
 8931اسفند ماه  52اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 !؟توقف موقت به افزایش کار بجای شمال یحفار شرکتاعتراض کارگران  -

نسبت به شرایط کاری وسطح پاینن حقوق  دزفول یکارگران حمل زباله شهردارتجمع اعتراضی  -

 شماه تاخیردر پرداخت 4و

 پرداخت عیدی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بعد از چند روز اعتراضشان -

 دولت ارزشی برای جان کارگران وخانواده شان قائل نیست -

 کرونا خالف قانون است یدمیاخراج کارگران به واسطه اپ -

 هیعسلوکرونا در رهیزنج یریگ شکلبی اعتنایی به  -

 در خطر استزاده  میجان جعفر عظ -

دولت عاجز از توزیع داروی کرونا،تجمع بیماران کرونایی ونزدیکانشان برای تهیه دارو وگسترش  -

 مانورهای تبلیغاتی شعارها شیوع ویروس علیرغم

 تهران به کرونا یکارگر مترو 44 یابتال -

 !؟توقف موقت به افزایش کار بجای شمال یحفار شرکتاعتراض کارگران *

را براننگییخت وبا اعتراضاتی  شمال یحفار شرکتکارگران  خشم توقف موقت جایافزایش کار ب

 .در دکل ها همراه شد

 یحفار یدکل ها یبر روطی اطالعیه ای اعالم کرد که تمامی کارگران شاغل شمال  یحفار شرکت

 نیر ادکل ها بمانند و کا یبر رو شتریب دیماه و شا کی یستیبایحق برگشت به خانه را ندارند و م

 .ببرند شیشرکت را پ

 دیروز کار سخت و مداوم به ام44که  بعد از این تصمیم شرکت حفاری شمال خشم کارگرانی را 

در  وبا اعتراضاتی ختیرا داشتند برانگ شانیبازگشت به خانه و گذراندن سال نو  در کنار خانواده ها

 .همراه شد دکل ها

شرکت حفاری شمال برای جلوگیری ازشیوع ویروس قابل یادآوری است که قبل از این کارگران 

 .کرونا خواهان توقف موقت کارشده بوده اند

 ینسبت به شرایط کار دزفول یکارگران حمل زباله شهردارتجمع اعتراضی *

 ماه تاخیردر پرداختش 4وسطح پاینن حقوق و



 یایط کاربرای اعتراض به شر دزفول یکارگران حمل زباله شهردار اسفند، 52روز یکشنبه 

 .ماه تاخیردر پرداختش دست به تجمع مقابل شهرداری زدند 4وسطح پایین حقوق و

  

 

به خبرنگار رسانه ، یکار ادیساعات ز ،یا مهیمشکالت ب حاضر درتجمع با اشاره بهاز کارگران  یکی

حقوق پنج ساعت  یول میکن یساعت کار م 41 م،یسر کار هست لیتعط یروزها یحت شهیهم: گفتای 

 .میکن یم افتیکار را در

کار و با وجود  یبهداشت میوخ تیبا توجه به وضع: افزود ماه حقوق، 4با بیان عدم پرداخت  یو

روزها کارگران حمل زباله درحال کار و تالش هستند، لذا انتظار ما  نیکرونا، ا یماریب وعیش

 .ما است یپرداخت به موقع حداقل حقوق در نظر گرفته شده برا

عیدی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بعد از چند روز  پرداخت*

 اعتراضشان

 :کانال تلگرام  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه 

  اسفند پرداخت شد ۵۲ کشنبهیکارگران شرکت واحد امروز  یدیع



 هیدر کل یاعتراض یضاو ف( روشن کردن چراغ اتوبوس در روز)از روزها اعتراض رانندگان  بعد

اسفند  ۵۲ کشنبهیباال رفتن خطر اعتصاب باالخره امروز  نیها در سطح شرکت واحد همچن کارگاه

  .کلرگران شرکت واحد پرداخت شد یدیع

در  ر،یاما امسال بعد از تاخ شود یاسفند پرداخت م ۲۵کارگران شرکت واحد هر سال  یدیع

وجود  یها و در چند روز گذشته زمزمه شود یرداخت ماسفند پ ۵۲ یدیگفته شد ع هیاول یروزها

اما با اعتراض مداوم چراغ روشن . گردد ینوروز پرداخت م التیبعد از تعط یدیداشت که ع

 .پرداخت شد یدیمختلف، امروز ع طوطرانندگان در خ

 دولت ارزشی برای جان کارگران وخانواده شان قائل نیست*

  هیتوص کی م،یده یبه اخبار گوش م ای میچرخان یرا م ونیزیتلو چیهر زمان پ ،یمتوال یروزها یبرا

 «!دیدرخانه بمان»: شود یمکرر بازپخش م

 اریبر لزوم ماندن در خانه و خارج نشدن به جز در مواقع بس یرسم یاز همه بلندگوها یحال در

 مجبورند هر روز ،یکه کارگران و شاغالن به خصوص در بخش خصوص شود یم دیتاک یضرور

 یشدن قراردادها نهیو نهاد یکار ثبات یبدون استثنا از خانه خارج شوند و سر کار بروند؛ رواج ب

 یلیتعط ایبدون حقوق  ی  از مرخص یکارگر شاغل نتواند به راحت کیموجب شده که  زیموقت ن

 کیعد از ب م،یایسر کار ب خواهم یماه نم کیکه  دیکارگر بگو کیخودخواسته استفاده کند؛ در واقع اگر 

 !شدنخواهد  دیتمد د،یقراردادش بعد از سال جد ادیوجود ندارد؛ چراکه به احتمال ز گرید یماه، کار

دائم دست و پنجه نرم  ی  با اضطراب و نگران روند، یکه سر کار م یروزها، کارگران نیواقع ا در

 !میرا آلوده کن مانیها و خانواده مینکند آلوده به کرونا شو: کنند یم

 !شوند؟ ینم لیتعط یرضروریغ یها کارگاه چرا

کاستن از سطح  یبرا یمیتصم چیکارگران، ه یکار طیبه شرا اریانتقادات بس رغمیعل نهمه،یا با

ها و  بود که مغازه نیاز ا یگذشته، خبرها حاک یزهاورکار اتخاذ نشده است؛ در  طیخطرات در مح

 مو کفش و البسه، خودرو و لواز فیک ،یخانگمانند فروشندگان لوازم  رضروریفروشندگان اقالم غ

 شود یچرا اعالم نم ستیاما مشخص ن نندیها را ببندند و در خانه بنش لوکس، بهتر است درب مغازه

و خودرو که محصوالتشان  یالبسه، لوازم خانگ دیکاالها مانند کارخانجات تول نیا یدیتول یواحدها

به  هند؟با حقوق بد یکنند و به کارگران مرخص لیطتع زین ستندین یاتیح ،یبرهه بحران نیدر ا

