
 9911فروردین ماه  02اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

برای برخورداری  کرمانشاه یو شهردار یرانندگان اتوبوس شهر کرمانشاه مقابل استاندار اتتجمع -

 89سال از حق بیمه بیکاری ویارانه 

کننده  یماسک و مواد ضدعفوننسبت به کار بدون  جنوب شرق زاهداناعتراض کارگران راه آهن  -

 پرداخت مطالبات وعدم

پروتکل  نسبت به عدم اجرای و مسکن سمنان نیزم یحفاظت سازمان مل گانیاعتراض کارکنان  -

  ییکرونا

 اطالع رسانى تعدادى از فعالین كارگرى شهر سنندج -

 !شود؟ ینم یشامل حال کارگران ساختمان« کرونا یکاریب مهیب»چرا  -

 روسیاز ابتال رانندگان خطوط به و رانهیشگیشرکت واحد نسبت به اقدامات پ تیریمد یتوجه یب -

  کرونا

 68کوویدابتال به  خطر در معرض تهرانبار و تره وهیم نیادیهزار کارگر م61 -

ووظایف  68ن،شالیکاران وخانواده هایشان به کووید برنجکاری،خطرابتالی کارگراشروع فصل  -

 دولت منجمله وزارت جهاد کشاورزی

برای برخورداری  کرمانشاه یو شهردار یرانندگان اتوبوس شهر کرمانشاه مقابل استاندار اتتجمع*

 19از حق بیمه بیکاری ویارانه سال 

برای برخورداری از حق  اهرانندگان اتوبوس شهر کرمانشفروردین،جمعی از  02روز چهارشنبه 

 .شدند 68ماهه کارشان در راستای ماقبله با کووید  0بدلیل تعطیلی 89بیمه بیکاری ویارانه سال 



 

ی کننده ماسک و مواد ضدعفوننسبت به کار بدون  جنوب شرق زاهداناعتراض کارگران راه آهن *

 پرداخت مطالبات وعدم

با انتشار مکتوبی (صنعت کاران لیر مانکاریپی شرکت)جنوب شرق زاهدانکارگران راه آهن 

پرداخت  کننده وعدم یماسک و مواد ضدعفوننسبت به کار بدون  زاهداناعتراضشان را 

 .مطالبات،ابراز کردند

 :دراین مکتوب از جمله آمده است

سنوات  ستندیو حاضر ن باشدیدر حال زجر دادن کارگران زاهدان م* صنعت کاران لیشرکت ر ریمد

 .دهد یکارگران قرار نم اریدر اخت یماسک و مواد ضدعفون نین را پرداخت کند و همچکارگرا

 صنعت کاران لیر یمهندس یشرکت خدمات فن علی اعظم میرگلوی بیات رئیس هیئت مدیره*

پروتکل  نسبت به عدم اجرای و مسکن سمنان نیزم یحفاظت سازمان مل گانیاعتراض کارکنان *

  ییکرونا



 نیزم یحفاظت سازمان مل گانی: و مسکن سمنان نیزم یحفاظت سازمان مل گانین از کارکناجمعی 

 .کند یرا اجرا نم یساعت کار و حضور دو سوم ژهیبو ییو مسکن سمنان پروتکل کرونا

و مسکن با توجه  نیزم یحفاظت سازمان مل گانیاز کارکنان  یتعدادفروردین، 02روز چهارشنبه 

بر حضور دو سوم  یجمهور مبن سیمعاون رئ 88فروردین  68 مورخ  62801بخشنامه شماره 

 ریمد: ،به خبرنگار رسانه ای گفتندادامه دارد 61صبح آغاز و تا ساعت  7کارکنان که از ساعت 

 . کرده است نییتع 61:02 تیلغا 7کارکنان را از ساعت  یساعت کار امکیمربوطه با ارسال پ

حفاظت  گانیپرسنل : گفت  نیز و مسکن سمنان نیمز یحفاظت سازمان مل گانیاز کارکنان یکی 

