
 0931دی ماه  01اخبار و گزارشات کارگری 

«میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

دراعتراض به تبدیل وضعیت  قطران زرند شیو پاال یکک سازکارخانه  کارگراناعتصاب وتجمع  -

 از دایمی به موقت واعمال فشار اقتصادی به کارگران برای امضای قراردادموقت

در بهشت  ماه یروز پنج شنبه پنجم د ریرکبیدانشگاه ام یشرکا دانشجو برادران رضایبازداشت عل -

 کرج نهیسک

  !روز اعتصاب غذا نیبه زندان قرچک در دهم مرتضایی سها انتقال -

با شرکت نکردن در  یخدمات پرستار یقانوِن تعرفه گذار یاجرااعتراض پرستاران نسبت به عدم  -

 مراسم روز پرستار

 جهرم یکارگران شهردارخت ماه ها حقوق عدم پردا -

 ادامه تاراج اموال کارگران بدنبال عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی -

 یمقابل استانداربرای افزایش قیمت نان  نیقزو انینانواتجمع  -

 نهیهزبر اخذ  یمبن یآموزش دینسبت به مصوبه جد یبهشت دانشگاه  انیدانشجوسومین روزاعتراض  -

 دانشگاه استیمقابل دفتر ر دوباره دروس با تجمع یبابت حذف اضطرار

 در سمنان  به چند نفر یکارگر مرگ مغزجان بخشیدن یک  -

دراعتراض به تبدیل وضعیت از  قطران زرند شیو پاال یکارخانه کک ساز کارگراناعتصاب وتجمع *

 مضای قراردادموقتدایمی به موقت واعمال فشار اقتصادی به کارگران برای ا

وابسته  کرمان قطران زرند شیو پاال یکک سازکارخانه  کارگران صبح روز سه شنبه دهم دی ماه،

برای دراعتراض به تبدیل وضعیت از دایمی به موقت  رانیا یمواد معدن دیو تول هیبه شرکت ته

و در مجتمع واقع  واعمال فشار اقتصادی به کارگران برای امضای قراردادموقت دست از کار کشیده

 .تجمع کردند کرمان - زرندجاده  7 لومتریکدر 

اعتراض به  نیا:به خبرنگار رسانه ای گفتند قطران زرند شیو پاال یکک سازکارخانه  کارگران

 یشرکت از سو نیا تیریکه مد ینحوه بستن قرارداد از حالت دائم به موقت بوده است و از زمان

 .کارگران قطع شد یایو مزا التی، تسهواگذار شد یدولت به بخش خصوص

 ایو مزا التیتسه عقرارداد موقت، اقدام به قط یامضا یها برا اجبار آن یشرکت برا:آنها افزودند

  .کارگران داشته باشد تیوضع لیتبد یبرا یکرده است تا اهرم فشار

قطران زرند با  شیو پاال یساز  كك  طرح احداث كارخانه ییاجرا اتیعملقابل یادآوری است  که 

آن از سال  یهزار تن قطران و محصوالت جانب 91و  یزار تن كك متالورژه 044ساالنه  دیهدف تول

قطران در سال  شگاهیپاالو   9837سال  ماه  طرح در آبان یبخش كك ساز و آغاز شد 9839

 .آغاز بکار کردند9818

شده  جادیا میرمستقیهزار نفر اشتغال غ  كیو  مینفر اشتغال مستق 344 یطرح برا نیا یانداز راه با

 .است



 .است دهیواگذار گرد انیرانیبه شرکت فوالد زرند ا 9811اول آذر ماه مجتمع از این 

در بهشت  ماهی روز پنج شنبه پنجم د ریرکبیدانشگاه ام یدانشجو شرکا برادران رضایبازداشت عل*

 کرج نهیسک

«کنیمتایشسراقاتلرهبرکنیمسازشکهندادیمکشته»
 ر،یرکبیام یدانشگاه صنعت یهوافضا یرشته مهندس یکارشناس یبرادران شرکا، دانشجو رضایعل

