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ها و نیروگاه ها برای افزایش  ها، پتروشیمی ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاه -

 :روزکار01روزه پس از 01دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 

 تنبک تیسا قیاعتصاب کارگران شرکت برق و ابزار دق -0

 !کارگر ۰۷۷اخراج : اعتصاب کارگران هران بهت شگاهیپاال نیواکنش مسئول -0

 اصفهان شگاهیپارس شاغل در پاال هانیاعتصاب کارگران شرکت ک -3

  اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر -4

 اعتصاب کارگران شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس -5

 شیآد شیوپاالصنعت شاغل در پتر نیاعتصاب کارگران شرکت مب -6

 شیآد شگاهیاعتصاب کارگران شرکت راژان شاغل در پاال -7

 دماوند یمیاعتصاب کارگران پتروش -8

 جاسک یاعتصاب کارگران مخازن نفت -9

ها و نیروگاه  ها، پتروشیمی ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاه گزارشی دیگردرباره -

 روزکار01روزه پس از 01از حق مرخصی  ها برای افزایش دستمزد وبرخورداری

 آبادان شگاهینفت پاال یکارکنان رسم اعتراضی تجمع -

 :گزارشات رسانه ای شده

 دستمزدها یبه نابرابر هیاعتراض کارگران نفت عسلو -0

 میخواه یده روز استراحت م/ در خانه ماندند هیعسلو یا کارگران پروژه یبرخ -0

کار  انیپا/ یکار یقراردادها یبه عدم اجرا« نفت تهران شیاالپ»اعتراض کارگران روزمزد  -3

 کارگران یبرخ

نسبت به سطح نازل حقوق وتبعیض و  المیا چوار یمیکارگران روزمزد پتروشادامه اعتراضات  -4

 پرداخت نشدن بموقعش ونداشتن امنیت شغلی بدلیل قراردادهای کاری

  ر اهوازدر شه نیرام روگاهیکارکنان ن یتجمع اعتراض -

 لیبه دل یپزشک یاریدست نامهیلغو آزمون ارتقاء و گواه برای  یپزشک یها تخصص ارانیتجمع دست -

 کرونا مقابل مجلس طیشرا

 یبند استخدام کیبه نسبت  راحمدیو بو هیلویخط مقدم کرونا در کهگاعتراضی کارکنان تجمع  -

 :فوالد یمستقل کارگران گروه مل یصداکانال  هاطالعی -



شرکت تالش  نیمحو کردن شبح سرکوب در ا یفوالد اهواز برا یمستقل کارگران گروه مل یداص

و  ریاخ  یها درباره بازداشت یو شفاف ساز یما خواهان بازگشت بکار همکاران اخراج. خواهد کرد

 میو شرط بازداشت شدگان هست دیبدون ق یآزاد

نسبت به تعطیلی مقابل  زیر ین یکوب نگس یمالکان و کارگران واحدهااعتراضی دوباره تجمع  -

 فرمانداری

 :کانال روزنامه نگاران مستقل ایران -

 !که دست به خون خبرنگاران آلودند، رخت عزا به تن نکنند یمسئوالن

 اثر سقوط از داربست برمراغه  درکارگریک جان باختن  -

 حادثه کار جداگانه اداره برق اصفهان و بوشهر بر اثر دوکارگرسیم بان  0جان باختن  -

ها و نیروگاه ها برای افزایش  ها، پتروشیمی ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاه*

 :روزکار21روزه پس از 01دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 

 تنبک تیسا قیاعتصاب کارگران شرکت برق و ابزار دق -0

 تیواقع در سا ILD قیابزار دق ر شرکت برق و شاغل د یمانکاریکارگران پ رماهیت کمیسه شنبه  روز

 نیا یدفتر یروهایالزم به ذکر است که ن. وستندیکارگران نفت پ یبندر تنبک به اعتصاب سراسر

 .همراه با کارگران اعتصاب کردند زیشرکت ن

 



 !کارگر ۰۷۷اخراج : اعتصاب کارگران تهران به شگاهیپاال نیواکنش مسئول -2

 یها فرم شگاه،یپاال نیا" اورهال"تهران در واکنش به اعتصاب کارگران بخش  شگاهیپاال نیمسئول

 شگاهیپاال نیکارگران ا. اند کرده عیآنها توز نیکارگران ب نیو اخراج ا یقطع همکار یرا برا یا هیتسو

 .از مطالبات خود بودند گرید یحقوق و برآورده شدن برخ شیخواستار افزا

اما کارگران . دیاعتصاب نما انیکار قصد دارد تا کارگران را وادار به پا نیبا ا شگاهیپاال یکارفرما

 .و مطالبات خود تحقق بخشند  به خواسته  توانند یبا اتحاد خود م یاعتصاب

 اصفهان شگاهیپارس شاغل در پاال هانیاعتصاب کارگران شرکت ک -3

شاغل در  یموچیل دونیفر یمانکاریپارس با پ هانیکارگران شرکت ک رماهیچهار شنبه دوم ت روز

 شگاهیپاال گرید یها کارگران بخش. وستندیکارگران نفت پ یاصفهان به اعتصاب سراسر شگاهیپاال

