
 8938اسفند ماه  8اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 بازگشت ندا ناجی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس به آغوش خانواده -

آن در  یکرونا و خطرات احتمال روسیو وعیش ی درباره( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف ی هیانیب -

 مجدد مدارس ییصورت بازگشا

 اعتصاب و نفرستادن فرزندان به مدارس و دانشگاه ها یبرا نیاز والد یفراخوان جمع -

 «اوست لیجان فرزندم مهم تر از تحص» مادرانه  اعتصاب

 ی ایرانصنایع پتروشیم یشركت مل باز شدن پای ویروس کرونا در -

انرژی در دهلران در اعتراض به عدم  سازانفراپتروسومین روزاعتصاب کارگران شرکت  -

 پرداخت چند ماه حقوق 

 تهران هیناحراه آهن   یکیعالئم الکتربالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران  -

 خلخال کارگران کارخانه نئوپان (ماه حقوق 2معادل )ماه حقوق وعیدی 2عدم پرداخت حداقل  -

 یخراسان شمالن بی اهمیتی جان کارگران در ساخت وسازهای استا -

 بازگشت ندا ناجی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس به آغوش خانواده*

ندا ناجی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس به آغوش  اسفند، 8روز پنج شنبه 

 .خانواده بازگشت



 

آن در  یکرونا و خطرات احتمال روسیو وعیش ی درباره( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف ی هیانیب*

 مجدد مدارس ییصورت بازگشا

 !زیدلسوز و دانش آموزان عز یایمحترم ، اول انیو فرهنگ معلمان

نفر  ۶۲استان کشور ،مرگ  ۹۱در  (Coronaviruses) کرونا روسیو وعیروزها با ش نیا

جامعه را در  شیراب و تشواز اضط یدهها نفر از هموطنان، موج یمختلف و ابتال یها دراستان

چنانکه . شود یمختلف جامعه احساس م یها هیدر ال یماریو گسترش ب یدمیخطر اپ. برگرفته است

و  یو عموم ینکات بهداشت فرد ش،یپ از شیرا مجبور کرده است ب یاریبس یها هافراد و خانواد

از  گرید یتجربه کشورها کنند و با توجه به تیکرونا را رعا روسیاز ابتال به و یریشگیجوانب پ

 .کنند یخوددار نیو خطرآفر تیحضور در مراکز پر جمع

 یا هفته کی یلیپرورش و بهداشت با تعط و آموزش یها خانه  راستا اقدامات دولت و وزارت نیهم در

 تیکفا دهد یارزشمند و الزم بوده، اما شواهد نشان م یکشور اگر چه اقدام یمدارس و مراکز آموزش

همچنان از  ناکرو روسیدراثر ابتال به و رهایوم مرگ شیافزا انگریکه ب یشواهد. نداشته استامر را 

 .شود یم انیب صالح یذ یمسئوالن و ستادها یسو

رنج  یامکانات بهداشت(اکمبودی)که از نبود طیباال و با شرا تیبا جمع یبه عنوان مراکز مدارس

 نیا. شوند لیبه افراد سالم تبد ماریاز فرد ب روسیو پرخطر و ناقل ییها طیتا به مح برند،مستعدندیم

 . شود یم تر نیتر و خطرآفر حساس افتهیمدارس در مناطق کمتر توسعه  یخطر با توجه به آمار باال



 زیکه متاسفانه مدارس از تجه شود یمدارس مشاهده م یو فرد یبه امکانات بهداشت عموم ینگاه با

و  یکننده و ضد عفون لیمواد استر ،یو عموم یفرد یمنیاز اقالم ااعم ) یبهداشت هیبه امکانات اول

 باز مدارس نامطلو یاریبس یبهداشت یسهایسرو تیوضع. محرومند...( و یبهداشت یها ندهیشو

. خواهد بود نیاستفاده از آنها خطرآفر یکنون طیاست، واضح است در شرا یربهداشتیوغ

. بدل گردد روسیو وعیش یبرا یبه بستر تواند یماست و  یمدارس محدود و عموم یها یخور آب

