
 9211فروردین ماه  32اخبار و گزارشات کارگری 

 «یگرسنگ یعنی شتیمع نیبدون تام نهیقرنط» زنده باد کمپین اعتراضی

 

 یاعتراض نیکمپ درباره  ارانیکام یکارگران ساختمان یصنف انجمن یاز اعضا یجمع هیانیب -

جمن توسط وزارت و مصادره کانال تلگرام این ان «یگرسنگ یعنی شتیمع نیبدون تام نهیقرنط»

 اطالعات 

 اراک یفریدادگاه ک بههپکو  حق طلب از کارگران یتعداداحضار -

و  یخدمت دی، خر یقابل توجه معلمان مشمول حداقل دستمزد ، معلمان شاغل در بخش خصوص -

 :یدبستان شیپ انیمرب

 یذاکرات برام یحداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقرار یرقانونیغ یاعتراض به مصوبه  هیانیب

 به مزد عادالنه دنیرس

 91نسبت به کار بدون امکانات الزم برای مقابله با کووید  آبداناناعتراض کارگران نانوایی های  -

 یبازگشت بکاربرا یماهشهربرا ینفت یها شرکت پخش فرآورده یادامه تجمعات کارگران اخراج -

 دومین ماه متوالی



نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی وبی تفاوتی  رانیا یزکنتورساکارگران  اتاعتراضادامه  -

 مسئوالن طراز اول استان وکارفرما با تجمع همه روزه مقابل کارخانه

بازنشسته مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم ُبر یکارگران ن یاعتراضتجمع  -

 شرکت تیریمقابل دفتر مدپرداخت مطالبات 

فصل  ازاتیامت یدرصد 05اعمال رادادی صنعت نفت نسبت به عدم اعتراض کارگران رسمی وق -

 یخدمات کشور تیریدهم قانون مد

 یکاریب مهیحق ب ازبیمه بیکاری بدلیل عدم پرداخت رانیکانون زبان امحرومیت مدرسان وکارکنان  -

 از طرف کارفرما

یفی استخدامی با تجمع نسبت به بالتکل 19سال  یشدگان آزمون سردفتر  رفتهیپذ ادامه اعتراضات -

 و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور هییقوه قضامقابل 

 91کارگر صنعت خودرو وقطعه سازی براثر ابتال به بیماری کووید 99جان باختن  -

 تن از کادر درمان فداکار و شرافتمند سراسر کشور که در مقابله با کرونا جان باختند ۲۰۱ اسامی -

 یاعتراض نیکمپ درباره  ارانیکام یکارگران ساختمان یصنف انجمن یاز اعضا یجمع هیانیب*

وزارت توسط کانال تلگرام این انجمن و مصادره  «یگرسنگ یعنی شتیمع نیبدون تام نهیقرنط»

 اطالعات 

 ارانیشهرستان کام یکارگران ساختمان یصنف و کانال انجمن نیگروه کمپ ریمد یکه گوش ییآنجا از»

ا ما  اند، لذ را مسدود کرده( انجمن یو کانال رسم نیکمپ یرهایمد هیبق)ها نیادم اند  و را پس نداده

افشا و محکوم  ار یتیامن ینهادها حیحرکت وق نیخودمان ا نیکانال و گروه کمپ قیاز طر میتوان ینم

 یکه از گروه تلگرام میخواه یاند م پبوسته نیکه به گروه کمپ یاز همه کارگران قیطر نیاز ا. میکن

وزارت اطالعات  اریو کانال انجمن در اخت یخارج شوند چرا که به صورت کامل گروه تلگرام نیکمپ

 «.است

 :متن بیانیه

مختلف و  یشهرها یکارگران ساختمان یصنف یها انجمن یاعضا ،یکارگر یها خانواده کارگران،

 .یتشکالت مستقل کارگر یاعضا

 یعنی شتیمع نیبدون تام هیقرنطن)نیفراخوان کمپبه  ریچند روز اخ یشما ط ز،یعز سرنوشتان هم

 تیو ما را حما دیبود نیکمپ نیا بانیمختلف همراه و پشت یها وهیو  به ش دیجواب مثبت داد( یگرسنگ

را به  تانیها و دست میکن یتشکر و قدردان زانیتک شما عز از تک قیطر نیجا دارد از  ا د،یکرد