 .کشندیدست از کار م یآت یاند که در روزها اعالم کرده زیاصفهان ن

 

  اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر -0

 یرگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر به اعتصاب سراسرکا رماهیروز چهار شنبه دوم ت

 .وستندیکارگران نفت پ

 اعتصاب کارگران شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس -5

کاظم فروزنده شاغل در شرکت نفت  یمانکاریکارگران شرکت پتروساز با پ رماهیروز سه شنبه اول ت

 .وستندیپ کارگران نفت یبندرعباس به اعتصاب سراسر



 شیآد شیصنعت شاغل در پتروپاال نیاعتصاب کارگران شرکت مب -6

به اعتصاب  شیآد شیصنعت شاغل در پتروپاال نیکارگران شرکت مب رماهیچهار شنبه دوم ت روز

 .وستندیکارگران نفت پ یسراسر



 

 شیآد شگاهیاعتصاب کارگران شرکت راژان شاغل در پاال -7



 شگاهیشاغل در پاال یو فرامرز یکرم یمانکاریرگران شرکت راژان با پکا رماهیسه شنبه اول ت روز

 .وستندیکارگران نفت پ یبه اعتصاب سراسر شیآد

 دماوند یمیاعتصاب کارگران پتروش -8

کارگران نفت  یدماوند به اعتصاب سراسر یمیپتروش یا کارگران پروژه رماهیچهار شنبه دوم ت روز

 .وستندیپ

 جاسک یازن نفتاعتصاب کارگران مخ -9

شده است و کارگران آن به  لیجاسک به طور کامل تعط یمخازن نفت رماهیچهار شنبه دوم ت روز

 .وستندیکارگران نفت پ یاعتصاب سراسر

 کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران:خبرباال9منبع 

ها و نیروگاه  ها، پتروشیمی ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاه گزارشی دیگردرباره*

 روزکار21روزه پس از 01ها برای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 

پارس، تهران جنوب ماهشهر  هانیاصفهان شرکت ک شگاهیدشت عباس، پاال  IGC کارگران شرکت

جوشکاران و کادر  دخون،یب روگاهیکامل از کارگران در ن هیستاره تاراج و سکاف و پتوواز، تخل

 ILD قیدماوند، شرکت برق و ابزار دق یمینفت و گاز پتروش نگیصنعت، هلد نیمب شرکت یدفتر

 ا،یصنعت آس کایبوستانو شرکت اند روگاهیآپادانا، ن یمیپتروش یکارگران پروژه ا ک،تمب تیسا

دشت عباس،  کی O شرکا دخون،یب یبیترک کلیس روگانیو حلقه صنعت در ن نیشرکت تنش گستر مب

 0411کلن از  ۴۱آمار فاز  نیطبق آخر. ومی، سازه جهان پارس کنسرسOTCC شرکت مخابرات سبز

 .حتا کمپاس ها هم رفته اند ستینفر هم ن کیشده و حتا  هیکارگر تخل

آنان  میدواریداشتند که ام یتجمع اعتراض کیآبادان هم امروز  شگاهیپاال یکارکنان رسم خوشبختانه

    .وندندیخود بپ یبه برادران پروژه ا زین

خود را به  یهمکاران همشهر یکه طبق روال قبل میکه خودرو دارند خواهشمند یبرادران کارگر از

 .ها کمتر شود نالیخانه ببرند تا از ازدحام در ترم

روز  نیفردا که آخر دیترد یب. خود را ترک کرده اند یهزار کارگر پروژه ها 01به  کینزد تاکنون

 یب انیحقوق، پا شیواقعن خواستار افزا یهد شد که چه کسانمشخص خوا روستیاز ن یسراسر هیتخل

 .فرزندانشان هستند یبرا یبهتر یو خواهان زندگ ،یقانون

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

 آبادان شگاهینفت پاال یکارکنان رسم اعتراضی تجمع*

و  شاتیادان، ، در اعتراض به نحوه افزاآب شگاهیپاال یکارکنان رسم رماهیچهارشنبه دوم ت امروز

 .زدند یدست به تجمع اعتراض شگاهیپاال یمضاعف مقابل درب ورود اتیمال افتیدر

 ۴۱۷۷آبادان عالوه بر کاهشات  شگاهیدر سال گذشته ، کارکنان پاال وانیتوجه به حکم صادره د با

کارکنان  نیاکثر ا یافتیعمال در شده اند که باعث شده است اتیمال فیرد ۲ملزم به پرداخت ماهانه 

 .شود یمنف



 

 :گزارشات رسانه ای شده*

 دستمزدها یبه نابرابر هیاعتراض کارگران نفت عسلو -0

دست به  هیحقوق و دستمزدها در عسلو یصنعت نفت در اعتراض به نابرابر یمانکاریپ کارگران

 .اعتراض زدند

 

کارگران  نیا. نفت و گاز کشور هستند عیصنا واسطه در یها معترض خواستار حذف شرکت کارگران

