
 2911فروردین ماه  12اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

 

 کارگران  99تومانی سال 6245381پایان نمایش شورای عالی کار با تعیین حداقل دستمزد -

با در نظر  ۹۹نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال  نییشده تع نییتع شیو از پ یتکرار یویسنار -

 دیرس انیگرفتن منافع دولت و کارفرما بپا

 ارانیشهرستان کام یکارگران و استادکاران ساختمان یانجمن صنف یاعتراض نیراخوان کمپف -

 :یکارگران ساختمان یاعتراض نیاهل سقز، از کمپ یفعال کارگر یمحمود صالح تیماح -

  کرونا روسیو وعیاعتراض به ش انیدر جر یتیامن یروهایبه دست ن انیکشتار زندان:و بین المللعف -

 سکوت در مقابل ظلم جرم است:یصالح محمود -

 کباریدستکش  یکرونا بجا روسیاز ابتال به و یریشگیپ یناکارآمد شرکت واحد برا تیریمد -

 !کار به رانندگان داده است یمنیمصرف دستکش ا



با کارکردن بدون تجهیزات بهداشتی   ها نینزب  پمپهزار کارگرحداقل حقوق بگیر  611ابتالی  خطر -

 الزم

 شعارها و وعده های توخالی مسئوالن طراز اول کشور و وضعیت دردناک کارگران روز مزد -

 و صد ونیلیچهار مبهبود یافته را برای دریافت هزینه  69کوویدی  کوثر کرج مارستانیب -

 گروگان گرفت یومانتهزار

 کارگران  11سال  تومانی2295311تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار با پایان نمایش*

 شینمابه  99فروردی  81جلسه اش بتاریخ  نیکمیو نود و  ستیدو شورای عالی کار با برگزاری

 .تمه دادتومان خا 6245381درصدی  بقرار  86با افزایش  کارگران 99حداقل دستمزد سال  نییتع

درصدی  36در صد نرخ تورم رسمی  51بدین ترتیب شورای عالی کار حداقل دستمزد را معادل 

 مزد واقعی وقدرت خرید کارگرانبعبارتی دیگراعالم شده از طرف بانک مرکزی افزایش داد و

 .حد سال گذشته باقی نماند وبازهم کاهش یافت مطابق ارقام رسمی هم در

 :با نمایش پشت صنحه دگان قالبی کارگرانخریدن آبرو برای نماین

 :حصول اجماعخاتمه جلسه بدون  -6

 ندگانیو ظاهراً نما افتهیجلسه بدون حصول اجماع خاتمه  نیا» :ایلنا،خبرگزاری وابسته به خانه کار

 «.صورتجلسه نشده اند یحاضر به امضا یکارگر

 :بهم ریختن مرز حداقل دستمزد وحقوق ماهیانه -8

را  ارقام حق خواروبار،حق اوالد وحق مسکن 99اعالم رقم شرم آور حداقل دستمزد سال  همزمان با

واعالم رقم های باالی  ماهیانه بهم ریختن مرز حداقل دستمزد وحقوق هم بمیان کشیده اند تا با

 .وفریبکاریشان را تکملی کنندهزار تومان به چشم کارگران خاک بپاشند 8511111

با در نظر  ۹۹نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال  نییشده تع نییتع شیز پو ا یتکرار یویسنار*

 دیرس انیگرفتن منافع دولت و کارفرما بپا

حداقل دستمزد  نییتع شیکار،  نما ماه در ساختمان وزارت نیفرورد ستمیساعات شب ب نیآخر در

تمام و کمال منافع  تیرعادرجهت  ییگرا دولت و کارفرما با نام سه جانبه ندگانیکارگران توسط نما

. دستمزد پرونده اش بسته شد یدرصد۱۲ شیبا افزا یکارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصد

فاصله  ریچند دهه اخ یدرط کاهایو سند یمستقل کارگر یهرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل ها

 یگز با اضافه کردن چند برابرو هر دهیسر به فلک کش  ،یزندگ یها نهیهز نیتر دستمزدشان با  حداقل

 ندگانینماکه نه  یمضحک سه جانبه گرائ شیکرد اما با نما میفاصله را ترم نیا توان یمزد هم نم