 .میکن یم متانیو هزاران گل را تقد میفشار یم یگرم

گونه اعتراض و  چیحاکم تاب و تحمل ه یدار هیسرما ستمیبار هم ثابت شد که س نیا شک یب

متحدانه و مستقل در دفاع  شانیهاه که کارگران و خانواد یکارگران را ندارد و هر حرکت یخواه حق

ر آن حرکت اگ یحت. خود انجام دهند را سرکوب خواهد کرد یشتیمع تیاز خود و اعتراض به وضع

  .هم باشد یعکس اعتراض کیانتشار 



رفقا و  گرید یدر شهرها میدوارینخواهد بود و ام نیاعتراض و کمپ انیسرکوب، پا نیشک ا بدون

با اتحاد و انسجام  میکه بتوان دیام نیرا شروع کنند به ا یاعتراض نیکمپ نیا گریسرنوشتانمان بار د هم

 .میکن لیت تحمرا به دول" شتیمع نیتام"خود خواست 

 نیگروه کمپ ریمد ن،یشب بعد از قفل گروه کمپ نصف ۲۱شنبه ساعت  پنج روزید نیکمپ انیو حام رفقا

 یتیامن یتوسط نهادها یفخر عرفان یآقا ارانیکام یکارگران ساختمان  کانال انجمن ریو  مد یاعتراض

مورد  وصبح بازداشت  ۵انجمن تا ساعت  رهیمد ئتیه یاز اعضا گریاحضار و و همراه دو تن د

شده و تحت فشار قرار  ییاحضار  و بازجو زیانجمن ن گریچند عضو د. قرار گرفتند ییبازجو

اداره  یو کانال انجمن  از سو نیگروه کمپ ریتلفن همراه از مد یبا گرفتن گوش تیکه در نها رندیگ یم

را  نیکار کمپ انیپا ی هیانیب اناریوزارت اطالعات کام ن،یکمپ گرید ها نیاطالعات و مسدود کردن ادم

 .کنند یاعالم م یا به صورت مفتضحانه

چرا که به . ستینبوده و ن نیکمپ نیاز ا شانی کارگران و خانواده تیجواب حما هیانیب نیشک ا بدون

 یبه کسب اجازه از نهادها ازین یو اعتراض کارگران در هر سطح نیشروع به کار کردن کمپ یبرا

 یندارد چرا که خواست ما خواست یو اعتبار یضمانت چیه نیمسئول یها وعده و. ندارد یتیامن

  .است یو طبقات یسراسر

را  ارانیشهرستان کام یکارگران ساختمان یصنف و کانال انجمن نیگروه کمپ ریمد یکه گوش ییآنجا از

ا ما  اند، لذ هرا مسدود کرد( انجمن یو کانال رسم نیکمپ یرهایمد هیبق)ها نیاند  و ادم پس نداده

افشا و محکوم  ار یتیامن ینهادها حیحرکت وق نیخودمان ا نیکانال و گروه کمپ قیاز طر میتوان ینم

 یکه از گروه تلگرام میخواه یاند م پبوسته نیکه به گروه کمپ یاز همه کارگران قیطر نیاز ا. میکن

وزارت اطالعات  اریمن در اختو کانال انج یخارج شوند چرا که به صورت کامل گروه تلگرام نیکمپ

 .است

 ارانیشهرستان کام یکارگران ساختمان یصنف انجمن یاز اعضا یجمع

 اراک یفریدادگاه ک بههپکو  حق طلب از کارگران یتعداداحضار*

 یفریدادگاه ک 951به شعبه فروردین  05برای روز شنبه  هپکو حق طلب از کارگران یتعداد

 .شهرستان اراک احضار شدند

از  یبه دست تعداد را  یکه اخ یا هیابالغ یط ،فروردین 30ساس گزارش رسانه شده بتاریخ برا

 نیدادگاه ا 951به شعبه  دیبا حاتیاز توض یا پاره یاست، کارگران برا دهیاراک رس یکارگران هپکو

  .شهرستان مراجعه کنند

و  یخدمت دی، خر یقابل توجه معلمان مشمول حداقل دستمزد ، معلمان شاغل در بخش خصوص*

 :یدبستان شیپ انیمرب

 یمذاکرات برا یحداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقرار یرقانونیغ یاعتراض به مصوبه  هیانیب

