
 8911فروردین ماه  81اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

نسبت به اخراج از  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار تجمعات اعتراضی -

 کار

 اری صنعت نفت نسبت به افزایش روزهای کاریاعتراض کارکنان اقم -

 ماه حقوق وعیدی  3اعتراض کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم پرداخت  -

 اعتراض کارگران شهرداری قروه نسبت به عدم پرداخت عیدی ومطالبات دیگر -

 91به کووید حمله به امنیت شغلی کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان به بهانه  پیشگیری از ابتال  -

 !گناه طمع ورزی و تصمیمات غیر مسئوالنه تان را به گردن مردم نیندازید -

 91اعتراض ناشنوایان نسبت به عملکرد صدا وسیما در دوران مقابله با کووید  -

در  انیدانشجو لیتحص یادامه  یکشور در رابطه با چگونگ انیدانشجو یصنف یشوراها مواضع -

 کرونا وعیش تیوضع

 ن باختن کارگر یک کارخانه پاکدشت زیر دستگاه پرسجا -

 و کابل برق میدستگاه ساخت سساله یک کارخانه ورامین زیر  06له شدن نگهبان  -

 یاتاقک نگهبان ساوجبالغ در آتش سوزی باغ یک نگهبان زنده زنده سوختن  -

به اخراج از  تنسب نیواستان قز یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار تجمعات اعتراضی*

 کار

برای  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار فروردین ، 91روز دوشنبه 

و اداره کل راه و  یمقابل استانداربنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کاردست به تجمع 

 .زدند نیقزو یشهرساز



 

شدن  یکیکه طرح الکترون 19اسفند  81 خیاز تار :لی گفتندتجمع کنندگان یه خبرنگار یک رسانه مح

بعد از آن به ما  نکهیتا ا. میبود فیبالتکل یعوارض آغاز شد، ما حدود سه ماه در سازمان راهدار

 یتعداد روند، یم یا و حمل و نقل جاده یبه سازمان راهدار یتعداد وشده  میتقس روهایاعالم کردند ن

 .کنند یشرکت سپندار همراه یعنیطرح  مانکاریپبا  زین روهایاز ن گرید

دوستان با  یوجود داشت، برخ یا قهیعادالنه نبود و برخورد سل روهاین میمتاسفانه تقس: آنها افزودند

از  گرید یآنجا مشغول کارند، تعداد زیرفتند و اکنون ن یکه داشتند به سازمان راهدار ییها رابطه

 .سپندار ارجاع دادند شرکت یعنی مانکاریرکت پمصاحبه به ش یبرا زیدوستان را ن

شغل  ی وعده نیساله و همچن کیبر انعقاد قرارداد  یمبن ییها به ما وعده مانکاریشرکت پاز طرف 

 .به ما داده شد یفتیو کار به صورت ش ایپنج ساله، مزا

اما پس از آن حدود کنند،  یهمکار مانکاریاز کارکنان با شرکت پ یو قرار شد تعداد میرفتیپذ زیما ن

وجود مجددا شرکت  نیبا ا. گذاشت فیما را بالتکل مانکاریروز باز هم شرکت پ 54ماه تا  کی

کار به ما  یطرح بود برا مانکاریپ یعنیمجموعه شرکت سپندار  ریکه ز« توسن سها»به نام  یگرید

 .شد یمعرف

که با  یجلسات مختلف یدر ادامه ط م،یکن یشرکت همکار نیکه با ا میما قبول نکرد: آنها ادامه دادند

که قولش را به ما داده  ییبه ما تعهد داده شد مرکز پاسخگو م،یداشت یکارگر ونیسیو در کم یاستاندار

با شرکت مذکور را  یاروعده همک نیبا ا زیما ن م،یشود تا در آن مشغول شو یبودند راه انداز

 .میرفتیپذ



قرارداد که  کیو متاسفانه به جز  میشرکت کار کرد نیبا ا ما حدود شش ماه: تجمع کنندگان گفتند