 هیدر مقابل صاحبان قدرت وسرما شان یاست و نه تعداد را یمنتخب جامعه کارگر شیکارگر

در جامعه خرد  یریگ میمرجع تصمبه جامعه القا کنند که  خواهند یم شینما نیاست و با ا رگذاریتاث

دستمزد  نرخجلسات  نییو اجازه شرکت در تع یکارگر ندگانینما نیبه باور ما انتخاب ا. است یجمع

 قیجامعه را از حقا یها است تا بتوانند افکار عموم رسانه یبرا یو پوشش شیکارگران فقط نما انهیسال

 یمشقت بار زندگ تیگذشته وضع یها م سالتما  یدر ط رایز. کارگران دور کنند شتیاسفبار مع

 .تلخ است تیواقع نیکارگران نشانگر ا



 نینرخ بنز یسه برابر شیو افزا رفتن ارزش الار نیازب میاندازیسه سال گذشته ب نیبه هم ینگاه اگر

باعث   ران،یو مزدبگ دستانیو اقالم مورد مصرف ته نیسرسام آور امالک و زم یگران  کشبه،ی

و صدها شهر درکشور شد که با  ها ابانیدر خ دستانیو اعتراض ته ۹۹و  ۹۹ماه  یاعتراضات د

و بازداشت  نیاز  معترض یادیباختن  تعداد ز و ضدشورش منجر به جان یتیامن یها یروین سرکوب

 طیبوده است شده و براساس شرا کارانیکه اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و ب گریهزاران تن د

که  اردتعجب و تامل د یجا. را از دست داده اند دشانیکارگران تا هفتاد درصد قدرت خربوجود آمده 

هم موافقت کرده  یدرصد۲۱ شیگذشته با افزا یها در سال یکارگر یشیساز و فرما دست ندگانینما

را امضا  ۹۹امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد  یمنتخب دولت ندگانیهرچند که نما. اند

اند  آمده تاهو کو دهیکنار کش یعدالت ادار وانیو د هیبه قوه قضائ تیو درحال حاضر با شکا اند نکرده

 .کارگران نخواهد داشت یبرا یو دستاورد جهینت یقبل اتیکه البته قطعا چون شکا

است و در  یانحراف افکار عموم یبرا یخوب یویبه ظاهر دلسوز سنار ندگانینقش نما یفایا نیا اما

و حق اعتراض که تنها ابزار  کنند یکارگران دور م یشتیاسفبار مع تیرا از وضع یعموم واقع افکار

باز هم  وباشد را کمرنگ خواهد کرد  تواند یدستمزد م ینرخ واقع نییکارگران در تع یقدرت و صدا

  .کند یاعتراض کارگران را خاموش م یصدا یتا مدت.... میباش جهیمنتظر نت یبا خواندن نوا

  نرخ دستمزد هم نییدر اعتراض به تع یحت یبه اصطالح کارگر ندگانینما نیا نکهیامر ا تیواقع 

 چیگذشته ما نه تنها ه یها تمام سال یچرا که درط برند،یرا به جلو م هیمنافع صاحبان قدرت و سرما

وشته ن چندبلکه در کل به . میا دهیند نهایاز اعتراضات کارگران از ا یتیو حما یفراخوان اعتراض

داده و کارگران را با  تیرضا یحکومت یدولت یها بونیاز تر یتو خال یو شعارها یاعتراض

 .اند رها کرده گرید یسال یمشکالتشان برا

 میتوان یم کاهایو سند یکارگر یمستقل  واقع یها تشکل جادیکارگران تنها با اعتراضات مستمر و ا ما

و اضافه کردن ساعات  مانیها تر کردن سفره رگز با کوچکو ه  میکن دایپ یاسفبار رهائ طیشرا نیاز ا

کارفرماها و  بیموجود فقط ج طینخواهند کرد و تحمل شرا یرییتغ  مان یزندگ شتیمع طیشرا یکار

 .را پر خواهد کرد داران هیسرما

 داوود رضوی

 اناریشهرستان کام یکارگران و استادکاران ساختمان یانجمن صنف یاعتراض نیراخوان کمپف*



 

 طیکرونا و شرا روسیو وعیش م،بایرسانیم یبه اطالع کارگران و استادکاران ساختمان لهیوس نیبد