با حداکثر  فهیمجبور به انجام وظ یادار ریو غ لیتعط یدر روزها یحت یاداره کل راه و شهرساز

 .هستند روین

مربوطه جهت قطع  یشده بود دولت و وزرا وعیکرونا ش روسیکه و یامیبارها در ا نکهیتوجه به ا با

 گانیسوم کارکنان اداره شود اما در  کیدادند که ادارات و سازمانها با دستور  روسیانتقال و رهیزنج

 . نشد ییحفاظت استان سمنان اجرا

 کیو  یادار طیادارات سراسر کشور با حضور دوسوم کارکنان در مح دیطبق بخشنامه جد نیهمچن

 تیاباشد که با رع یم یبصورت نوبت بند یمرخص یاعطا ای یدورکار قیسوم کارکنان از طر

ارباب رجوع  ،یادار طیدرخصوص کارکنان، مح یبهداشت یبخشنامه فوق االشاره ، پروتکل ها

 .صورت خواهد گرفت ۳۱/۲۹۳۵۹۳۵مورخ  ۵۵۵۷۷۷بخشنامه شماره  و یوتجمعات ادار

 اطالع رسانى تعدادى از فعالین كارگرى شهر سنندج*

از  هیانه و منطبق با منطق سرماکه کارگران و زحمتکشان جامعه، عامد یطیروزها در شرا نیا 

 .بهره اند یب یو ابتدائى ترین امکانات بهداشت نیکمتر

اقدام به پخش  نیفرورد /۳و مسئوالنه امروز سه شنبه  یجمع یشهر سنندج در حرکت یکارگر نیفعال

شهر کردند که با استقبال مردم حاضر در محل روبرو  نیا نیرنشیدر سطح محالت فق یموادضدعفون

 .شد

 :پخش شده است یکه موادضدعفون یمحالت ستیل -

-کار یو فن کیکارگران مکان-رمحمدیپ-آباد یحاج-زیکم-غفور-مارستانیب ی جاده-سرینا-کوزله یکان)

 (فرح-جورآباد

 :ریشهر سنندج مطرح شده به قرار ز یکارگر نیو شرط فعال دیو بدون ق یو مطالبات فور خواست

 یروز را برا یو منطبق با استانداردها گانیرا یو خدمات درماندولت ها موظفند که بهداشت  -6

 .تک تک افراد جامعه فراهم کنند

 تمام اقشار فرودست جامعه یو ضرور هیاول حتاجیما نیتام -0

 بیآس یها هیال یالزم از طرف دولت به تمام یمنابع مال صیو تخص یکاریب ی مهیب یارائه   -0

 .جامعه ریپذ

 سنندج یکارگر نیاز فعال تعدادى



6088۹6۹68 

 !شود؟ ینم یشامل حال کارگران ساختمان« کرونا یکاریب مهیب»چرا *

به آنها تعلق  یشتیو نه بسته مع شوند یم مهینه مشمول ب یچرا کارگران ساختمان:یقیصد لیکائیم

را در چ! همه سال شاغل هستند؟ ایدارند؟ آ داریشغل ثابت و قرارداد پا ها یساختمان ایآ رد؟یگ یم

به  ینهاد چیکرده، ه دیکارگران را تشد یکاریکه بحران کرونا، رکود ساخت و ساز و ب یطیشرا

 !ست؟ین یکارگران ساختمان شتیفکر مع

کارگران  یشتینامناسب مع تیدر ارتباط با وضع یقیصد لیکائیمفروردین،02روز چهارشنبه 

 یها بسته لیاز قب یخدمات چیتاکنون ه: به خبرنگار رسانه ای گفتبعد از بحران کرونا  یساختمان

کارگران و استادکاران  ال  از طرف دولت شامل ح... و  ینقد یها کمک ،یکاریب مهیب ،یشتیمع

 . نشده است یساختمان

که در  یاجتماع نیسازمان تام 5طبق ماده : ،گفتیکارگران ساختمان یکاریب مهیدر ارتباط با ب یو

