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 قیمت برق پلکانی افزایش می یابد. *مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر:

برای اجرای نی اعالم کرد واردات برنج تا زمان اعالم آمادگی وزارت جهاد سازندگی * وزیربازرگا

  قانون افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی همچون روال گذشته ادامه می یابد.

* آلمان هم برنج هندی را آلوده اعالم کرد.دولت آلمان با اعالم آلودگی برنج باسماتی هند به مواد 

 ازفروشگاههای خود جمع آوری واردات آنرا متوقؾ کرد.سمی این محصول را 

 * وزیربازرگانی:مستنداتی دال برآلودگی برنج وارداتی وجود ندارد.

 * افزایش بی سابقه اجاره بهای مسکن درتهران.وزارت مسکن،دخالت نمی کنیم.

معلم هزار025نفرازمعلمان استانهای سمنان،رشت،آذربایجان شرقی به نمایندگی ازحدود 55* 

بازخرید شده درسراسرکشوردیروز درمقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.آموزش وپرورش دریک 

هزارمعلم قراردادی را ازکاربیکارکرده واعالم کرده که دیگرنمی توانند به 025عمل بی سابقه 

 8/6/89       کارخود ادامه بدهند.                                                            آرمان   

*میزان بدهی های خارجی ایران.واحد اطالعات اقتصادی اکونومونیست درگزارش ماه آگوست 

پیش بینی  و میلیون برآورد555میلیارد و 02خود بدهی های خارجی ایران درسال گذشته را2505

ربرسد که میلیون دال655میلیارد و 02میلیون دالرافزایش درسال جاری به 055کرد که این میزان با 

 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. 5/3

 9/6/89درصد است.   آرمان    08میلیون نفر.بیکاری باالی 5* جمعیت بیکاران کشوریک قدم تا 

* وضعیت مبهم کارگران مخابراتی راه دورایران درشیراز.شمشیری ازاعضای انجمن اسالمی 

 هیچ کاری به این کارخانه واگذارنشده است.ماه ازسفر رییس جمهور7کارگران اعالم کرد پس از

ظاهرا همه امور مربوط به این اعتبار انجام شده وتنها منتظر امضا معاون راهبردی ریاست 

جمهوری است که انتظار داریم با توجه به شرایط بحرانی این کارخانه،این مبلػ هرچه زودترپرداخت 

 9/6/89کاروکارگر                                           شود.                                          

* نامه شهرداران کشوربه رییس جمهوربرای توقؾ بهره مندی کارگران ساختمانی ازبیمه های تامین 

 اجتماعی.

 00/6/89هزارراس گوسفند ازگرجستان.                                       آرمان    04* واردات 

نظامیان آمریکا بالی جان زحمتکشان پاکستان.نظام وابسته به سرمایه داری جزاین  لبان،، طا* سیل

 فلزکارمکانیک همدردی خودرا با زحمتکشان پاکستان اعالم می کند. ارگرانکمحصولی ندارد.
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                                                                                                   00/6/89 

 03/6/89درصد کارگران ساختمانی کشورمهارت دارند.                    کاروکارگر      7فقط 

درسراسرجهان به کمک زحمتکشان ی احزاب کارگری،حکومت های کارگری وسندیکاهای کارگر * 

ردن به متاسفانه طبقه کارگرایران وسندیکاهایش بدلیل شرایط موجود ازکمک کپاکستانی شتافتند 

 برادران زحمتکش خود درمناطق سیل زده محروم هستند.

 کارگران فلزکارمکانیک         03/6/89                                                                

هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار:انتصاب نماینده کارگران درهیات امنای تامین * عضو

 04/6/89وزیررفاه ؼیرقانونی است.                                   کاروکارگر      اجتماعی توسط

 میلیارد دالرگذشت.24ازدرصدی نسبت به سال گذشته،واردات درپنج ماه نخست امسال 22* با رشد 

 سال سابقه متوالی،بازنشسته می شوند. 25* خبرنگاران با 

 می بلعد.درصد درآمد اقشارکم درآمد را 75* مسکن 

ی رود ودرعوض صادرات این محصول برای م* با ورود هرتن گوشت مرغ یک شؽل ازبین 

 04/6/89کشورتولید کننده یک شؽل جدید ایجاد می کند.                                   آرمان      

 * دیدارخانواده رضاشهابی با او واعالم شدت وخامت وضعیت جسمانی او.