فرا  نیکمپ نیاز ا تیاسفناک،کارگران را به حما طیشرا نیکارگران،در اعتراض به ا یشتینامناسب مع

 ذکاغ یرا رو یگرسنگ_یعنی_شتیمع_نیتام_بدون_نهیقرنط#هشتگ  توانندیکارگران م.میخوانیم

 .بفرستند ریز یدیآ یرا برا ریو تصاو رندینوشته و با اعضا خانواده خود عکس بگ

@anjoman15 

 ارانیکام یکارگران و استادکاران ساختمان یانجمن صنف رهیمد اتیه

 :یکارگران ساختمان یاعتراض نیاهل سقز، از کمپ یفعال کارگر یمحمود صالح تیماح*



 

 روسیو وعیاعتراض به ش انیدر جر یتیامن یروهایبه دست ن انیکشتار زندان:عفو بین الملل*

  کرونا

بر اثر اقدامات  یزندان ۶۹که حدود  رود یآن م میکرده، ب افتیدر الملل نیکه عفو ب یاطالعات به بنا

اعتراضات به منظور  نیکشته شده باشند؛ ا انیسرکوب اعتراضات زندان یبرا یتیامن یروهایمهلک ن

 .ها بر پا شده بود کرونا در زندان روسیو وعیدر مورد ش یابراز نگران

 ییدست کم در هشت زندان در نقاط مختلف کشور به برپا یهزاران زندان ر،یاخ یروزها در

اعتراضات با  نیاند؛ ا کرونا اقدام کرده روسیها به و زندان یاز آلودگ یابراز نگران یبرا یاعتراضات

 .مواجه شده است یتیامن یروهایواکنش مرگبار مأموران زندان و ن

 یآور برا مهمات مرگبار و گاز اشک یریکارگ به ده،یمنبع موثق رس نیکه از چند ییها گزارش به بنا

 کیدست کم در . منجر شده است یزندان 45زندان به جان باختن  نیسرکوب اعتراضات در چند

رود که  یاند و احتمال م پرداخته کنندگان در اعتراضات وشتم شرکت به ضرب یتیامن یروهایزندان، ن

 .اقدامات جان باخته باشد نیبر اثر ا انیاز زندان یکی



: دیگو یم الملل، نیعفو ب یقایو شمال آفر انهیخاورم ی منطقه تیریمعاون مد ،یالطحاو انایدا

در  انیپاسخ دادن به مطالبات مشروع زندان یبه جا ران،یها و مسئوالن ا مشمئزکننده است که مقام»

به  راداعتراض اف یخاموش کردن صدا یبرا گریکرونا، بار د روسیمورد محافظت شدن در برابر و

  «.اند کشتار آنان اقدام کرده

 یدر مورد شکنجه و جان باختن افراد زندان یمستقل قاتیتحق بالفاصله که دارد ضرورت» او گفته به

اعالم شود که  دیبا یتیامن یروهایبه ن. ندریانجام شود، تا مسئوالن و مسببان مورد محاکمه قرار گ

که  یانیکردن زندان ترا بالفاصله متوقف کنند و از مجازا یرقانونیمرگبار و غ هیاستفاده از قوه قهر

 «.کنند یاند خوددار از حق سالمت خود شده یخواهان برخوردار

 لیرا که صرفاً به دل یکسان خواسته است تا همه رانیها و مسئوالن ا به عالوه از مقام الملل نیب عفو

با . آزاد کنند دوشرطیو بدون ق درنگ یاند ب شان به زندان افتاده از حقوق زیآم مسالمت یبردار بهره

 تیاز آزاد کردن اکثر یرانیا نها و مسئوال مقام ه،یدر مراحل اول انیاز زندان یوجود آزاد کردن تعداد

ها و  مقام. اند دها نفر از آنان همچنان در زندان ماندهاند و ص کرده یخوددار یدتیعق انیزندان عیوس

در برابر  رتریپذ بیآس انیمنتظر محاکمه و زندان انیآزاد کردن زندان دیبه عالوه با رانیمسئوالن ا

  .کرونا را مد نظر قرار دهند روسیو

 سکوت در مقابل ظلم جرم است:یصالح محمود*

به تکاپو افتاده اند تا چند  یدست و پا تمام جامعه جهان یغول ب نی، ا 69 دیروزها با آمدن کوو نیا