 ستیب یساختمان یها شده، مقرر شده از محل صدور پروانه ییاجرا 97مصوب و از سال  91سال 

که سه درصد است،  یکند و مابق زیدرصد وار تپرداخت شود؛ خود کارگر، هف مهیدرصد حق ب

 .پرداخت شود یاجتماع نیبه سازمان تام یکارگران ساختمان یکاریب مهیتوسط دولت بابت ب

و  ردیگ یتعلق نم یکاریب مهیب یبه کارگران ساختمان یاجتماع یها مهیمتاسفانه در قانون ب: وی افزود

 نیدر نظر نگرفته است؛ ا یکارگران ساختمان یکاریب مهیب یبرا یازیامت چیه یاجتماع نیسازمان تام

دولت به  یسهم دولت را ساالنه محاسبه و به عنوان بده مهیاست که سازمان سه درصد حق ب یدر حال

که  80مثال سال  یبرا. کند یهم از دولت وصول م تیو در نها ندک یثبت م ینفع خود در دفاتر رسم

توسط سازمان   لار اردیلیمنابع دارد، مبلغ ُنه هزار م یاعالم کرد کسر یاجتماع نیسازمان تام

 نیشده در ا فیقانون تعر09 مادهطبق ) یاز محل ارزش افزوده مربوط به عوارض ساختمان ،ییدارا

 .شد زیوار یاجتماع نیرصد سهم کارفرما به حساب تامد ستیاز ب یبابت بخش( خصوص

درصد خود را چه از کارفرما، چه از کارگر و چه  یهمواره سهم س یاجتماع نیتام:اودرادامه گفت

کارگران لحاظ  یبرا ،یکاریب مهیب لیاز قب یهمه، خدمات نینموده است با ا افتیبه حساب دولت، در

 .نکرده است

 یکاریب مهیناگوار بازهم ب طیشرا نیکه چرا در ا میپرس یم یاجتماع نیتامسازمان  سیو رئ ریوز از

 شود؟ ینم یشامل حال  کارگران ساختمان

 یدر چند ماه کارگران درصد89سال  لیدر اوا نکهیباتوجه به ا: کارگری درادامه گفتفعال  نیا

کارگران  مهید حق بدرص یکامل س افتیپرداخت نمودند و باتوجه به در یاجتماع نیاضافه به تام

تحت عنوان هفت  ستمزد،د هیبه عنوان مازاد بر ضابطه پا یادیمبالغ ز نکهیو باتوجه به ا یساختمان

که دولت پرداخت  یشده و سه درصد افتیچند سال گذشته از کارگران در یدرصد سهم کارگران ط

کارگران و دست و پنجه  ینینش کرونا و خانه یماریب وعیموجود و ش طیباتوجه به شرا زینموده و ن

که  میپرس یم یاجتماع نیسازمان تام سیو رئ ریاز وز ،ینرم کردن آنها با مصائب و مشکالت مال

 شود؟ ینم یشامل حال  کارگران ساختمان یکاریب مهیناگوار بازهم ب  طیشرا نیچرا در ا



مجلس مصوب  ندگانیکه متاسفانه توسط نما یکارگران ساختمان ماتیاز نامال گرید یکی:وی افزود

شوند و به  هبازنشست یپرداز مهیسال ب 05با  دیبا یاست که کارگران ساختمان یشده، بحث بازنشستگ

  !دیرا نخواهد د یرنگ بازنشستگ یکارگر چیه نا  یقی ب،یترت نیا

نسبت به کارگران و   یاجتماع نیدولت و سازمان تام یتوجه یب: کرداضافه  یقیصد لیکائیم

خواهد شد؛  یو اجتماع یاقتصاد ریناپذ جبران یها بیموجب بروز آس ،یساختماناستادکاران 

بهبود  یکارگران ساختمان یا مهیو ب یشتیاند که وضع مع کرده اریتاکنون تالش بس یصنف یها انجمن