دارند گر  یخوب یمال تیشاغل در صنعت نفت وضع یروهایکه ن کنند یمردم فکر م شتریب ند،یگو یم

وزارتخانه  نیا یمانیپ یروهاین یوجه برا چیتصور به ه نیا یول ستین راهیمسأله پر ب نیچه ا



از  یبا عنوان مشکالت یمانکاریه کارگران پاست ک یکه چند وقت یبه طور. ستیصادق ن روتمندث

 ه،یدر عسلو ژهیدر نقاط مختلف کشور بو یشغل تیکم و نبود امن یبد، دستمزدها یشتیمع طیشرا لیقب

 .اند کشور دست به اعتراض زده یانرژ تختیپا

گرچه بر اساس آن، .وزارت نفت است اراتیو اخت فیقانون وظا ۴۷اعتراض کارکنان، ماده  یمبنا

مستثنا شده است، اما در ماده  یخدمات کشور تیریام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدنظ

 یدرصد ۲۲حقوق  شیشده افزا حیقانون بودجه امسال کل کشور تصر ۴۲جزء الف تبصره ( ۴)

قانون برنامه ششم ( ۲۲)ماده  ییاجرا یها دستگاه ریبگ مختلف حقوق یها از جمله گروه رانیبگ حقوق

تجاوز  بلار ونیلیم ۲۲حقوق از  شیافزا نیا زانیاعمال شود که م یبه نحو ۲۲نسبت به سال  توسعه

 .نکند

مستمر و  یایسقف ناخالص حقوق و مزا زیقانون بودجه ن ۴۲جزء الف تبصره ( ۰)اساس ماده  بر

، از ۴۱۷۷سال  یدر همه مناطق کشور برا ریبگ حقوق یها گروه نیا( یافتیمجموع در) رمستمریغ

برابر حداقل حقوق و دستمزد  ۴۲حقوق و دستمزد به  یبرابر حداقل حقوق مصوب شورا ۲۴

از آنجا که در  ان،یم نیکه در ا ابدی یکاهش م یخدمات کشور تیریقانون مد( ۰۷)موضوع ماده 

 نیقانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابرا( ۲۲)ماده  ییاجرا یها قانون بودجه به دستگاه

 .شود یشامل م زیوزارت نفت را ن رمجموعهیز یها شرکت

 افتیتومان حقوق در ونیلیم ۴۲وزارت نفت حداقل  یکه شاغل رسم یدر حال ندیگو یم معترضان

در  کند، یم افتیتومان در ونیلیم ۱شان، ماهانه تنها حدود  شاغل مدت موقت هم رده کی کند، یم

ت موقت است، اما وزارت نفت فقط حقوق و مد یروهایکه بار صنعت نفت کشور بر دوش ن یحال

 .شناسد یم تیرا به رسم یرسم یروهاین یایمزا

خواستار حذف  «مانکارانینه به پ»هشتگ  جادیروز است که با ا ۴۷از  شیکارگران، ب نیا

 .اند نفت و گاز کشور هم شده عیواسطه در صنا یها شرکت

اقسام  ،یمانند مسکن سازمان یازاتیاما از امت ستند،یمدت موقت کم ن یروهایوزارت نفت تعداد ن در

 ۴۱هم اکنون حدود  شود یگفته م. محروم هستند گرید یرفاه ازیها امت آب و هوا و ده یوام، حق بد

 .کنند یم تیدر صنعت نفت کشور فعال یمانکاریپ یرویهزار ن ۴۲۷هزار شاغل قرارداد موقت و 

عنوان  ینشدن برابر تیو رعا ینامناسب شغل طیدر اعتراض به شرا هیعسلو یمانکاریکارگران پ

 کسان،یقانون کار  دیاست؛ با ینفت یها از تمام شرکت مانکارانیحذف پ شان یخواسته اصل»: کنند یم

از  دیشود؛ همه پرسنل با یینفت و گاز اجرا عیو صنا ها یمیپتروش ها، شگاهیدر تمام پاال کسانیمزد 

همه به  یبرا یبرخوردار باشند و امکانات رفاه یمزد یایحقوق و دستمزد و مزا کسانیسطح 

 «.موجود باشد کسانی

 یها را از خواسته یپارس جنوب یهمه کارگران نفت یچهارده برا-چهارده طیکارگران اعمال شرا نیا

 طیشرا نیدر بدتر یمانکاریبا توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پ»: ندیگو یو م دانند یخود م

 یها در کانکس یمنیا یها دستورالعمل تیو در معرض ابتال قرار دارند؛ سطح رعا ممکن هستند

آلوده  یاست و کارگران به سادگ نییپا اریرفت و آمد بس یها سیاستراحت، محل سرو غذا و سرو

 «.شوند یم

 میخواه یده روز استراحت م/ در خانه ماندند هیعسلو یا کارگران پروژه یبرخ -2



 .خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند هیعسلو یمانکاریو پ یا پروژه کارگران

 طیدر اعتراض به شرا( رماهیدوم ت)امروز  هیعسلو یمانکاریو پ یا از کارگران پروژه یجمع

