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 معاون وزیرکشاورزی:واردات بی رویه کاهش اشتغالزایی رابه دنبال دارد.

 برابرشد.2قیمت بلیت برخی قطارهای رجا مدیرکل راه آهن جنوب:

 24/3/89ضوکمیسیون عمران مجلس:مافیای خریدهواپیمادرایران،توپولف پسنداست.    کاروکارگر ع

مدیرعامل تامین اجتماعی:پیشنهادافزایش حقوق بازنشستگان رابه هیات مدیره داده ایم.بدهی دولت به 

 تامین اجتماعی طبق روال گذشته همچنان وجوددارد.

دن سفارش به چینی ها با وجود برخورداری ازتوان مدیرعامل شرکت واگن سازی:عده ای بردا

 داخلی اصراردارند.

 ماه حقوق معوقه به کارگران بدهکارند.9ولی اله صالحی فعال کارگری:واحدهایی هستند که 

 بیماری مزمن ریوی سالمت کارگران سنگبری راتهدیدمی کند.

 25/3/89ه است.    کاروکارگر اکرمی نماینده مجلس:واردات بی رویه بیکاری رادرکشورافزایش داد

رییس شورای اسالمی کارشرکت اتوبوسرانی تهران وحومه:سازمان تامین اجتماعی هنوزهیچ اقدامی 

برای ازسرگیری اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آوربرای کارگران شرکت واحدانجام 

 نداده است.

ن سوال که آیاتصویب دریافت فرانشیز محمدپارساعضوهیات امنای تامین اجتماعی درپاسخ به ای

ازبیمه شدگان این سازمان درمراکزملکی تامین اجتماعی صحت دارد؟،گفت:صحبت هایی دراین 

 زمینه وجود دارد،امااین موضوع هنوزبه سازمان ابالغ نشده است.

نای ازهیات اماجرایی خانه کارگرورامین،هادی رضازاده:دریافت فرانشیزظلم به کارگران است.ردبی

ین ان انتظاری بیشترازاین داشت،زیرااتامین اجتماعی که ترکیب غالب آن باسیاسیون است نمی تو

ازکارگران سکوت کندبه نوعی هرکسی که نسبت به دریافت فرانشیزآقایان دردکارگررانمی دانند.

 دراجحاف به کارگران سهیم است.

ازطرف هیات امنای تامین ای دریافت فرانشیزرابموجب بخشنامه  کارگران فلزکارمکانیک**

 لاصنقض آشکارحقوق کارگران وبیمه شدگان دانسته وآنرا برضداصول قانون اساسی و اجتماعی 

بخشنامه هارا به این قسمت ازمقدمه  می داند.درضمن توجه صادرکنندگان اینگونه 29واصل22ازبند3

کامل اوست نه همچون اصل،رفع نیازهای انسان درجریان رشدوت»قانون اساسی جلب می کنیم:..

....متاسفانه آنچه دراین سالها به وحدت رویه «نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت وسودجویی

 یده انگاشتن اصول قانون اساسی دربخش حقوق ملت است .منجرگشته ناد برای مدیران ای



جلسه نسبت ای حاضردر ازبی احترامی عده iloخانه کارگرپس ازبازگشت از همحمدحمزه ای نمایند

به ایران وهیات ایرانی ابراز تاسف کردوهمچنین نسبت به آنچه عدم رعایت سه جانبه گرایی درایران 

 نامیده شد،قرارشدگزارش کاملی درباره این موارد مطرح شده به سازمان جهانی کارارایه شود.

  26/3/89ر  میلیون دالری قهوه وچای به ایران.               کاروکارگ 28افزایش واردات 

 هزارتن برنج هندی به ایران.22* واردات رسمی 

درصدی حقوق بازنشستگان کارگری .وزیر رفاه:افزایش حقوق های بازنشستگان 6* احتمال افزایش 

 تامین اجتماعی،لشکری وکشوری یکسان است.

 رانشیزریافت ف* رییس شورای اسالمی شرکت کارتن ایران:هیات امنای تامین اجتماعی با مصوبه د

ازکارگران نشان داد که نه تنها قادر به حل مشکالت کارگران نیست ،بلکه به احتمال زیاد مشکالت 

 این قشررا افزایش خواهد داد.

* برهانی عضوهیات مدیره کانون عالی شوراها خطاب به وزیر رفاه:آقای محصولی آیا شما بیمه شده 

ین اجتماعی استفاده کرده اید تا درد کارگران را تامین اجتماعی هستید وآیا از مراکز درمانی تام

 احساس کنید.وزیررفاه از درد کارگران خبرندارد.