 !اند نگرفته یا جهیاما نت ابدی

را خارج  یگران ساختمانکار مهیحق ب یا در بخشنامه یاجتماع نیسال گذشته، تام نیهمچن: افزود یو

مجلس، از  ونیسیکم بیو تصو یصنف یها و اعتراض انجمن یریگیداد که با پ شیاز قانون افزا

انجام ندهد   88 لاشتباه را در سا نیسازمان مجددا  ا میدواریلغو شد که ام شیافزا نیکار ا ریوز قیطر

معمول خود  مهیت درصد حق بتوان پرداخت هف یکارگران حت ،یسخت و بحران طیشرا نیچون در ا

در کشور  یاز کارگران ساختمان یکه متاسفانه تعداد قابل توجه میرا هم اضافه کن نیا دیرا ندارند و با

 .اند بهره یکامال  ب یا مهیو به خصوص در استان  کردستان از خدمات ب

در  ،یقیگفته صد از کارگران در هر استان شده است؛ به یتعداد قابل توجه یکاریموجب ب «کرونا»

 مهیهزار نفر در استان کردستان در سامانه درخواست ب9از شیکرونا تاکنون ب روسیو وعیش یپ

ا عدم یشمول  ،یاجتماع نیآنان توسط تام طیشرا یو بررس شیاند که  پس از پا ثبت نام کرده یکاریب

از  نفر1068ن کردستان در استا زین 89در سال . شود یداده م امکیبه آنان پ یمقرر افتیشمول  در

 .اند استفاده کرده یکاریب مهیخدمات ب

 چیکرده، ه دیکارگران را تشد یکاریکه بحران کرونا، رکود ساخت و ساز و ب یطیدر شرا چرا

 !ست؟ین یکارگران ساختمان شتیبه فکر مع ینهاد

که  یبحران طیشرا نیکه در ا میمجلس درخواست دار ندگانیاز دولت و نما: گفتدر ادامه  یقیصد

 نیشامل ا یکاریب مهیاند، ب شده کاریکشور ب یدر تمام استانها یدرصد کارگران ساختمان52از  شیب

و برنامه  طرحباشند و  رگذاریتاث دیکه االن با یندگانیاز مجلس و نما یهرچند بخش. کارگران بشود

هستند و بخش  نهیکرونا ارائه دهند، در قرنط یشتیو مع یکاریخروج کارگران از بحران ب یبرا

 .اند رها شده یاجتماع تیحما چگونهیبه امان خدا بدون ه ها یاز کارگران ازجمله ساختمان یاعظم

به آنها  یشتیو نه بسته مع شوند یم مهینه مشمول ب یچرا کارگران ساختمان: می پرسد انیدر پا یو

چرا در ! همه سال شاغل هستند؟ ایدارند؟ آ داریت و قرارداد پاشغل ثاب ها یساختمان ایآ رد؟یگ یتعلق م

به فکر  ینهاد چیکرده، ه دیتشد اکارگران ر یکاریکه بحران کرونا، رکود ساخت و ساز و ب یطیشرا

 !ست؟ین یکارگران ساختمان شتیمع

 روسیاز ابتال رانندگان خطوط به و رانهیشگیشرکت واحد نسبت به اقدامات پ تیریمد یتوجه یب*

  کرونا

 تیریکارگران شرکت واحد، اقدام مد یکایرانندگان به سند یشواهد و گزارشات ارسال براساس

از ابتال  یریشگیدر پ نیمسافر گاهیراننده و جا نیکاب نیکوچک ماب یلونیشرکت واحد در قرار دادن نا

 تحفاظ یبرا دینباشد؛ با شینما تیریاست و چنانچه قصد مد اثر یکرونا ب روسیرانندگان به و

تا  نیاز سقف تا کف و از طرف لونیراننده با چند متر نا نیکرونا، کاب روسیرانندگان از ابتال به و