از  نکهیتا ا. با ما امضا نکرده است ینوع قرارداد چیه مانکاریبسته شد، پ ینظر استاندار ریتابستان ز

با  یفتیبه صورت ش میرفتیپذ زینو ما  دییایبه بهانه کرونا به همکاران گفتند سر کار ن نیفرورد کمی

 .شود تیرعا زین یتا موارد بهداشت مینتعداد کم کار ک

به دنبال  دیو با دیاند شما اخراج هست داده امکیروز به ما پ 99-90اکنون پس از گذشت :آنها افزودند

مرکز  نیکه ا نجاستیکردند، اما نکته ا لیرا به بهانه کرونا تعط ییمرکز پاسخگو. دیبرو یکاریب مهیب

 .کند جادیا یرد که مشکل بهداشتندا یارباب رجوع چیاست و ه یرحضوریغ

عذر ما را  نجایپا برجا هستند و فقط ا گرید ییاست که تمام دفاتر مرکز پاسخگو یدر حال نیا

 .امضا نشد یقرارداد چیمنعقد شود، اما ه کسالهیقرار بود با ما قرارداد  نیاند، همچن خواسته

نفر از همکاران ما  93 انیم نیکه از ا میهست فیبالتکل یروینفر ن 49ما مجموعا : اضافه کردندآنها 

 زیهم وار مهیکرده و ب افتیشش ماه حقوق در نیدر ا گرانیاند، د چهار ماه است که حقوق نگرفته

 زین یگونه قرارداد چیه هیاول اردادوجود دارد و به جز قر یا شده، اما هنوز مطالبات پرداخت نشده

 .منعقد نشده است

است که ما را به سازمان  نیخواسته ما ا: خود اظهار کردند یمطالبه اصل تجمع کنندگان با اشاره به

درخواست  م،یآ یامور شما برنم ی من از عهده دیگو یصراحتا م مانکاریپ یارجاع دهند، وقت یراهدار

از  بایو تقر میفیالتکلب 11مهر سال  ینفر از ابتدا 49. میکار کن یاست که با سازمان راهدار نیما ا

که  یو اضافه کار مینداشت یلیتکم مهینفر را اخراج کردند، ب  95همان زمان  م،یه قرارداد ندارمهر ما

 .میا نکرده افتیدر ریدو ماه اخ یرا ط شد یپرداخت م دیطبق قانون کار با

و سازمان  یارشد وزارت راه و شهرساز رانیبا توجه به اصرار مد: تجمع کنندگان ابراز کردند نیا

بر  یمبن11آذر  84در مورخه  یراه و شهرساز ریوز یخبر ی ژهیو یگو و گفت نیچنو هم یراهدار

شدن پرداخت عوارض،  یکیطرح الکترون یاجرا یدر پ ها یاز پرسنل عوارض کیچینشدن ه کاریب

نفر شده  49شدن  کاریخود در قبال پرسنل عمل ننموده و موجب ب تیشرکت سپندار به مسئول اسفانهمت

 .است

به ما قول داده بودند که ما را : گفتند ،اند نکرده افتیبه مدت چهار ماه است حقوق در هی کنفر 93

از جمله  یهمکاران ما با مشکالت. میا شده کارینکنند، اما اکنون بعد از چند سال سابقه کار ب کاریب

دوچندان را  یکاریموضوع فشار ب نیو ا کنند یفررندانشان دست و پنجه نرم م یماریو ب یمسائل مال

 .کرده است

زن و بچه اش ببرد، اما نان ما  یکه برا خواهد یم ینان خواهد؟ یکارگر چه م کیمگر : آنها افزودند

 ..به ما دادند ییها را از دستمان گرفتند و تنها وعده

هم از ما  یکس یوقت: کردند حیاند، تصر چهار ماه است که حقوق نگرفته نکهیبا اشاره به اآنها 

خوراک  یا معاند و ماهواره یها شما به شبکه ندیگو یم کند، یم انیرده و مطالباتمان را بک یطرفدار