حضور در مدرسه مجبور به استفاده از آنها هستند  یکه دانش آموزان در ساعتها ینینچنیا یمکانها

 یو آماده ساز زیبدون شک تجه. رندیوزارت بهداشت و آموزش و پرورش قرار گ دییتا ردمو دیبا

 یمشکل گشا یغاتیتبل یها دارد و شوآف ، برنامه ازین یادیموارد ذکر شده به زمان و بودجه ز

 .مدارس نخواهد بود

قرار  گریکدیکه در کنار  یآموزان دانش یبا تراکم باال دهیسرپوش یدرس به عنوان فضا یکالسها

الزم را به مسئوالن و  یمعلمان هشدارها یاست که بارها و بارها فعاالن صنف یاند،خود معضل گرفته

 روسیو قالانت یبرا یتر و البته پرخطر حساس طیاند و قاعدتا اکنون در شرا ادهد یفرادستان حکومت

اجتماعات،  یها درس، سالن یکالسها. باشند یو پرسنل مدارس م گریاز فرد آلوده به دانش آموزاِن د

کالسها  یفضا. ستندیبرخوردار ن یمناسب هیتهو ستمیازس... ، دفاتر مدارس و  شگاههایکارگاهها، آزما

 .شوند روسیو حاملتوانند  یم یشوند به راحت یاستفاده م یمختلف که بصورت عموم یایاش و

دانش آموزان و  یمدارس برا یها سیو سرو( یها، مترو ،تاکس اتوبوس)یو نقل شهر حمل ناوگان

 .خواهند بود نیکنند خطر آفر یاستفاده م لیوسا نیکه از ا یمعلمان

جوانب  تیخواهد با رعا یها م محترم و خانواده یایاز اول (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

سالمت  یرا برا یا رانهیو سختگ ژهیو یمراقبتها ن،یزم رانیهمراه با همه مردم ا یو بهداشت یشگریپ

از  یریراه جلوگ نیو همچنانکه وزارت بهداشت بهتر رندیبگ شیخود ، فرزندان ودانش آموزان در پ

پر خطر اعالم  یها طیامن و عدم حضور درمح یها طیا ماندن در محکرونا ر روسیو شتریب وعیش

 .کنند یپر خطر خوددار یطهایکرده است از حضور فرزندان ودلبندانشان در مح

تا  دینما جادینخست بستر مناسب را ا دیوپرورش با وزارت بهداشت و وزارت آموزش دولت،

خطر به امر آموزش بپردازند و عواقب هر  نیمدارس با کمتر ییآموزان و معلمان و کادر اجرا دانش

 .برعهده دولت است نهیزم نیدر ا یدیترد چیو قصور بدون ه یگونه کوتاه

کرونا و  روسیو یکن شهیاز ر نانیتا اطم خواهد یم تیاز دولت و حاکم رانیمعلمان ا یصنف کانون

 ینگهدار یرا برا طیراش ،یامکانات بهداشت هیکل نیعالوه بر تام یعاد طیبازگشت جامعه به شرا

 امکاناتآموزان در مدارس ، از  حضور دانش یکند و بجا ایها در خانه مه دانش آموزان توسط خانواده

استفاده کند و خانواده ها و دانش آموزان را به استفاده از  ونیزیو تلو یحضور ریغ یکالسها

 .کند بیترغ یرحضوریآموزش از راه دور و غ یکالسها

 یکنون طیکه در شرا زدیبپره یو احساس اساس یب ماتیو تصم یغاتیتبل یلمهایشر فو ن عیتوز از

از خرافات  دیبا. که بر اساس عقل و منطق اتخاذ شود شود یحاصل م یماتیاز  تصم جهینت نیبهتر

 ستفادهاند، ا و کارآمدتر عمل کرده دتریمورد حاد، مف نیکه در ا ییکشورها اتینمود و از تجرب یدور