 توانند یم ،یو بهداشت ییدارو ،ییمواد غذا دیتول یبه جز واحدها یدیتول یهمه واحدها گر،یعبارت د

  .نجات دهند روسیکروناو یشگیکنند و کارگران خود را از ترس هم لیتعط مهیالاقل ن ای لیتعط

است و  یانسان یها کرونا، کاستن از سطح تماس روسیسترش واز گ یریواقع اگر تنها راه  جلوگ در

عرضه و فروش ندارند،  یبرا یروزها بازار نیا ،یرضروریکه کاالها و خدمات غ یطیدر شرا

 دهاواح نینه تنها ا نکهیحال ا. خطرات بالقوه بکاهد زانیاز م تواند یاست که م یتنها راه «یلیتعط»

کاهش ساعات کار، تن  یحت ایکردن کار کارگران  یفتیآنها به ش از یاریاند، بلکه بس نشده لیتعط



کار  یها طیها و مح کردن کارگاه یبازرسان کار، بر ضدعفون زانیتا چه م ستیاند و مشخص ن نداده

و  «یفنحفاظت  یعال یشورا» یبه عدم برگزار زیها، قبل از هرچ تعلل نینظارت دارند؛ همه ا

 .گردد یو بهداشت کار در زمان بحران بازم یمنیور در رابطه با اآ الزام یها صدور دستورالعمل

ماه  وریشهر ازدهمیدر ( جلسه نیو پنجاه و پنجم کصدی) یحفات فن یعال یجلسه شورا نیآخر ظاهرا  

که  ستیدر حال نینداشته است؛ ا یا جلسه چیشورا ه نیبرگزار شده است و پس از آن، ا یسال جار

رقابل یغ فهیآن، وظ یدهایو بهداشت کار و با یمنیا( ۴۹تا  ۵۲مواد )ار براساس الزامات قانون ک

بحران  طیدر شرا یستیجانبه است، با سه ییکه شورا یحفاظت فن یعال یشورا. شوراست نیانکار ا

ها ابالغ  االجرا به همه کارگاه الزم یها را به صورت دستورالعمل یمنیجلسه بدهد و الزامات ا لیتشک

 .دینما

 د؟یگو یچه م قانون

و  یانسان یروین انتیص یبرا: دیگو یقانون کار م ۵۲ماده  م؛یندازیب یبه قانون کار نگاه ستین بد

 نیجهت تام) یحفاظت فن یعال یکه از طرف شورا یهائ دستورالعمل تیکشور رعا یمنابع ماد

 یا حرفه یها یماریاز ب یریجهت جلوگ) یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک( یحفاظت فن

 ان،یها، کارفرما کارگاه هیکل یبرا شود، یم نیتدو( کار طیبهداشت کار و کارگر و مح نیمو تا

 .است یکارگران و کارآموزان الزام

و  یاصول فن تیفصل بوده و مکلف به رعا نیمشمول مقررات ا زین یخانوادگ یها کارگاه -تبصره 

 .باشند یبهداشت کار م

و  نیمواز هیمسئول ته یحفاظت فن یعالیشورا: ورا مشخص شده استش نیا بی، ترک۵۸ماده  در

 :گردد یم لیتشک لیو از اعضاء ذ باشد یم یحفاظت فن یها نامه نیآئ

 شورا خواهد بود سیمعاون او که رئ ای یکار و امور اجتماع ریوز -۲ 

 عیمعاون وزارت صنا -۵ 

 نیسنگ عیمعاون وزارت صنا -۳ 

 یمعاون وزارت کشاورز -۹ 

 معاون وزارت نفت -۲ 

 معاون وزارت معادن و فلزات -۸ 

 یمعاون وزارت جهاد سازندگ -۷ 

 ستیز طیسازمان حفاظت مح سیرئ -۵ 

 یفن یها دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته -۴ 



 عیصنا رانیدو نفر از مد -۲۲ 

 کارگران ندگانیدو نفر از نما -۲۲ 

 شورا خواهد بود ریکه دب یت کار و امور اجتماعکار وزار یکل بازرس ریمد -۲۵ 

را در « کارشناسان» ی  دارد که امکان بهره بردن از نظرات کارشناس زین یا تبصره ،یماده قانون نیا

 -خاص است طیو مسلم  شرا ینیکه بحران کرونا، مصداق ع –خاص  طیصورت لزوم و در شرا

 .فراهم کرده است

و شورا در صورت لزوم  دهیرس یکار و امور اجتماع ریوز بیوشورا به تص شنهاداتیپ -۲تبصره

 ریکار و انجام سا طیکارگران در مح یمربوط به حفاظت فن یها نامه نیطرح آئ هیته یبرا تواند یم

 .دهد لیتخصص مرکب از کارشناسان تشک یها تهیمربوط به شورا، کم فیوظا

 !دهد؟ یجلسه نم لیتشک یحفاظت فن یعال یشورا چرا

 یعال یکارگران، شورا یبودن اوضاع و ترس هرروزه  یبحران رغمیکه چرا عل نجاستیا السو

حفاظت از  یشده در قانون، برا ینیب شیپ یها تیچرا از ظرف دهد؟ یجلسه نم لیتشک یحفاظت فن

 !شود؟ یجان کارگران استفاده نم

 رومند،یمستقل و ن یصنف یها از تشکل یعدم برخوردار لیبه دل رانیطبقه کارگر ا ،یفعل طیشرا در

وزارت کار است  فهیوظ نیبر سر حفاظت از جان خود را ندارد اما ا یو فرد یجمع یزن توان چانه

و  دیبرگزار نما یکارگر ندگانیرا با حضور نما یحفاظت فن یعال یجلسه شورا یکه فور

موقتا   یرضروریغ یاه کارگاه نکهیمانند ا ییها الزم را صادر کند؛ دستورالعمل یها العملدستور

در صورت امکان، کار  زین یضرور یها با حقوق بدهند؛ کارگاه ی  شوند و به کارگران مرخص لیتعط

 .ندیالزم را اجرا نما یبهداشت یها کنند و تمام دستورالعمل یفتیرا ش

 اسفند 52بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 قانون است کرونا خالف یدمیاخراج کارگران به واسطه اپ*

کرونا و به  یدمیتوانند با استناد به بروز اپ ینم انیحقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است کارفرما کی

 .جانبه خاتمه داده و کارگران را اخراج کنند کیکارگاه، قرارداد کار را  یلیتبع آن تعط

و استاد  یمومحقوقدان ع یشاه فیمحمد شر اسفند یک رسانه با 52متن گفتگوی  روز دوشنبه 

 :دانشگاه اصفهان بقرارزیراستحقوق کار

دانسته اند و با استناد به قوه قاهره خاتمه ( قوه قاهره)مصداق فرس ماژور  یکرونا را عده ا وقوع