 به مزد عادالنه دنیرس

کار، بدون جلب نظر و  یعال یشورا ییو کارفرما یدولت ندگانیماه، نما نیفرورد ستمیشب ب مهین در

را امضا  ۹۹دستمزد کارگران در سال  یدرصد ۱۲ شیورتجلسه افزاص ،یکارگر ندگانیتوافق نما

به چهل ساعت مذاکره و چانه ز  بیبعد از قر ،یحاضر در جلسات مزد یکارگر ندگانینما. کردند



صورتجلسه،  ینشدند و بدون امضا ییو دولت کارفرما انینظرات کارفرما رشیحاضر به پذ ،ین

 .نشست را ترک کردند

 شیب  ۹۹، تورم سال ۹۹ماه  نیفرود ازدهمیدر  یکه براساس اعالم بانک مرکز یطیدر شرا چگونه

 تهیکم یدر جلسات رسم( خانوار ی نهیسبد هز) شتیدرصد است و عالوه برآن، نرخ سبد مع ۱۲از 

 نیا یپا ،ییو کارفرما یدولت یرسم ندگانیشده و نما نییهزار تومان تع ۹۱۰و  ونیلیم ۱دستمزد، 

کار، به صورت دوجانبه و بدون در  یعال یو ناکارآمد شورا وبیده اند، ساختار معرقم را امضا کر

 یدرصد ۱۲نرخ  نییکار، اقدام به تع یالملل نیمورد نظر سازمان ب یینظر گرفتن سه جانبه گرا

کار  قانون 19دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده  یدرصد 39 شیافزا! کند؟ یدستمزد کارگران م شیافزا

 کیموضوع بند ) ینرخ تورم رسم یحداقل اریندارد بلکه با مع یخانوار همخوان شتیسبد مع و نرخ

دهد که  یمزد کارگران نشان م شیافزا یدرصد برا 39نرخ  نییدارد؛ تع یتعارض جد زین( 19ماده 

  .ستین شیب یها، قانون کار ورق پاره ا یدولت یبرا

کارگران و  انیو واسطه م یانجینقش م گر  یدولت باز ران،یکار در ا یعال یشورا وبیساختار مع در

. کشور است ییجناح کارفرما نیو قدرتمندتر نیبزرگتر ندهینما ،یدولت ندگانیو نما ستین انیکارفرما

دولت،  طرفیب ی ندهیکارفرما و سه نما ندهینه در مقابل سه نما ،یکارگر ندهیحساب، سه نما نیبا ا

در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه  نفعیذ یداران و گروه ها هیاسرم ندهیبلکه در مقابل شش نما

نظرات  نده،یشش نما نیا د،یتنگ آ اریبس هیاست هر زمان که قاف یهیو مذاکره هستند و بد یزن

به عنوان  ،یرقانونیاجماع،  به صورت غ یشده  رفتهیمشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذ

کار و باال بردن وزن  یعال یساختار شورا یاصالح اساس. نندجلسه به جامعه عرضه ک یخروج

همه کارگران و  یبرهه زمان نیاست که در ا یمطالبه اساس کیساختار،  نیکارگران در ا

  .بازنشستگان بر سر آن توافق دارند

 یکار و برخوردار یعال یخواستار اصالح ساختار شورا زیقبل از هرچ ه،یانیامضاکنندگان ب ما

کار  یالملل نیسازمان ب ۹۹و  ۹۸ یمستقل براساس مقاوله نامه ها یابیاز حق تشکل  رانیان اکارگر

 شنهاداتیپ رشیکار در عدم پذ یعال یشورا یکارگر ندگانیاز عملکرد نما تیو ضمن حما میهست

وجه  چیدستمزد به ه یدرصد ۱۲ شیکه افزا میدار یکارگران، اعالم م یرقانونیو غ ناعادالنه

 ،ییسه جانبه گرا تیکار به علت عدم رعا یعال یجلسه شورا یخروج دیندارد؛ با یقانونوجاهت 

سبد معاش، به  یهزار تومان ۹۱۰و  ونیلیم ۱با در نظر داشتن رقم  یشده و مذاکرات مزد یملغ

سبد  یدستمزد کمتر از رقم توافق شده  شیهر نوع افزا. از سر گرفته شود ،یچانه زن یعنوان مبنا