صورت  یها یریگیرغم پ یکرج بازداشت شده است و عل نهیدر بهشت سک ماهیروز پنج شنبه پنجم د

  .گرفته از طرف خانواده و دوستانش، تاکنون آزاد نشده است

دانشجو توسط وزارت اطالعات بازداشت شده و در  نیعات حاصله، ااطال نیاست طبق آخر یگفتن

 .برد یشهر کرج به سر م ییحال حاضر در زندان رجا

  !روز اعتصاب غذا نیبه زندان قرچک در دهم مرتضایی سها انتقال*

دست به اعتصاب غذا  قهیوث نیکه در اعتراض به عدم امکان تام یدار ستاره یدانشجو ییمرتضا سها

منتقل  نیخارج شده و سپس به زندان قرچک ورام نیزندان او یتیآزاد شدن از بند امن ی  ه بهانهبود ب

   .شده است

 قهیوث نیتام ییتوانا نکهیشده با اعالم ا نییتع یونیلیم 144 قهیکه در اعتراض به وث ییمرتضا سها

اعالم کرد در  نیورام از زندان قرچک یندارد، دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز در تماس تلفن

 .خود قرار دارد یروز دهم اعتصاب غذا

 ،یکارمندان وزارت علوم دولت حسن روحان انیم یو همدست یاز همکار ییخانم مرتضا سرنوشت

در  لیدار و محروم از تحص ستاره انیانکار وجود دانشجو یبرا هیاطالعات سپاه پاسداران و قوه قضائ

  .دارد تیحکا رانیا

او صادر شده  یگفته دستور آزاد ییبه خانم مرتضا( مقدس دیشه) نیاو یبه اول دادسراشع بازپرس

او را با چشمبند و دستبند به زندان قرچک  نیبعد از خروج از زندان او یتیامن یروهایاست اما ن

 نیراه مبارزه در برابر چن نیبه عنوان آخر ییخانم سها مرتضا یاعتصاب غذا. اند منتقل کرده

 .همچنان ادامه دارد یتیوضع

ی با شرکت نکردن در خدمات پرستار یقانوِن تعرفه گذار یاجرااعتراض پرستاران نسبت به عدم *

 مراسم روز پرستار

 یاجرابه عدم  شرکت نکردن در مراسم روز پرستاراعتراضشان را نسبت قرار است با پرستاران

 .بش بنمایش بگذارندسال از تصوی98پس از  یخدمات پرستار یقانوِن تعرفه گذار

شرکت نکردن در  یخود برا میاز پرستاران از تصم یجمعدی،94بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

از جمله قانون  نینشدن قوان ییرا اجرا میتصم نیروز پرستار خبر دادند؛ آنها علت امراسم 

 .سال عنوان کردند 98بعد از  یخدمات پرستار یگذار تعرفه



 وزارت پزشک یاهیامسال در روز پرستار، جشن روس: کی از پرستاران گفتیدرهمین رابطه ی

 نیدر دوازدهم ،یخدمات پرستار یتعرفه گذار یقانوِن الزم االجرا یساالر به مناسبِت عدِم اجرا

 .میریگ یسالگرد تولدش را جشن م

 بونیه از پشت ترک ییها ما پرستاران به وعده م؛یدیشن اریبس یها سال گذشته در روز پرستار وعده 

 .نیفقط هم م،یخواه یقانون را م یما اجرا م؛یندار یازین کنند، یها تکرار م و رسانه شود یزده م ادیفر

 جهرم یکارگران شهردارعدم پرداخت ماه ها حقوق *

 .در استان فارس پرداخت نشده است جهرم یکارگران شهردارماه ها حقوق :خبر کوتاه

 ن بدنبال عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعیادامه تاراج اموال کارگرا*

باب  ۲ ن،یقطعه زم ۷۱باب مغازه،  ۳دستگاه آپارتمان،  ۳۴فروش  یبرا یاجتماع نیتام سازمان