 .کار خود حاضر نشدند طیدر مح ینامناسب شغل

شود؛  تیرعا همه کارگران یبرا یروز کار و ده روز مرخص ستیب دیبا نکهیا انیکارگران با ب نیا

 .شدند یا کارگران پروژه یمزد یایمزد و مزا شیدستمزد و افزا یخواستار توجه به برابر

است،  یمانکاریاز کارگران پ شتریب اریبس یکارگر رسم کیحقوق  نکهیا انیکارگران با ب نیا

 .شدند میو انعقاد قرارداد مستق مانکارانیخواستار حذف پ

 هیدر عسلو ستیاشتغال و ز یاز متراکم بودن فضاها ،ییها لمیو ف ریکارگران با ارسال تصاو نیا

 طیبفرستند، مح یرا به ده روز مرخص یمانکاریو پ یا اگر کارگران پروژه: انتقاد کردند و گفتند

 .کرونا باشند روسیکه کارگران نگران آلوده شدن به و شود یچنان شلوغ و پرخطر نم آن

 .و دستمزد باالتر از خط فقر، حق مسلم ماست یشغل طیشرا یبرابر: ندیگو یم کارگران
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 کارگران یبرخ

از مفاد  یبه اجرا نشدن بخش کردند، یکار م« نفت تهران شیشرکت پاال»که در  یروزمزد کارگران

 .قرارداد خود اعتراض کردند

از مفاد  یبه اجرا نشدن بخش کردند، یکار م« نفت تهران شیشرکت پاال»که در  یارگران روزمزدک

  .قرارداد خود اعتراض کردند

که به آنها  یمشخص توافق کرده بودند اما دستمزد یبر سر دستمزد مانکاریقرار معلوم آنها با پ از

  .تفاوت دارد شد، یپرداخت م دیهر روز کار با یکه به ازا یپرداخت شده، با دستمزد توافق

از آنها لغو شده  یروز گذشته، کارگران اعالم کردند که قرارداد بخش یها اعتراض لیبه دل نیهمچن

   .است

را دارند، با  یاساس راتیقصد انجام تعم ها شگاهیکه پاال یدر فصول یشگاهیروزمزد پاال کارگران

که به آنها پرداخت  ییدستمزدها یاما گاه نندک یکار است توافق م یکه مسئول اجرا یمانکاریپ

  .است یکمتر از دستمزد توافق شود، یم

 شوند، یکشور به کار گرفته م یها شگاهیدر پاال یاساس راتیتعم اتیعمل یکه برا یکارگران شتریب

به  گرید یها شگاهیاز پاال  شگاهیخود در پاال یآنها معموال بر اساس نرخ مزد توافق. هستند یشهرستان

  .دهند یم شنهادینرخ دستمزد خود را پ شتریب یدرصد ای زانیهمان م

قرارداد کارگران را  یو در موارد کنند یکه انجام شده، عمل نم یبه توافق مانکارانیپ یحال گاه نیا با

  .کنند یروز کار منعقد شده، لغو م 07 یکه مثال به ازا

کار با  یاست که برا ییتعداد روزها یگر به ازاپرداخت نشدن دستمزد کار یقرارداد به معنا لغو

 .توافق کرده بودند مانکاریپ



نسبت به سطح نازل حقوق وتبعیض و  المیا ی چوارمیکارگران روزمزد پتروشادامه اعتراضات  -0

 پرداخت نشدن بموقعش ونداشتن امنیت شغلی بدلیل قراردادهای کاری

نسبت به سطح نازل حقوق وتبعیض و پرداخت  مالیا چوار یمیکارگران روزمزد پتروشاعتراضات 

 .نشدن بموقعش ونداشتن امنیت شغلی بدلیل قراردادهای کاری ادامه دارد

از  ، رسانه ایدر تماس با خبرنگار المیچوار ا یمیروزمزد پتروش کارگرانتیر، 0روزچهارشنبه 

 .اعتراض خود خبر دادند

 م،یخود باش یو روزمزد مهیحقوق نصفه و ن افتیار درمدتها در انتظ نکهیاز ا ندیگو یکارگران م نیا

 !پردازند؟ یچرا حقوق کارگر روزمزد را به محض اتمام کار نم م؛یا به ستوه آمده گرید

 یاصل لیدل: ندیگو یاند، م نکرده افتیقبل را در یها ها حقوق ماه از آن یکارگران که بخش نیا

با ما قرارداد  روهاین ریچرا مثل سا م؛یروزمزد باش یاست؛ تا ک مان فیاعتراض ما نامعلوم بودن تکل

و  میکار کن یروزمزد دیآن وقت هنوز با میاز هشت سال سابقه کار دار شیاز ما ب یبرخ بندند؛ ینم

 .میخود باش یچندماه در انتظار پرداخت حقوق روزمزد

نفت  یمانکاریکه کارگران پ ندیگو یاز اعتراض خود م یدر حال المیچوار ا یمیپتروش کارگران

متداول در  ریو تاخ یمانکاریپ یها وجود شرکت ها، یبودن دستمزدها نسبت به رسم نیینسبت به پا