 .نمود

 یها و کارگردان خانواده یبهداشت برا رانیدست در مدارس و سف یشست و شو یو مانورها ها شوآف

 .نخواهد بود لیو وسا ها طیمح نیبودن ا زهیبر پاک ینیمدارس و مترو ، تضم یشستشو یلمهایف



چند استان آلوده در توان دولت  یکردن روزانه مدارس سراسر کشور و حت یو ضدعفون شستشو

 ینهایو خاص و در مقابل دورب یطرح در چند مدرسه الکچر نیا یاجرا رود یآن م میوب ستین

 .محدود شود مایصداوس

از  یاریمعلمان دربند و بس یخطر ابتال. زندانها نگران کننده است یبهداشت تیوضع گرید یسو از

 .شود یکرونا در زندانها، احساس م روسیبه و ییو محبوسان احکام قضا یفعاالن مدن

 یضمن اجرا خواهد، یم ییاز مسئوالن زندانها ودستگاه قضا(تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون

معلم را انجام _دربند#همکاران  یآزاد یدر زندانها،  اقدامات الزم برا رانهیشگیو  پ یاصول بهداشت

مسئولت  دکن یم دیبازگردانند و تاک شانیها  را به آغوش خانواده زانیعز نیا عتریدهد و هر چه سر

 .باشد یکشور م ییدربند برعهده دستگاه قضا_معلمان#از جمله  انیزندان ی سالمت و جان همه

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

 ۱۹اسفندماه  هشتم

 ها به مدارس و دانشگاه فرزنداناعتصاب و نفرستادن فراخوان جمعی از والدین برای *

 «اوست لیز تحصجان فرزندم مهم تر ا » اعتصاب مادرانه

 ❗.بار دولت نا کار امد انگشت اتهامش را رو به فرزندان ما گرفته است نیا

از منزل تا پاک شدن  رونیب یمان به مدارس و دانشگاه و حت زانیما با اعتصاب و نفرستادن عز یول

 . مییگو یم* نــه*ن ها آکشنده به دستور  روسیو نیکامل کشور از ا

 گریبهداشت به کرونا مبتال شده است د ریمسئول جامعه معاون وز نیتر یکه بهداشت یصورت در

 ‼. توانند باشند یجان فرزندان ما نم رندهیگ میتصم

 *اوست لیجان فرزندم مهم تر از تحص*ما  شعار

 دیمتن را انتشار ده دیبه فکر فرزندتان هست اگر

 ی ایرانصنایع پتروشیم یشركت مل باز شدن پای ویروس کرونا در

کارگر این شرکت به این  2باز ویک یا  رانیا یصنایع پتروشیم یکرونا در شركت مل روسیو یپا

 .ویروس مبتال شدند

 .شد لیشرکت تعط نیا هفته آینده تا روز شنبه بنا به گزارشات رسانه ای شده،

انرژی در دهلران در اعتراض به عدم پرداخت  فراپتروسازانسومین روزاعتصاب کارگران شرکت *

 ماه حقوق  چند

برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه (انرژی فراپتروسازانشرکت )کارگران یک پروژه در دهلران

 .حقوقشان سه روز متوالی است که دراعتصاب بسر می برند

ذرماه پرداخت حدو صد کارگر این شرکت از آ بنابه گزارش منتشره در شبکه های اجتماعی حقوق 

 .نشده است



سه حلقه چاه »این شرکت پروژه ای بنام ،(پتروساز) یشرکت فراپتروسازان انرژت بنا به گزارش سای

در دست ساخت دارد که کارفرمایش  – المیاستان ا -دشت عباس شهرستان دهلران در «غرب داریپا

 .می باشد رانینفت ا یشرکت ملزیر مجموعه  رانیا یشرکت نفت مناطق مرکز

 تهران هیناحراه آهن   یکیمئم الکترعالبالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران *

 زاتیتجه ینصب و راه انداز ن،یتام نهیدر زمفعال )ریراژمان کب یشرکت مهندساز بهمن ماه قرارداد 