 له دوم بزرگترین اقتصاد جهان وپیشی گرفتن از ژاپن.صعود چین به پ* 

 ماه است حقوق نگرفته اند.07کارخانه قند ممسنی  * کارگران

 آقایان مسوولین شما چندماه است حقوق نگرفته اید.                                       کارگرفلزکار -

سینادارو متاسفانه این طرح برای  ماه ازطرح مجدد طبقه بندی مشاؼل درکارخانه7* پس ازگذشت 

چندمین باربا بی تفاوتی مدیران این شرکت مواجه شده است.این درحالی است که مدیرعامل شرکت 

میلیونی برای فعالیت های 085میلیونی درعید نوروزدریافت داشته است.پاداش 085پاداشی 

 کارگران فلزکار             مدیرعامل درجهت ندادن حق وحقوق کارگران پرداخت شده است.       

هزارنیروی جدید پرستاری باعث شد جامعه پرستاری 23* مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با استخدام 

انتظاراجرای این  که دل به تحقیق وعده رییس جمهوربرای کاهش ساعت کاری بسته بود بازهم چشم

 قانون بمانند.

هزارنفرهم مسلما 23استخدام این  عدم یهزارمعلم آموزش پرورش0255بعدازعدم استخدام  -

 ازبیکاری خواهد کاست واعالم خواهد شد که اشتؽال زایی صورت گرفته.         کارگران فلزکار



* دهها تن ازمعلمان خرید خدمتی آموزش وپرورش دراعتراض عدم استخدام خود درآموزش 

 آموزش وپرورش ؽال هم اکنونسال اشت9وپرورش مقابل مجلس تجمع کردند.معلمان می گویند پس از

 ازاستخدام آنها خودداری می کند.

 حتما درجهت اشتؽال زایی است معلمان نگران نباشند.                               کارگران فلزکار -

ساعت درروزؼلط است وجزونظام بروکراسی 8* فروزنده معاون رییس جمهور: فعالیت به مدت 

 د به جای روزمزد به سمت کارمزد حرکت کند.ؼرب محسوب می شود.دولت بای

 انشااله به همین زودی روابط کاربه سمت برده داری خواهد رفت.                 کارگران فلزکار -

 * علی اکبرخبازها رییس کانون بازنشستگان:گفتگوی بی نتیجه برای افزایش حقوق بازنشستگان.

کشور:درحال حاضرسازمان پزشکی قانونی * معاون آموزش وپژوهش سازمان پزشکی قانونی 

 است.کشوربا یک پنجم نیروی انسانی مورد نیازمشؽول فعالیت 

دفاع ازآزادی واصول دمکراسی  * برنارتیبولت رهبراتحادیه ث ژت درتظاهرات پاریس گفت:

زمانی که آزادی کاهش  ،درکلباید دست به دست درفرانسه بچرخد. وهمچنین دفاع از حقوق اجتماعی

دهکده  و شهر035دهها هزارتن درشهرهای مارلی لیون وحقوق اجتماعی نیز کاهش می یابد. یابد می

               مقابل مهاجران تظاهرات کردند.                                                فرانسه علیه سیاست های سارکوزی در

  05/6/89آرمان     

 تمانی را گرفت.کارگرساخ2* ریزش آواردرشهرزیبا جان 

 میلیارد تومان هزینه هرروزتعطیل برای اقتصاد ملی. 0262* 

 هزارشؽل ایجاد می شود با هدؾ کاهش آماربیکاری.055* وزیرکار:ساالنه یک میلیون و

می شود  هزارپرستاری که باید استخدام شوند23هزارمعلم به اضافه 025هزارشؽل.95یعنی هرماه  -

هزار را شاؼل کنید آیا با این روش آماربیکاری کاهش 95ید می خواهید هزارنفررا بیکارکرده ا043

 می یابد.

 اسب سواری پیشکشتان.بیکارنکنید شاؼل کردن پیشکشتان. آقای وزیرقاچ زین را بچسبید،

 رفلزکارکارگ                                                                                                     

 06/6/89هزارتن برنج داریم .    آرمان    455* نایب رییس خانه کشاورز:امسال نیازبه واردات 

خوش بحال آقایان تجاردالل با این خبرخوش.برنج های سمی وارد کنید هم ارزهای طالیی از بین  -

 برود وهم جان مان.

ماعی مواجه شدند.کارگران ماهه بدلیل حرکت های اجت6کارگرنیشکرهفت تپه با محکومیت 2* 

 فلزکارمکانیک حمایت خود را از این دوکارگراعلالم می کند.



