صمیمی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر 89توسط شعبه 51
دادگاه انقالب تهران به  3سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس این حکم که توسط شعبه  51دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده
صمیمی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل  3سال حبس تعزیری
محکوم شده است.
*تجمع اعتراضی پزشکان خانواده استان فارس نسبت به مبلغ سرانه وعدم برخورداری از خدمات
بیمه و بازنشستگی
روز یکشنبه  61آذر،جمعی از پزشکان خانواده استان فارس برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت
به مبلغ سرانه دریافتی وعدم برخورداری از خدمات بیمه و بازنشستگی دست به تجمع زدند وخواهان
پاسخگویی مسئوالن اداره کل بیمه سالمت و تامین اجتماعی استان فارس شدند.
قابل یادآوری است که حدود  6544پزشک خانواده فارس خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی این
استان ارائه میکنند.
*تجمع اعتراضی مهندسان ساختمان تهران نسبت به نابسامانیهای موجود در تعرفههای طراحی
مقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی
روز شنبه  62آذر ،مهندسان ساختمان تهران برای اعتراض به نابسامانیهای موجود در تعرفههای
طراحی مقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی در پایتخت اجتماع کردند.

یکی ازمعترضین به خبرنگار رسانه ای گفت:تجمع امروز به این دلیل است که تعرفه طراحی تعریف
و ابالغ شده از سوی هیات مدیره هماکنون با نرخهایی عجیب و به صورت داللی به خرید و فروش
میرسد؛ یعنی مسئولیت یک ساختمان که با طراحی آن آغاز میشود با این رقم خرید و فروش
میشود.
وی ادامه داد:از سوی دیگر ،شرکتها هزینههای متعددی از جمله هزینه مهندسان ،هزینههای جاری،
هزینه دفتر و دیگر هزینههای جانبی را دارند که مجموع آنها ارقام سرسامآوری میشود ،اما
متاسفانه سازمان نظام مهندسی پولی که تحت عنوان «نظارت» به ناظر پرداخت میشود را به
صورت نقدی از مالک دریافت کرده ،سهم  2درصدی خود را به صورت آنی از آن کسر کرده و
مابقی آن را در حساب خود نگه میدارد و طی چند سالی که ممکن است پروژهها زمان ببرد در
حساب خود بلوکه کرده و بهصورت قطرهچکانی و تقسیط شده واریز میکند .این در حالی است که
ارزش پول هر روز کاهش مییابد و به قولی پول مستهلک میشود .این یکی از مهمترین دالیل این
تجمع است.
این مهندس ساختمان در تشریح دیگر دالیل این تجمع گفت:دومین دلیل مهم این تجمع این است که
سازمان نظام مهندسی نیم در هزارم هزینه ساخت را در ازای هزینه شناسنامه فنی از مالکان دریافت
میکند که هزینه سنگینی هم به حساب میآید ،اما عمال مشخص نیست این پول کجا هزینه میشود.
پیگیر این موضوعات هم که میشویم ،ادعا میکنند ما یک نهاد خصوصی هستیم و باید بروید
مشکلتان را مستقیما با مالک حل کنید .میگویند این که هزینه طراحی را متری هزار تومان دریافت
کنید یا یک میلیون تومان به ما ارتباطی ندارد و عمال نظارتی بر این موضوع وجود ندارد که همین
امر موجب نزول شدید کیفیت خدمات ساختمانی شده و رقابت بسیار ناسالم و غیرتخصصی را در این

حوزه به وجود آورده است ،بهطوری که هر شخصی که مهندس هم نیست ،میتواند یک دفتر مهندسی
بزند و با برگه طراحی مهرشده ،اقدام به خرید و فروش طراحی کند.
*اقدام اعتراضی جوانان مریوان نسبت به قطع درختان زاگرس
روز یکشنبه  61آذر،گروهی از جوانان حامی محیط زیست در مریوان ،در محل بلوطهای قطع شدهی
اعتراض خود را به قطع درختانْ
زاگرس ،بذر بلوط کاشتند و با شعار یک انسان = یک درخت،
ِ
نابودگران زاگرس ،به شیوهای هنرمندانه نشان دادند.
توسط
ِ
*تجمع اعتراضی مالباختگان سامانه نیما مقابل بانک مرکزی
روز یکشنبه  61آذر ،جمعی از مالباختگان سامانه نیما با تجمع مقابل سلختمان بانک مرکزی درتهران
خواستار استعفای عبدالناصر همتی ،رییس بانک مرکزی شدند.

براساس گزارش رسانه ای شده،اغلب افراد معترض تولیدکنندگانی هستند که ارز نیمایی خریداری
کردهاند اما هنوز ارز خود را دریافت نکردند.
به ادعای دولت ،سامانه نیما با هدف شفافسازی فرآیند واردات و صادرات راهاندازی شده و
نرخگذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود.
*تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران نسبت به تصمیم
دانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه ها در ساختمان  61آذر دانشگاه تهران
عصر روز یکشنبه  61آذر،ده ها نفراز دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران
با تجمع در ساختمان  61آذر دانشگاه تهران اعتراضشان را نسبت به تصمیم دانشگاه مبنی بر تخلیه
خوابگاه ها برای دانشجویان دارای سنوات غیر مجاز اعالم کردند و خواستار تجدید نظر دانشگاه در
اسکان این دانشجویان در خوابگاه های متاهلی شدند.

یکی از دانشجویان معترض به خبرنگار رسانه ای گفت :دانشگاه تهران اعالم کرده است دانشجو بر
اساس سنوات مجاز سه سال می تواند در خوابگاه اسکان داشته باشد البته صندوق رفاه دانشجویان نیز
تاکید کرده است که اگر سنوات مجاز دانشجویان دکتری از سه سال بیشتر شد باید چند برابر جریمه
پرداخت کند.
وی ادامه داد :دانشجویان دکتری که در خوابگاه متاهلی هستند سنوات مجازشان به صورت متعدد یک
ماه تا یک و حتی سه سال هم تمام شده است اعتراض ما این است که دوره کرونا را جز سنوات مجاز
حساب نکنند و دانشگاه همیاری را با دانشجویان داشته باشد .بر فرض مثال دانشجویی بر اساس
مشکالتی نتوانست تخلیه کند جریمه های او را صندوق رفاه تقبل می کند بنابراین دلیلی برای اعمال
فشار به دانشجو نیست.
akhbarkargari2468@gmail.com