 .پرداخت دستمزدها انتقاد دارند

از ما  یکارگر رسم کیخون  ایآ: دیگو یانتقادات م نیدر ارتباط با ا المیچوار ا یمیکارگر پتروش کی

 کارگران برقرار باشد؟ انیو عدالت م یبرابر دینبا ایاست؟ آ تر نیرنگ

  در شهر اهواز نیرام روگاهیکارکنان ن یتجمع اعتراض*

و دخالت  یمطالبات مزد نیشهر اهواز نسبت به عدم تام نیرام روگاهیكاركنان ن رماهیدوم ت امروز

 .دست به اعتراض زدند روگاهین نیفرادست در امور ا یها مقامات و شرکت

مگاوات است که  ۴۲۷۴ دیتول تیبا ظرف یفوق بحران یها روگاهیاهواز از ن نیرام یرارتح روگاهین

 .است یمگاوات ۷/۲ یانبساط نیو دو واحد تورب یمگاوات ۴۴۲شامل شش واحد بخار 



 

 برگرفته از کانال اتحادیه آزادکارگران ایران

به  یپزشک یاریدست امهنیلغو آزمون ارتقاء و گواه ی برای پزشک یها تخصص ارانیتجمع دست*

 کرونا مقابل مجلس طیشرا لیدل

به  یپزشک یاریدست نامهیلغو آزمون ارتقاء و گواه برای ی پزشک یها تخصص ارانیاز دست یجمع

 کرونا مقابل مجلس طیشرا لیدل

 .شود یماه برگزار م ریآزمون همه ساله در ت نیاتیر، 0برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یبند استخدام کیبه نسبت  راحمدیو بو هیلویخط مقدم کرونا در کهگضی کارکنان اعتراتجمع *

کرونا  ازیاز امت یعدالت در بهره مند تیخط مقدم مقابله با کرونا خواستار رعاکارکنان و  پرستاران

 .شدند راحمدیو بو هیلویدر کهگ



 

 یرو شیها پ ز چالشا یدیکرونا، فصل جد وعیبا شتیر یک منبع خبری محلی،0بنابه گزارش 

 .در سطح کشور قرار گرفت یدرمان یکادرها

مختلف را  یها رفته و استان شیشهر به شهر پ کرد، یم ینامش ترس را در ذهن تداع یکه حت کرونا

 نیقرار داشت که سربازان خط مقدم ا یکادر یمرگبار رو در رو یپاندم کیبار  نیا. کرد ریدرگ

 .جبهه نام گرفتند

 یعلوم پزشک یها دانشگاه نیتر از جوان یکیبه عنوان  دیبا راحمدیو بو هیلویاما کهگ انیم نیا در

اول ماسک  یدر روزها یکه در آن حت یاستان. شد ینبرد م نیوارد ا زاتیتجه نیکشور و با کمتر

 .شد یدغدغه بزرگ مطرح م کیبه عنوان  یپزشک

 .قابل طرح در آن زمان بود یها چالش گریداز  زین یانسان یروین دنیکنار کش میب ها، ستیهمه ن با

ها و  کردند و ساعت یستادگیمنحوس کرونا ا روسیدر مقابل و راحمدیو بو هیلویفرزندان کهگ اما

آن  یها توان کادر درمان از دغدغه شیکه خطر فرسا یا کردند به گونه یرا ط یپرفشار یروزها

 .شد انیمتول یروزها

بود،  ژنیاکس یها کپسول ضیتعو یدستشان آچار برا کیو  ماریب یدستشان دارو کیکه  یپرستاران

 .دهد یجوالن م کرشانیآن روزها بر پ یو جسم یروح یهنوز خستگ

به خانواده و دهها مورد  روسیو انتقال و یبا کرونا، گاهاً بستر یریاز درگ ییکه خبرها ییروزها

 .مطرح شد دیمقدم مقابله با کوو یها خط نیاز بطن ا گرید

کرد و کادر درمانش  یستادگیا منیاهر نیتمام قد در مقابل ا شیبا همه نداشته ها راحمدیو بو هیلویکهگ

 .جامعه کرد میسالمت تقد دیشه زین



 ییها یاز نامهربان ییخبرها ها، مارستانیب یموقت به راهرو یبا گذشت روزها و بازگشت آرامش اما

 .ودش یکه موجب رنجش پرستاران شده است مخابره م

را در سطح کادر درمان دانشگاه علوم  یروزها مخالفان و موافقان نیکرونا ا یده ازیامت موضوع

 .به همراه داشته است اسوجی یپزشک

 یداشتند، با تجمع تیکرونا فعال نیمع یها مارستانیها و ب در بخش ماً یکه مستق یو پرستارانکارکنان 

 .با کرونا هستند ریدرگ یها ر حسب بخشب یازیامت یعدالت و درجه بند تیخواستار رعا

با کرونا بوده و امور  ریدرگ یها بر اساس بخش دینمره با صیباورند که تخص نیبر اکارکنا  نیا

 .بر نگاه اعضا اقدام کند دینظر با تاک دینسبت به تجد دیبا یحقوق

 د؟یگو ینامه چه م وهیش

کرونا در  یماریبا ب میمستق ریدرگ یروهایجذب ن تیو اولو ازاتیامت ینحوه اعطا ینامه کل وهیش