متعدد و  یها رگاهیشرکت واحد تعم نکهیبا توجه به ا. جدا گردد نیمسافر گاهیبغل از جا یها شهیش

 .قابل اجراست یمهم به راحت نیدارد ا زین یکار کاف یروین

کرونا و  یماریبه جان باختن دو تن از رانندگان زحمت کش شرکت واحد دراثر ابتال به ب توجه با

راننده  یکشنده، متاسفانه در اقدام جدا ساز روسیو نیاز همکارانمان به ا گریمبتال شدن چهل تن د

 مشخص کایبه سند یحفظ  جان رانندگان ، شرکت واحد همانطور که درعکس ارسال یبرا نیازمسافر

 نیشود تا با هر سرفه وعطسه مسافر دهیپوش لونیراننده بطور کامل با نا نیپشت کاب  نکهیا یت بجااس

 لونیتکه کوچک در وسط نا هیفقط  یشیاقدام نما کیشود در  یریبه راننده جلوگ روسیاز انتقال و

چه معلوم است آن ارد،کرونا ند روسیاز ابتال راننده به و یریدر جلوگ یریتاث چیشده است که ه دهیکش

 .دهد یانجام م ییکارها شیو نما یو ظاهر ساز فیرفع تکل یشرکت واحد فقط برا تیریمد

به مراتب بدتر از  یبخش خصوص یها در اتوبوس تیشد که وضع ادآوری دیارتباط با نیهم در

در مخاطرات جدتر  یکش در بخش خصوص شرکت واحد است و رانندگان زحمت یملک یها اتوبوس

 .کرونا قرار دارند روسیه وابتال ب

 یریجلوگ یبرا رانهیشگیدر اقدامات پ ها یتوجه یب نیا دهد یکارگران شرکت واحد هشدار م یکایسند

بلکه باعث  اندازد یرا بخطر م شانیها کرونا نه تنها جان رانندگان و خانواده روسیاز از ابتال به و

 .شهروندان هم خواهد شد یبرا یماریب نیگسترش ا

 91کوویدابتال به  خطر در معرض تهرانبار و تره وهیم نیادیزار کارگر مه91*

از  شیاز مردم ب یادیز تیبه علت مراوده روزانه با جمع تهرانبار و تره وهیم نیادیکارگرمهزار  61

 .قرار دارند 68کووید کارگران در معرض ابتال به گرید

به خبرنگار رسانه ای  تهران نیادیاز م یکیاز کارگران شاغل در  یکیفروردین،02روز چهارشنبه 

 یکه البته ط مینداشت یخوب تیوضع یکرونا به لحاظ امکانات بهداشت وعیش ییابتدا یدر روزها :گفت

به لوازم  ازیو ن میهست ریبعد کمتر شد اما همچنان به علت ارتباط گسترده با مردم درگ یروزها

 .کنند یمراجعه م نجایبارها به ا تره تر نییپا یها متیاز مردم به علت ق یلیخ. است ادیز یبهداشت

کردن از  دیروزها توان خر نیهستند و ا یشتیها دچار مشکالت مع اغلب خانواده: افزوداو

 .ابدی یم شیافزا یشهردار نیادیبارها و م در تره تیتمرکز جمع نیرا ندارند بنابرا ها یفروش وهیم

 وظایفو 91شالیکاران وخانواده هایشان به کووید برنجکاری،خطرابتالی کارگران،شروع فصل *

 جهاد کشاورزیوزارت منجمله دولت 

که از کمبود  یکارانیشال ی، کار برا یدولت به جهاد کشاورز یاز سو یبهداشت یبا اعالم پروتکلها»

 ریرسد با منع عبور و مرور غ یبرند سخت تر شده و به نظر م یرنج م یامکانات و ادوات کشاورز

که  تالزم اس یطیشرا نیدر چن. ستین ریعمال امکان پذ زین یبوم ریها استخدام کارگران غ یبوم

 رینشاگر و دروگرو سا یروستاها به دستگاهها زیوارد عمل شده و با تجه یوزات جهاد کشاورز