قابل مالحظه   شیو افزا  عیوس اسیکار در مق یروین یکاریکرونا که موجب ب یدر بحران فعلمعاش، 

شک  یو ب ستین یرفتنیکارگران و بازنشستگان پذ یطبقه کارگر شده، برا یزندگ یها نهیدر هز

جلسه،  یکارگر ندگانیما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نما. خواهد داشت یهمه را در پ تراضاع

 .میدستمزد براساس محاسبات سبد معاش هست نییو تع یمجدد  مذاکرات مزد یبرقرارخواستار 

 :نیشیپت یامضا لینک

https://docs.google.com/forms/d/1WV2xWrb1LggB5-

ECX9zNCBr4ClStM6Xw8x4k1Bfm8FQ/viewform?edit_requested=true#response

s 

 91نسبت به کار بدون امکانات الزم برای مقابله با کووید  آبداناناعتراض کارگران نانوایی های *

https://docs.google.com/forms/d/1WV2xWrb1LggB5-ECX9zNCBr4ClStM6Xw8x4k1Bfm8FQ/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1WV2xWrb1LggB5-ECX9zNCBr4ClStM6Xw8x4k1Bfm8FQ/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1WV2xWrb1LggB5-ECX9zNCBr4ClStM6Xw8x4k1Bfm8FQ/viewform?edit_requested=true#responses


رای مقابله در استان ایالم نسبت به کار بدون امکانات الزم ب آبدانانکارگران نانوایی های شهرستان 

 .معترضند 91با کووید 

صنف خبازان شهرستان آبدانان با اشاره  سیرئفروردین، 30براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 ندهیآ یمشکل در روزها نیا: گفت یشهر از کمبود اقالم بهداشت نیا یها ییبه انتقاد کارگران نانوا

 .برطرف خواهد شد

ی بازگشت بکاربرا یماهشهربرا ینفت یها ت پخش فرآوردهشرک یادامه تجمعات کارگران اخراج*

 دومین ماه متوالی

 ینفت یها شرکت پخش فرآورده یکارگران اخراجفروردین برای دومین ماه پیاپی، 30روز شنبه 

 .ادامه دادندبازگشت بکار یبرا+ به تجمعشان مقابل انبارنفتی شرکتماهشهر

بهمن  31د دورجدید تجمعشان را از روز شنبه یرسنفر م05که تعدادشان به حدود  این کارگران

 .ازسرگرفته اند

 .اند تا افراد سفارش شده به جای آنها استخدام شوند گویند از کار خود اخراج شده تجمع کنند گان می

مسئولین این انبار نفتی که از نواحی زیر مجموعه منطقه آبادان  تر به گفته این کارگران اخراجی، پیش

  گویند آنها به وعده حل مشکل را داده بودند و حاال کارگران می  رود به کارگران وعده به شمار می

 .خود عمل نکرده اند

شیراز، حافظ   BOTهای سنندج، کرمانشاه، نوربخش ماهشهر سوخت مورد نیاز نیروگاه انبار نفتی+

 .شیراز، سیکل ترکیبی کازرون، افق ماهشهر، گناوه و عسلویه را تامین می کند

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی وبی تفاوتی  رانیا یکارگران کنتورساز اتاعتراضادامه *

 مسئوالن طراز اول استان وکارفرما با تجمع همه روزه مقابل کارخانه

وبی تفاوتی مسئوالن طراز  نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی رانیا یکنتورسازکارگران  اتاعتراض

 .تجمع همه روزه مقابل کارخانه ادامه دارد اول استان وکارفرما با

  91بدنبال تعطیلی کارخانه به بهانه بیماری کووید رانیا یکنتورسازکارگران  اتاعتراضدور جدید 

مقابل  نیفرورد 99 کشنبهیروز با تجمع مقابل اداره کار آغاز وبا تجمع نیفرورد 91روز شنبه  از

تجمعات این کارگران برای دستیابی به مطالباتشان بطور همه روزه .داری قزوین دنبال گرفته شداستان

 .فروردین مقابل کارخانه ادامه پیداکرد 30تابه امروزشنبه 

استمرار  حیدارند، در تشر رانیا یکنتورساز کارخانهساله در 35تا  90کارگران که سابقه کار  نیا

به بهانه  رانیا یکارخانه کنتورساز یکارفرما :ار رسانه ای گفتندیشان به خبرنگاعتراض اتتجمع