 .است یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاستخدام یها آزمون

جذب  یها تیو اولو ازاتیامت یو اعطا نییمفاد دستورالعمل نحوه تع یاجرا ینامه در راستا وهیش نیا

شت، درمان و آموزش وزارت بهدا یاستخدام یها کرونا در آزمون یماریبا ب میمستق ریدرگ یروهاین

 دفترچه یها هیسهم ریو سا رانیپاستور ا تویو انست یمارستانیب شیپ یپزشک یها تیفور ،یپزشک

 .کشور است یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه یثبت نام آزمون استخدام یراهنما

 ،یشرکت… و یگرکار ،ییروستا مهیپزشک خانواده و ب ن،یاعم از کار مع یقرارداد کارکنان

 .خدمت مؤسسه شامل طرح هستند نیو متعهد راپزشکانیقانون خدمت پزشکان، پ نیمشمول

کرونا و درمان  روسیدر مقابله با و ماً یمحوله مستق یها تیو مأمور فیوظا یدر راستا دیافراد با نیا

 .کرده باشند تیکرونا فعال یماریب

پاستور و  تویانست ،یداشت، درمان و آموزش پزشکمجموعه وزارت به ریز یو بهداشت یدرمان مراکز

مربوطه درمان، بهداشت، توسعه  یها معاونت یمؤسسه مکلف است و با هماهنگ ،یپزشک یها تیفور

و  یمراکز بهداشت مارستانها،یکرونا در ب یماریبا ب ماً یکه مستق ییها بخش نیینسبت به تع… و

ها اقدام  هر کدام از بخش یمربوطه برا یبازه زمان نیو همچن ریاورژانس و درگ یها گاهیپا ،یدرمان

 .کنند

ها،  معاونت است،یمؤسسه اعم از حوزه ر یستاد یواحدها: نامه آمده است وهیش نیدر ا نیهمچن

 .شود یجز مراکز مذکور محسوب نم… ها و دانشکده

 یماریزه با بمبار یبانیدرمان، کنترل و پشت ،یغربالگر ص،یدر تشخ یکه به نحو ییها شغل هیکل

 مارانیبه ب میداشته و موظف و مأمور به ارائه خدمت مستق تیشده فعال نییتع یها مذکور در بخش

 .مذکور خواهند بود ازیامت افتیمشمول در کسانیاند به صورت  بوده ییکرونا

مستقل  به شکل توانند یها م استخدام یکرونا برا ازیها در ارائه امت است که استان یمهم در صورت نیا

با کرونا از  میمستق یریبا درگ یها بخش یبرابر برا یده ازیامت ایکه آ نجاستیحال سوال ا. عمل کنند

 اسوجی یتوسط دانشگاه علوم پزشک یعدالت محور یکمتر خروج سکیبا ر یها سو و بخش کی

 .خواهد بود؟



رو  تر نییپا هیبا روح یانسان یرویکرونا را با چالش ن یبعد یاحتمال یها کیپ یبند ازینوع امت نیا ایآ

 کند؟ یبه رو نم

تر  سکیپر ر یها مانند بخش ییها بر شاخص هیبا تک یکرونا در آزمون استخدام یده ازیامکان امت ایآ

 تر وجود ندارد؟ سکیو کم ر

با عطف به  توان یاست که م یکار از جمله موارد یفرصت کمتر مطالعه و استرس فضا نیهمچن

 .به آن توجه کرد یده ازیلحاظ امت یاستازمان گذشته در ر

مسئله ورود کرده تا ضمن  نیتر به ا کارشناسانه یبا نگاه اسوجی یدانشگاه علوم پزشک رود یم انتظار

 یبرا زهیپر انگ یرویدر پرورش ن یمناسب یساز تیتوسعه، ظرف دیبه عنوان کل یانسان یرویحفظ ن

 .مخل سالمت مانند کرونا را داشته باشد یها یها و پاندم از موج یریشگیمقابله و پ

 :فوالد یمستقل کارگران گروه مل یصداکانال  هاطالعی*

شرکت تالش  نیمحو کردن شبح سرکوب در ا یفوالد اهواز برا یمستقل کارگران گروه مل یصدا

و  ریاخ  یها درباره بازداشت یو شفاف ساز یما خواهان بازگشت بکار همکاران اخراج. خواهد کرد

 میو شرط بازداشت شدگان هست دیبدون ق یزادآ

شروع به پرونده  یتیفوالد، دست در دست عوامل امن یصنعت یفاسد گروه مل تیریامسال مد یابتدا از

 دهیفوالد نموده و از گوشه و کنار شرکت شن یگروه مل یاز فعاالن کارگر یتعداد هیمجدد عل یساز

  .کشانند یم یاطالعات یموقت به دستگاهها یها ییما را جهت بازجو فیکه همکاران شر شود یم

و فساد گسترده مورد انتقاد و اعتراض کارگران  یاقتیل یشرکت که بخاطر ب یپرواز ریمد یوسفی