 نیتام یحداقل برا ای. و کم برخوردار را دهد تیدر مناطق پرجمع زهی، کشت مکان یادوات کشاورز

 کارانیشال اآنها قرار دهد ت اریرا در اخت ازیمورد ن ی، لوازم بهداشت انییت کشاورزان و روستاسالم

 شانیاز آن در خانواده ها یو تبعات ناش یماریعالوه بر تحمل رنج برنج ، متحمل رنج ب یمازندران

 «.نشوند



مازندران ،  یتاهادر شهرها و روس یماریب نیشدن ا ریکرونا و همه گ یماریب وعیکه ش یطیشرا در

 تیمجبور هستند ، با رعا یکرده ، کشاورزان مازندران یجد بیمختلف را دچار آس یکسب و کارها

. آغاز کنند یشتریرا با دلهره و اضطراب ب یکشاورز دیاعالم شده ، فصل جد یبهداشت یپروتکلها

 نیدر ب یگذار، فاصله  یبوم ریکارگران غ یری، منع به کارگ یبهداشت نیکامل مواز تیرعا

از  یریدر جلوگ یبر آنها ، سع دیاست که وزارت بهداشت با تاک یاز جمله موارد… کارگران و 

 .دارد انییکشاورزان و روستا انیدر م یماریب نیا شتریب وعیش

 کندهیر یبا سابقه قائم شهرکه سالها به کشت برنج در منطقه کوهساران و روستا کارانیاز شالیکی 

و آغاز  یزاریشال یزمان آب تخت کردن اراض :ه خبرنگار یک رسانه محلی  گفتبمشغول است ، 

 قیبه تعو یزمان بند نیاگر ا. دارد یبستگ یکشاورز یهاه به آب چا کندهیر ینشاء برنج در روستا

 .گردد یممکن م ریغ باینشاگر برنج تقر ی، استفاده از دستگاهها فتدیب

 ایدر هنگام کندن نشاء برنج از خزانه  یانسان یرویکارگر و ن استفاده از: در ادامه اظهار داشت یو

 .است جیرا یبانک نشا امر

در روستاها ، از کمبود  یناعادالنه اقالم بهداشت عیو توز یاز کمبود امکانات بهداشت هیضمن گالوی 

 :در فصل کاشت برنج خبر داد و افزود یانسان یروین

ابوصالح ،  دیو س یکت فیو س کندهیر یز جمله روستامنطقه کوهساران ، ا یاکثر روستاها در

 .شوند یکشاورزان در فصل نشاء برنج با کمبود کارگر مواجه م

 نیا یبرا لیخانواده خود و فام یکنند و از اعضا ینشا م یو دست یبه روش سنت کارانیشال اغلب

 .اندازند یبه خطر م زیآنها را ن یسالمت یفعل طیمسئله در شرا نیکنند که ا یمنظور استفاده م

جدا شده از خزانه ، استفاده از  یتوجه به محدود بودن زمان نشا و کوتاه بودن عمر بوته ها با

 .است ریناپذ زیگر یبوم ریکارگران غ

 یساقه ها: ممکن دانست و اذعان کرد ریکارگران در زمان نشا را غ یمتر 0فاصله  تیرعا یو

و منظم  یفیکاشت رد یشوند و کارگران مجبورند برا ینشا م از هم یمتریبرنج در فاصله چند سانت

به  نتعداد کارگرا یمتر 0فاصله  تیرعا یبرا. و با فاصله کم حرکت کنند گریکدیبرنج ، در کنار 

کار زمان صرف شده را چند برابر  نیشود که ا یبه آنها واگذار م یشتریرسد و مساحت ب ینصف م

 .گردد یجدا شده از خزانه م یرفتن بوته ها نیب کند و منجر به زرد شدن و از یم

با : نمود و افزود فیتوص یو بهداشت یمقرون به صرفه ، علم یبرنج را روش زهیکشت مکانوی 