 ست؟یخصوص نظر شما چ نیدر ا. و ممکن دانسته اند یقراردادها از جمله قراردادکار را قانون

. دانم یم( قرارداد نیقوه قاهره خارج از اراداه طرف)رس ماژور ف قیبروز کرونا را از مصاد زین من

و موجه  یکار با استناد به قانون کار قانون یتوسل به آن را جهت خاتمه دادن به قراردادها یمنته



کارگر و ) یصاشخاص خصو نیب یکه قرارداد کار اگرچه قرارداد میتوجه داشته باش دیبا. دانم ینم

خود  یکند و تابع قواعد و استانداردها ینم تیتبع یقواعد حقوق خصوص است، اما از( کارفرما

کارگران  یشغل تیامن تیتقو یقرارداد برا" قیتعل" تیوضع ینیب شیقواعد پ نیاز جمله ا. است

 .است

از  یکیدارد که انجام تعهدات  یتیقانون کار داللت بر وضع ۲۹مندرج در ماده  فیطبق تعر قیتعل

از  یکی. به طور موقت متوقف شود یکارفرما بنا به جهات ایاعم از کارگر رابطه کار  نیطرف

 ارقانون ک ۲۲ماده . است" قوه قاهره" ای" فرس ماژور"قانون کار  ۲۲بر اساس ماده  قیتعل قیمصاد

که وقوع آن  ینیب شیپ رقابلیبروز حوادث غ ایو  هیکه به واسطه قوه قهر یدر مورد: کند یم حیتصر

کارفرما  ایشود و انجام تعهدات کارگر  لیاز کارگاه تعط یقسمت ایخارج است، تمام  نیفاز اراده طر

 لیکه تعط گاهآن قسمت از کار ایکار با کارگران تمام  یشود، قراردادها رممکنیبه طور موقت غ

 .است یموارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماع صیتشخ. دیآ یدرم قیبه حال تعل شود یم

 ست؟یچ قیتعل نیا اثر

کند و پس از رفع مانع، در حال حاضر کرونا،  ینم دایاست که قرارداد کار خاتمه پ نیا قیتعل اثر

 ۵۲رابطه کار به حالت سابق بازگشته و کارگر حق دارد به کار خود بازگردد و کارفرما طبق ماده 

 موجهکارفرما بدون عذر نکردن کارگر از جانب  رشیپذ. ردیقانون کار مکلف است کارگر را بپذ

 یموجه بوده و کارگران م ریدر حکم اخراج غ...( و  یورشکستگ د،یتداوم مانع، حادث شدن مانع جد)

 .به کار خود بازگردند یو طرح دعو( صیتشخ یها ئتیه)توانند با مراجعه به اداره کار 

که  یاضطرار طیشرا نیا در دیاست که با یمعن نیکارفرما نتواند قرارداد را خاتمه دهد به ا اگر

و  شتریضرر ب یبه معن نیرا پرداخت کند و ا ایشود به کارگران حقوق و مزا یم لیکارگاه تعط

 ست؟ین یمنطق ریغ یقانون لیتحم نیا ایآ. خواهد بود انیاز کارفرما یتعداد یاحتماال ورشکستگ

دهد  یکه انجام م یکارکه کارگر در عوض  یمعن نیبه ا. معوض است یقرارداد کار قرارداد. ریخ

انجام ندهد حقوق و  یکه کارگر کار یاست در صورت نیقاعده ا. کند یم افتیدر ایحقوق و مزا

هم وجود  یاگرچه استثنائات) وجود دارد یحکم نیهم، چن قیدر مورد تعل. کند ینم افتیدر ییایمزا

 .(دارد

لزوما به کارگر در قبال کار  نکهینه ا ابدیخاتمه ن یاست که قرارداد بنا به موانع موقت نیا قیتعل دهیفا

است که بروز فرس ماژور سبب ضرر کارفرما هم شود و  یعیطب. انجام نشده حقوق پرداخت شود

و  یاقتصاد یابنگاه ه یمانند ورشکستگ یتواند آثار مخرب یالزام او به پرداخت حقوق به کارگران م

کارگر  یرا برا یدلگرم نیا. است ینینابیراه حل ب قیلتع. دهد جهیرا نت یکارینرخ ب شیبه تبع آن افزا

 .تواند به کار خود بازگردد یکند که پس از رفع مانع م یم جادیا

 را دارد؟ یکاریب مهیاز ب یاست حق برخوردار کاریب قیکه کارگر به جهت تعل یامیا در



به کارگر در حالت  ایچنانچه ذکر شد قاعده پرداخت نکردن حقوق و مزا. متعدد است قیتعل قیمصاد

. پردازم یخصوص وجود دارد که به آنها نم نیهم در ا یاست، البته در قانون کار استثنائات قیتعل

 نیمانند هم نیبه واسطه بروز فرس ماژور و حوادث خارج از اراده طرف قیدر مورد تعل یمنته

یمه بیکاری سازمان تامین بقانون  ۵ماده  ۵بر اساس تبصره  یاجتماع نیکرونا، سازمان تام یدمیاپ

 :تبصره ذکر شده است نیدر ا. به کارگران است یکاریب مهیمکلف به پرداخت باجتماعی 

و  یسوز  زلزله، جنگ، آتش ل،یس لیاز قب رمترقبهیو غ هیکه به علت بروز حوادث قهر یشدگان مهیب"

استفاده خواهند  یکاریب مهیب یمحل از مقرر یامور اجتماع واحد کار و  یشوند با معرف  یم کاریب... 

 ".کرد

بنا به  یموقت یکاریب ایبه واسطه خاتمه قرارداد کار  یقطع یکاریاعم از ب یکاریب میداشته باش توجه

فرس ماژور و  قیکرونا از مصاد ،یینها یبند جمع کیدر . قانون کار است ۲۲مندرج در ماده  قیتعل

اخراج  نیهمچن(. قانون کار ۲۲ماده )رما است خارج از اراده کارگر و کارف رمترقبهیحوادث غ

است و در صورت اخراج، کارگر حق دارد به اداره کار  یرقانونیکرونا غ یدمیکارگر با استناد به اپ

. کارفرما با خواسته الزام، بازگشت به کار کند تیموجه به طرف ریاخراج غ یمراجعه و طرح دعو

 انیو کارفرما است قیکرونا مصداق تعل یدمیاز اپ یناش یبنا به ضرورت ها زیکارگاه ها ن یلیتعط

کارگران  یکاریمورد و در صورت ب نیبه پرداخت حقوق به کارگران ندارند، بلکه در ا یالزام

 .به کارگران است یکاریب مهیمکلف به پرداخت ب یاجتماع نیسازمان تام

و قطع حقوق  قیاز توسل به تعلکه توان دارند  یکنم تا زمان یم هیتوص انیبه کارفرما انیپا در