 یما را چه کس رزندانهمسر و ف جواب م،یخواه یکار م م،یخواه یما فقط مطالباتمان را م. دیده یم

 .میخواه یو حقوقمان را م میما فقط کارگر دهد؟ یم

 به افزایش روزهای کاریاقماری صنعت نفت نسبت  کناناعتراض کار*



 .ان اقماری صنعت نفت نسبت به افزایش روزهای کاری وکاهش روزهای استراحت معترضندکارکن

روز استراحت، برنامه  1روز کار و  88شرکت فرآب به صورت  یکارکنان اقمار یبرنامه کار

 ریاکس شرکت یروز استراحت، برنامه کار 9روز کار و  83شرکت سازه فرافن به صورت  یکار

 ایشرکت موسسه در یروز استراحت و برنامه کار 0روز کار و 85به صورت  یصنعت باختر

 یاست که برنامه کار یدر حال نیا. روز استراحت است 1روز کار و  88ساحل به صورت 

 .شده است نیروز استراحت تدو 95روز کار و  95استاندارد از نظر وزارت نفت به صورت 

برنامه  یمنف ریپارس درباره تاث شرکت جهان یاز کارکنان اقمار یکیین،فرورد 91روز دوشنبه 

شرکت ما به  یبرنامه کار: گفت به خبرنگار رسانه ای خود یشخص یشرکت بر زندگ نیا یکار

 یزندگ ،یاقمار یروهاین یکار نیروز استراحت است و برنامه سنگ 9روز کار و  83صورت 

کارکنان  یشرکت نفت برنامه کار رمجموعهیز یها شرکت  همهدر . برده است نیآنها را از ب یشخص

 یرویاستاندارد پ نیشرکت ما از ا یروز استراحت است ول 95روز کار و  95به صورت  یاقمار

تعداد  نییسکوت کرده و تع هیقض نیاست که قانون کار درباره ا نیموضوع هم ا نیا لیدل. نکرده است

 .تها واگذار کرده اس شرکتکار و استراحت را به خود  یروزها

تعداد : گفت زین (OICO) نفت عیصنا یبردار و بهره یانداز شرکت راه یاز کارکنان اقمار یکی

روز  9روز کار کند و تنها  95کارگر  کی یوقت. ستیکار و استراحت ما اصال متناسب ن یروزها

 بلشق یروزها ریتحت تاث روز تمام 9آن  رایبرسد ز اش یشخص یبه زندگ تواند ینم گریاستراحت د

. ماند ینم یخانواده باق یبرا یوقت گریو د میببر نیرا از ب مان یصرفا خستگ دیبا امیهست و در آن ا

و وزارت  ستیما ن اراتیدر حوزه اخت ندیگو یم میرسان یمان را به گوش وزارت نفت هم م اعتراض

 .کند یشیاند مشکل چاره نیحل ا یبرا دیکار با

تعداد  یا قهیسل نییدر تع یخصوص یها شرکت ارینفت با اشاره به اخت یشرکت مل یانسانمنابع  ریمد

شرکت نفت اعم از  یاقمار یروهایبرنامه کار ن: خود گفت یکار و استراحت کارکنان اقمار یروزها

ما اصال  یعنی. هفته استراحت است 8هفته کار و  8به صورت  یمانکاریمدت موقت و پ ،یرسم

اما احتمال دارد در بخش . روز استراحت 1روز کار کند و  88که  میندار یا یراقما یروین

 1روز کار و  88شرکت نفت هم نباشد؛ مدل کار  مانکاریپ یاز شرکت نفت که حت ریغ یخصوص

 .ندارد یروز استراحت وجود داشته باشد که آنها هم به شرکت نفت ربط

 ماه حقوق وعیدی  9پرداخت  اعتراض کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم*

کارگران شهرداری مریوان اعتراضشان را نسبت به  فروردین برای باری دیگر، 91روز دوشنبه 

 .ماه حقوق وعیدی ابراز کردند 3عدم پرداخت 

بهمن و اسفند سال گذشته  ،یهنوز حقوق د :به خبرنگار رسانه ای گفتند وانیمر یشهردار کارگران