بدون  تهران هیراه آهن ناح  یکیکارگران عالئم الکتر با راه آهن به اتمام رسیده است و(نگیگنالیس

حقوق بهمن ماه،عیدی .هیچ قراردادی نه با راه آهن ونه شرکت پیمانکاری به کارشان ادامه می دهند

 .این کارگران هم  پرداخت نشده است.... هزارتومانی و222پایان سال،سنوات،بن 

 خلخال کارگران کارخانه نمئوپان (ماه حقوق 2معادل )وعیدی ماه حقوق 2عدم پرداخت حداقل *

خلخال در استان اردبیل  کارگران کارخانه نئوپان( ماه حقوق 2معادل )یدیماه حقوق وع 2حداقل 

 .پرداخت نشده است

 یخراسان شمالبی اهمیتی جان کارگران در ساخت وسازهای استان *

 یخراسان شمال استاناز کار یکارگران در حوادث ناش ریمرگ و م یسقوط از ارتفاع علت اصل

به ارتفاع  ییامر ساخت و ساز، بلندا یمسووالن متول یتفاوت یاست که ب یلدر حا نیاعالم شده و ا

 .ها دارد برج

در  تیقابل تامل است، امن  ،یخراسان شمال استان یساختمان یدر کارگاه ها یمنینابسامان ا اوضاع

باال کارگران  لهیدارد که به وس ییبه ارتفاع ساختمان ها یمسووالن مربوط، قد یتفاوت یحد صفر و ب

   .ردیگ یرفته و اوج م

ومشخص بازرسی صورت گرفت  یمرکز استان خراسان شمال یساختمان یکارگاه ها 02از شیهفته پ

 نیشوند که هم یپلمب م اد،یهستند و اعالم شد به احتمال ز منیدو سوم آنها، ناا یعنیکارگاه،  22شد 

 .استان دارد نیا یدر کارگاه ها یمنیا بودنشان از ن

 یمنیا نهیبودن آن، بدان معنا است که نقش ناظر ساختمان در کارگاه ها در زم زیناچ ایو  یمنیا نبود

گفت که در ساخت  دیسخن با گریندارند،  به د یمنیبه ا یتوجه یساختمان انیصفر است و مجر بایتقر

 .کار است نیو سالمت کارگران در ح یمنیا ست،یکه مهم ن یزیساختمان ها، تنها چ

 یمنیا نهیبودن آن، بدان معنا است که نقش ناظر ساختمان در کارگاه ها در زم زیناچ ایو  یمنیا نبود

 کی یساختمان یکارگاه ها یمنیندارندا یمنیبه ا یتوجه یساختمان انیصفر است و مجر بایتقر

 یابیستصنعت قابل د نیمدار در ا فهیوظ یهمه دستگاه ها یاست که تنها با همکار یموضوع چندوجه

 ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع ،یها، راه و شهرساز یساختمان، شهردار یاست، سازمان نظام مهندس

مسکن از  ادیو بن یو حرفه ا یآموزش فن ،یاجتماع نیسازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تام

 د،نیگو یمصنعت ساختمان هستند اما آنگونه که بازرسان  یمنیمدار در ا فهیوظ یجمله دستگاه ها

   .تنها مانده است نهیزم نیاداره کار در ا

ساختمان  یو سازمان نظام مهندس یراه و شهرساز: گفتاداره کار به خبرنگار رسانه ای بازرس  کی

 یکارگاه ها یمنیا ،یو به صورت جد شیاز پ شیرود، ب یهستند که انتظار م ییاز جمله نهادها

 .را رصد کنند یساختمان



قرار دارد و  دیساختمان ها مورد تاک یمنیساختمان، ا یمقررات مل22مبحث بر اساس : وی افزود 

 ،یساختمان یاز حادثه در کارگاه ها یریشگیهم با هدف پ یساختمان یحفاظت کارگاه ها نامه نییآ