 نیو در ا ستیکارگر ن یافتیمعادل حقوق در یکاریب مهیکنند، که در هر صورت ب زیکارگران پره

ماندن  نهو با در خا میجامعه باش رتریپذ بیآس یگروه ها ژهیبه و گریکدی اوریهمه  دیدشوار با طیشرا

 .میکرونا را شکست ده

 هیعسلوکرونا در رهیزنج یریگ شکلبی اعتنایی به *

در  یقاطع ماتینقاط کشور اگر تصم ریحاضر استان بوشهر و سا طیو شرا تیبا توجه به وضع»

اتخاذ نشود،  یو پارس جنوب هیعسلو یدر منطقه صنعت ژهیبه و یو خروج یمورد ترددها و ورود

 «.داشت میخواه شیدر پ یسخت یکرونا شکل خواهد گرفت و روزها رهیشوربختانه زنج

و  هیصنعت نفت در عسلو یگذار هیسرما زانیماسفند، 52به گزارش رسانه ای شده بتاریخ بنا

 نیمنطقه شده که ا نیهزار نفر به ا ۸۲بالغ بر  یتیشدن جمع ریحاصل از آن موجب سراز یدرآمدها

 روسیو وعیبه همراه داشته و امروز با ش یادیز یها و چالش ها یاز ابتدا نگران یتیتمرکز جمع

 ...کند یم ییخودنما یمردم بوم انیدر م شیاز پ شیب ینگران نیدر کشور ا کرونا

و همچنان  ستین یرامونیمناطق پ نیو ساکن یکارکنان پارس جنوب نیب یمرز یفعل طیشرا در

کارکنان نفت در منطقه  قیکرونا از طر روسیمردم نگران انتقال و ثیح نیاز ا. وجود دارد یمراودات

 نیو همچن( یماریکانون ب)آلوده  یخواستار توقف پروازها از شهرها زیر نخاط نیبوده و به هم

  .هستند هیبه عسلو یمنته ینیزم یرهایمس نترلک



 یانتقال آن قطع شود و برا ی رهیزنج دیکرونا با روسیشکست و یبرا ندیگو یسالمت م انیمتول

طح شهرها به حداقل برسد؛ بر کن شود الزم است تردد در س شهیر یماریو ب فتدیاتفاق ب نیا نکهیا

 وعیش یماریانتقال قطع شده و ب رهیکنند تا زنج یمردم را به ماندن در خانه دعوت م زیاساس ن نیا

  .نکند دایپ

خودجوش و  یگروه ها یبا راه انداز یمختلف مردم یو گروه ها یراستا فعاالن اجتماع نیهم در

تواند در قطع  یچقدر م یخانگ نهیاما قرنط. کنند یم قیتشو یخانگ نهیمردم را به قرنط ،ییها نیکمپ

 هیعسلو کیاالنتشار کرونا در منطقه خاص و استراتژ عیخطرناک و سر روسیانتقال و رهیزنج

 باشد؟ اثرگذار

. کند، حضور افراد در محل کار است یکرونا را سخت م رهیکه امکان قطع زنج یاز معضالت یکی

نفر شاغل دارد که باالجبار هر روز به محل کار مراجعه کرده  کیهر خانواده حداقل  یبه طور نسب

  .قرار دارد دیو در معرض تهد

آلوده ابالغ شده تا  یساکن در شهرها یروهایبه ن ندیگو یم یپارس جنوب یشرکت ها نیمسئول

ز اما آنچه ا. اتخاذ شده است نهیزم نیالزم در ا ریبه محل کار مراجعه نکنند و تداب یاطالع ثانو

  .کارکنان همچنان ادامه دارد نیاست که رفت و آمد ا نیا دیآ یشواهد برم

 ینم تیدر مقام عمل رعا ندیگو یم نیهمه آنچه مسئول دیگو یم یاز افراد شاغل در پارس جنوب یکی

 وعیدرصد ش نیکه باالتر دیآ یم یهمکار من از شهر" دیگو یم تیوضع نیا حیاو در تشر. شود

و ماندن  یخانگ نهیچگونه به قرنط. ریخ ایهست  روسیاز کجا بدانم او ناقل و دین باکرونا را دارد، م

کار کنم  یو صبح تا شب در کنار کس میایبه محل کار ب دیمن باالجبار با یشود ول یم دیدر خانه تاک

است و در صورت مبتال بودن نه تنها  دیمورد شک و ترد روسیو یدوره نهفتگ لیکه سالمت او به دل

در خطر  زیکنند ن یرا تحمل م ینگیسخت قرنط طیمن که شرا یالمت من، بلکه سالمت خانواده س

 ".رسد یبه نظر م یا هودهیهم اقدام عبث و ب یخانگ نهیقرنط یطیشرا نیاست؟ در چن

خانواده در منزل  یاثرگذار خواهد بود که کل اعضا یدر خانه ماندن زمان قیاعتقاد دارد که تشو او

کرونا قطع  رهیصورت زنج نیا ریهمکاران در محل کار محرز باشد؛ در غ یحداقل سالمت ایبمانند 

 .شود یبه آن افزوده م زین یدیشود تازه حلقه جد یکه نم

کننده در مراجعه به چند شرکت مستقر در  یکنندگان مواد ضدعفون نیاز تأم یکیارتباط  نیا در

از شرکت ها  یدانیم دیبازد کیاگر ! ستین دییگو یم که نگونهیا د؛یگو یم نیمنطقه، خطاب به مسئول

  .فاصله دارد تیشود با واقع یشد آنچه گفته م دیمتوجه خواه دیو پروژه ها داشته باش

 یاز کارکنان مشکوک به عالئم کرونا، به جا یکیچطور  دمیمن با چشم خود د دیگو یدر ادامه م او

بدون . شود یاعزام م یرفتن بالفاصله به مرخصو تحت مراقبت قرار گ یاعزام به مراکز درمان

 مایبرگردد؟ او چه با اتوبوس و چه هواپ ارشیخواهد به شهر و د یاز خود بپرسند چگونه م نکهیا

 .کند یم دیرا تهد یادیبخواهد برگردد به عنوان فرد ناقل، سالمت افراد ز



نقاط کشور اگر  ریو ساحاضر استان بوشهر  طیو شرا تیو با توجه به وضع یطیشرا نیچن در

و پارس  هیعسلو یدر منطقه صنعت ژهیبه و یو خروج یدر مورد ترددها و ورود یقاطع ماتیتصم

 میخواه شیدر پ یسخت یکرونا شکل خواهد گرفت و روزها رهیاتخاذ نشود، شوربختانه زنج یجنوب

 .داشت

 زاده در خطر است میجان جعفر عظ*

 یزندان نیدر بند هشت زندان او رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سیزاده رئ میعظ جعفر