 نیو اضافه کار سال قبل از دولت طلبکارند؛ همچن یدیعالوه بر آن، بابِت عاند و  خود را نگرفته

 .نشده دارند تپرداخ یمعوقات مزد 19از آنها هنوز از سال  یتعداد

و  یسبز، پاکبان یمختلف فضا یها از صد نفر است و در بخش شیکارگران که تعداد آنها ب نیا

سخت  یروزها نیدر ا یعدم پرداخت معوقات مزد رغمیعل: افزودندمشغول به کار هستند، یپارکبان

 .میمشغول به کار هست ط،یشرا نیتر و در سخت میرو یهمچنان سر کار م ،ییکرونا



مشکل  یروزمره زندگ یها نهیدر پرداخت اجاره خانه و هز شاناز همکاران تعدادی از:آنها گفتند

 .دارند

نشده  زیوار یاجتماع نیما به حساب تام یها همیچند ماه حق ب میدان ینم:گفتند نیکارگران همچن نیا

 .است

 اعتراض کارگران شهرداری قروه نسبت به عدم پرداخت عیدی ومطالبات دیگر*

کارگران شهرداری قروه دراستان کردستان هم اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت عیدی ومطالبات 

 .دیگر،رسانه ای کردند

به  یدیتومان ع ونیلیم کیفقط  مانکاریپ:رسانه ای گفتند فروردین آنهابه خبرنگار 91روزدوشنبه 

 .پرداخت می کرد یدیتومان ع ونیلیاز سه م شیب دیکه طبق قانون بادر حالیکه .است ختهیحساب ما ر

سبز مشغول به  یو فضا یمختلف پاکبان یها در بخشو تعداد آنها حدود صد نفر استکه این کارگران 

و  میو اضافه کاِر سال گذشته از کارفرما طلبکار یرصِد جمعه کارد 5بابت :افزودندکار هستند،

 .ما پرداخت شود یمطالبات مزد نیقرار است ا یچه زمان ستیمشخص ن

 81حمله به امنیت شغلی کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان به بهانه  پیشگیری از ابتال به کووید *

قرارداد کارگران را  91از ابتال به کووید  مدیریت کارخانه ذوب آهن اصفهان به بهانه پیشگیری

 .ماهه کاهش داد 5ازیکساله به 

 :در اطالعیه مدیریت امور اداری کارخانه ذوب آهن آمده است

در  زیشرکت ن نیکرونا ا یماریب وعیش لیخاص بوجود آمده در سطح کشور به دل طیبه شرا تیعنا با

محدود نمودن ساعات  ایاز جمله عدم حضور و  یتاقداما یاز ابتال همکاران گرام یریشگیپ یراستا

ساالنه پرسنل جهت عقد قرارداد در زمان  یابینمود، که به تبع آن امکان ارزش ییکار پرسنل را اجرا

پرسنل قبل از انعقاد قرارداد و به منظور  یابیبه لزوم ارزش تیلذا با عنا. است دهیمقرر محقق نگرد

و مقررات  نیکه امکان انعقاد قرارداد بر اساس قوان یپرسنل هید کلوقفه در امور، قراردا جادیعدم ا

انشاله پس از . گردد یم دماهه منعق 5فرض با مدت محدود  شیشرکت با آنان وجود دارد به صورت پ

 .اصالح گردد طیمدت قرارداد افراد واجد شرا یابیو فراهم شدن امکان ارزش یفعل طیخروج از شرا

 سایت سندیکای فلزکار مکانیک:منبع اصلی خبر

 !گناه طمع ورزی و تصمیمات غیر مسئوالنه تان را به گردن مردم نیندازید*

که کرونا هم هست  یبه امروز یوا دیچرخ یآن زمان که کرونا نبود نم. چرخد یمردم نم یچرخ زندگ

 .آنها را هم گرفته است یزندگ کهیآب بار یو جلو

 رونیباران خورده ب یها مثل قارچ اهایو ماف شود یمعلوم م ها کنینقش باز یقتو ایماف یدر باز