واحد  نیا یلیاقدام به تعط دیهمزمان با آغاز سال جد روسیکرونا و وعیکارگران با ش یحفظ سالمت

اقدام  یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یکرده و از کارگران درخواست کرده است برا یدیبزرگ تول

 .کنند

شروع شد تا  «یبخش خصوص»کارخانه به  نیا یمشکالت ما از زمان واگذار عموم: افزودندآنها 

 .کارگران بسته شده است یکارخانه به رو یمشکالت امروز درها شیکه با افزا ییجا



 روسیانتشار و لیکارگران به دل یحفظ سالمت یکارخانه برا یلیتعط: این کارگران درادامه گفتند

 . اشتغال دوباره آنها وجود ندارد یبرا نیتضم چیکارخانه ه یلیعطاست چراکه با ت  بهانه کیکرونا 

 انیتا پا 10 ما از سال: خود گفتند ی پرداخت نشده یدر خاتمه در ارتباط با مطالبات مزد کارگران

مطالبات مربوط به سال  نیماه از ا 1که حدود  میعقب افتاده دار یماه مطالبات مزد 31حدود  19سال 

و به  ستب ریکارخانه را با قفل و زنج یبار درها نیگذشته کارفرما چند یها سال یط. است 19

 یکارخانه برا یکارگران مجددا درها یریگیکارخانه داشت که با پ یلیدر تعط یمختلف سع یها بهانه

 .بازشد دیتول

بازنشسته مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم ُبر یکارگران ن یاعتراضتجمع *

 شرکت تیریمقابل دفتر مدت مطالبات پرداخ

بازنشسته مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه ُبر یکارگران ن فروردین،جمعی از 30روز شنبه 

 .شرکت زدند تیریمقابل دفتر مدبرای اعتراضبه عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع 

تحت ( 19)سال گذشته  اسفند ماه30 رسد، ینفر م95کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود  نیا

،به خبرنگار رسانه ای اند بازنشسته شده آور انیاز موعد در مشاغل سخت و ز شیپ یقانون بازنشستگ

خواستار  لیدل نیبه هم میا نداشته یمشخص یها خدمت ساعات کار سال آنکه در طول  لیبه دل:گفتند

 .میهست تیریخود از مد یمطالبات سنوات فیتکل نییتع

فصل  ازاتیامت یدرصد 05اعمال گران رسمی وقرادادی صنعت نفت نسبت به عدم اعتراض کار*

 یخدمات کشور تیریدهم قانون مد

به مسئولین ارشد  های سرگشاده خطابدو نامهکارگران رسمی وقرادادی صنعت نفت با انتشار 

 تیریفصل دهم قانون مد ازاتیامت یدرصد 05اعمال نسبت به عدم  وزارت نفت اعتراضشان را

 .اعالم کردند یخدمات کشور

ی کاریب مهیحق ب ازبیمه بیکاری بدلیل عدم پرداخت رانیکانون زبان امحرومیت مدرسان وکارکنان *

 از طرف کارفرما

هزارنفر  3که تعدادشان به حدود (انجمن ایران و آمریکا سابق)رانیکانون زبان امدرسان وکارکنان 

درصدی از طرف کارفرما از برخورداری از بیمه  0ی می رسد بدلیل عدم پرداخت حق بیمه بیکار

 .بیکاری محروم هستند

درپی تعطیلی  رانیهزار مدرس و کارکنان کانون زبان ا 3از  شیببنابه گزارش رسانه ای شده،

اقدام کردند که در کمال تعجب متوجه شدند  یکاریب مهیب افتیدر یبرا 91درچارچوب مقابله با کووید 

 .را پرداخت نکرده است یکاریب مهیصد حق بکه کارفرما سه در

به مدرسان و کارکنان خود اعالم  رانیکانون زبان ا تیری، مد99است که از سال  یدر حال نیا

 .را پرداخت کرده است یکاریب مهیکه به صورت ماهانه و منظم حق ب کرد یم

به  رانیکانون زبان ا تیریمد جداگانه اعالم کردند، یها امیدر پ رانیاز مدرسان کانون زبان اتعدادی 

دکترا هستند،  یارشد و حت یکارشناس یلیمدرک تحص یاز آنها دارا یاریمدرسان و کارکنان که بس