نشاکار به  یدر قائم شهر ، اگر دستگاهها یزاریشال ینهایاغلب زم یساز کپارچهیو  حیتوجه به تسط

توانند از روش  یم زین ردخ کارانیشال ی، حت ردیبگ در دسترس کشاورزان قرار یوفور و تعداد کاف

از  ی، از تبعات ناش دیتول زانیم شیها و افزا نهیاستفاده کنند تا عالوه بر کاهش هز زهیکشت مکان

 .مصون بمانند یماریب وعیش

از  شیرغم داشتن ب یعلواست  یدر منطقه فرح آباد سار که مازندران کارانیشال ازگرید یکی

 نیهزار هکتار زم02از  شیب: گفت ،کارد یبرنج م ی، سالها به روش سنت یکشاورز نیهکتار زم1

 یوجود دارد که صاحبان آنها به علت کمبود دستگاهها ایاطراف جاده در یدر روستاها یزاریشال

 .برنج بکارند ینشاگر مجبورند به روش سنت



: ،افزودداردمجاور خود خبر  یروستاها کارانیچمازک است و از مشکالت شال یاو که ساکن روستا

دستگاه نشاگر  دیخر یتوان مال. …آباد و  ی، چمازک ، سمندک و حاج نکید یروستاها کارانیشال

دو  ای کیدورتر  یدر روستاها. دستگاه نشاگر وجود ندارد کی یچند روستا حت نیرا ندارند و در ا

 .رسد ی، نوبت به ما نم یزاریشال یانهیتقاضا و وسعت زم یحجم باال لیدستگاه وجود دارد که به دل

در  یآالت کشاورز نیماش عیو توز دی، نسبت به خر یجهاد کشاورز یتوجه یاز ب هیضمن گالوی 

 یداریچمازک خر یرا در روستا نیدستگاه کمبا نیکه اول یبنده به عنوان کس: منطقه اظهار داشت

آن را  ولتنطقه بخرم ، به شرط آنکه دم کارانیشال ازین یبرا زیدستگاه نشاگر ن کیکرد ، حاضرم 

 .ما بگذارد اریو ارزان تر از بازار آزاد در اخت دیبا سوبس

 گریرا از د یبوم ریو باال بودن دستمزد کارگران غ ی، کمبود کارگر بوم یسارو کاریشال نیا

مزد کارگر روز52در فصل کاشت برنج ، روزانه از : دانست و افزود ایمشکالت کشاورزان جاده در

 زا میشو ی، مجبور م ینبودن کارگران بوم لیکه به دل میکن یکارگر در بانک نشا استفاده م02و 

 .میاستفاده کن یو بهشهر یکارگران گرگان

. هزار تومان است 652هزار تومان و کارگران مرد  622کارگر زن حدود  کیروزانه  دستمزد

 .است شتریمبالغ ب نیاز ا یکنند حت یم بانک نشا کار ایکه در محل خزانه  یدستمزد کارگران

بنده با هکتار  کهیدر حال. دهد یبه ما م( اوره) دیکود سف سهیک 0ساالنه فقط  یو جهاد کشاورز دولت

 .کنم یمصرف م دیکود سف لویک022از  شی، ساالنه ب یزاریشال نیزم

 یاقالم بهداشت گرید از طرف. دیکن تیرا رعا یبهداشت یکه پروتکلها ندیگو یطرف به ما م کی از

ماسک و دستکش و مواد  دنیخر یبرا ریاخ یدر روزها. ردیگ یکشاورزان قرار نم اریدر اخت

 یکه حت یکشاورزان. نکردم دایگذاشتم اما پ رپایرا ز یسار یاز داروخانه ها یاریکننده بس یضدعفون

توانند آنها را در  یچگونه م کنند ، هیرا ته یتوانند اقالم بهداشت ینم شانیخود و خانواده ها یبرا

 !کارگران قرار بدهند؟ اریاخت

akhbarkargari2468@gmail.com 
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