را رسما از شرکت اخراج  یرضائ نیو حس یزاویحو بیغر انهیجو یتالف یقرار گرفته، در اقدام

 .کرده است

که در تجمعات داخل شرکت و  یاز همکاران اخراج یکارگران گروه مل یها تیحما رغمیعل

 هیرا ته ندهیآ یها یاز اخراج یبلند ستیل یتیکارگران مستقل محرز بود، کارفرما و نهاد امن یها هیانیب

 .تندهس یآت یها ها و سرکوب واکنش کارگران نسبت به اخراج دنیروزها مشغول سنج نیکرده اند و ا

و  یماهر چلداو یبنام ها گریبه همراه دو تن د یزاویحو بی، غرخردادماه کمیو  یدوشنبه س روز

 یکیزیف یریبازداشت مربوط به درگ نیا نکهیبا ا. بازداشت شدند یانتظام یرویتوسط ن ،یکردون دیام

 یها تیاز مسائل و مطالبات ما کارگران بوده است ، اما سابقه فعال ریغ یا دوستان بر سر مساله نیا

  .بازداشت را مبهم ساخته است نیحاکم بر شرکت، تداوم ا یتیبه شدت امن یضاو ف یزاویحو بیغر

در تالشند تا  یتیامن یروهاین. میبه اتحاد دار ازین یگریاز هر زمان د شیما اکنون ب ز،یعز همکاران

 بانیفردا گر م،یستیبزنند و اگر امروز در برابر آن نا یشتریب یها دست به اخراج یا نهیهز چیبدون ه

  .کارگران را هم خواهد گرفت هیبق

شرکت تالش  نیمحو کردن شبح سرکوب در ا یفوالد اهواز برا یمستقل کارگران گروه مل یصدا

و  ریاخ  یها درباره بازداشت یو شفاف ساز یما خواهان بازگشت بکار همکاران اخراج. خواهد کرد

 .میو شرط بازداشت شدگان هست دیبدون ق یآزاد

نسبت به تعطیلی مقابل  زیر ین یکوب سنگ یمالکان و کارگران واحدهادوباره اعتراضی تجمع *

 فرمانداری



برای  زیر ین یکوب سنگ یمالکان و کارگران واحدها تیر برای باری دیگر، 0روزچهارشنبه 

 .اعتراض نسبت به تعطیلی مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان فارس تجمع کردند

 

به ز،یر یشهرستان ن یتجمع مقابل فرماندار نیدر رابطه با ا یکوب سنگ یاه از کارگاه یکیمالک 

با مجوز سازمان صمت فارس و شرکت  یسنگ کوب یکه ما تعداد یزمان: خبرنگاررسانه ای گفت

در  گیو ر سنگبازار  م،یکرد جادیا زیر یتنگ حنا ن یاستان در شهرک صنعت یصنعت یها شهرک

 .بوده است نیپائ تیفیو ک زیناچ متیوده به قشهرستان نبود و اگر هم ب نیا



 نیا. میو کرمان شو گودرزیاز ال یخوب باعث جذب مشتر تیریو مد دیبا تول میما توانست: افزود او

 یها کارگاه جادیاند و با ا دار در سطح شهرستان وارد عرصه کار ما شده که دو معدن ستیدرحال

 نیو بهتر دهند ینگ به دردنخور و نامرغوب را به ما ماند چراکه س ما شده یبرا یدردسر یکوب سنگ

 .دارندیخودشان برم یسنگ را برا

رو قابل حل  شیپ تیوضع نیمشکالت ما با ا: واحد سنگ شکن، ادامه داد 6 تیبا اشاره به فعالوی 

 .ستیشدن ن

 مانیصدا م،یا تهداش یکه با مسئوالن استان یو مراجعات ها یریگیتا به امروز با وجود پ: او اضافه کرد

 نیحل ا یریگیپ یو برا میقرار دار یو در آستانه ورشکستگ میا نگرفته جهیاست و نت دهینرس ییبه جا

 .میکن دارینظام د یبا مسئوالن عال میخواه یموضوع م

سازمان صمت فارس صحبت شود، از  سیحل مشکالت با رئ یاند که برا قول داده نکهیا انیبا بوی 

 .کنند یدگیخواست به مشکالت معدن و کارگران رس یمسئوالن استان

 :کانال روزنامه نگاران مستقل ایران*

 !که دست به خون خبرنگاران آلودند، رخت عزا به تن نکنند یمسئوالن

ما امروز عصر جان خود را از دست  یدو تن از همکاران رسانه ها یمیو مهشاد کر ینیاسی حانهیر

 .دادند

 رانینداشته مد یسوار بر اتوبوس از دستاوردها ستیز طیمح خبرنگاران جان چراکه دادند، جان آنها

 نجایچراکه ا شود؛ یتر شمرده م کم ارزش هیاروم اچهیدر یایو ستاد اح ستیز طیسازمان مح

 تشیکه حفظ امن یفیشستن اخبار  مطلوب مسئوالن است نه جان شر یبرا یشور نگار مرده روزنامه