تنها  انیم نیاما در ا. دست و پا پنهان کنند یغول ب نیزنده بمانند و خود را از دست ا شتریب یصباح

امن و بدور از استرس از  یتوانند جا یبه زنده ماندن ندارد و نم یدیام چیهستند که ه یاسیس انیزندان

 هیو درشت قوه قضائ زیماه است که مسئوالن ر کی. ابندیخود ب یدست و پا را برا یغول ب نیدست ا

 یزندگ رانیاما ما که در ا. آزاد شده است یهزار نفر زندان 611کنند که تعداد  یسانه ها اعالم مدر ر

است که  نیمهم ا ارینکته بس. آزاد شده باشند یاسیس انیکه زندان میهنوز مشاهده نکرد میکن یم

در تمام کشورها  یاسیس انیدانند که زندان یم یسازمان به خوب نیحقوق بشر ا تهیازمان ملل و کمس

کنند و  یزندان سپر یها لهیسالها پشت م دیمرتکب نشده اند که هر کدام از آنها با یگونه جرم چیه

ظلم  نیمقابل اسازمان چرا در  نیحقوق بشر ا تهیو کم مللسازمان . کانون خانواده آنها از هم بپاشد

 هیحقوق بشر آن سازمان ما تهیسکوت کرده اند؟ سازمان ملل و کم یاسیس انیآشکار در حق زندان

نشان  ط،یشرا نیسازمان، در ا نیحقوق بشر ا تهیسکوت سازمان ملل و کم. هستند یننگ جامعه بشر

 یضد بشر یظام هابلکه ابزار دست ن. به حقوق بشر ندارند یطرب چیاز آن دارد که آن سازمانها ه

 تیننگ بر شما باد که بنام حقوق بشر فعال. کنند یم یآن نظام ها انسانها را قربان یبقا یهستند که برا

 .دیکن یم

86/6/99 

 کباریدستکش  یکرونا بجا روسیاز ابتال به و یریشگیپ یناکارآمد شرکت واحد برا تیریمد*

 !کار به رانندگان داده است یمنیمصرف دستکش ا

از ابتال رانندگان و  یریشگیدر مورد پ ایشرکت واحد  تیریکرونا مد روسیو وعیزمان ش از

 یریشگیدر رابطه با پ زیتعجب برانگ اریبس یاقدامات نکهیا ایبوده است و  عمل یکارگران به کرونا ب

 عیزاقدام به تو تیریمورد، مد نیتر در تازه. کرونا انجام داده است روسیرانندگان از ابتال به و

حفظ  یها با مقاومت باال برا دستکش نیا. مصرف کرده است کباریدستکش  یکار بجا یمنیدستکش ا



کرونا  روسیاز ابتال به و یریشگیپ یبرا کهیدر صورت. شود یپوست دست هنگام کار، بکار برده م

بعد از  یاشتبهد یها استفاده کرد و برابر پروتکل ازیمصرف در تعداد مورد ن کباریاز دستکش  دیبا

 .در دست کرد یگریآلوده دستکش از دست خارج و دستکش د لیانجام کار با وسا



 



راننده و  نیکاب نیکوچک ماب یلونیناکارآمد شرکت واحد با قرار دادن نا تیریمد زین نیاز ا شیپ

محفوظ کردن کاببن  یبرا کهیرابطه انجام داده بود درحال نیدر ا یشینما یاقدام نیمسافر گاهیجا

کامل  وربط ها شهیتا ش نیراننده از سقف تا کف و از طرف نیکاب ستیبایکرونا م روسیرانتده از و

 .پوشانده شود

 برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بهداشتی با کارکردن بدون تجهیزات   ها نینزب  پمپهزار کارگرحداقل حقوق بگیر  211خطر ابتالی *

 الزم

ما را با کارگران بخش درمان،  ان،یکارفرما. میکن یکار م یریخط طیما در شرا» :کارگر پمپ بنزین

فراموش کرد که تمام سال  دیاما به هر حال نبا کنند یم سهیمقا یانتظام یرویاصحاب رسانه و ن

اما همچنان  کنند یم زمان حساب جداگانه با و شغل یفشان جان یچطور رو. میا بوده ریبگ حداقل