 .است الجراالزم ا یساختمان یها در تمام کارگاه ننامهییآ نیشده است که مقررات ا نیتدو

تمام دستگاه ها و دفتر  یبخش ساختمان با همکار یمنیا ین هم، کارگروه ارتقادر استا: اوادامه داد

نامه شرح  وهیش کیدر قالب  کینزد ندهیشده است که در آ لیتشک یخراسان شمال یاستاندار یفن

 .خواهد شد نییتع نیهمه دستگاه ها مطابق قوان فیوظا

مهندسان ناظر : از بروز حادثه گفت یریگبازرس اداره کار،  درباره نقش مهندسان ناظر بر جلو نیا

مهندسان، عمدتا بر سر پروژه حضور  نینظارت داشته باشند اما ا یکارگاه ساختمان یمنیبر ا دیبا

 .ندارند

است که افراد اهل فن و  نیپروژه ها، ا یاجرا یمهندس ناظر برا فیاز اهداف تعر یکی: گفتوی 

مهندسان عمدتا بر سر پروژه حضور  نیاما ا وارد عرصه ساخت و ساز شوند تیصالح یدارا

آرماتوربند را  زیموقت و ن یارائه کننده داربست، سازه ها یبدون مجوز شرکت ها تیفعال ،یندارندو

داربست و سازه  یشمار شرکت ها: عنوان کرد و گفت یساختمان یدر کارگاه ها یمنیا یها بیاز آس

 یمنیبه لحاظ ا زیشرکت ها ن نیاست که البته هم زیناچ اریدارند، بس تیموقت که مجوز فعال یها

 .الزم را به افراد ارائه نداده اند یآموزش ها

 چینشده اند،  ه یهم سامانده زاتیآالت و تجه نیاجاره دهنده ماش یشرکت ها: کرد حیتصر یو

 چیهبه  یاحتمال یرادهایا ییو شناسا یآالت وجود ندارد وجود نقص فن نیبر ماش ینظارت و بررس

شرکت ها را  نیا تیکرده و فعال دایورود پ دیاصناف با  نه،یزم نیشود و در ا یگرفته نم یعنوان جد

 .سامان دهند

 یرا جد یساختمان یدر کارگاه ها یمنیا ان،یکه کارفرما یاز علل یکی: بازرس اداره کار گفت نیا

 یالیر اردیلیپروژه چند ده م کی ،دملر ونیلیم 22با  ان،یاست، سازندگان و کارفرما مهینگرفته اند، ب

امر  نیبه ا رارو توجه الزم  نیاز جبران خسارت ها راحت است، از ا الشانیکنند و خ یم مهیرا ب

 .ندارند

  یکشور نیانگیاز م شیب یخراسان شمال استان یکارگاه حوادث

براساس : تگف یخراسان شمال یکار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یاداره بازرس سییر

 نیانگیاز م شیاستان، ب یساختمان یها از کار در کارگاه یارائه شده، شمار حوادث ناش یآمارها

 .ندداشته باش یزیر برنامه رانه،یشگیاقدامات پ یبرا دیمرتبط با یها دستگاه نیاست، بنابرا یکشور

اتفاق افتاده  یساختمان یدر کارگاه ها 88از کار استان در سال  یدرصد از حوادث ناش 75:وی افزود

از کار در صنعت  یدرصد از حوادث ناش 28 ایدرصد و در دن 64است که در کشور یدر حال نیو ا

 .ونددیپ یساختمان به وقوع م

از کار بخش ساختمان در استان،  یبا توجه به باال بودن شمار حوادث ناش: خاطرنشان کرد یو

   .است افتهیکارگاه ها اختصاص  نیااز  یبه بازرس  ،یکارگاه یها یدرصد بازرس02



، سقوط از ارتفاع 88از کار استان در سال  یدرصد از کل حوادث ناش 62عامل وقوع : افزودوی 

استان، مربوط  یساختمان یاز کار کارگاه ها یدرصد از حوادث ناش82 است که  یدر حال نیبوده و ا