 .کرد دصادر نخواه یکاریب مهیب افتیدر یبرا یا نامه  یمعرف چیاعالم کرده که ه



تومان به آنها به  ونیلیم کیکانون به مدرسان خود وعده داده است که ماهانه حداکثر  نیا تیریمد

مبلغ را از حقوق مدرسان کسر خواهد  نیصورت قرض پرداخت کرده و پس از شروع دوباره کار، ا

 .کرد

تا به  99از سال  رانیمدرسان و کارکنان کانون زبان ا یکاریب مهیپرداخت سه درصد حق ب عدم

 .مجموعه است نیبزرگ از کارکنان ا یکالهبردار کی قتیامروز، در حق

نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع  19سال  یشدگان آزمون سردفتر  رفتهیپذ ادامه اعتراضات*

 و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور هییقوه قضامقابل 

درادامه اعتراضاتشان   19سال  یشدگان آزمون سردفتر  رفتهیپذ فروردین،جمعی از 30روز شنبه 

و سازمان ثبت اسناد و امالک  هییقوه قضامع مقابل دست به تج یاستخدام یفینسبت به بالتکل

 .زدندکشور

 یشده که اسام انیب نگونهیا زیامروز معترضان نتجمع   لیدل بنابه گزارش رسانه ای شده،

 وانید یعموم أتیه یاعالم شده اما با صدور رأ تیآزمون به صورت برابر ظرف هیاول شدگان رفتهیپذ

مشاغل از جمله وکال، قضات و کارمندان  یحذف صاحبان برخ بودن یرقانونیبر غ یمبن یعدالت ادار

ها به  حوزه یو مصاحبه در برخ نشیافراد، گز نیو اضافه شدن ا یمرحله تست شدگان رفتهیپذ انیاز م

پاسخگو  نهیزم نیدر ا یعدالت ادار وانیسازمان ثبت اسناد و د دیدرآمده است و با یصورت رقابت

سردفتران اسناد  یبرا یقانون دیجد فیو شرح وظا ها تیظرف فیهم با تعریه همچنین قوه قضائ .باشد

 .عرصه کمک کنند نیحقوق در ا النیاشتغال فارغ التحص شیبه افزا یرسم

نسبت به ابطال آزمون مقابل  19شدگان آزمون سردفتری سال  اعتراضی پذیرفته   :درهمین رابطه

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

برای اعتراض به   19شدگان آزمون سردفتری سال  نفر از پذیرفته 335مرداد،بیش از 31روز شنبه 

 .ابطال آزمون از طرف دیوان عدالت اداری مقابل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تجمع کردند

برپایه گزارش رسانه ای شده،اعتراض تجمع کنندگان به این دلیل است که یکی از شعب دیوان عدالت 

شدگان آزمون سردفتری  با صدور دستور موقت مبنی بر توقف فرایند مصاحبه و جذب پذیرفتهاداری 

 .موافقت کرده است 19

در این رأی آمده که این قرار در پی شکایت برخی معترضان به نتیجه آزمون سردفتری اسناد رسمی 

آزمون صادر  و با عنایت به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این 9019مرداد 90روز 

 .شده است

 91کارگر صنعت خودرو وقطعه سازی براثر ابتال به بیماری کووید 99جان باختن *

 .جانشان را ازدست دادند91کارگر صنعت خودرو وقطعه سازی براثر ابتال به بیماری کووید 99

 تنل ایشرکت آس رعاملیسازان کشور و مد همگن قطعه عیانجمن صنا سیرئفروردین، 30روز شنبه 

قطعه و خودرو بر اثر  عیکه چه تعداد از کارگران صنا خبرنگار رسانه ای سشپربه این  در پاسخ 

و  ها ینفر از کارگران خودروساز 99تاکنون حدود : اند، گفت ن خود را از دست دادهابتال به کرونا جا

لنت  ایدر شرکت آس .اند کرونا از دست داده روسیابتال به و لیکشور جان خود را به دل یسازها قطعه

 .اند مجموعا دو نفر جان باخته گر،ینفر د کی یساز قطعه یها از شرکت گرید یکیکارگر و در  کی



 تن از کادر درمان فداکار و شرافتمند سراسر کشور که در مقابله با کرونا جان باختند ۲۰۱ اسامی*