کار  طیمثل قبل در مح یماریانتظار داشته باشند با وجود ب انیکه کارفرما شود ینم م؟یهست ریبگ حداقل

 «.میبرخوردار باش یشتیمع یحداقل تیاما همچنان از وضع میحاضر شو

 نیکرده است اما جزو پرترددتر دایکرونا کاهش پ وعیش یاگرچه در پ ها نیبه پمپ بنز مراجعه

ها  روزانه همچون سوپرمارکت حتاجیما دیبار و مراکز خر تره نیادیها هستند که در کنار م مکان

 .است ادیکارگران آنها ز نیهمچنان احتمال ابتال به کرونا در ب

 روسیمراکز پخش و نیکه جزو پرترددتر ییجا ها، نیاز شب در پمپ بنز یکار کارگران تا پاس

و  شوند یسوخت حاضر م یها گاهیکارگران روزانه در جا. مه داردروزها ادا نیکرونا است، در ا

 .کنند یکار م زیساعت در روز ن ۲۱تا  یگاه

کرده است اما همچنان جزو پرتردد  دایکرونا کاهش پ وعیش یاگرچه در پ ها نیبه پمپ بنز مراجعه

ها  همچون سوپرمارکتروزانه  حتاجیما دیبار و مراکز خر تره نیادیها است که در کنار م مکان نیتر

 .دهد یم شیکارگران افزا نیاحتمال ابتال به کرونا را در ب

هزار و  ۶سوخت اشتغال دارند و تعداد  یها گاهیهزار کارگر در جا ۲۱۱سراسر کشور حدود  در

در  یان ج یمرکز عرضه س ۶۱۱هزار و  ۶تعداد  نیو همچن لیو گازوئ نیسوخت بنز گاهیجا ۹۱۱

مبرم به ماسک  ازین ها نیبنز از پمپ یبرخ حال نیبا ا. هستند تیضر مشغول فعالکل کشور در حال حا

 .دارند یو لوزام بهداشت

خودمان  بیاز ما اغلب از ج یلیخ: دیگو یسنندج م یها نیبنز از پمپ یکیاز کارگران شاغل در  یکی

کارگران قرار  اریتالبته به صورت پراکنده ماسک در اخ. میکرد هیته کننده یضدعفون لیماسک و وسا

 یها گاهیاغلب جا. ما قرار دادند اریماسک در اخت کباریروز  ۱۱ دیگذشته شا یروزها یط. گرفت

 نیا تیهم در سنندج وجود دارد اما وضع یسوخت دولت گاهیالبته جا. هستند یسوخت خصوص

 .بهتر است یبه لحاظ بهداشت یلیشرکت نفت خ یها تیبه علت حما ها گاهیجا

 یبهتر یلیخ یاینظر شرکت نفت است، اغلب مزا ریکه ز یدولت یخصوص گاهیجا: دیفزاا یم او

 فت،یش یساعات کار شیبا افزا توانند یکارگران م یبرخ. ما به دو صورت است یساعات کار. دارند

 .طور کامل در خانه بمانند روز را به کی



 نیمن سه فرزند دارم؛ کمتر: دیگو یسنندج م یخصوص یها نیبنز از پمپ یکیکارگر شاغل در  نیا

اگر . کنم یترک م یهر روز فرزندانم را با نگران طیشرا نیو در ا میریگ یحقوق را م زانیم

 کرد؟ دیخود را از دست بدهد، چه با شتیمع یبازو یا خانواده

 یسوخت در کل کشور الزام یها گاهیتوسط کارکنان جا یریگ کرونا سوخت وعیش ییابتدا یروزها از

کرونا،  روسیو وعیاز ش یریدر جلوگ یوزارت بهداشت و درمان درباره همکار هیاطالع رویپ .شد

عرضه  یها گاهیجا یسوخت در تمام نهیو پرداخت هز یریسوختگ ندیاز همان زمان مقرر شد تا فرآ

استفاده عموم در دسترس قرار  یمصرف برا کباریانجام و دستکش  ها گاهیتوسط کارکنان جا وخت،س

مصرف انجام  کباریبدون دستکش  نهیو پرداخت هز یریسوختگ ندیفرآ شود یم دیه شود و تاکگرفت

