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 ابتالی ۳۰نفر به تب کنگو 
و فوت ۲نفر در سال جاری

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوانات 
وزارت بهداشت از ابتالی 
۳۰نفر به تــب کنگو و 

۲مورد فوتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به 
گزارش ایلنا، بهزاد امیری درباره بیماری تب کریمه 
کنگو و مشــابهت های عالئم آن با ویروس کرونا، 
گفت: از سال گذشــته تعداد ۱۱۹بیمار شناسایی 
و ۱۱نفر به علت ابتال به این بیماری فوت شدند، اما 
توجه داشته باشید که این بیماری ارتباطی با کرونا 
ندارد و تاکنون این موضوع به اثبات نرسیده است. او 
ادامه داد: از خرید گوشت هایی که خارج از نظارت 
شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، 
خصوصاً در کنار جاده ها و معابر باید خودداری شود و 
مردم باید دام را از میدان های عرضه مجاز دام خرید 
کنند. جگر و سایر امعاواحشــای دام نیز پس از ۴۸ 
ساعت نگهداری در دمای چهار درجه سانتیگراد، 

مصرف شود.
    

آمادگی ۱۸ درصدی تهران 
برای زلزله

رئیــس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور 
در مورد وقــوع زلزله در 
پایتخت گفت: دعا کنید 
در تهران زلزلــه نیاید! 

براساس گزارشی که اعالم کردند، آمادگی تهران 
برای مقابله با زلزله باوجود همــه اقدامات ۱۸.۸ 
درصد است. به گزارش تســنیم، اسماعیل نجار 
اظهار کرد: همچنین تعدادی از استان های کشور، 
اســتان معین تهران در زلزله هستند و بر همین 
اساس باید جلســات فعال تری برای هماهنگی 
با این استان ها برگزار شــود.  او تصریح کرد: رفتار 
مردم در برابر زلزله مالرد علی رغم همه اقدامات و 
آموزش ها، خیلی مناسب نبود و تهرانی ها غافلگیر 
شدند همچنان تردد در آن مقطع در شهر تهران 
بسیار سخت و دشوار بود لذا همواره باید آمادگی 

الزم را در این مواقع داشته باشیم.
    

کشته و مفقود شدن ۴ نفر در 
کشور بر اثر حوادث جوی

رئیس سازمان امداد 
و نجات گفــت: یک نفر 
در شهرستان آمل براثر 
رعدوبرق و یک نفر بر اثر 
وقوع سیل در شهرستان 

تالش جان باخته و ۲ نفر هم در سیل استان اردبیل 
مفقودشده اند. به گزارش مهر، مهدی ولی پور گفت: 
هم وطنان در ۱۲ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، تهران، خراســان جنوبی، زنجان، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، 
گیالن و مازندران متأثر از حوادث جوی بوده اند. او 
درباره امدادرسانی به ساکنان ۴۱ شهر و روستا، ادامه 
داد: ۸۴ تیم عملیاتی شامل ۲۹۶ امدادگر و نجات گر 
به یک هزار و ۳۵۷ تن از هم وطنان در مناطق متأثر 
از حوادث جوی امدادرسانی کردند. ولی پور اضافه 
کرد: ۱۳۸ نفر به صورت اضطراری اسکان و ۳۵ نفر 

هم ضمن نجات، به مناطق امن منتقل شدند.
    

مدارس لباس فرم جدید را 
تحمیل نکنند

مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت 
رش،  و پــر موزش و آ
انجمن اولیــا و مربیان 
در پاسخ به نامه یکی از 

استان ها اعالم کرد: مدارس حق اختیار و تمایل 
در اســتفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته 

برای والدین رعایت کنند.
به گزارش میزان، انجمن اولیا و مربیان در پاسخ 
به نامه اداره کل آموزش وپرورش یکی از استان ها در 
مورد لباس فرم دانش آموزان برای سال تحصیلی 
آینده چنین پاسخ داد: با توجه به درخواست اولیا 
در مورد مشکالت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا 
و تعطیلی چندماهه مدارس و قابل استفاده بودن 
لباس تهیه شده دانش آموزان برای سال تحصیلی 
پیش رو، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیران مدارس 
وفق بند ۱۲ از شرح وظیفه شورای مدرسه مندرج 
در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مدارس در خصوص 
تصمیم گیری برای لباس فرم دانش آموزان و توجه 
همه جانبه به شــرایط اقتصادی و مالی خانواده ها، 
تعطیلی چندماهه مدارس و قابل اســتفاده بودن 
لباس تهیه شــده دانش آموزان در سال قبل برای 
ســال تحصیلی پیش روی از تحمیل خرید و تهیه 