دولت  یعنیبدهکارش  نیکارخانه خود آماده شده است؛ چراکه بزرگتر ۷باب ساختمان و  ۲انبار، 

 .اعتناست یکالنش ب یهمچنان به پرداخت بده

 یآگه «یاجتماع نیسازمان تام یگذار هیشرکت سرما» ،دی94برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

« شستا»که  یدر فهرست. تابعه خود را منتشر کرد یها امالک و مستغالت شرکت یعموم دهیمزا

کارخانه  انبار، آپارتمان، ساختمان، ن،یفروش وجود دارند که شامل زم یمورد برا ۹۶منتشر کرده، 

« سالن تالش»ماه در  ید ۲۶و  ۲۲ خیاموال در تار نیفروش ا دهیقرار است مزا. شوند یو مغازه م

  .برگزار شود یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 یشرکت کاغذساز»باب مغازه،  ۳دستگاه آپارتمان و  ۲۹« سازه رانیشرکت ا»فهرست  نیا در

باب  ۷و  نیقطعه زم ۲دستگاه آپارتمان،  ۵« گاز رانیا یشرکت پرس»دستگاه آپارتمان،  ۹« کاوه

 ۷ ن،یقطعه زم ۶« آبادان یمیشرکت پتروش»دستگاه آپارتمان،  ۲ «یمیپتروش عیشرکت صنا»انبار، 

قطعه  ۲ «فیلط یشرکت محصوالت کاغذ» ن،یقطعه زم ۲« شرکت فن آوران» ساختمان،باب 

باب انبار و  ۷« بافت یمیشرکت ش»ساختمان،  باب ۷ «نیتام یمیشرکت نفت، گاز و پتروش» ن،یزم

 ن،یقطعه زم ۷ «فیلط یشرکت کاغذ» ن،یقطعه زم ۷« بابلسر بریشرکت ف»دستگاه آپارتمان،  ۷

شرکت نفت »کارخانه و  کی« شرکت فراورده قشم»دستگاه آپارتمان،  ۷ «نیتام مانیشرکت س»

  .اند فروش عرضه کرده یباب ساختمان را برا ۷« پاسارگاد

تومان  اردیلیهزار م ۷۲۱، حدود ۶۱سال  انیتنها تا پا یاجتماع نیسازمان تامقابل یاد آوری است که 

دولت صورت گرفته،  دیجد  یبده زانیکه از م ییها یابیاز دولت طلب داشت که بر اساس ارز

  .است دهیتومان رس اردیلیهزار م ۲۱۱از  شیطلب به ب نیاکنون رقم ا هم

که  یخود از دولت و طلب یتومان اردیلیهزار م ۷۲۱ یبا در نظر گرفتن بده یاعاجتم نیتام سازمان

اعالم کرده است  یدارد، به تازگ... و ها یشهردار ،یبخش خصوص انیها مانند کارفرما بخش ریاز سا

 نیا «رکبربح م»تومان مطالبات دارد که البته با در نظر گرفتن  اردیلیهزار م ۲۵۱که در مجموع 

با  یاجتماع نیاست که سازمان تام یدر حال نیا رسد؛ یتومان م اردیلیهزار م ۴۱۱از  شیرقم به ب

تواند  یتنها م دهیخود در دو مرحله مزا یو انبارها ها نیها، زم ها، مغازه ها، آپارتمان فروش ساختمان

ماه  کیحمت به ز زانیم نیا کهرا فراهم کند  ازشیتومان از منابع موردن اردیلیهزار م ۹تا  ۳حدود 

  .بازنشستگان را پاسخگوست  یمستمر



 اریرا در اخت یداریمنابع پا یو از طرف آورد یرا به دست نم یمحل منابع کاف نیسازمان از ا نیبنابرا

 در. نخواهد داشت

 یمقابل استانداربرای افزایش قیمت نان  نیقزو انینانواتجمع * 

مقابل برای افزایش قیمت نان دست به تجمع  نیاستان قزو انیاز نانوا یجمعدی،94روز سه شنبه 