کشور به شش سال زندان  تیامن هیاقدام عل یبه اتهام واه یکارگر یتهایفعال لیبه دل شانیا. است

 زنداندر  یصنف یتهایکردن فعال یتیدر اعتراض به امن ۴۲زاده در سال  میجعفر عظ. دیمحکوم گرد

روزه دچار صدمات  ۸۹سخت  اریبس ید و در طول اعتصاب غذادست به اعتصاب غذا ز نیاو

 یویو کل یو گوارش یقلب یاز همان دوران اعتصاب غذا به بعد به مشکالت جد. شد یدیشد یجسم

نهم  خیدر تار نکهیتحت مداوا بود تا ا یروده و مشکالت قلب یزیخونر یتا مدتها برا. دیمبتال گرد

 .منتقل شد نیادامه تحمل حکم شش سال زندان به زندان او یبراشد و  ریدوباره دستگ ۴۷ماه  همنب

انتقال  نیدر ح انیبا زندان زیآم ریگذشته جعفر در اعتراض به برخورد تحق کسالیاز  شتریطول ب در

برند از رفتن  یم مارستانیبه ب یخود زندان نهیرا با دستبند و پابند و با هز انیکه زندان مارستانیبه ب

 .نموده است یادامه مداوا خوددار یبرا مارستانیبه ب

 دیشد یزیو خونر یزندان بر ضرورت درمان مشکالت قلب یاست که گزارش بهدار یدر حال نیا

 .دارد دیخارج از زندان تأک مارستانیدر ب یو یویکل یماریروده و ب

 یاه هیبه خود گرفته است و توص ادیز اریکرونا سرعت بس یماریب وعیحاضر که ش طیشرا در

بهداشت  یجد اریبس تیاز حضور در اماکن شلوغ و رعا زیبر ماندن در خانه و پره دیتأک یبهداشت

ممکن  یجا نیداخل زندانها ناامن تر طیدارد، مح یزندگ طیمداوم دست ها و مح یو ضدعفون یفرد

 .است افراد یبرا

کامال  محصور سبب  یطیدر مح انیو تراکم زندان ستیو سالم ن یبهداشت چوجهیزندانها به ه طیمح

کل زندان  ایآن بند و  یمبتال گردد تمام روسیبه و انیاز زندان یکی یلیگردد که چنانچه به هر دل یم

فرد مبتال وجود ندارد و  یجداساز یبرا یامکان چیچون عمال  ه. بدل شود انیزندان یبرا یبه قتلگاه

 انیزندان اریدست در اخت یکننده  یماسک و دستکش و مواد ضدعفون لیاز قب یبهداشت فرد لیوسا

 یزندان کصدیاز  شتریکه ب یدر داخل بند یامکانات، وقت نیدر صورت وجود ا یالبته حت. قرار ندارد

کنند و  یبه صورت مشترک از آن استفاده م یکه همگ ییدر آن حضور دارند تنها سه توالت و روشو

به  یماریشود انتظار داشت که ب یچطور ممحدود وجود دارد  اریو سالن مشترک بس یآشپز لیوسا

پس از چند روز از ابتال عالئم  یماریب نیا یبا توجه به گفته کارشناسان پزشک. نکند تیسرا گرانید

 .کرد واهدخ تیسرا گرانیاز بروز عالئم قطعا  به د شیدهد و پ یخود را نشان م

که هر روز به خارج از زندان رفت و اما کادر زندان  ستندیبا خارج از زندان در تماس ن انیزندان

نگهبانان و  ایآشپزخانه زندان  قیاز طر یمبتال گردد به راحت یماریاز آنها به ب یکیآمد دارند و اگر 



 یم یماریب نیبه صورت روزانه در ارتباط و مراوده با آنها قرار دارند ا انیکه زندان یکادر ادار ای

 .دکن تیسرا انیبه زندان یتواند به سادگ

مبتال  یگرید یکه از قبل به مشکالت جسم یافراد یبرا یماریب نیخطر مرگ در ا نکهیتوجه به ا با

و  یویو کل یقلب یزاده که مشکالت جد میمانند جعفر عظ یاست پس افراد یباال و جد اریباشند بس

 .باشد تهداشدر صورت ابتال به آن را ن یماریب نیتوان مقابله با ا دیروده دارد شا دیشد یزیخونر

فرستادن  یبر به مرخص یمبن هیقوه قضائ سیرئ یکه در هفتم اسفند از سو یبخشنامه ا یط

دارد و  دیحاد دارند تأک یها یماریکه ب یانیزندان تیصادر شده است به صراحت بر اولو انیزندان

 میجعفر عظ هنکیبا وجود ا. زاده ا عمال گردد میدرمورد جعفر عظ دیبا عتریبخشنامه هر چه سر نیا

به شدت به  یماریبحران ب ط  یشرا نیدر ا یسرپرست خانواده است و همسر و دو فرزند و زاده

و  یخود و یبه گرو گرفتن زندگ یجعفر به معنا یدارند، پس عدم موافقت با مرخص ازیوجود او ن

 .خانواده اوست نیهمچن

 یو برا یماریب نیو خطرناک گسترش احاد  طیاداره زندانها با توجه به شرا نیو مسئول هیقضائ قوه

دوران  انیتا پا یبه مرخص ایآنها را آزاد کنند و  دیبا انیزندان ریاز فاجعه و مرگ و م یریجلوگ

 .بحران بفرستند

فرستاده  یبه مرخص ایآزاد گردد و  دیبا عتریزاده در خطر است و هر چه سر میجعفر عظ جان

 .شود

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۴۵سفند ا ۵۲

تجمع بیماران کرونایی ونزدیکانشان برای تهیه دولت عاجز از توزیع داروی کرونا،*

 مانورهای تبلیغاتی شعارها وگسترش شیوع ویروس علیرغم دارو

مبتال به  دیگو یداروها در دستانش است، م سهیو ک دیآ یم رونیب اطیخوشحال از داخل حکه احمد »

 دایماسک پ». دستانش را پوشانده است یارد و نه با دستکشبر صورت د یاو نه ماسک. کروناست

 «.سازه یو دستکش هم به دستام نم شه ینم

 عصریول ابانیدر خ یبه پل پارک و دهینرس یبهشت یو آموزش پزشک تیریساختمان دانشکده مد اطیح

و ( هستند یکه در خانه بستر)مبتال به کرونا  مارانیب« کعبه آمال»است که به  یچند روز

 یوهادنبال دار  کنندگان سرگشته و خسته از گشتن به تعداد مراجعه. بدل شده است شانیها خانواده

 یها از داروخانه یکیعنوان   به یاست که مسئوالن داروخانه کاظم یکرونا در سطح شهر به حد

به کرونا مبتال  مارانیب یداروها افتیداروخانه را به در یکنار اطیاند ح مجبور شده تختیمرجع پا

