
 9311اردیبهشت ماه  3اخبار وگزارشات کارگری 

 یدار هینظام سرما هیکارگران عل یجهان یزنده باداول ماه مه روزهمبستگ

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

 مقابل استانداری قزوین

ماه حقوق مقابل  3نسبت به عدم پرداخت  ب اهوازشرکت آب و فاضالتجمعات اعتراضی کارگران  -

 شتاب صنعت ایآر یمانکاریشرکت پ دفتر

سومین روز اعتصاب کارگران اداره برق بهبهان در اعتراض به تحمیل قرارداد حجمی وکاهش  -

 حقوق

 نسبت به بالتکلیفی معیشتی گاز شهر سنندج دانیکاسبکاران و دستفروشان متجمعات اعتراضی  -

اتاق اصناف بوشهر نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل   شگرانیرایپ ران وشگیآرا یاعتراض تجمع -

 مرکز استان 

 الکتروژنکارگر کارخانه  0011کالغ پر،یک ماه حقوق  -

 بوشهر  یمیپتروش مجتمع کارگرانماه حقوق  3عدم پرداخت بیش از -

 مشهد دهیسرپوش یا انهیرا یها یکارکنان شهرباز وبالتکلیفی معیشتی یکاریب -

 داماش یآب معدنماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه  2عدم پرداخت  -

 الشتر یشهردارپرداخت قطره چکانی ماه ها حقوق معوقه کارگران  -

 محمد حبیبی معلم زندانی ازآموزش و پرورش اخراج شد معلمروز در آستانه  -

 دیبن کارت و محدود کردن خر ضیتعوشرکت واحد در رابطه با  تیریسود محور مد ماتیتصم -

 "شهروند"کارگران از فروشگاه 

 شانیخودرو هانسبت به عدم تحویل خودرو  گانیر انیمشترتجمع اعتراضی  -

 یبه کرونا از کادر درمان انیآمار مبتال نیشتریب 000اورژانس کارکنان -

 01پرستار استان زنجان به بیماری کووید  01ابتالی  -

 یسرپل ذهاب بر اثر برق گرفتگساکن کانکس  ساله  01کودک یک  جان باختن  -

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی *

 مقابل استانداری قزوین

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران درادامه  روزهای دوشنبه وسه شنبه اول ودوم اردیبهشت ماه،

 .تشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری قزوین تجمع کردنداعتراضا

 نیا تیوضع نیدر ارتباط با آخر یکنتورسازکارخانه کارگراِن از  یکیاردیبهشت، 3روز چهارشنبه 

،به اند دهبرپا کر یتجمع اعتراض نیقزو یمقابل استاندار یدر هفته جار یکارگران که دو روز متوال



مه یکارگر آن را به ب 021به بهانه کرونا شرکت را بستند و  دیبعد از ع: گفت سانه ایخبرنگار ر

  .اند مانده یدر شرکت باق( نفر21حدود )و نگهبانان  رانیتعداد از مد کیمنتها . کردند یمعرف یکاریب

و  یرسم نفر از آنها کارگر 0اند که  کرده یمعرف یکاریب مهیکارگر را به ب 021 یدر حال :افزود یو

  .هستند سال سابقه کار 00 نیانگیبا م یکارگران قرارداد یباق

 نیتام میبرو دیحاال چرا با م،یشرکت گذاشت یرا پا یجوان: کارگر معترض کنتورسازی اضافه کرد

 لیچرا شرکت را تعط! ست؟ین «دیجهش تول»مگر امسال، ساِل ! م؟یریبگ یکاریب مهیو ب یاجتماع

 دشرکت وار ازیبه وفور در شرکت موجود است و در گمرک هم قطعات مورد ن هیمواد اول! کنند؟ یم

 یکنتورساز د،یحاال چرا در سال جهش تول م؛یو کنتور ساخت میداشت دیتول زیشده است؛ در اسفندماه ن

 !شود؟ لیتعط دیبود، با انهیبرند معروف در منطقه خاورم کیکه در روزگاران نه چندان دور، 

، 10از سال  نکهیا رغمیو عل ستندیشرکت اصال موافق ن یلیکارگران با تعط نکهیابر  دیبا تاک یو

و چند  ستیب: ،ادامه داداسفند با جان و دل کار کردند انیآنها پرداخت نشده، بازهم تا پا یمعوقات مزد

مشکل  یزندگ یها نهیهز نیدر تام نکهیا نیاما کارگران در ع م؛یماه دستمزد پرداخت نشده دار