لباس فرم جدید به اولیا خودداری شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

حتمــاً نــام کارگــران هفت تپه را 
شنیده اید. چند ســالی می شود که نام 
هفت تپه در خبرهای کارگری و سرخط 
اخبار دیده می شــود. این کارگران پنج 
ســال اســت می گویند مدیران فعلی 
فاسدند و صالحیت اداره شرکت را ندارند. 
آن ها خواســتار خلع ید از مالکان فعلی 
و بخش خصوصی هستند. قوه قضائیه 
برای امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت 
نیشکر هفت تپه به جرم اختالس یک 
و نیم میلیارد دالر پرونده ای ۱۸ جلدی 
تشکیل داده است و حاال برای چندمین 
بار کارگــران تقریباً یک ماه اســت در 
اعتصاب اند، ولی کسی به خواسته های 

آنها توجه نمی کند.
کارگران هفت تپه نماد کارگران 

مطالبه گر
کارگــران مجتمــع هفت تپه که 
چندمین دور از اعتراض صنفی خود را 
در خردادماه آغاز کردند، امروز به نماد 
محکم »نــه به خصوصی ســازی« در 
ایران بدل شــده اند. کارگران هفت تپه 
نمی خواهند سرنوشت ۲۴ هزار هکتار 
زمیــن زرخیز که مســاحتش معادل 
مساحت چند استان کشور است، تا این 
حد با آشفتگی، ناکارآمدی و بالتکلیفی 
عجین باشــد. ایــن دور از اعتراضات 
کارگران هفت تپه ابتدا با اعتراض به عدم 
پرداخت معوقات بیمه ای توسط کارفرما 
و تأخیر طوالنی در پرداخت دستمزدها 
آغاز شــد؛ اما آگاهی صنفی کارگران 
هفت تپه، خیلی زود ایــن اعتراضات را 
به سطحی باالتر از مطالبه گری صنفی 
کشاند: خصوصی سازی باید ملغی شود 
و مدیریت مجتمع مانند قبل از زمستان 

 ۹۴ دوباره به دولت بازگردانده شــود.
با این حساب، کارگران هفت تپه، اولین 
گروه از کارگــران کنش مند و متحدی 
هستند که روزهای متوالی پرچم مبارزه 
با خصوصی ســازی را باال نگه  داشته اند 
و به همین خاطر است که در این دور از 
اعتراضات توانسته اند همدلی و همراهی 
گروه های مختلف کارگران و تشکل های 
کارگری سراسر کشور را به دست آورند؛ 
از سندیکاهای مستقل کارگری گرفته 
تا تشکل های رســمی، همگی پشت 
هفت تپــه و کارگران آن ایســتاده اند؛ 
حتی کانون انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی استان کردستان، در بیانیه ای 
اعالم کرده است آنچه هفت تپه ای های 
معترض می خواهند به عینه همان است 
که ما اینجا در کردستان می خواهیم: نه 
به خصوصی ســازی صنایع؛ نه به فقر و 

بی حقوقی طبقه ی کارگر ایران.
کارگران اعتراض می کنند و 

دستگیر می شوند
داســتان هفت تپــه و مقاومــت 
کارگرانش سال هاســت که شــنیده 
می شود و افراد زیادی به واسطه همین 
اعتراضــات از کار بی کار شــده یا حاال 
پرونده قضایی دارنــد. بااین حال هنوز 
کسی نتوانسته این کارگران را که برای 
دریافت حقشان اعتراض کرده اند آرام 
کند. جریان اعتصاب آخر آن ها که حاال 
حدوداً یک مــاه از آغــاز آن می گذرد 
ازاین قرار اســت.  ۳۱ خردادماه بود که 
گروهی از کارگــران هفت تپه با انتقال 
اجتماع صنفی خود به خارج از شرکت، 
در مقابل ساختمان فرمانداری شوش 
حاضر شدند تا خواســته های صنفی 
خود را از مســئوالن پیگیــری کنند. 
یکی از کارگران حاضــر در این تجمع 
به ایلنا گفتــه بود: هدف مــا از برپایی 
تجمع صنفی در محدوده داخلی مجتمع 