 .است یباز« ندارد»شهر،  شهیتبر به دست گرفتن و زدن به ر زنند، یم

رفتن از  رونیب یبه دست گرفتن و محکوم کردن مردم برا کروفونیکرونا، م یهم در ماجرا حاال

 .کروناست یخانه، ندارد ماجرا



خانه . اند خورده بیاز ج ستندین ریکه حقوق بگ ییآنها ژهیسه هفته است مردم به و. است یلخا ها بیج

 دییگو یم. کارگر به سر ساختمان نرود دییگو یم. مغازه را ببند دییگو یم. خرج دارد، برج دارد ینینش

 .دیرا بده شان یهللا خرج زندگ باشند، خوب بسم کاریآزاد فعال ب یها شغل

. کاالها باال رفته است متیق. است دهیهزار تومان رس 90 یکیدالر به نزد. خرج دارد یخدا زندگ به

 تیوضع. بخورند توانند یکه نم یمردم در خانه آب خال. کرده است دیرا سف یگران یرو یگوجه فرنگ

 .شده است یکشور الکچر نیساده هم در ا یاست که غذاها یا هم به گونه

 کیبه  لیتبد ها یلیخ یآبگوشت برا کیحاال خوردن  کردند یم ین قوندارها، با آبگوشت ت یزمان

 .حسرت شده است

مردم را  یزندگ نهیهز شود ینم ای دیتوان یاگر نم. تا آنها در خانه بمانند دیمردم را بده یزندگ خرج

 .دیآنها را مقصر جلوه ده دینکن یپس سع دیبپرداز

 حیتفر یکه برا ییآنها ایسفر بستند  لیکه بار و بند ستندین ییمنظورم از مردم آنها. ندارند یگناه مردم

 کی یاست که مجبور هستند برا یینه ،منظور من از مردم آنها کنند یم یگرد ابانیخ یگذران و خوش

 .دلقمه نان، صابون کرونا گرفتن را به تن بمالند تا شرمنده زن و بچه خود نشون

تصور . بدتر از کرونا گرفتن است شان یزندگ یفعل تیضعو. اند نشسته اهیبا کرونا به خاک س یبرخ

 .اند قبل خود را هم نگرفته یها ماه یها که حقوق ها یزمانه هستند برخ نیدر ا دیکن

روز از کجا  86به حقوق آخر شب کارفرما بود، حاال بعد از  اش یکه دل خوش یساختمان کارگر

 نیاش را تام بازارش از کجا نان زن و بچه یکسادمترو با  ای ابانیبخورد؟ دستفروش گوشه خ اوردیب

 کند؟

کمر کرونا را  میخواه یاگر م. روم یروم ای میزنگ باش یزنگ دیبا ای شود یدوال دوال نم یسوار شتر

اسباب  دیبا میدر خانه بمان دیخواه یاگر م. میباش را داشته که کم توان است یقشر یهوا دیبا میبشکن

مردم در زمانه  یعاد یشلوغ و زندگ یمنتظر شهرها دیاگر نه که با. دیهم کندر خانه ماندمان را فرا

 .آن ساخته شود یبرا یو آمپول یقرص یتا وقت میکرونا هست، ما هست. میکرونا باش

نه  میکن رونیکرونا را ب یایماف دیما با یباز ینجایدر ا. واضح است اریکرونا و ما بس یباز

 .اند المذهب شده روسیو نیا یدبازرن ریکه درگ یشهروندان ناآگاه

. چرخد یمردم نم یچرخ زندگ. ندارند یا آنها چاره. دیرا به تن شهروندان نزن یتیمسؤول یتبر ب نقدریا

 یزندگ کهیآب بار یکه کرونا هم هست و جلو یبه امروز یوا دیچرخ یآن زمان که کرونا نبود نم