سرطان،  نواعا)خاص  یکنندگان به داروخانه که معموال دنبال داروها اختصاص دهند تا مراجعه

 .شوند کیکرونا، تفک یداروها افتیدر یکنندگان برا هستند از مراجعه...( و یلیهموف مارانیب



محل »: هنصب و نوشته شد یدیاند، کاغذ سف دانشکده گذاشته اطیکه در گوشه ح یکانکس وارید یرو

پشت در کانکس  دیعبور کند با اطیح یکه از در آهن یهر فرد. «(کرونا) ۲۴ - دیکوو یداروها عیتوز

 چشمدر آن  یا فاصله چیو بدون ه پینفر، ک۳۲از  شیکه ب ستدیبا یرنگ داخل صف طوالن یا قهوه

 اطیال از داخل حخوشح یهستند همچون احمد که وقت یآنها  افراد نیدر ب. انتظار گرفتن دارو هستند

بر صورت  یاو نه ماسک. مبتال به کروناست دیگو یداروها در دستانش است، م سهیو ک دیآ یم رونیب

و دستکش هم به دستام  شه ینم دایماسک پ». دستانش را پوشانده است یدارد و نه با دستکش

ساعتش را نگاه  یاه که چقدر منتظر گرفتن دارو بوده است، عقربه نیاو در پاسخ به ا« .سازه ینم

ام،  شده که دارو گرفته ۳ کیو االن ساعت نزد نجایصبح اومدم ا۲۲از ساعت »: دیگو یو م کند یم

روز تمام ۵شد،  دایپ نجایباز ا امرزهیساعت منتظر بودم، البته خدا پدر و مادرشون رو ب۹حدود  یعنی

واقعا تمام تهران، خونه ما  یعنی گم یرو بهم دادن، تمام تهران که م نجایتهران رو گشتم تا آدرس ا

رو  نجایکه آدرس ا نیتا ا شه ینم دایپ یو نه خصوص ینه تو داروخانه دولت جا چیتهرانسره  و دارو ه

 «.داروخانه هالل احمر بهم داد یاز دکترها یکیامروز 

 یرو اهشیبلند س یها شیبا وجود ر یچهره حت یعرق نشسته و زرد یها قطره اش یشانیپ یرو

 یبعد تب کردم و وقت کردم، یم دیاول سرفه شد ضم،یهست مر یروز۳». کند یم ییرتش خودنماصو

 ژنیچون اکس یآنجا بهم گفتن که مشکوک به کرونا هستم و تست گرفتن ول الدیم مارستانیرفتم ب

باشند رو ۴۲ریکه ز یکنن تنها افراد ام یبستر تونن ینم مارستانیبهم گفتن که تو ب بود ۴۲خونم 

 دایپ یرو هم با بدبخت نهایدر خونه استراحت کنم و فقط بهم دارو دادن که ا دیگفتن با کنن، یم یتربس

 .«کردم

 رونیآن حک شده ب یرو یکه آرم دانشگاه بهشت یا سهیفلو را از داخل ک یتام یورقه دارو کی او

رو  یکس رمیمادرپشدم، من به جز  ریروزه که اس۳تا دونه قرص ۲۲ نیا یبرا»: دیگو یو م آورد یم

 «.دنبال داروم امیتو تهران ندارم و خودم مجبور شدم ب

دانشکده، کنار  اطیاز در ح تر نییکوچه پا کیکه تا  شوند یم دهید یزنان و مردان کند یچشم کار م تا

شماره  یباز شود و کس یاند و منتظرند تا در آهن رو پخش شده ادهیپراکنده در پ عصریول ابانیخ یجو

. دوا شوند گرفتنبه  دواریاضافه و ام اطیبزند تا به صف انتظار دارو در داخل ح ادیرا فرآنها 

 ابانیاطراف و کنار خ یها از افراد هم در کوچه یالبته تعداد. است شترینفر هم ب۲۲۲از  تشانیجمع

 ستیل ،یآهن یها کنار در دانشکده پشت نرده. شان هستند در انتظار نوبت شانیها نیدر ماش عصریول

(. بعدازظهر۳تا ساعت ) دهد یرا نشان م ۲۲۲نوشته شده که عدد  یکاغذ یها رو از نام ییبلندباال

 یشده پزشک عفون اند با نسخه مهر به کرونا مبتال شده شان زانیاز عز یکیکه  ییها و خانواده مارانیب

 کی یهزار تومان برا۲۲حدود ) یدولت متیبه ق نجایرا ا... و ریویفلو، اوسلتام یتام یداروها توانند یم

مبتال به  مارانیبه ب گانیصورت را به ها مارستانیدر ب داروالبته . کنند افتیدر( فلو یتام ییتا۲۲ورق 

در خانه استراحت کنند، کامال متفاوت  دیهستند و با ماریکه ب یداستان کسان یول شود یکرونا داده م

 .است



 مارستانیبرادرش آمده، نسخه ب یدارو هیته یکه برا است یانتظار، دختر جوان ستیل ۳۵۹شماره

 یها از اتاق یکیمبتال شده و حاال در  شیروز پ۵برادرم از »: دیگو یو م دهد یرا نشان م نژاد یلباف

ندارند  دنکر یبستر یبرا ییاعالم کرده که جا مارستانیب شود، یم ینگهدار نهیخانه به حالت قرنط

هم دارو را  مارستانیجالب است که داروخانه همان ب یبه او دارو دادند ول در خانه بماند و بعد دیو با

من . کنم هیساعت است که منتظرم تا دارو را ته ۳از  شیو ب نجایام ا روز آمده۵نداشت و حاال بعد از 

اعالم  ای ینداشتند و همگ فلو یتام مکدا چیکه ه میرفت یداروخانه دانشگاه یروز کل ۵ نیو پدرم در ا

را که  طیشرا یرا دادند ول نجایآدرس ا تیکه ندارند و در نها نیا ایاند  که تمام کرده کردند یم

 دینیرا بب اطیشما صف داخل ح. رندیگ یم یجمع کرونا داشته باشد، همگ نیدر هم یاالن کس د،ینیب یم

 یعفون و مواد ضدهست؟ اول ماسک  زیچ  همه ندیگو یم النچرا مسئو اند، ستادهیکه چقدر تو هم توهم ا

 ها ضیمر یداروها دیتهران درندشت با نیداروخانه در ا کیچرا فقط  ست؛ینبود، حاال هم که دارو ن

 «را داشته باشد؟

 مارانیداغ مرگ ب»: دیگو یو م شود یبه تن کرده، وارد بحث م یکه لباس مشک یمرد جوان نیب نیا در

 روز ۵کرونا گرفته بود  شیعموم که هفته پ. میشسرگردان با دیدوا درمان هم با یکم هست حاال برا