 رشت# یپزشک عموم. این یدکتر رضا کوچک _۲

 رشت# یص ارتوپدمتخص.یلطف دیدکتر حم _۱

 یانزل#متخصص اطفال .یوشلید امکیدکترس_۳

 بابل# یپزشک عموم.یصمد یدکتر مصطف_۱

 شفت# یپزشک عموم.یعیرب یدکتر محمد عل_۵

 رشت# یپزشک عموم.یدکتر محمد محمد_۶

 بابل# یهوشیمتخصص ب.یعیمظفر رب دیدکتر س_۸

 تهران#متخصص طب اورژانس .یفتح آباد یدکتر موس_۹

 رشت#متخصص طب اورژانس . منصف دیدکتر وح_۹

 بابل# یمتخصص جراح.ییروین دیدکتر فر_۲۰

 تهران#عروق  یفوق تخصص جراح.یرویهللا پ بیدکتر حب_۲۲

 زابل#متخصص چشم .یزیعز دیدکتر سع_۲۱

 بابل# یپزشک عموم.نژاد میابراه رجیدکتر ا_۲۳

 بابل# یپزشک عموم.دکتر صمد بابازاده_۲۱

 زیتبر#متخصص اطفال .یشفر یاهرچ یدکتر تق_۲۵

 یسار# یپزشک عموم.انیمعنو یدکتر غالمعل_۲۶

 پاکدشت# یپزشک عموم.راد یروحان نیریدکتر ش_۲۸

 تهران# یپزشک عموم.یجیور یدکتر مهد_۲۹

 رشت# یمتخصص اورولوژ.انفریک لیدکتر سه_۲۹

 بابل# ینیمتخصص گوش و حلق وب.دکتر عباس توسن_۱۰

 بابل# یپزشک عموم.نژاد یمیابراه رجیدکتر ا_۱۲

 تهران# یمتخصص روانپزشک.یریدکتر افشار ام_۱۱

 تهران# یمتخصص روانپزشک.یروانیا دیدکتر وح_۱۳

 آمل# یروانشناس یدکترا.یرانیرمیدکتر سورنا م_۱۱

 اصفهان# یپزشک عموم.رانیش ریدکتر اردش_۱۵



 تهران#جراح فک وصورت .یزدی لیدکتر اسماع_۱۶

 گلستان# یپزشک عموم.یموسو وسفی دیدکتر س_۱۸

 رشت# یزاده،پزشک عموم یدکتر محمد بخشعل_۱۹

  ساوه#  یهند یمتخصص داخل. دکتر رائوال راگوتام_۱۹

 تهران#متخصص پوست . یغمائی وانیدکتر ک_۳۰

 گرگان# یمتخصص عفون.یدکتر عبدهللا عباس_۳۲

 مشهد#پزشک .وجدان یدکتر مرتض_۳۱

 رازیش# یومپزشک عم.یرازیمحمودخان ش یدکتر عل_۳۳

 پاکدشت# یپزشک عموم.ینیمه درضایدکتر حم_۳۱

 تهران#محب .یپزشک عموم.یگیب لیاسماع لوفریدکتر ن_۳۵

 پاکدشت# یپزشک عموم.دکتر ارسطو رستم نژاد_۳۶

 قم# ینیمتخصص گوش،حلق وب.یجوهر نیدکتر حس_۳۸

 تهران#  الله. یهوشیمتخصص ب.یبعلبک سوریدکتر م_۳۹

  بجنورد#فوق تخصص خون . یویحی دیدکتر وح_۳۹

 تهران#دندانپزشک .یسجاد رمجدیدکتر ام_۱۰

 کاشان# یفرهاد پزشک عموم دیدکتر مج_۱۲

 آذرشهر# یهوشیمتخصص ب.یهاشم رعباسیدکتر م_۱۱

 کرج# یپزشک عموم. یریم دیاحم نیدحسیدکتر س_۱۳

 نکا# یپزشک عموم.انیعابد یدکتر مجتب _۱۱

 تهران# یشک عمومپز. یرضا حجاران طوس دیدکتر حم_۱۵

 تهران#داروساز .ینعلیز درضایدکتر حم_۱۶

 رشت#داروساز .یریرامیدکتر عبدالشکور هژ_۱۸

 مازندران#داروساز .یداوود درضایدکتر حم_۱۹

 تهران#داروساز .پورهاشم یدکتر محمدعل_۱۹