 .آنها را هم گرفته است

 فروردین 91رسانه ای شده بتاریخ 

 81به عملکرد صدا وسیما در دوران مقابله با کووید نسبت اعتراض ناشنوایان *

جمعی از ناشنوایان کشور با انتشار مطالبی درشبکه های اجتماعی ازجمله مکتوب زیر اعتراضشان 

 :،اعالم کردند91عملکرد صدا وسیما در دوران مقابله با کووید  را نسبت به عملکرد

 ،یمل ۀآنکه رسان یب. میمان یهم در خانه م انیما ناشنوا م،یار است در خانه بمانروزها که قر نیا

ما کودکان ناشنوا هم در خانه  م،یروزها که قرار است در خانه بمان نیا. باشد دهیشیما اند یبرا یریتدب



که کرده باشد چرا  یما مناسب ساز یبرا یکودک و کارتون ۀبرنام ،یمل ۀآنکه رسان یب. میمان یم

 .کودک است ۀبدون مترجم زبان اشار شانیها برنامه

ما  یبرا یدرس یآموزش یها برنامه ،یآنکه رسانه مل یب م،یمان یدانش آموزان ناشنوا هم در خانه م ما

 .و بدون مترجم زبان اشاره است سیرنویها بدون ز همه برنامه. کرده باشد یساز مناسب

 ۀآنکه رسان یب. میمان یناشنوا هم در خانه م یها ما خانواده ،میروزها که قرار است در خانه بمان نیا

خانه ماندن، مثل  یدر راستا رانیسرگرم کردن مردم ا یبرا بخش یمختلف شاد یها برنامه ،یمل

که ما هم  باشدانگار مهم ن. کرده باشد یساز ما مناسب یرا برا شیها گفت و گو و سرلار یها برنامه

اگرچه به . میستین یمل ۀاز مخاطبان رسان یجزئ ران،یا ۀدرصد جامع ۵ما، انگار  ای م،یسرگرم باش

 یشاداب یرا برا یجذاب یها یما خودکفا شده و استندآپ کمد انیاز رسانه، ناشنوا تیها محروم مدد دهه

 ستندین یمجاز یو فضا نترنتیدر ا ان،یناشنوا ۀاست که هم نیدرد ا. کنند یم دیخود تول ۀجامع یۀروح

 .است ونیزیآنان تلو یبرا یها منبع اطالعات و سرگرمو تن

 ،یمل ۀآنکه رسان یب. میمان یما افراد ناشنوا در خانه م م،یروزها که قرار است در خانه بمان نیا

 انیناشنوا یمربوط به آن را برا یکرونا و نکات بهداشت روسیمربوط به و ۀاطالعات به روز شد

هم  یاریخود جوش به  یافراد ان،یناشنوا ۀجامع انیباز از م زیبحران ن نیدر ا. کند یمناسب ساز

 یکار. دهند یقرار م گریهم د اریدر اخت یرانیا ۀشتافته و اطالعات مربوط به سالمت را به زبان اشار

است  نیباز هم درد ا. رسانه است نیا فیوظا ۀطیدر ح یمل ۀبودجه در رسان صیکه با توجه به تخص

 .ستندین یمجاز یو فضا نترنتیر اد ان،یناشنوا ۀکه هم

اخبار توسط مترجمان نامترجم  ۀترجم ۀدر نحو ،یمل ۀآنکه رسان یب. میمان یافراد ناشنوا در خانه م ما

حدس  ستند،یزبان اشاره ن یکه حت یینظر کرده باشد و ما به ناچار اخبار را از ادا اطوارها دیخود تجد

ما افراد ناشنوا . ندشو یو مهم محسوب م یفور ی، اخباردوران بحران نیکه در ا یاخبار. میزن یم

روزها هر  نیا. میکن یکه اخبار متناقض به ما وارد کند را گوشزد م یبیآس یول. میمان یهم در خانه م

قدم  کی دیما با ییاصالحش گو یبرا یول رسد یخبر به دست ما م نیا کند، یمنتشر م یخبر ینهاد

 یپس حواسمان به درست. کند  ترجمه مانیاز دوستان خودمان برا یکیا تا خبر غلط ر میبردار شتریب