  !باشد تیاولو

با مرگ  یحسن ظهور دند،یچهره در نقاب خاک کش یو شاداب یو مهشاد در اوج جوان انهحیر اکنون

عکاسان  گریهستند و د یجراح غیت ریز دهید بیچهار تن از خبرنگاران آس ، کند یدست و پنجه نرم م

 ارشانکه کن یدوستان و همکاران یدر امان مانده باشند، در عزا یو خبرنگاران اگر از زخم جسم

 یا که بر جامعه رسانه یآنها را گرفته و گرد اندوه بانیکه گر ییمسئول تروما. سوزند یادند، مجان د

 ؟!ستیشده است، ک دهیپاش

آن است،  تیاما واقع میکش یاش م اتوبوس و راننده  یسو به را اتهام انگشت اول نگاه در احتماال

سبقت  گریکدیاز  ییگو تیبقه تسلاز همه ژست داغدار به خود گرفتند و در مسا شیکه پ یمسئوالن

  !اند یقیمقصران حق رند،یگ یم

به  ستیز طیخبرنگار حوزه مح انیدریجواد ح. و مهشاد است حانهیاظهارات همسفران ر زیآن ن گواه

نوشته است، راننده در جاده ناامن سرعت گرفت تا مسئوالن حاضر در  دگانیحادثه د گرینقل از د

اتوبوس و  یبه فرسودگ زیکاروان ن نیاز عکاسان ا گرید یکی. شوندمراسم معطل ن یمحل برگزار

 .سفر اشاره کرده است یآن از ابتدا یفن راداتیا

که روز خبرنگار با  یمحمود صارم ستند؛ین یاسالم یمسئوالن جمهور یتیکفا یب انیقربان نینخست آنها

در زمان حمله  رانیا ژهیو ندهینما یبروجرد نیعالالد یتیکفا یقتل او گره خورده است، به سبب ب

سقوط  دثهخبرنگار و عکاس در حا ۱۷، ۰۷اواسط دهه . افغانستان جان باخت یطالبان به شهرها



گاه مقصران حادثه مشخص نشدند،  چیفرودگاه مهرآباد جان باختند و ه یدر حوال C۴۴۷ یمایهواپ

  .کرد یرا ط یترق یها پله یبروجرد نیهمانگوکه عالالد

 

آموزان  اتوبوس دانشگاه آزاد، اتوبوس دانش ،یکه در سانچ یگرید یها جان از آنکه بر مشروط

 وعیشدگان ش سربازان ناوشکن جماران، کشته ،یو دامغان یکرمان ،یکاران گلستان معدن ،یادیالمپ

به دست ... و   ۲۰و آبان  ۲۷ی،  د۰۰دانشگاه، اعتراضات  یکو ،ینیاوکرا یمایکرونا، هواپ

شدگان  کشته گریو مهشاد از د حانهیر م؛یکن یپوش و جالدانش گرفته شد، چشم یماسال یمهورج

   .شوند یو مسئوالنش محسوب م یاسالم یجمهور یتیکفا یب

آخته به  یریرا چون شمش مانیها نگاران مستقل قلم رو، بر ما واجب است که در مقام روزنامه نیا از

 !میحق کن یفایقطارانمان است کشتار هم هیعل میریدست بگ

 اثر سقوط از داربست برمراغه  درکارگریک جان باختن *

بشدت مجروح وپس از  اثر سقوط از داربست یک کارگر ساختمانی حین کار درشهرستان مراغه بر

 .انتقال به بیمارستان جانش را ازدست داد

 گانهاداره برق اصفهان و بوشهر بر اثر دو حادثه کار جداسیم بان کارگر 2جان باختن *

جان اداره برق اصفهان و بوشهر بر اثر دو حادثه کار جداگانه سیم بانکارگردو روز گذشته، دو یط

 .خودراازدست دادند

اداره برق اصفهان به نام  راتیتعم بان میس( ماه ریدوم ت)روز گذشته برپایه گزارش رسانه ای شده،

اصفهان جانش  نیام مارستانیدر ب برق رکیچهار روز پس از سقوط از ارتفاع ت« شهاب هاشم زاده»

 .را از دست داد

اتفاق افتاد که شهاب  یابوذر خوراسگان اصفهان زمان ابانیحادثه در خ نیا: ندیگو یم یو همکاران

 .کند یآن سقوط م یناگهان بر اثر شکسته شدن ناگهان فیفشار ضع ریباال رفتن از ت نیهاشم زاده ح

در  «هیعسلو»و « کنگان»شهرستان  راتیجوان بخش تعم انب میس ،یموسو یدعلیماه، س ریت کمی

 .برق دچار حادثه شد و جان باخت رقیو سقوط از ت یکیاستان بوشهر که، به علت شوک الکتر

نصب جمپر  یبرا ،یشبکه تکمداره پرچم بانان میاز س ،یموسو یدعلیس: ندیگو یم یو همکاران

لحظه آرنجش به  کی شان،یا نهیبه س ییکلمپ انتها میس رفته بود که ناگهان بر اثر برخورد ته ریگ برق

 .دهد یکه درجا جان خود را از دست م کند یم دایکراس آرام تماس پ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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