پیگیری مطالبات معوقه بود اما باگذشت 
چند روز، وقتی بــا بی اعتنایی کارفرما 
مواجه شــدیم، تصمیم گرفتیم این بار 
در مقابل فرمانــداری حضور یابیم. این 
کارگر هفت تپه با بیان اینکه بی توجهی 
کارفرما به طوالنی شدن زمان پرداخت 
معوقات مزدی باعث نارضایتی کارگران 
شده است، افزود: با احتساب خردادماه، 
کارگران این مجتمع سه ماه مطالبات 
مزدی پرداخت نشده طلبکارند. بخش 
دیگری از اعتراضات نیز ناشــی از عدم 
پرداخت حق بیمــه کارگران در بخش 

درمان است.
او با بیان اینکه همچنان از پرداخت 
مطالبات پایان خدمــت کارگران نی بر 
خبری نیست، تأکید کرد: درعین حال 
هزینه بازنشستگی شماری از کارگران 
کارخانه پرداخت نشده و این کارگران 
معطل بازنشستگی خود هستند. این 
کارگر در ادامه اظهار کرد: بعد از گذشت 
۵  ســال از واگذاری مجتمع کشــت و 
صنعت هفت تپه بــه بخش خصوصی، 
هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران آن 
به درستی مشخص نیست و مطالبات 
مزدی آن ها با تأخیر چندماهه پرداخت 
می شــود. او گفت: با حضــور در مقابل 

فرمانــداری، از مســئوالن فرمانداری 
می خواهیم به وضعیت بالتکلیف کارخانه 
و پرداخت مطالبات معوقــه کارگران 
آن رســیدگی کنند. البته در ادامه این 
اعتراض ها شانس چندان یار برخی از این 
کارگران نبوده است و کارگرانی که در 
تجمع صنفی مقابل ساختمان فرمانداری 
شهرســتان شــوش حضور داشتند از 
بازداشــت برخی از کارگران معترض 
خبر دادند. به گفتــه ی کارگران؛ بعد از 
تجمع روز سه شنبه کارگران هفت تپه، 
۴ کارگر این واحد صنعتی به اســامی 
یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی،  
محمد خنیفری و مســلم چشم خاور 
بازداشت شدند و از قرار معلوم کارگرانی 
که بازداشت  شده اند برای تشکیل پرونده 

قضایی به زندان دزفول منتقل  شده اند.
جلسه ای برای از سر باز کردن

اعتراض اخیر کارگران هفت تپه اما 
باعث شد تا سه شنبه جلسه ای با حضور 
سه نفر از اعضای شــورای کارگری در 
مقابل چند نفر از مدیران داخلی کارخانه 
تشکیل شود. بااین حال آن ها گفته اند 
حضور این مدیران چندان کارآمد نبوده 
است چراکه آن ها هیچ اختیاری برای 
تصمیم گیری به نمایندگی از کارفرما 
نداشــتند و این جلســه بدون حضور 
مدیرعامل کارخانه برگزار شــد. منابع 
کارگری در مجتمع کشــت و صنعت 
هفت تپه با اعالم این خبر یادآور شدند: 
جلسه شورای تأمین که چندین ساعت به 
طول کشید، پیرو جلسه ی روز شانزدهم 
تیرماه وزارت کار و برای رســیدگی به 
وضعیت این واحد تولیدی تشکیل شد. 
کارگران تصریح کردند: طبق مصوبات 
این جلسه و جلسه روز شانزدهم تیرماه 
وزارت کار قرار اســت تا چند روز آینده 
مطالبات عقب افتاده فروردین ماه حدود 
۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از کارگران غیرنیشکری 
این واحد تولیدی به همراه حقوق کامل 
اردیبهشــت ماه همه کارگران مجتمع 
پرداخت شــود. درعین حــال تا پایان 
مردادماه کارفرما باید حقوق خردادماه 

همه کارگران را بپردازد.
به گفته کارگران؛ پرداخت مطالبات 
معوقه مــزدی کارگران مشــروط به 
آزادســازی حدود ۴۰ میلیارد تومان از 
منابع مالی بلوکه شده کارفرما در بانک 
کشاورزی است که به نظر می رسد هنوز 