 نیبه ا دانند؛ یرا خانه خودشان م یچون کنتورساز کردند؛ یآمدند و کار م یتند، به کارخانه مداش

 دایکارخانه پ یبرا گذار هیخودمان چند تا سرما یحت. شود لیتعط خواهند یکارخانه ِعرق دارند؛ نم

مالک شرکت در  رفتند؛یاما مقامات نپذ افتدیراه ب دیبگذارند تا خط تول هیکه حاضر بودند سرما میکرد

 .افتدیو اشتغال راه ب دیتول گذارد ینم کند، یزندان است اما در امورات دخالت م

در  یدوشنبه و سه شنبه هفته جار این کارگر با اشاره به اینکه،برای انعکاس صدایشان روزهای

از سال گذشته  یها در هفته و تجمع کردند نیقزو یشدن کارخانه، مقابل استاندار لیاعتراض به تعط

 میستیاند اما ما مطمئن ن کرده یمعرف یماریب مهیما را به ب: ،یادآورشدبارها دست به تجمع زدند د،یجد

 دیشده باشد؛ ما کارگران خواستار تول زیوار یاجتماع نیما به حساب تام مهیآخر حق ب یها که در ماه

کنند، اول  لیببندند و تعطنشود اما اگر قرار است درها را  لیکارخانه تعط میخواه یو م میهست

اول معوقات ما  م؛یا هاست که دستمزد نگرفته ما کارگران را بپردازند؛ ما کارگران ماه یمطالبات مزد

 .بفرستند یکاریب مهیرا بپردازند بعد ما را به ب

ماه حقوق مقابل  3نسبت به عدم پرداخت  شرکت آب و فاضالب اهوازتجمعات اعتراضی کارگران *

 شتاب صنعت ایآر یمانکاریپ شرکت دفتر

برای شرکت آب و فاضالب اهوازکارگران  (19فروردین  30و 31)ویکشنبه 31روزهای شنبه 

 ایآر یمانکاریشرکت پ ماه حقوق مقابل دفتر 3انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 

 .اهواز تجمع کردند گلستان ابانیخ واقع در شتاب صنعت

هفته  کشنبهیروز شنبه و  با یادآوری اینکهاهواز یاز کارگران آبفا یکیهشت،اردیب 3روز چهارشنبه 

 ابانیواقع در خ مانکاریبه پرداخت مطالباتمان مقابل دفتر پ مانکاریپ ییاعتنا یدر اعتراض به ب یجار

کارگر شاغل در شرکت آب و  311حدود : گفت رسانه ایبه خبرنگار ،میگلستان دست به تجمع زد

تحت نظارت ( آب و فاضالب یستگاهایاپراتور ا) یچ که به عنوان تلمبه میاز هستفاضالب اهو

 .میمختلف در مناطق مختلف شهر اهواز مشغول به کار هست مانکارانیپ



ما کارگران  گذرد، یاز هفتاد روز م شیتاکنون  که ب دیجد مانکاریاز زمان ورود پ نکهیا انیبا ب او

کارگران فاقد  مهیحق ب ،یجدا از مطالبات مزد: افزود م،یا نکرده افتیدر دیجد مانکاریاز پ یوجه  چیه

 .نشده است زیهنوز وار یقرارداد کار

: اهواز گفت یهمکارانش در آبفاو خود  یسال سابقه کار 01تا  00 نیانگیکارگر با اشاره به م نیا

بر  یرینه تنها تاث یمانکاریپ رانیشرکت نشان داده است مد نیدر ا مانکارانیتجربه سالها حضور پ

 لیتبد کارگران یشغل تیامن دیتهد یبرا یبه عامل توانند یشرکت ندارند بلکه در عمل م نیکار ا ندیفرآ

 .شوند

و  میمحروم هست یمزد یها ساعت کار مداوم و سخت از حداقل 02یما کارگران با روز: افزود یو

 مانیمختلف برا مانکارانیحضور پ جهینتمان که در  مسئوالن اداره آب و فاضالب اهواز به مشکالت

 .کنند ینم ییاعتنا شود، یم جادیا

 میاما تاکنون آنها تصم میاهواز هست یاز مسئوالن آبفا مان یشغل تیوضع ریگیسالهاست پ: افزود یو

ما را  یموضوع هر روز نگران نیاند و ا و نوع قرارداد کارگران نگرفته مانکاریحذف پ یبرا یجد