 .نشود

وجود دارد اما کارگران به علت  ها نیبنز  در محل پمپ یریگ سوخت یکارگر؛ دستکش برا نیگفته ا به

 .ندندار تیاحساس رضا دهند، یرا انجام م یریگ خودشان سوخت نکهیاز ا یکمبود لوازم بهداشت

که به  یا به گونه. ابدیسوخت کاهش  یها گاهیموجب شده است تا مراجعه به جا یهمگان نهیقرنط البته

درصد کاهش  ۶۱حدود  نیسوخت کشور؛ مصرف بنز داران گاهیجا هیاتحاد یامنا اتیه سیگفته رئ

 .است افتهی

 ها نیعات به پمپ بنزمراج: ندیگو یدر سنندج م یخصوص یها نیبنز از پمپ یکیکارگر شاغل در  نیا

و حاضر شدن کارگران و کارمندان در محل کار، مراجعه  دیبا اتمام ع ژهیبه و. است ادیهمچنان ز

را به  یشتریکارگران با مردم ب نیامر احتمال تماس ا نیهم. شده است شتریب زین یریگ سوخت یبرا

که در  ها نیبنز گران پمپبه کار یگان و لباس محافظت یاز کشورها حت یدر برخ. آورد یوجود م

 .معرض خطر هستند، اختصاص داده شده است

ما را با  ان،یکارفرما. میکن یکار م یریخط طیما در شرا: کند یم حیکارگر اهل سنندج تصر نیا

فراموش  دیاما به هر حال نبا کنند یم سهیمقا یانتظام یرویکارگران بخش درمان، اصحاب رسانه و ن

اما  کنند یم زمان حساب جداگانه با و شغل یفشان جان یچطور رو. میا بوده ریبگ لکرد که تمام سال حداق

مثل قبل در  یماریانتظار داشته باشند با وجود ب انیکه کارفرما شود ینم م؟یهست ریبگ همچنان حداقل

 .میبرخوردار باش یشتیمع یحداقل تیاما همچنان از وضع میکار حاضر شو طیمح

 فروردین 86ه ای شده بتاریخ بخشی ازیک گزارش رسان

 و وعده های توخالی مسئوالن طراز اول کشور و وضعیت دردناک کارگران روز مزدشعارها *

 میخودم برا یبابت سالمت ینگران گذرد، یم یکه معاش فرزندانم به سخت یتا زمان »:کارگر روزمزد

از خود  یاما کس د،یبمان انهحفظ جانتان در خ یبرا ندیگو یندارد، مسئوالن مدام به ما م ییمعنا

در خانه  یخال بیروزها، چگونه با ج نیآور ا سرسام یها نهیکارگر با چند فرزند و هز کی پرسد ینم

 «بماند؟

 نکهیا انیا  بب هیاروم یکارگران فصل دانیم در کارگران روزمزد حاضراز یکیمحمدزاده  ابیز

 اریافراد بس نیا یزندگ طیشرا: دیگو یارند مند یاز کارگران قرارداد ثابت و  حقوق مشخص یاریبس

 .است انیاقشار نما ریاز سا شتریآنان ب انیدر م یحادتر بوده و مشکالت خانوادگ

 ،یکارگر ساختمان ،یموتور کیپ ،یچ نظافت ،یدستفروش ،ییچون پادو هم یمشاغل نکهیبا ذکر ا یو

کار  یا به صورت قرارداده کوچک و رستوران یها و کارگران شاغل در کارگاه  مسافرکش



 توانند ینم یمدت و رسم یطوالن یافراد به خاطر نداشتن قراردادها نیمتأسفانه ا: دیافزا یکنند،م یم

 هیتر از بق بغرنج شان طیشرا خاطر نیاستفاده کنند و به هم یکاریب مهیب افتیدر ینام برا ثبت تیمز از

 .است

شده است،اما  ایتمام دن ریگ بانیاست که گر یبتیکرونا مص نکهیا انیبا ب یگریعمرزاده کارگر د دیتوح

قرار بود دولت :دیگو یم شود یخرد م شانیها استخوان بتیمص نیدرآمد در ا و کم فیقشر ضع

کار  طهراب نیقرار دهد اما متأسفانه در ا یاقشار کارگر اریرا در اخت یا ژهیو یتیحما یها بسته