 .باشد میریگ یکه م یمیو تصم میده یکه م یخبر

ما دوستان شنوا . مینه ینم یمرز وقع نیو به ا میمان یمشکالت، ما افراد ناشنوا در خانه م نیا ۀهم با

و  میرسان یدرست را به اطالع هم م و اخبار میرا دار گریکدی ۀکه دغدغ میدار یاریبس یو ناشنوا

شهرها و  ۀناشنواها و در هم ۀبه هم ایآ نکهیهمواره نگران از ا یول میکن یترجمه م گریکدی یبرا

 .نه ای رسد یها م استان

بر ناکار  یاعتراضمان مبن یاثربخش دیرا با ام نهیدوران قرنط نیتا ا. میمان یافراد ناشنوا در خانه م ما

 کیکه در دفعات گذشته، منجر به دفاع  یاعتراض. میسر کن یمل ۀدر رسان یکنونمترجمان  یآمد

 .معترض شد انیو متهم کردن ناشنوا یمل ۀمترجمان در رسان ۀطرف

در  ،یمل ۀآنکه رسان یب. میمان یما افراد ناشنوا در خانه م م،یروزها که قرار است در خانه بمان نیا

  .ما بماند ۀخان

در  انیدانشجو لیتحص یادامه  یکشور در رابطه با چگونگ انیدانشجو یفصن یشوراها مواضع*

 کرونا وعیش تیوضع



بحران،  تیریدر مد نیمسئول یها یریتدب یکرونا در کشور، ب روسیو وعیش به توجه با

کشور، ناممکن بودن  یآموزش نیوزارت علوم و مسئول یجانیمتناقض و ه یها یریگ میتصم

درس  یها زودهنگام کالس ییو برابر در کشور و احتمال بازگشا تیفیا کب یمجاز آموزش یریگ شکل

 ،ینهاد یها یکشور ضمن محکوم کردن قاطعانه ناهماهنگ انیدانشجو یصنف یوراهاها، ش دانشگاه

از اقشار و اصناف براساس  یاقتصاد تینهاد دولت، عدم حما تیانتشار اخبار کذب و عدم شفاف

بحران، رفع  ی کپارچهی تیریوزارت علوم در مد یناتوان ن،یات متخصصگرفتن نظر دهیناد ات،یواقع

 ان،یخود را به اطالع دانشجو ییها؛ مواضع نها به دانشگاه ماتیمبهم تصم ضیتفواز خود و  فیتکل

 .رسانند یامر م نیو مسئول انیدانشگاه

 ۸۸-۸۹ یلیرم تحصمواجهه با ت یدر مورد چگونگ یریگ میکه تصم میده یتذکر م نیبه مسئول دایاک

باشد و  یکشور و مقامات آموزش نیاز جانب مسئول یو دستور یزیصرفا به صورت تجو تواند ینم

در . اعمال شود  ییدانشجو یصنف یها در شوراها آن ندگانینما قیاز طر انینظر عموم دانشجو دیبا

اخذ  یعموم یاه یبر نظرسنج یو مبتن ییو شورا میبه صورت مستق یینها یریگ میهر صورت تصم

 .گرفته خواهد شد( بر انحصار آرا آنان  یاما نه مبتن ندگانیبا لحاظ نظرات نما)  انیشده از دانشجو

 یکشور در رابطه با چگونگ انیدانشجو یصنف یامضا کننده مواضع شوراها یصنف نیفعال و شوراها