بر  ارتنبود نظ لیبه دل ریاخ یها بودن مزد، در سال یچراکه جدا از مشکل ناکاف دکن یم شتریب

 .ما بطور کامل پرداخت نشده است مهیحق ب یدر مقاطع مانکار،یعملکرد پ

سومین روز اعتصاب کارگران اداره برق بهبهان در اعتراض به تحمیل قرارداد حجمی وکاهش *

 حقوق

بخش )کارگران اداره برق بهبهان ومین روز متوالی،اردیبهشت برای س 3روز چهارشنبه 

قرارداد  لیاعتراض به تحمبرای (تست و نصب کنتور یاتیعمل یروهایقرائت،وصول مطالبات،ن

 .به اعتصابشان ادامه دادند وکاهش حقوق یحجم

 :متن نامه کارگران اعتصابی بنقل از سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

تست و نصب  یاتیعمل یروهایقرائت،وصول مطالبات،ن) نیمشترک یرویروز اعتصاب ن نیسوم

دستمزد آنان که بعد از اعالم اعتراض خود به (یدونه ا)شدن یحجم لیاداره برق بهبهان به دل(کنتور

 زا یکار گهیشما د یکه بعد از امضا دیکار به آنها گفته شده است که قرارداد را امضا نکن یاداره 

دستور از استان آمده  نیقرارداد به آنها گفته شده است که ا رفتنیبعد از عدم پذ که دیآ یدست ما بر نم

 !شود یاست و هر کس امضا نکرد اخراج م

 .است یلیاسماع یقرار داد آقا یبرا دیجد مانکاریوپ یعیشفمهندس  یآقا:مسئول

  .از استان است ایک ییرضامهندس  یقرار داد است آقا نیکه باعث ا یاصل مسئول

هشتصد  و ونیلیکه با خودرو سه م یکار یرویاست و ن ونیلیهشت م یباال رانیا در فقر خط رخن

 .هشتصد خواهد شد و ونیلیم کیقرارداد حقوق او  نیا یگرفت با امضا یم

 نسبت به بالتکلیفی معیشتی گاز شهر سنندج دانیکاسبکاران و دستفروشان متجمعات اعتراضی *

بدنبال اقدام دادستانی،شهرداری  گاز شهر سنندج دانیدستفروشان مکاسبکاران و در هفته جاری 

ونیروهای انتظامی مبنی بر ضبط وانت های و جمع آوری دکه هایشان بارها با تجمع مقابل مراکز 

 .قدرت این کالنشهر اعتراضشان را نسبت به نداشتن ممر درآمد بالتکلیفیشان بنمایش گذاشتند



 

اتاق اصناف مقابل بوشهر نسبت به بالتکلیفی معیشتی   شگرانیرایپ وران شگیآرا یاعتراضتجمع *

 مرکز استان 

بوشهر برای اعتراض به  شگرانیرایپران زنانه و شگیآرا یبهشت،جمعی ازارد 2روز سه شنبه 

 .بالتکلیفی معیشتی دست به تجمع مقابل اتاق اصناف مرکز استان واقع در خیابان حافظ بوشهر زدند

 



 

همه همکاران من : ر بوشهر به خبرنگار رسانه ای گفتشگیرایپ اردیبهشت،یک  3نبه روز چهارش

 .پرسد یاز ما نم یاحوال یو کس میکاریاالن دوماه است که ما ب. خود هستند یشرمنده خانواده ها

 شگاهیاو آرا. میکن یکار م یرسته صنف نیمن و همسرم هر دو در ا: یک پیرایشگر دیگر نیز گفت

دو ماه واحد  یاز ما از اجاره بها کیهر . میشده ا کاریهر دو ب. مردانه شگاهیراید و من پزنانه دار

 دیکنم با ییام را بازگشا یاالن هم اگر واحد صنف. میا دهو دو ماه از اجاره خانه مان عقب افتا یصنف

 .سرجمع شش ماه اجاره بها بپردازم

مردانه شرمنده شهروندان و  شگرانیرایپ: ز گفتنیمردانه شهرستان بوشهر شگرانیرایپ هیاتحاد سیرئ

 .زن و فرزند خود هستند

خود  یخانه و واحد صنف یمردانه از چهار ماه اجاره بها شگریرایامروز حداقل هر پ: داد ادامه یو

 .ستیهم به فکر ن یعقب مانده است و کس

 نیا. میشهروندان هستسالمت  یما متصد ییکه گو میفشار بهداشت هست ریز یبه گونه ا: وی افزود