 رودسر# یشگاهیمتخصص علوم آزما.یمومن دیدکتر سع_۵۰

 قم# یپرستار بهشت.یلیطاهره اسمع_۵۲



 قم#پرسنل کامکار .یآباد میاحمد سل_۵۱

 رشت# مارستانیپرسنل ب.محمدقادر نوروز مهر_۵۳

 تهران# ستیوتراپیزیف.ررضاهنرکاریام_۵۱

 رامسر#شبکه بهداشت .یمحدث دیجمش_۵۵

 النیگ# یپرسنل علوم پزشک.شرویپ وشیدار _۵۶

 بروجن#پرسنل مرکز سالمت .یانیهللا کاو حیذب_۵۸

 هیاشرف_آستانه#پرستار .زاده نیمع مانیا_۵۹

 کاشان#پرستار .نزادهیحس یقربانعل_۵۹

 یانزل#پرستار .یبیاد نهیتهم_۶۰

 آبادان#پرستار .یرضا پورساک_۶۲

 تهران#پرسنل اختر .رضا روستا_۶۱

 تاکستان#پرسنل شفا .یعدالت هیحان_۶۳

 رشت#ماما .انیکیانوشه ب_۶۱

 بابل# یهوشیکارشناس ب.این یجواد جالل_۶۵

 کاشان#کارشناس اتاق عمل .خادم محسن _۶۶

 سرا_صومعه#بهورز .یرونق هیرق_۶۸

 یسار#مرکز بهداشت  یماما.یعظمت موسو_۶۹

 النیگ#پرستار .نوشاد دیناه_۶۹

 شفت#بهورز .یغالمحسن قربان_۸۰

 تهران#بخش  اضیپرستار ف.انیمیشهروز کر_۸۲

 مشهد# ابیپرسنل کام.حسن ارباب_۸۱

 فومن# رستانمایپرسنل ب.بانو خوشگفتار_۸۳

 رشت# یپرسنل راز.پور یبخش لیاسماع_۸۱

 رشت# مارستانیپرسنل ب.زهتاب یآقا_۸۵

 رشت# مارستانیپرسنل ب.ینیحس دآلیس یآقا_۸۶

   رازیش#پرستار  .یزدپناهیخانم ا_۸۸



 تهران#بخش  اضیف ،پرستاریمولود جعفر_۸۹

 رشت#پرستار .یمراد خیش یعل _۸۹

 اشکور#بهورز .یشهربانو جعفر_۹۰

 جانیاله#پرستار . زاده ینرجس خانعل_۹۲

  تهران#پرستار . فر یزیعز نیرام_۹۱

 رشت#پرستار .ایک یغالمرضا وثوق_۹۳

 زدی# شگاهیکارشناس آزما.محمد کاظم گلرسان_۹۱

 اسوجی#پرستار .ییبایسعادت شک_۹۵

 تهران#  مارستانیپرسنل ب.یاشرف ململ_۹۶

 جانیاله# روزیپرسنل پ.پور نینادرحس_۹۸

 تهران# یروزآبادیاتاق عمل ف.اتیکامران ب_۹۹

 زدی# یپرسنل صدوق.ینیمحمود شمس الد_۹۹

 سقز# مارستانیپرسنل ب.یاحمد اریمحمد _۹۰

 بابل# مارستانیپرسنل ب.اصغر رهبان یعل_۹۲

 بابل# یعلوم پزشک. یمنوچهر سادات_۹۱

 بابل# یعلوم پزشک.یریاردش دیمج_۹۳

 بابل# یعلوم پزشک.نژاد ینیحس هیمرض_۹۱

 ریمال#شبکه بهداشت .یافشار یمهد_۹۵

 بوکان#بهورز .ییآقا خیش دیرش_۹۶

 سمنان# مارستانیپرسنل ب.پور یاکبر ناظر یعل_۹۸

 تهران#پرسنل اورژانس .یرضا فتحعل_۹۹

 زنجان# مارستانیپرسنل ب.یجابر خیاسدهللا ش_۹۹

 یسار#ماما مرکز بهداشت .یگارودیخانم س_۲۰۰

 تهران# انیک مارستانیب پرستار.کیتاج دیمج_۲۰۲

 نایس مارستانیپزشک و پژوهشگر ب مارستانیب ایالرعا نیام یمهد-۲۰۱
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