  :کرونا وعیش تیدر وضع انیدانشجو لیتحص یادامه 

 ریکب ریام یاه صنعتدانشگ یصنف یشورا .۱

 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۲

  زیسهند تبر یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۳

  شمال یدولت ریدانشگاه غ یصنف یشورا .۴

  سبزوار نینو یها یدانشگاه فناور یصنف یشورا .۵

  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یصنف یشورا .۶

  النیدانشگاه گ یصنف یشورا .۷

  رازیش یدانشگاه صنعت یصنف یشورا  .۹

 مدرس تیدانشگاه ترب یصنف نیفعال .۸

 دانشگاه گرمسار یصنف یشورا .۱۱

 یسار یعیدانشگاه منابع طب یصنف یشورا .۱۱

 ریخواجه نص یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۱۲

  دانشگاه لرستان یصنف یشورا .۱۳

  دانشگاه علم و صنعت یصنف نیفعال .۱۴

 رفسنجان عصریدانشگاه ول یصنف یاشور .۱۵



  دانشگاه زنجان یصنف یشورا .۱۶

  استهبان یمرکز آموزش عال یصنف یشورا .۱۷

  هیاروم یدانشگاه صنعت یصنف نیفعال .۱۹

  زیتبر یدانشگاه هنر اسالم یصنف یشورا .۱۸

  مازندران یدانشگاه علم و فناور یصنف یشورا .۲۱

 دانشگاه دامغان یصنف یشورا .۲۱

 کرمانشاه یدانشگاه راز یصنف یشورا .۲۲

  دانشگاه سمنان یصنف یشورا .۲۳

  نیدانشگاه قزو یصنف یشورا .۲۴

 یدانشگاه خوارزم یصنف یشورا .۲۵

  گانیگلپا یمهندس یدانشکده فن یصنف یشورا .۲۶

 دانشگاه تفرش یصنف یشورا .۲۷

  کرمانشاه یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۲۹

  اسوجینشگاه دا یصنف یشورا .۲۸

 یعالمه طباطبائ یدانشکده علوم اجتماع یصنف یشورا .۳۱

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یصنف یشورا .۳۱

 اصفهان یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۳۲

 دانشگاه اصفهان یصنف یشورا.۳۳

 دانشگاه هنر تهران یصنف یشورا.۳۴

 زیدانشگاه تبر یصنف یشورا .۳۵

 واحد مالرد دانشگاه آزاد یصنف یشورا .۳۶

 نایس یدانشگاه بو عل یاز واحد ها یتعداد یصنف یشوراها .۳۷

 دانشگاه تهران یصنف یشورا .۳۹

 کازرون یدانشگاه سلمان فارس یصنف یشورا .۳۸

 دانشگاه قم یصنف یشورا .۴۱

 اراک یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۴۱



 دانشگاه زابل یصنف یشورا .۴۲

 دانشگاه فسا یفصن یشورا .۴۳

 زدیدانشگاه  یصنف یشورا .۴۴

 یلیدانشگاه محقق اردب یصنف یشورا .۴۵

 دانشگاه الزهرا تهران یصنف نیفعال .۴۶

 دانشگاه مراغه یصنف یشورا .۴۷

 دانشگاه گناباد یصنف یشورا .۴۹

 دانشگاه شاهد یصنف یشورا .۴۸

 پلدختر یمرکز آموزش عال یصنف یشورا .۵۱

 قم یانشگاه صنعتد یصنف یشورا .۵۱

 ...شود یم یبه روز رسان ستیل

 جان باختن کارگر یک کارخانه پاکدشت زیر دستگاه پرس*

در استان تهران  بدلیل  شهرستان پاکدشت منطقه فرون آباد یاز کارخانه ها یکیساله  51یک کارگر 

 .سقوط دستگاه پرس برویش در دم جان باخت

 و کابل برق میدستگاه ساخت سامین زیر ساله یک کارخانه ور 06له شدن نگهبان 

دراستان تهران براثر  نیشهرستان ورام منطقه باغ خواص یها نهاز کارخا یکیساله 06یک نگهبان 

 .رویش جانش را ازدست داد و کابل برق میدستگاه ساخت سسقوط 

 یاتاقک نگهبان ساوجبالغ در آتش سوزی باغ یک نگهبان زنده زنده سوختن *

 دراستان البرز شهرستان ساوجبالغ  ر منطقه عرب آباد بخش چهارباغباغ د کی ساله 54یک نگهبان 

 .جانش را ازدست داد یاتاقک نگهبان در آتش سوزی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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