 .به فکرمان باشند دیبا میباش لیخواهند ما همچنان تعط یطرفه است و اگر مسئوالن م کی هیرو



 

  .شد لیشان تعط یبه خانه رفتند و کاسب یفصل کاسب نیها در بهتر شگاهیرایپ: وی همچنین گفت

 الکتروژنکارگر کارخانه  9011یک ماه حقوق کالغ پر،*

بزرگراه آزادگان،احمد آباد مستوفی در چارچوب مقابله با  واقع در غرب تهران، کارخانه الکتروژن

فروردین کارشان را از سر  30کارگرش از  0011فروردین تعطیل و  31تا  01بیماری کووید 

 .گرفتند

 

فروردین ماه بسته شد  30بدین ترتیب در چارچوب عقد قرارداد سالیانه قراردادهای کاری از 

یک  یآالت صنعت نیلوازم و ماش ،یکیو الکتر یکیالکترون یخانگ لیوسا ین واحد تولیدی وکارگران ا

 .روزاز ماه را کارکردند

از یکطرف کارفرمای شرکت حقوق فروردین ماه کارگران را بدلیل تعطیلی پرداخت نکرده وقصد 

رکرده اند نمی پرداختش را هم ندارد واز یکطرف دیگر از آنجا که کارگران یک روز از ماه راکا

 کارگر پر 0011توانند از حقوق بیمه بیکاری بهره مند گردند ویک ماه حقوق 

 بوشهر  یمیپتروش مجتمع کارگرانماه حقوق  3عدم پرداخت بیش از*

وعیدی کارگران مجتمع پتروشیمی  19ونیمی از حقوق بهمن  11،فروردین 19حقوق اسفند 

 .پرداخت نشده استعسلویه  2در فاز واقع  (نصب پارس ایپو مهندسی شرکت)بوشهر



 

یک بوشهر به خبرنگار  یمیپتروش راتیتعمبخش از کارگران  یکیاردیبهشت، 3روز چهارشنبه 

ه نصب پارس است ک ایبوشهر با شرکت پو یمیپتروش راتیقرارداد کارگران تعم: گفترسانه محلی 

 افتیرا هم در 19و حقوق بهمن  یدیاز ع یمی، ن11 نیو فرورد 19تا االن عالوه بر حقوق اسفند 

 .مینکرده ا

. میبه اخراج مواجه شده ا دیو هر بار با تهد میتا االن چند بار اعتصاب کرده ا: کارگر اضافه کرد نیا

 . میندار یگذران زندگ یبرا یپول گرید یاقتصاد طیشرا نیبا ا

 مشهد دهیسرپوش یا انهیرا یها یکارکنان شهرباز وبالتکلیفی معیشتی یکاریب*

کارکنان  یتمام یکاریمشهد از ب یا انهیرا یها ی و باز یمحصوالت فرهنگ هیاتحاد سیرئ

 .کرونا خبر داد روسیو وعیش یمشهد در پ دهیسرپوش یها یشهرباز

مشهد  دهیسرپوش یها یشهرباز رانیبا حضور مد هیدر اتحاد یا ماه جلسه نیفرورد ستمیب :وی افزود

 یکاریب مهینفر تا پنجاه نفر در سامانه ب کیها پرسنل خود را از  وعهمجم نیبرگزار و مقرر شد  ا

 یکاریب مهیشده دولت و ب ینیب شیپ یتیحما یها افراد بتوانند از بسته نیند تا ایاداره کار ثبت نما

 .اند بوده کاریها متاسفانه ب مجموعه نیپرسنل ا یدر دو ماه گذشته تمام رایاستفاده کنند ز

محصوالت  هیاتحاد: صنف اظهار داشت نیمشاغل مرتبط با ا مدت یطوالن یلیره به تعطبا اشا یاسکاف

ها و  نت میگ ،یعرضه محصوالت فرهنگ: یشامل سه رسته صنف یا انهیرا یها ی و باز یفرهنگ

 .ندا شده لیاسفند تعط لیاز اوا بایمشاغل تقر نیکودک است که ا یها و خانه دهیسرپوش یها یشهرباز

از  ریبه غ میبگو دیبا یعرضه محصوالت فرهنگ یها فروشگاه یعنیرسته اول  امونریپ البته

خود را  یحداقل تیها فعال فروشگاه نیکرونا وجود داشت  ا وعیکه در اوج ش تیساعت فعال تیمحدود