این اتفاق نیفتاده است.
کارگران مجتمع هفت تپه همچنین 
اظهار کردند: در جلسه تهران و نشست 
روز سه شنبه در شــوش تأکید شد که 
کارفرما هرچه ســریع تر بــه وضعیت 
کشت مزارع و اورهال کارخانه رسیدگی 
کند که تا لحظه نــگارش این گزارش 
در ایــن خصــوص هیــچ اتفاقی رخ 
نداده اســت و کارگران نگران افزایش 
خسارت های غیرقابل جبرانی هستند 
که درنتیجــه تأخیر کشــت و اورهال 

 کارخانه؛ به مجتمع وارد خواهد شــد. 
کارگران هفت تپه بــا بیان اینکه بخش 
دیگری از مشــکالت هفت تپه مربوط 
به بدهی کارفرما بــه تأمین اجتماعی 
است که در حال حاضر با موافقت تأمین 
اجتماعی مشــکل بیمه ای کارگران تا 
پایان تیرماه مرتفع شده است، افزودند: 
اعضای شورای کارگری در حال حاضر 
مشغول آماده سازی اســناد بیمه ای و 
حضوروغیاب کارگران برای تمدید اعتبار 
دفترچه ها تا پایان مردادماه هستند. به 
گفته آن ها؛ در حال حاضر هیچ مدیری 
در مجتمع هفت تپه حضور ندارد و همه 
کارها بدون حضور آن ها به کندی پیش 
می رود. کارگــران تصریح کردند: طی 
روزها و ماه های گذشته جلسات زیادی 
از سوی مسئوالن استانی و شهرستانی 
برای پیگیــری مطالبــات کارگران و 
مشکالت مجتمع هفت تپه برگزارشده 
است اما کارفرما به هیچ یک از مصوبات 
این جلسات پایبند نبوده است بنابراین 
از قوه قضائیه درخواست ورود به مشکل 
را داریم تا با جدیــت موضوع مصوبات 
جلسات هفت تپه که از سوی مسئوالن 

پیگیری شده را عملی کنند.
نابودی تدریجی مجتمع نیشکر 

هفت تپه
در رابطه با اعتراضات کارگران، یوسف 
بهمنی، نماینده مستقل کارگران مجتمع 
نیشــکر هفت تپه می گوید: مشکالت 
هفت تپه از روزی شــروع شــد که پای 
بخش خصوصی به این مجتمع باز شد؛ 
اآلن چهار سال و چند ماه است که بخش 
خصوصی وارد هفت تپه شده است. در 
بهمن ۹۴ که شــرکت خصوصی شد، 
کارفرمای خصوصی خیلی در ابتدای کار 
وعده ووعید داد؛ حتی ادعا می کرد که 
حقوق پرسنل از پول توجیبی او هم کمتر 
است! کارگران هم از همان ابتدا باجان و 
دل کارکردند اما متأسفانه هرچه جلوتر 

رفتیم، اوضاع هفت تپه وخیم تر شد.
او ادامه داد: در آخرین ســال دولتی 
بودن مجتمــع، حــدود ۵۵ هزارتا ۶۰ 
هزار تن شــکر تولید کردیم. اما از زمان 
خصوصی سازی تا امروز دیگر هرگز به آن 
سطح تولید نرسیدیم و مدام عقب گرد 
کردیم. ما همان سال های اول هزاران بار 
گفتیم که این ها اهلیت این کار را ندارند؛ 
گفتیم کار نیشکر، تخصصی است و کار 
بلدی می خواهد اما هیچ کس فریادهای 

ما را جدی نگرفت!
این فعال کارگــری، کلید خوردن 
اعتراضات جدی کارگــران هفت تپه 
را هم زمان با کشــف تخلفــات ارزی 
کارفرما در ســال  ۹۶ می داند؛ آن زمان 
۲۸ روز اعتراض صنفی صورت گرفت. او 
می گوید: متأسفانه کارفرمای خصوصی 
از زمان آمدن در هفت تپه فقط با تبلیغات 
ادعــا می کند کــه پیشــرفت صورت 
گرفته است؛ درصورتی که روند کار در 