و  است ۹۷۲اش شماره« .ام به تهران آمده اریپدرم از شهر یداروها یفوت شد و حاال برا شیپ

را  یکاظم دیگذاشته آدرس داروخانه شه رپایرا ز تختیداروخانه پا۲۹، ۲۳که  نیبعد از ا دیگو یم

هالل  ن،یفرورد۵۵ یها هران و تا قبل از ظهر داروخانهآمدم ت اریصبح زود از شهر»: اند به او داده

از پزشکان  یکیرو گشتم آخر سر  گهیداروخانه د یو کل یفردوس دانیآبان، داروخانه م۲۳احمر، 

 «.هست که منتظرم تا نوبتم بشود یساعت کیو االن  نجایا امیداروخانه بهم گفت ب

 میکن یکه پدرم را آنجا نگهدار میندار ییاق مجزاو اصال ات ستین شتریمتر ب۲۲خانه ما » :دیگو یم او

در خانه  دیگفتن با مشیتهران هم آورد یو وقت کنند یقبول نم ضیگفتن مر اریشهر یها مارستانیب یول

 کیمن  م،یرو ندار ناتشخدا ما امکا بابا به. میتو خونه مراقبش باش میاستراحت کند و االن مجبور هست

 «.دارد و االن نگران او هم هستم ابتیادرم دم ام، یکارگر ساده تراشکار

کرونا  یگرفتن دارو یشان را برا که نام یعصر شده و تعداد افراد۹ کیساعت نزد یها عقربه

در . اند اضافه شده ستیبه ل ینفر۸۲ساعت  کیدر مدت حدود  یعنیاست،  دهیرس ۲۵۳اند به  نوشته

در . گرفتن دارو خوانده شده است ییدر صف نها ستادنیا ینفر هم برا۲۲البته شماره حدود  نیب نیا

مأمور . کند یرا صدا م۳۵۲دست، شماره  فهرست به سیو سرگرد پل شود یباز م مهیدانشکده ن یآهن

 اند، ستادهیمتر کنار هم ا۲، ۹حدود  ییو در فضا شوند یم ینفر۲۲از  شیرو به جماعت جلو که ب

 ای د؟یتهس ضیخودتون مر ایشما که  د؛یدر تجمع کرد یوچرا جل د،یبابا از هم دور ش» :زند یم ادیفر

در را ببندد که زن  خواهد یو م آورد یاو ماسک خود را باالتر م «د؟یکن ینم تیچرا رعا زتونیعز

من  د؟یشما باز هست یهمه هست؟ تا ک یدارو برا سیپل یآقا دیببخش»: پرسد یم یاز نگران یجوان

 «.میشب هست۵همه هست و ما هم تا  یارو برانگران نباش خواهر د« ».دمیتازه رس

مبتال و مشکوک به کرونا  مارانیب یبرا یپزشکان عفون یکه از سو ریویاوسلتام ایفلو  یتام یدارو

درمان عفونت حاد  یبرا نیاز ا شیهستند که تا پ «یروسیو ضد» یو در واقع داروها شود یم زیتجو



 دستورالعمل و حاال باتوجه به اند شده یم زیپزشکان تجو یاز سو B و A نوع یمانند آنفلوآنزا یتنفس

هم ( ۲۴-دیکوو)مبتال به کرونا  مارانیب یبرا یجهان یها وزارت بهداشت و بر اساس تجربه یها 

دوره  کیتا در  کنند یم زیآن را به افراد تجو یماریشدت ب بسته به یپزشکان عفون. شوند ینسخه م

دارو  نیتر یاصلعنوان  فلو به یتام. را مصرف کنند( ساعت۲۵ هر)قرص  ۵روزه روزانه ۲۹تا  ۲۲

بازار  یهزار تومان است؛ ول۲۲دارو حدود  نیا یدولت متیو ق شود یعرضه م ییتا۲۲ یها در ورقه

به کرونا و مرگ  انیتعداد مبتال شیروزها داغ داغ شده است و همزمان با افزا نیدر هم اش یدالل

 ونیلیم ۵از  شیب( قرص۲۲) یکه حاال به ورق ییتاجا کند؛ یم دایپ شیزااف اهشیبازار س متیافراد، ق

 .است دهیتومان هم رس

: دیگو یاست، م ۹۲۲اش آمده و شماره یپدرش به داروخانه کاظم یگرفتن دارو یکه برا یجوان مرد

اد و آب افتی یشهدا مارستانیب مینفس برد یو تنگ دیام را پنجشنبه گذشته با سرفه شد ساله۸۳پدر »

در خانه  ستگفتند که بهتر ا یرا گرفتند و اعالم کردند که کرونا دارد ول شیها هیآنجا عکس ر

 یرا نداشت ول شیهم داروها مارستانیداروخانه خود ب. و دارو دادند مارستان،یاستراحت کند تا ب

ان هزار توم۲۲۲و  ونیلیم کیبود که هر ورق دارو را  ستادهیا یمرد مارستان،یدر ب یجلو

 دیباور نکن دینکردم بهش زنگ بزنم و شا دایاش را گرفتم که اگر دارو را پ و من شماره فروخت یم

تومان شده است، بعد که من گفتم پدرم  ونیلیم۵ورق قرص  کی متیکه تماس گرفتم گفت ق شبید

 «.فروشد یهزار تومان دارو را م۵۲۲ ونیلیم کیگفت آخرش  ستیحالش خوب ن

است، درباره دالالن  ۹۲۲اش  آمده و شماره نجایاز ظهر به ا شیاز پ دیگو یه مهم ک یانسالیم زن

ام به  من و خانواده. ام سال دارد دنبال دارو آمده۷۲مادرم که  یمن برا»: دیگو یکرونا م یداروها

 یرو جلو اللکه آدرس چند تا د نیتا ا مینکرد دایجا رو پ چیه یول میها سر زد از داروخانه یلیخ

. هزار تومان بود۵۲۲و ونیلیم۵تا ۸۲۲و  ونیلیم کی نیب میکه ما گرفت یمتیبه ما دادند و ق ها رستانمایب

برن  دیهست؟ چرا مردم با اهیها و بازار س دالل نیچرا دست ا ستیاست اگر دارو ن نیسؤال من ا

 یرانخانواده و نگ شدن ماریو استرس ب یضیکنند؟ ترس مر هیها دارو ته از ناصرخسرو و دالل

 دیتول ای دیچرا زودتر به فکر خر  م؟یدر به در دارو هم بشو دیمثل مادر کم هست که با یزیعز ماریب

که من که  نیها در دسترس مردم باشه نه ا تو همه داروخانه دیدارو با نیاالن ا فتادن؟یداروها ن نیا

 نجایا امیو آخرش هم ب تمفیتو شهر راه ب مشده باش ضیتو خونه دارم و خودم هم ممکن است مر ماریب