 دنو متوقف ش یرا از دست دادند و به واسطه مشکالت تردد و باربر دیاند هر چند بازار شب ع داشته

 .اند اما به هر حال فعال بودهاند نداشته یباز هم آن چنان کاسب یحصوالت در شبکه خانگعرصه م

قرار  لیبه دل زیها ن مجموعه نیا:گفت زیکودک ن یها و خانه دهیسرپوش یها یدر مورد شهرباز یو

اند که مشکالت و  کامل مواجه شده یلیگرفتن در دسته مشاغل پرخطر از همان ابتدا تاکنون با تعط

 زا یکی یو زائران نوروز دیبازار شب ع. به وجود آورده است شانیا یرا برا یاریمعضالت بس

امسال  گریمشاغل د یاریها بوده که متاسفانه به مانند بس مجموعه نیا ییدرآمدزا یبرا طیشرا نیبهتر

محرم و صفر که به قول  یها داشت و ماه میخواهماه رمضان را  زیدر ادامه ن. اند از آن محروم مانده

 .است فصنو نیا یخواهد بود و  فصل کساد نیسنگ زین یمعروف بازار در حالت عاد

منتشر  یخانگ یها نت میدر گ یدعوت به باز یبرا یادیز یها یآگه وارید تیروزها در سا نیا

: مسئله عنوان کرد نیدر پاسخ به ا یکافدارد؟ اس ییچه معنا ها یآگه نیا ها نت میگ یلیبا تعط شود؛ یم

در  لنت فعا میگ 011ما حدود .  ها است نت میرسته گ نیصنف  ما در حال حاضر هم یمشکل اصل

. شود یاداره م یشده و به سخت یانداز اندک راه هیکه اکثرا توسط جوانان با سرما میسطح شهر دار

 .اند متحمل شده یجد یاند ضرر مال بوده لیتا تعط ها نیا

 نت میو خانه را به گ اند دهیها دستگاه چ در خانه یبرخ ایاند و  باز کرده یپنهان یبرخ انیم نیدر ا حاال

 یروین ایها از عهده ما  خانه نینظارت و ورود به داخل ا. دارد یاند که خود خطرات جد کرده لیتبد

منجر به بروز  ستممکن ادر خانه عالوه بر مشکالت سالمت  تیفعال نیخارج است و ا یانتظام

 .باشد زین گرید یفسادها و حواش یبرخ

 داماش یآب معدنماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه  2عدم پرداخت *

 یآب معدنماه حقوق کارگران کارخانه  2معادل )و عیدی 11وفروردین 19حقوق ماه های اسفند 

 .در استان گیالن پرداخت نشده است داماش

 : گفتبه خبرنگار رسانه ای داماش  یاز کارگران کارخانه آب معدن یکیبهشت،اردی 3روز چهارشنبه 

 یمشکالت یپاسخگو دیبا نگیاست و هلد یگروه مل نگیمجموعه در حال حاضر متعلق به هلد نیا

که کارخانه را از  یآمده است؛ زمان شیآنها پ یها و خانواده یدیواحد تول نیکارگران ا یباشند که برا

 ینگیانباشته و نقد هیفکر سرما دیبا کردند یواگذار م یبه بانک مل ایمنصور آر یگذار هیشرکت سرما

 .نرسد نجایتا کار به ا بودند یدر گردش م

از همکارانش  یبرخ یشتیمع تیدر ادامه درباره وضع ست، یبه شدت ناراض طیکارگر که از شرا نیا

ندارند و از دوستان خود  بیپول در ج یوعده نان خال کیبه اندازه  یاز همکاران حت یبرخ: گفت

 .میپول نان قرض بده گریبه همد میناچار یحقوق یماه ب 1بعد از . کنند یقرض م

 .است یسال جار نیبه همراه حقوق فرورد19سال  یدیمطالباتمان شامل حقوق اسفند و ع: افزود او

عمل کند، در ادامه اضافه  شیها همکارانش منتظر است کارفرما به وعده ریکارگرکه به همراه سا نیا

وعده محقق شود  نیخدا کند ا شود؛ یمطالباتمان پرداخت م یمسئوالن کارخانه گفته بودند به زود: کرد

 .میریمان را بگ از مطالبات یفردا حداقل بخش ایامروز  میچند هفته و ماه نکشد؛ ما منتظر

 لشترا یشهردارپرداخت قطره چکانی ماه ها حقوق معوقه کارگران *



کارگر شهرداری الشتر در استان لرستان  001ماه حقوق معوقه حدود  09تا  01ماه گذشته از  6طی 