 .کنند یرا تحمل م یسخت طیران شرااز کارگ یاریصورت نگرفته و بس یخاص

 تیوضع یبرا یا اگر دولت چاره: دیگو یو م ردیگ یهمراهش را از سر م یصحبت ها یمیرح بهمن

فروش  ،یگر یتکد شیافزا ،یچون خودکش هم یها نداشته باشد، امکان بروز مشکالت خانواده نیا

 یها بیچه بسا آس ها بیآس نیشده و ا شتریکه به حفظ خانواده کمک کند ب یهر اقدام ایخانه و  لیوسا

 .ردیگ یم یشتریب یاز کرونا داشته و قربان یتر یجد

که  یکرونا درست در زمان یماریب وعیبا ش: دیگو یساختمان است م یدودکانلو که کارش نقاش محمد

 انیپا یافراد احساس خطر کردند سفارشات و کارها نکهیا لیشغل بود، متأسفانه به دل نیاوج کار ا

 .نابود شود یکارگران فصل گریبه مانند د زیاتفاق، باعث شد که درآمد نقاشان ن نیشد و ا لیسال تعط

تا نسبت به  میاز صاحب خانه بخواه میشدن کار مجبور شد لیکرونا و تعط وعیبا ش: دیافزا یم یو

ماه  کیبود و اجاره  یفیانسان شر  زین  خانه بهاء مراعات حالمان را بکند، صاحب پرداخت مبلغ اجاره

 میکن هیخانه را تخل میروند و نداشتن کار و درآمد مجبور شد نیاول را از ما طلب نکرد، اما با ادامه ا

 .میو به منزل پدر همسرم برو

شده در پاسخ به سوال  نیغمگ اریکه از نبود کار بس یکارگرد سالخورده ا یمیرح نیحس

 یکه معاش فرزندانم به سخت یتا زمان: دیگو یم  دیا که چرا در خانه نمانده رسانه ایخبرنگار

حفظ  یبرا ندیگو یندارد، مسئوالن مدام به ما م ییمعنا میخودم برا یبابت سالمت ینگران گذرد، یم

آور  سرسام یها نهیکارگر با چند فرزند و هز کی پرسد یاز خود نم یاما کس د،یبمان انهجانتان در خ

 در خانه بماند؟ یلخا بیروزها، چگونه با ج نیا

نکرده اند و  افتیکارگران بسته در نیاز ا یادیبخش ز زین یشتیمع یدوره پرداخت بسته ها در

که  یشتیمع ینکردن بسته ها افتیکارگران عالوه بر در نیاست که ا نیاز ا یهم حاک یدانیگزارش م

 بیدر آس یکاریب مهیب افتیکند، مشمول در یپرداخت م نیبنز یاست دولت بعد از گران یچندماه

 .نشده اند روسیو نیا  وعیدولت در هنگام ش یتیکرونا و باز هم بسته حما روسیو

 و صد ونیلیچهار مبرای دریافت هزینه بهبود یافته را  21 یکووید کوثر کرج مارستانیب*

 گروگان گرفتی تومانهزار

و صد  ونیلیتور چهار مفاک ییکرونا ماریب یکوثر برا مارستانیب سیرئ هیاول یبر خالف ادعا

پرداخت شده  ماریهم توسط ب یو بخش نیریمبلغ توسط خ نیاز ا یصادر شده و بخش یتومانهزار

 .است

 یرسانه ا یدر فضا یادیز یها هیکوثر کرج حاش مارستانیدر ب ییکرونا ماریب کیاز  یلمیانتشار ف

 .کرد جادیکشور ا



عدم  لیکامل به دل یکردن روند درمان و بهبود یز طشده بود بعد ا یمدع ماریکه در آن  فرد ب یپیکل

را  مارستانیهفته است که اجازه خروج از ب کیاز  شیب مارستانیب یها نهیدر پرداخت هز ییتوانا

 .شود یداده نم یهم به و ییوعده عذا ریاخ یدر روزها یندارد و حت

وزارت بهداشت بارها و بارها مبارزه با کرونا و مسؤوالن  یستاد مل یاست که سخنگو یدر حال نیا

است و تمام مراکز  گانیکرونا را روسیمربوط به و یدر رسانه ها اعالم کرده اند تمام خدمات درمان