 «.ستمیهمه آدم تو صف با نیا نیب

و چروک که  نیو صورت پرچ دیسف کپارچهی یبا موها یرزنیو پ شود یاشک در چشمانش جمع م زن

خدا  شه، یدرست م ،یدخترم هست یتو جا»: دیگو یو م دهد یم اش یمنتظر گرفتن دارو است، دلدار

روزها هم تموم  نیا ،یو براش نگه داره که غمخوارش هستمادرت باشه، خدا تو ر بانیخودش پشت

هم تموم  روسیو نیا... جنگ و موشک بارون و م؛یدید یادیز یها اتفاق یبابا ما تو زندگ شه، یم

شدم  ضیرو ندارم و خودم االن مر یکس چیخدا رو شکر کن باز مادرت تو رو داره، من که ه. شه یم

 ادیب هاز خون تونه یو نم رهیپ یلیو شوهرم هم خ ستنین رانیهام ا بچه! بگم که اومدم دنبال دارو یچ

 «.رونیب



لحظه هم آرام  کی یو داروخانه کاظم یبهشت یو آموزش پزشک تیریدر دانشکده مد یجلو یرو ادهیپ

که تازه از راه  یرا با افراد شیجا شود یکه نوبتش خوانده م یا و قرار ندارد، انگار هر شماره

خانه منتظر  در زشانیکه عز ییها خانواده ایمبتال به کرونا  مارانیب. کند یض معو اند دهیرس

کرونا  یدارو نجایا»: است نیشان ا سؤال نینخست نند،یب یجمع شده را م تیجمع یداروست، وقت

 «هست؟

و مراجعه به  تختیخبرنگار در مناطق مختلف پا ۲۲از  شیروز گذشته ب ۵ یها یبررس

و چه  یپزشک علوم یها و تحت پوشش دانشگاه یچه دولت)سطح شهر  متعدد یها داروخانه

 هیشدت با مشکل ته مبتال به کرونا به مارانیب یها که خانواده دهد ینشان م( یخصوص یها داروخانه

از  ییها در ساعت)احمر  و داروخانه هالل یکاظمبه جز داروخانه  بایهستند و تقر رو دارو روبه

 .ندارند اریداروها را در اخت نیکه ا کنند یاعالم م ها داروخانه گرید( روز

از  یلیدهنده کمبود دارو در خ نشان شود یم دهیهم شن گرید یکه از شهرها ییخبرها نیهمچن

 یبستر ها مارستانیمبتال به کرونا که در ب مارانیب یاگرچه وزارت بهداشت داروها. شهرهاست

 نیتام یکه در خانه هستند برا یمارانیب یول دهد، یرار مآنها ق اریدر اخت گانیصورت را هستند را به

مشکل  نیهمچن. است دهیکمبودها بازار دالالن را رونق بخش نیاند و هم رو شده دارو با مشکل روبه

 نیتام یدر سطح شهر برا شانیها وجود دارد، تردد افراد مبتال و خانواده نیب نیکه در ا یگرید

 . دامن بزند یماریسترش بخود به گ تواند یداروست که م

مبتال به کرونا  مارانیب یداروها عیسر نیعالوه بر تام دیبا هداشتبه اعتقاد کارشناسان وزارت ب

داروخانه  یادیدارو را هم به تعداد ز عیهرچه زودتر توز( درصورت وجود دانش دیتول ایواردات )

در  شانیها و خانواده مارانیتردد ب تا( قیالبته با نظارت دق)در مناطق مختلف شهرها واگذار کند 

 .هم گرفته شود یطوالن یها صف یو جلو ابدیسطح شهرها کاهش 

با هشدار نسبت  یگروه پزشک یعلم یها مجمع انجمن رهیمد أتیعضو ه ،ییخو دیدحمیهفته گذشته س 

 دیکرونا تأک یرمایکنترل ب یبهداشت یها در پروتکل»: مبتال به کرونا گفته بود مارانیب یبه کمبود دارو

 .«نشوند یبستر مارستانیدرمان شده و در ب ییو سرپا انهدر خ توانند یکه م ییتا جا مارانیشده ب

 نیوجود ندارد و هم فلو یتام یدارو یبه اندازه کاف ییسرپا مارانیب یبرا رانیاکنون در ا اما هم 

و « فلو یتام» یبخواهد در خانه درمان شود عمال دارو یامروز در شهر تهران اگر کس

 .کند هیته یراحت به تواند یاست را نم یماریب نیادرمان  یبرا یاصل یدارو ۵که «ریویاوسلتام»

و فروش  دیقاچاق خر یها در شبکه اش یواقع متیاز ق شتریبرابر ب۲۲تا ۹۲دارو  کی متأسفانه

اش  ورقه کیکه  ییدارو شدند، یدارو اگر به موقع وارد کارزار م کنندگان نیتام اگرو  شود یم

مهم  اریبس اریبس گرید یاز سو. دیرس ینم اهیتومان در بازار س ونیلیم کیهزار تومان است به ۳۲

کرده و  دایچراکه کرونا در جهان گسترش پ م؛یکن یداریامروز خر نیداروها را هم نیاست که ا

ماسک افتاد و  یکه برا یتفاقمانند ا م؛یکن هیداروها را ته نیا مینتوان میممکن است فردا هم اگر بخواه

االن چون . فروشد ینم یکشور نو اال میکرد که نکرد یداریخر یدر بازار جهان شیپ ماه کی شد یم



که متأسفانه  نیاند؛ ضمن ا ها کمتر شده فروشنده قتیکشور دچار کرونا هستند در حق۲۲۲از  شیب

 نیمسئله تام نیدارد و هموجود  یطور جد ارز و گمرک در کشور به نیتام یهنوز بوروکراس

 .را با مشکل مواجه کرده است ازیمورد ن یداروها

 به کروناکارگر متروی تهران  84ابتالی *

 .مبتال شدند به کروناکارگر متروی تهران  44

نفر از  44ازابتالیتهران و حومه  یمترو یشرکت بهره بردار رعاملیمداسفند، 52روز دوشنبه 

 .ردادخبکارکنان مترو به کرونا 

 لیشهرها تعط گریچقدر احتمال دارد مترو تهران هم همچون د نکهیبر ا یمبن یدر پاسخ به سوالوی 

ها و مراکز  که ادارات، بانک یو تا زمان میهست تیما فعال در حال فعال: کرد حیشود، تصر

 م،یدود کنخود را مح تیداد چراکه اگر ما فعال میباز هستند، به کار خود ادامه خواه یرسان خدمات

 یمترو، به ناوگان اتوبوسران یلیافراد چگونه در محل کار خود حاضر شوند و ممکن است با تعط نیا

 .شود یشخص یها نیماش شیمنجر به افزا نکهیا ایو  دیایفشار ب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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