 .ماه حقوق طالبکارند 6تا  2وکماکان این کارگران . ماهش پرداخت شده است 02

 محمد حبیبی معلم زندانی ازآموزش و پرورش اخراج شد معلمروز در آستانه *

  .و به همسرش ابالغ شد دییتا یبیحب و اخراج محمد دیبازخر محکاردیبهشت، 2روز سه شنبه 

از دو سال حبس ظالمانه، وزارت آموزش و  پسبنا به گزارشات منتشره درشبکه که های اجتماعی،

معلمان،  یکانون صنف رهیمد اتیعضو ه ،یبیمحمد حب دیحکم بازخر ،یرقانونیغ یپرورش در اقدام

 .اخراج شد یاز شغل معلم فیعلم شرم نیحکم ا نیبا ا. را صادر نمود

 دنظریتجد اتیصادر و در ه یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو اتیحکم ناعادالنه در ه نیا یدر حال 

بدون  یاز مرخص یبیحب یدو سال کارشناسان بر محق بودن آقا نیکه در تمام طول ا دیگرد دییتأ

بدون حقوق  یکه به دنبال صدور مرخصبودند  یتا  معاونانش مدع ریداشتند و از وز دیحقوق تاک

 .هستند

 دیبن کارت و محدود کردن خر ضیشرکت واحد در رابطه با تعو تیریسود محور مد ماتیتصم*

 "شهروند"کارگران از فروشگاه 

در کشور  یتیریمد ماتیکرونا قرار دارد و تصم روسیگسترده و وعیش طیکه کشور در شرا یحال در

بن کارت کارگران  ضیشرکت واحد با تعو تیریگردد مد میتنظ یاجتماع یفاصله گذار یبر مبنا دیبا

از شش هزار کارگر  شیموجب شده ب" شهروند"از فروشگاه  دیبن کارت جد دیخر تیو محدود

قابل  زانیکنند و به م دیاز فروشگاه شهروند خر یا دو هفته ای کیکوتاه  یدر فاصله زمان احدشرکت و

 .شود یفروشگاه افزوده م نیر اد تیبه ازدحام جمع یتوجه

 ایکنند و  دیخر یا مغازه ای دیرا داشت که کارگران با آن از هر مرکز خر تیقابل نیا یکارت قبل بن

با بن  توانند یبن کارت، کارگران م ضیرا با آن پرداخت کنند اما با تعو.... قبوض آب و برق و یحت

 یاز فروشگاه دینوع قراردادها که خر نیدر ا .کنند دیخر" شهروند"فقط از فروشگاه  دیکارت جد

 .ردیگ یدر نظر م یمال یالتیآن مجموعه تسه تیریمد یآن فروشگاه برا شود یخاص انجام م

 دهد یدر معرض خطر ابتال به کرونا قرار م شتریشرکت واحد کارگران را ب تیریمد ریاخ میتصم

کنند  یشهر ط نیسنگ کیرا در تراف یوالنط یمجبور هستند مسافت دیخر یکارگران برا نیبرا عالوه

 .برسند" شهروند"تا به فروشگاه 

نابخردانه  ماتیشرکت در مورد تصم تیریتهران به مد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 شتریو خواهان نظارت ب دهد یهشدار م اندازد، یرا به خطر م شانیها که جان کارگران و خانواده

 .باشد یم رانیبرعملکرد مد

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندکانال تلگرام :منبع

 شانیخودرو هانسبت به عدم تحویل خودرو  گانیر انیمشترتجمع اعتراضی *

خودرو  لیبه عدم تحوبرای اعتراض  خودرو گانیر انیمشتراردیبهشت،جمعی از  2روز سه شنبه 

 .تجمع کردند جاده مخصوص کرج 09 لومتریک اقع درشرکت و نیا یمقابل دفتر مرکز شانیها



 

 لیمنتظر تحو 10از سالاردیبهشت،تجمع کنندگان  3برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .نکرده اند افتیشرکت در نیا رانیرا از مد یهستند و هنوز جواب قانع کننده ا شانیخودروها

 .هستند شانیخودرو ها یفور لیخواهان تحو معترضان

 یبه کرونا از کادر درمان انیآمار مبتال نیشتریب 990اورژانس کارکنان*

که در صف  یاز افراد یا  آمده است، عده انیبه م ادیروزها که حرف از کادر درمان و پزشکان ز نیا