هفت تپه مشخص است؛ ما یک کاتالوگ 
چهل صفحــه ای تهیه کرده ایم و به قوه 
قضاییه، مجلس و همه نهادهای ذی ربط 
تحویل دادیم و همه چیز را در آن شرح 
داده ایم؛ کارفرما هر نهاده ای که از قبل 
در مجتمع وجود داشته مثل کارخانه یخ 
و الکل سازی را دستاورد خود می دانند 

که به هیچ وجه درست نیست.
بهمنی در ارتباط با مطالبات سطح 
پایین تر کارگران یــا همان »مطالبات 
مزدی« می گویــد: در حال حاضر بجز 
فصلی ها، ۳۵۰۰ کارگــر در هفت تپه 
اشــتغال دارند. تا امــروز فقط ۱۵۰۰ 
نفر از کارگران، حقــوق فروردین ماه را 
گرفته اند و باقی کارگران ماه هاســت 
که دستمزد نگرفته اند. کارگران حتی 
جیره ماه رمضان را نگرفته اند. از روزی 
که مجتمع خصوصی شده، بسیاری از 
مزایای مزدی را قیچــی کرده اند. ما هر 
سال پایان بهره برداری نیشکر، یک پایه 
حقوق به عنوان پاداش کشت دریافت 
می کردیم که چهار سال است این پاداش 
را نگرفته ایم. در بدترین شــرایط آب و 
هوایی و محیطی در حال کار هستیم اما 
سطح دستمزد و مزایای مزدی ما پایین 
است. این سال ها برای بیشتر مردم ایران 

سال های خوبی نبود. 
سال هایی پر از رکود اقتصادی و حاال 
کرونا و شــرایط نا به سامان جهانی هم 
مزید بر علت شده است تا روزهای سختی 
را بگذرانیم. این روزهای ســخت کمر 
کارگران را بیش از سایر اقشار خم کرده 
اســت. کارگران هفت تپه اما پنج سال 
است که با این شرایط درگیر شده اند اما 
یک تفاوت با باقی اقشار کارگری دارند؛ 
هفت تپه ای ها فقــط مطالبات معوق 
را نمی بینند بلکه آن ها ماه هاســت که 
به عمق موضــوع رفته و ریشــه اصلی 
مشکالت را دریافته اند؛ آن ها دیگر هیچ 
تمایلی برای کارکردن تحت مدیریت 
کارفرمای خصوصی  ندارند چراکه بر 
این باور هســتند که خصوصی سازی 
هفت تپــه، شــروع یک پایــان بوده 
است؛ پایان ســال های رونق تولید و 

سربلندی کارگران.

نتیجه یک ماه اعتراضات هفت تپه به روایت معترضان؛

دستگیری کارگران و برگزاری جلسات بی حاصل با کارفرما

خبر

مسئولین می گویند شــرایط کرونا در کشور 
پیچیده شده اســت. محدودیت ها در حال اضافه 
شدن است و ظرفیت بیمارستان ها در حال تکمیل. 
در برخی استان ها حرف از احداث بیمارستان های 
صحرایی به میان آمده و هرروز شهرهای بیشتری 
وارد لیست مناطق هشدار و قرمز می شوند. علیرضا 
زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با 
تأکید بر پیچیده بودن شرایط تهران برای مقابله 
با کرونا، گفت: با توجه به نظرات فنی و بحث های 
میدانی، درخواست اعضای ستاد مقابله با کرونا در 
تهران، تمدید محدودیت ها به مدت یک هفته دیگر 
است؛ چراکه محدودیت های یک هفته ای کفایت 
نمی کند و دامنه محدودیت ها باید در هفته های آتی 
افزایش یابد. تهران با شرایط خاص روبرو است و این 
موضوع نگرانی زائدالوصفی را در اعضای ستاد تهران 
در برداشت. موضوع مهم دیگر به گفته زالی آن است 
که تمام تجمعات بالقوه باالی ۱۰ نفر، سمینارها، 
مجامع، کمیسیون ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها 