 .به سقوط از ارتفاع گزارش شده است

استفاده نکردن  ،یساختمان یسقوط از پرتگاه ها و ارتفاع در کارگاه ها یلت اصلع: او درادامه گفت

در ارتفاع  تیکار مناسب در زمان فعال گاهینشدن جا جادیمناسب کار در ارتفاع و  ا یاز سامانه ها

 .است

 یاز کار در اثر سقوط، مربوط به آرماتوربندان است که از ابتدا یحوادث ناش نیشتریب: گفت یو

 .حادثه سقوط آرماتوربندان در استان گزارش شده است که در آن، سه تن جان باخته اند 27سال ام

 یخراسان شمالاستان در  یساختمان آالت نیماش رمجازیغ اجاره

در استان،  یساختمان آالت نیو ماش زاتیاجاره دهنده تجه یها به اتفاق افراد و شرکت بیقر: او گفت

را دچار مشکل  یساختمان یها کارگاه یمنینظارت بر ا ت،یوضع نیو ا ندارند تیفعال یبرا یمجوز

 .کرده است

شرکت ها مانند باالبرها، داربست ها، جک و قالب ها، سبب نبود  نیا رمجازیغ تیفعال: وی افزود

 طیساز بروز حوادث ناگوار در مح نهیزم جهیشده و در نت یکار یها طیآنها در مح تینظارت بر فعال

 .شود یم یکار یها

 یداربست و سازه ها یساز ادهیپ نهیدر زم ینفر و گروه کار 202در شهر بجنورد، : افزود یو

 .کنند یکار م یارگان و نهاد چیدارند که بدون مجوز و فارغ از نظارت ه تیموقت، فعال

اربست ندارند و د ییآشنا زین یداربست بند هیاول یبا اصول فن یافراد حت نیا شتریب: کرد حیتصر یو

 .شود یشود، باعث بروز حوادث م یافراد برپا م نیکه توسط ا یمنیناا یها

مربوط به آرماتوربندان است و  ،یساختمان یحوادث سقوط در کارگاه ها نیشتریب نکهیا انیبا بوی 

 منیناا زاتیآالت و تجه نیبا ماش یریهم درگ 88استان در سال  یعامل بروز حوادث کارگاه نیدوم

 .بوده است

در  یبه عنوان خطرات واردات ینقص فن یو دارا منیآالت ناا نیخطرات مربوط به ماش: افزود  یو

کنندگان  نیبر اجاره دهندگان و تام یکاف یشوند و متاسفانه به علت نبود نظارتها یکارگاه ها شناخته م

   .کنند یوارد م یکار یها طیرا با خود به مح یخطرات فراوان  زات،یتجه نیا

ساختمان،  یمقررات مل 22و مبحث  یساختمان یکارگاه ها یمنیا نامه نییبر اساس آ: گفت یو

 لیمسا تیبر ساخت و سازها، بر رعا یفن یمهندسان ناظر مکلف شده اند تا عالوه بر نظارت ها

مراتب را  ان،یبه کارفرما یساز منیا یراهکارها هینظارت کرده و ضمن ارا زیاجرا ن نیدر ح یمنیا

اعالم کنند که  یمتخلف به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماع انیبا کارفرما یبرخورد قانون یابر

 .از طرف ناظران انجام شود نهیزم نیالزم در ا یرود همکار یانتظار م

که سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و اتاق اصناف بتوانند نسبت به  یدر صورت: وی گفت

 تیاقدام کرده و بر فعال یآالت ساختمان نیو ماش زاتیاجاره دهنده تجه یصنوف و واحدها یسامانده

 .کرد یریشگیها پ رگاهبه کا منیناا زاتیتوان از ورود دستگاه ها و تجه یآنها نظارت داشته باشند م



 یو کاهش حوادث ناش یساز منیا جهیکاهش خطرات وارده به کارگاه ها و در نت یامر، به معنا نیاو

 .اهد بوداز کار خو

akhbarkargari2468@gmail.com 
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