 !اورژانس یها   اند؛ مثال بچه اول کمک به افراد مبتال به کرونا هستند، مهجور مانده

شما را سالم به  کنند یم یسرتان هستند و سع یباال یزدن هم که در چشم به یپوشدیسف یها   همان فرشته

. اند از آنها مبتال شده یادیکرونا تعداد ز وعیموج ش نیدر ا یباورتان نشود ول دیشا. برسانند مارستانیب

 نیا در. دیآ  یم انیبه م یهستند اما همچنان کمتر از آنها حرف نیکمک اول یابر شهیافراد هم نیا

 .میروزها را بشنو نیآنها در ا یها   ها و خاطره تا دغدغه میگزارش، به سراغ دو نفر از آنها رفت

و  اند ستادهیروزها جان بر کف ا نیکه ا یافراد نیبا ا شتریشما هم ب دیتا شا دیوگو را بخوان گفت نیا

در . کند یمان خطور م ه ذهنب یماریاست که هنگام ب یا شماره نی؛ اول000.دیآشنا شو کنند،  یکمک م

 000اورژانس  یها چهب نیرا ندارند، ا ییکرونا مارانیبه ب یدگیها جرات رس که خانواده امیا نیا

او . اورژانس تهران است یها از بچه یکی «یمحمد دیحم». رسانند یهستند که بالفاصله خودشان را م

اما چهار سال است که  کشد یم ریور آژکش نیا یها ابانیسال است که اورژانس در خ 01»: دیگو یم

 .کرده دایپ یمتول



 دایکار مشکالت اعصاب پ یاورژانس از شدت و سخت یها بچه ییکرونا یو روزها امیا نیا در

برساند که  یضیسر مر یخودش را باال دیاورژانس با نیسیتکن کی دیشما فکرش را بکن. اند کرده

ها شوکه  آنقدر حاد است که بچه یاست، گاه یفوت ضیمر یدارد، گاه یچه مشکل داند یاصال نم

را  ضیاست که مر نیا شان تیو اولو دهند یوفق م طیاما در هر صورت خودشان را با شرا شوند یم

 «.برسانند مارستانیسالم به ب

اما از  شود یاسم برده م ها مارستانیب یروزها از کادر خدمات نیا»: دیگو یم یگله و ناراحت یکم با

: دهد یاو ادامه م« .کرده است فیتضع یلیها را خ بچه هیموضوع روح نیهم! اورژانس نه یاه بچه

را تا  ماریکه ب ستندیاورژانس ن یها بچه نیا مگر.زنند یو پزشکان حرف م یهمه از کادر درمان»

 در دهد یبه خودش اجازه نم یاتاقک دو متر در دو متر که کس کیآن هم در  رسانند؟  یم مارستانیب

توجه  دیندارد اما با تیقصد گله و شکا نکهیا انیاو با ب« .ردیقرار بگ ییکرونا ماریکنار ب طیشرا نیا

دو نفر در حال  گاهیپا نیا ینفر کادر درمان 31از »: دیگو یم شت،به اورژانس تهران دا یشتریب

مختص اورژانس  ینبه کرونا از کادر درما انیآمار مبتال نیشتریاند و ب حاضر مبتال به کرونا شده

 «.است

را هم  نشیریبخش ش دیبا ست؛یالبته همه خاطرات ما بد ن» :دیگو یم یتر آرام یبا صدا نیهمچن یو

. کنند یو تشکر م گذارند یم غامیپ. رندیگ یشان خوب شد، با ما تماس م حال نکهیبعد از ا ها یلیخ م،یبگو

و  کند یم فیتعر یکشاورز رمردیدر مورد پ یا  او از خاطره« .کند   یحال همه ما را خوب م نیهم

آن را بکشد؛  خواست   یما آورد و م گاهیگوسفند به پا کیکشاورز  کی شیچند سال پ»: دیگو یم

ابراز  ادیاز طرف مردم نسبت به ما ز ها یدست مهربان نیاز ا. ام شما کرده ینذر سالمت گفت یم

 «.شود یم

 ماریسر ب یخودشان را به باال یطیدر هر شرا کنند یم یآنها سع. است یاورژانس ستودن اقدامات

 ،یمحمدجواد نادم. نداشته باشند یماریمقابله از ب یالزم را برا زاتیاگر خودشان تجه یبرسانند؛ حت

کم  یفردحفاظت  یها تیو ک زاتیکار تجه لیاوا »دیگو  یسازمان اورژانس م ژهیو اتیمسوول عمل