باید معلق تلقی شوند. درباره برگزاری نماز جماعت 
نیز مســاجد طبیعتاً باز هســتند اما درخواست  
مســئوالن این بود که نماز و مناسک مذهبی به 
شکل ُفرادی برگزار شود. درباره نماز جمعه نیز با 
همکاری ائمه محترم جمعه استان تهران قرار شده 
که این هفته هم نماز جمعه در سطح استان تهران 
تعطیل باشد.همچنین باشگاه های ورزشی، تاالرها 
و آرایشگاه های زنانه باید به طورجدی برای این هفته 
تعطیل باشــند و این تعطیلی در هفته آینده هم 
استمرار یابد. او افزود: طی روزهای سه شنبه تا ظهر 
چهارشنبه ۸۹۰ بیمار کرونایی را در تهران بستری 
کردیم. بنابراین شرایط تهران شرایط پیچیده ای 
است و نیازمند یک نسخه کامالً متفاوت نسبت به 

سایر استان هاست. 
واحدهای متخلف پلمپ می شوند

روز گذشته معاون امنیتی انتظامی استانداری 
تهران هم بــا تأکید بر لــزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط واحدهای مختلف در سطح استان، 

از برخورد شــدید با واحدهای متخلف در رعایت 
پروتکل های بهداشتی خبر داد. حمیدرضا گودرزی 
افزود: بــه ۱۰ مجتمع مختلف کــه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نمی کردنــد اخطار جدی 
داده شده و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی 
بی تردید نسبت به پلمپ آن ها اقدام خواهد شد. به 
گفته او به واحدهای متخلف در مرحله اول اخطار 
داده می شود اما در صورت تکرار با واحدهای متخلف 
برخورد جدی انجام می شود و نسبت به پلمپ آن ها 

اقدام خواهیم کرد.
ماسک فیلتردار ممنوع

استفاده از ماســک در روزهای کرونایی بارها 
تأکید شده اما دیروز دکتر مینو محرز، فوق تخصص 
بیماری های عفونی بابیان اینکه در دوران اوج کرونا 
هستیم گفت از ماسک های فیلتر دار استفاده نکنید. 
به گفته او استفاده از ماسک سوپاپ دار بسیار غلط 
است. زیرا عمده این ماسک ها استاندارد نیستند و هوا 
را بیرون می دهد. بر این اساس اگر یک فرد مبتالبه 

کووید-۱۹ از ماسک سوپاپ دار استفاده کند، نفس 
که می کشد، از طریق سوپاپ ذرات تنفسی را خارج 
می کند و بیشتر ویروس را منتشر می کند. از این 
ماسک ها به عنوان ماســک N۹۵ یاد می شود، اما 

این ها استاندارد نبوده و بعضاً تقلبی هستند.
ابتالی ۹ هزار پرستار به کرونا در 

بیمارستان ها
بر اســاس گفته هــای محمــد میرزابیگی، 
رئیس کل سازمان نظام پرســتاری ۹ هزار نفر از 

پرستاران در بیمارستان ها به کرونا مبتال شده اند. 

او افزود: حدوداً ۷۰ هزار پرســتار برای ۱۴۰ 
هزار تخــت دولتی داریم که بــه ازای هر تخت 
بیمارستانی حدود ۸/۰ نیروی پرستار در حال 
خدمت به بیماران هســتند. بالغ بــر ۶۰ تا ۷۰ 
درصد این پرســتاران مدت هاست که به دیدار 
خانواده های خود نرفته اند، تــا بتوانند موجب 
قطع زنجیره انتقال ویروس کشنده کرونا شوند.  
در حال حاضر از این ۹ هزار نفــر، بالغ بر ۴ هزار 
نفر هســتند که با این بیماری دست وپنجه نرم 

می کنند و عماًل از چرخه خدمت خارج شده اند.

زالی با تأکید بر افزایش دامنه محدودیت های کرونایی:

شرایط تهران »پیچیده« و »نگران کننده« است

کارگران هفت تپه، اولین 
گروه از کارگران کنش گر و 

متحدی هستند که روزهای 
متوالی پرچم مبارزه با 
خصوصی سازی را باال 

نگه داشته اند و به همین 
خاطر است که در این دور 
از اعتراضات توانسته اند 

همدلی و همراهی گروه های 
مختلف کارگران و 

تشکل های کارگری سراسر 
کشور را به دست آورند

بعد از تجمع روز سه شنبه 
کارگران هفت تپه، ۴ کارگر 
این واحد صنعتی به اسامی 

یوسف بهمنی، ابراهیم 
عباسی منجزی،  محمد 

خنیفری و مسلم چشم خاور 
بازداشت و از قرار معلوم 

برای تشکیل پرونده 
قضایی به زندان دزفول 

منتقل  شده اند
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