 .دستورالعمل هستند نیا تیاختصاص داده شده به کرونا موظف به رعا یدرمان

 پیکل نیرابطه با ا، در رسانه ایوگو با خبرنگار  کوثر کرج در گفت مارستانیب سیرئ ،یمهدو احمد

 نیدر ا ییکرونا مارانیاز ب یعنوان چیتحت ه یمبلغ چیکذب است و ه ماریب نیا یادعا: اظهار داشت

 .شود ینم افتیدر مارستانیب

 یبستر مارستانیب نیدر ا یستیو حضور مددکار بهز تیفرد مذکور تحت حما نکهیا انیبا ب یمهدو

فرد بوده و  نیا یروند درمان انیدر جر یستیددکار بهزدر طول مراحل درمان هم م: بوده است، گفت

 .عنوان صحت ندارد چیبه ه لمیمطرح شده در ف یادعاها

کوثر در  مارستانیالبرز موجب شد ب یو مطالبه رسانه ها از دانشگاه علوم پزشک یافکار عموم فشار

 یبا ادعا هیجواب نیدر امنتشر شده  یواکنش نشان دهد اما محتوا پیکل نینسبت به ا یا هیقالب جواب

 سیرئ هیاول یدهد بر خالف ادعا یمتفاوت است و نشان م اریبس مارستانیب نیا استیر هیاول

از  یصادر شده و بخش یار تومانزو صد ه ونیلیفاکتور چهار م ییکرونا ماریب یکوثر برا مارستانیب

 نیریخ یانیمبلغ هم با پادرماز  یپرداخت شده و بخش ماریهم توسط ب یو بخش نیریمبلغ توسط خ نیا

 .بخشوده شده است

ما  یقاتیتحق میکه ت یگزارش: داشت انیاستان البرز  ب یمعاون درمان دانشگاه علوم پزشک نانلویا حسن

 ماریب نیفرورد 62تا  64است و از  مارستانیتخلف ب دیکرده است مو هیپرونده ته یقاض نیو همچن

را  مارستانیب تیرینگه داشته اند و ما مجموعه مد مارستانیبدر  نهیرا به خاطر پرداخت نکردن هز

 .میکرد یروز چهارشنبه به دادگاه معرف

البرز  یعلوم پزشک یقبل تیریدر دوره مد یندیاست اما در قالب فرا یدولت مارستانیب نیا: افزود یو

 مارستانیب و کارمندان یو کادر درمان مارستانیب سیواگذار شده است و رئ یشرکت خصوص کیبه 

. در آنجا ندارد یالبرز عزل و نصب یکند و علوم پزشک یم نییتع یرا همان شرکت خصوص

  .میکن یرا به آن ها پرداخت م یا نهیو ما هز کنند یطبق قرارداد کار م مارستانیب

است و  یدرمان یها کینیو کل یخصوص یها مارستانیمانند ب مارستانیب نینظارت ما بر ا: افزود یو

 .میدر آنجا داشته باش یعزل و نصب میکه به مجرد وقوع تخلف ما بتوان ستین طورنیا

در  یمساله دار است و مفاد مساله دار اریبس یقراردادها از جمله قراردادها نیا: اظهار داشت نانلویا

استان هم منعقد شده است و  نیهم ینظارت یقرارداد گنجانده شده و متاسفانه تحت نظارت نهادها

 .استان برود یهمه مان را گرفته و موجب شده آبرو بانیگر

با  میتوان یم یما طبق قراردادمان زمان: استان البرز ادامه داد یمعاون درمان دانشگاه علوم پزشک 

کرده  افتیدر یکه سه بار اخطار کتب میداد بکنرفسخ قرا مارستانیب تیریشرکت در رابطه با مد نیا

 نیبه ا  کشورکرونا به  روسیقبل از ورود و یرقانونیغ یها افتیبت درمورد با کیتا االن . باشند

 .اخطار است نیدوم نیداده شده است و ا یاخطار کتب مارستانیب



به تخلفات  یدگیرس یبا حضور دادستان  و استاندار البرز برا یا چهار نفره تهیکم: افزود نانلویا

 .شرکت اقدام کند نیفسخ قرارداد با ادر رابطه با  تواند یم اتیه نیو ا شود یم لیتشک

 فروردین 86گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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