 .زدند یاستاندار

همه محصوالت و  متیکه ق یدرحال: گفترسانه ای  به خبرنگار  حاضر درتجمع انیااز نانو یکی

ثابت  نینرخ نان در قزو متیاست، اما همچنان ق افتهی شیافزا منجمله بنزین کاالها در سه سال گذشته

 .را با مشکل مواجه کرده است انینانوا شتیمانده و مع

 یکاالها متیکه ق یدرحال کنند، یم یهم اکنون با حقوق سه سال قبل زندگ ییکارگران نانوا: افزود یو

 .در جامعه چندبرابر شده است یضرور

بر اخذ  یمبن یآموزش دینسبت به مصوبه جد یبهشت دانشگاه  انیدانشجو سومین روزاعتراض*

 دانشگاه استیمقابل دفتر ر دوباره روس با تجمعد یبابت حذف اضطرار نهیهز

نسبت به مصوبه در سومین روز اعتراضشان   یبهشت دانشگاه  انیدانشجو دی، 94روز سه شنبه 

مقابل دفتر  دوباره تجمعدست به دروس  یبابت حذف اضطرار نهیبر اخذ هز یمبن یآموزش دیجد

 .زدند دانشگاه استیر

 

 .دانشجو آن را امضا کرده اند0444اند که تا کنون  کرده هیته یراضطومار اعت کی انیدانشجو نیا



کانال  بهشتی که از دانشگاه یامنا ئتیو ه استیربخش هایی ازمتن این  طوماراعتراضی خطاب به 

 :تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشوربرگرفته شده بقرارزیراست

همه اقشار فراهم  یعلم و معرفت را برا لیموجبات تحص ستیبا یرساند دانشگاه م یاستحضار م به

پرداخت  یرا به ازا یلیشود که حداقل امکانات تحص یم یبه بنگاه لیمتاسفانه دانشگاه دارد تبد. آورد

 .گذارد یدانشجو م اریگزاف در اخت یها نهیهز

آموزش و پروش  لیدولت موظف است وسا: یقانون اساس 84الزم به ذکر است بنابر نص اصل مهم 

را تا سر حد  یعال التیتحص لیدوره متوسطه فراهم سازد و وسا انیهمه ملت تا پا یرا برا گانیرا

  .گسترش دهد گانیکشور به طور را ییخودکفا

ما حذف  حیخواسته صر. میدان یرا حق مسلم خود م گانیرا لیتحص یبهشت دانشگاه انیدانشجو ما

در  انیدانشجو یبرا یف شده، افتاده و جبرانحذ یمربوط به واحدها مهیو شرط مصوبه جر دیبدون ق

  !ریباشد و ال غ یتمام مقاطع م

از سر گرفته  دیصورت اعتراضات با شروع ترم جد نیا ریدر غ.  میهست نیپاسخ شما مسئول منتظر

 .شود یم

   یوزارت علوم و فناور:  رونوشت

 یعدالت ادار یعال وانید:  رونوشت

 در سمنان  به چند نفر یکارگر مرگ مغزجان بخشیدن یک *

برای جان  را عزیزانشان بدن یاعضااهل زاهدان و ساکن سمنان،  یکارگر مرگ مغز کیخانواده 

 .اهدا کردندبه چند نفر بخشیدن

ساله و پدر سه  09 ماریتنها، ب یغالمرضا محمود ادی زندهدی،94بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

متاسفانه دچار  ،یاریافت هش میو پس از بروز عال یه مغزفرزند خردسال و نوجوان در اثر سکت

ص مرگ یو تشخ یو یاتیح میبازگشت بودن عال یاز ب یخانواده پس از آگاهو شد یمرگ مغز

خاطر خانواده  یو تسل زشانیعضو موجب آرامش عز یاقدام به اهدا نکهیبه ا یقلب مانیو با ا یمغز

  .گرفتند عضو یبه اهدا میسخاوتمندانه، تصم شود یم

akhbarkargari2468@gmail.com 
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