روزاخیراعتراض هایی را برای کمبود 3ماموران امنیتی آفریقای جنوبی برای سومین بارطی * 

 27/3/89کاروکارگر   اعتصاب کردند.  89 /25/3درروز سه شنبه ،دستمزدهای خود سرداده بودند 

سالگی آمریکا را برای زندگی انتخاب کرده  88* هانیبال الخاص نقاش بزرگ آشوری:چرا درسن 

اید؟ عاشق ایرانم ولی درایران حقوقی دریافت نمی کنم وبیمه درمان ندارم.من از بیماریهای مختلف 

بیمارستانی ام  رنج می برم.درکشورآمریکا هرماه حقوق بازنشستگی دریافت می کنم وتمام هزینه های

 رایگان است.

تاکنون درمقابل شرکت 84روزاست کارگران گونی بافی ارومیه بدلیل مطالبات معوق ازسال 28* 

به بخش خصوصی واگذارشده است از پرداخت دیون  84تجمع کرده اند.این شرکت که از سال 

 ف به پرداخت گردیده بود،طفره می رود.کارگران که درقرارداد منعقده مکل

 معاون وزیر کار:امسال یک میلیون وصدهزارشغل درکشور ایجاد می شود. *

د داردبا ثابت صراسری شدند.دولت اسپانیا ق* اتحادیه های کارگری اسپانیا خواستاربرپایی اعتصاب س

 نیزدراین طی سه سال آینده سن بازنشستگی راوحقوق کارگران نگه داشتن سطح دستمزدها

 29/3/89   کاروکارگر                  کشورافزایش دهد.        

* غنیمی فرد:دیگرهیچ کارخانه ای تعطیل نمی شود.ازامکانات دولتی برای راه اندازی مجددکارخانه 

 های بحران زده استفاده می شود.

همانطورکه درخبرها آمده اکثرواحدهای صنعتی بحران زده پس ازواگذاری به بخش خصوصی و  -

یامتواری شده ویا تولیدرامتوقف ساخته اند.حال رییس  بدلیل آزمندی صاحبانشگرفتن وامهای کالن ،



خانه صنعت ومعدن می خواهد ازجیب مالیات دهندگان ازامکانات دولتی برای واحدهای بحران زده 

 کارگرفلزکاراستفاده کند.واقعاچه سودی می برندسرمایه داران ازاین روش خصوصی سازی!!!!!!

:ازآنجاییکه صاحبان شرکت آونگان تاکنون رییس دادگستری استان مرکزی  محمدصادق مهدوی راد

میلیارد تومان ازسیستم بانکی استان وام دریافت کرده اند وبه هیچوجه این وامها در واحد 28بیش از

تولیدی صرف نشده دستگاه قضایی درحال بررسی این پرونده می باشد که وامها ی دریافتی درکجا 

شرکت مذکورازسیستم بانکی تهران هم وام دریافت کرده اند که ما ازآن بی خبر  خرج شده .صاحبان

 می باشیم.بانکهای سپه وتجارت می تواننددرجهت گرفتن مطالبات خود،کارخانه آونگان راضبط کنند.

.آقای جالب این جاست که رییس دادگستری هیچ اشاره ای به مطالبات معوقه کارگران نکرده است-

 ولین کارخانه راتحویل بگیرید.ا غنیمی فرد

علی اکبرخبازها:به یکسان سازی افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران معترضیم.اکنون که 

اعالم شده ،حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران تامین درصد25افزایش حقوق کارگران شاغل 

 اجتماعی نیزبایدبراین اساس افزایش یابد.

قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف به ارایه  3اعی:براساس ماده دبیرشورای عالی تامین اجتم

خدمات درمانی به بیمه شدگان خوداست.کارگروبیمه شده درزمان اشتغال خودهزینه های درمانی 

خودرابه تامین اجتماعی پرداخت کرده است،بنابراین دریافت فرانشیزازکارگران به خصوص 

 قانونی است. درمراکزملکی تامین اجتماعی فاقدوجاهت

اعتصاب کارگران درچین کارخانه های تویوتاوهوندارابه تعطیلی کشاند.کارگران چینی 

خواستارافزایش سطح دستمزد وحقوق خودهستند.حقوق برخی ازاین کارگران درشرکت های خارجی 

دالردرماه است.براساس قوانین چین اعتصاب کارگری دراین کشورممنوع است،ولی این مسئله 38

 38/3/89یج درحال گسترش درکلیه شهرهای صنعتی این کشوراست.   کاروکارگر    بتدر

سعیدترابیان ورضاشهابی ازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درحال حاضردر 

 بسرمی برند.       کارگرفلزکار 289زندان اوین ودربند

 

 

 

 

 



 

زدها باید دستم هاجهانی میشود هدفمندکردن یارانه ها،قیمت با اگر

 نیزجهانی شود.

 زحمتکشان ایرانی با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل،

 برادران کارگرشان را درواحدهای تولیدی بیکارنخواهند کرد.

تحریم خرید کاالهای خارجی مبارزه با سرمایه داری انگل 

 تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی است.

ضاشهابی، منصوراسالو،ابراهیم مددی،سعیدترابیان،ر

اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی 

 را از زندان آزاد کنید. شرکت واحد

 کارگران فلزکارمکانیک
  

 

 

 

 

 

 

 



 