ها را  نکته بچه نیهم. میبود فیهم ضع یمحافظت یلدهایو ش n95 یاه ماسک زیبه عالوه در تجه. بود

 .شدند  یحاضر م ماریسر ب یحال باال نیاما با ا ترساند یم شتریب

در همان  ها نیسیاز تکن یادیها بود تعداد ز بچه نیب یادیکه استرس ز میکرونا بگو وعیش لیاوا از

شان  آنها نجات یجوان هستند خدارا شکر قدرت بدناز قشر  شتریشدند و چون ب مبتال  یماریب یابتدا

مثل  نیروت یها تیبود و در کنار آن مامور دهیهم رس ماریب 011 یکرونا به روز یها تیمامور. داد

تا دو هفته هم بود که در  ها نیسیاز تکن یبعض. میهم داشت... و یعروق- یقلب مارانیب ،یتصادف مارانیب

کرده بود  دایپ رییتغ 21_21ساعت به  21_ 19از  یکار فتیش. بودنداورژانس بودند و خانه نرفته 

 «.کرد دایپ ینزول ریاما خدا را شکر با کمک مردم س

ها توانستند پرچم  بچه. اورژانس بود یها بچه یبرا یا العاده به نظر من تجربه فوق»: دهد یادامه م او

مورد انتقال  61به  کیما هر روز نزد. دندکر اورژانس کشور را باال نگه دارند و موفق و موثر کار 

بوده  زیناچ اریبس مان یفوتکه آمار  میشده کرونا داشت مشخص یها   مارستانیها به ب از درمانگاه ماریب

 «.است



و متوجه  میروزانه دار یزهایما هر روز آنال. قابل قبول شده است زاتیاما تجه حاال»:دیگو یم ینادم 

با عالئم  یگاه. ستیحتما همراه با تب و سرفه ن گریکرونا د. وت شده استمتفا یماریعالئم ب میشد

 «.مان باال رفته است اطالعات. شود یشروع م یگوارش

 یو انرژ رویمان ن از حد توان شتریب میبهتر بگو ایمان  در کل ما در حد توان»:دهد یادامه م یو

 «.میا م خوردهو قس میبود چون تخصصش را دار مان فهیالبته وظ م؛یگذاشت

فرصت با  نیدر صورت بروز مشکل در اول میخواه   یاوصاف از مردم م نیبا همه ا»: دیگو یم او

اگر  نکهیبه عالوه ا کنند؛ یم ییراهنما یاورژانس آنها را به خوب یاپراتورها. رندیاورژانس تماس بگ

 «.رساندخودش را به شما خواهد  عایاورژانس سر نیسیگزارش شود، تکن یمشکل حاد

 یاو مبتال به کرونا شده است و حال خوش میاورژانس متوجه شد یاز اعضا گرید یکیتماس با  در

 .وگو ندارد گفت یبرا

روزها  نیا یخودمان را برا دیبا م،یا رفتهیو کار را پذ میا کار قسم خورده نیا یبرا یوقت»: دیگو یم او

از او به من منتقل شده  یماریب دانم یکه م یماریبندارم و خوشحال هستم  یا گله. میکرد یهم آماده م

 «.میرساند مارستانیاست را سالم به ب

 اردیبهشت 3بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 91پرستار استان زنجان به بیماری کووید  01ابتالی *

که از  مبتال شدند01استان زنجان به بیماری کووید  یو خصوص یدولت یها مارستانیبپرستار  01

 .کنندیم یدوره نقاهت خود را سپر زین یهستند و مابق ینفر بستر 2تعداد نیا

پرستار دراستان زنجان مشغول 911هزار و2اردیبهشت، 3براساس گزارش رسنه ای شده بتاریخ 

 .نفرشان در بیمارستان های دولتی اشتغال دارند 911بکارهستند که از این تعداد هزار و

 یسرپل ذهاب بر اثر برق گرفتگساکن کانکس  ساله  91 کودکیک  جان باختن *

 نیاسکان موقت ا یها ساله ساکن در کانکس  01سرپل ذهاب از جان باختن کودک  یفرمانده انتظام

 .خبر داد یشهرستان بر اثر برق گرفتگ

ساله که به همراه  ۰۱ یحادثه کودک نیدر ا: گفتاردیبهشت،وی به خبرنگاران  2روز سه شنبه 

شده و جان خود  یدچار برق گرفتگ یاطیاحت یب لیدل اسکان موقت بودند یها اش ساکن کانکس وادهخان

 .را از دست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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