* با تصمیم کنفدراسیون عمومی کار ث ژت ،اتحادیه ی سندیکاهای خود مختار،کنفدراسیون 

تظاهرات ، ادموکراتیک کار،فدراسیون اتحادیه ای یک پارچه وفدراسیون اتحادیه های کارگری

همگانی از روزسه شنبه فرانسه را فلج کرد.این اعتصابات واعتراضات درمورد میلیونی واعتصاب 

سال است .دراین 62الیحه پیشنهادی سارکوزی رییس جمهورفرانسه برای افزایش سن بازنشستگی به 

 07/6/89میلیون کارگروکارمند شرکت دارند.           کارگرفلزکار    2اعتصابات 

ن تامین اجتماعی درآستانه اجرا.علی اکبرخبازها:علی اکبرحافظی * همسان سازی حقوق بازنشستگا

مدیرعامل جدید تامین اجتماعی درنشستی که با جامعه بازنشستگان داشت اعالم کرد بزودی این 

 موضوع عملی می شود.

* محجوب:بدلیل تصویب شدن قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی هرگونه اقدام برای متوقؾ 

این قانون تخلؾ محسوب می شود وهیچ مقامی حق ندارد از اجرای قانون بیمه اجباری کردن اجرای 

 ولوبه صورت موقت خودداری کند.کارگران،

درصد ازکارگران ساختمانی بدلیل نداشتن کارت مهارت فنی تحت 85* حمید حاج اسماعیلی:بیش از

 08/6/89کاروکارگر                    پوشش قرار نمی گیرند.                                        

روزاز دستگیری رضا شهابی عضوهیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می گذرد  95 -

وتاکنون هیچ مقامی علت دستگیری این راننده را اعالم نکرده است.درآخرین دیداری که خانواده این 

کارگران .دم سالمت این کارگرخبرداده اند راننده بازداشتی درزندان اوین با وی داشته ازبیماری وع

 و23 و22فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به ادامه این بازداشت ؼیرقانونی وتوجه به اصول 

وبه  37و 32مجازات وبازداشت کنندگان را طبق اصول  را تذکر داده وخواستار 37و32و26

 ارگران فلزکارمکانیکقانون اساسی را داریم.                            ک 45خصوص اصل 

 * درنشست جمعی ازفعاالن اقتصادی:به صورت اورژانسی باید جلوی واردات را گرفت.

درصد رشد داشته 005ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش 4* میزان واردات قندوشکردر

 است.

 دایی .یعنی باقی کارگران کارخانجات قند درانتظار بیکاری باشند.این هم نوعی اشتؽال ز -

 کارگران فلزکار                                                                                           

 20/6/89مصدوم درانفجارلوله انتقال گاز سرخس.             کاروکارگر      25* شش کشته و

یب ازسبد کاالی ماه رمضان .سرپرست و بازنشستگان تامین اجتماعی بی نص* ماه رمضان تمام شد 

صندوق بازنشستگی درحالی چند روزپس از آؼازماه رمضان از تخصیص سبد کاالی ویژه ماه 

 رمضان خبر داده بود.

هزارپرستار جدید تامین نشده 23* رییس سازمان نظام پرستاری با بیان این که فعال بودجه استخدام 

به آنان اضافه کارپرداخت ران که فعال اجرایی نشده وقرارشده به ازای کاهش ساعت کارپرستا

 هنوز این تامین اعتبار اضافه کاری از طرؾ دولت به وزارت بهداشت ابالغ نشده است.البته شود.



پرستاران عزیزفعال می توانند با این وعده دلخوش باشند ومشکالتشان را درعالم تصورحل شده  -

 کارگران فلزکار                                                    بدانند.                            

یادآور شد که *اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درنامه ای با ابرازگالیه از بدقولی وزیررفاه 

قانون تامین اجتماعی  000و 96درصد افزایش یابد واین درمواد 05نشسته باید مستمری کارگران باز

هزار مستمری بگیروبازماندگانشان را چشم 455میلیون و .این وضع بیش ازیکتصریح شده است

 .و دریافت حقوقشان نگاه داشته استانتظاراجرای قانون 

* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:کلیات طرح بیمه بیکاری درمجلس درحال بررسی است هرچند 

ی رسد با فشار کارفرمایان روند تاکنون جزییات رسمی از اصالح قانون کارمنتشر نشده،اما به نظر م

قانون کاربا دادن حق اخراج به  27اصالح این قانون به نفع کارفرمایان درحال تؽییراست وماده 

 22/6/89کارفرمایان،هیات های حل اختالؾ را ازقانون حذؾ کرده اند.           کاروکارگر      

یکاهای کارگری وحتی خانه کارگر. نداصالح قانون کاربصورت مخفی ودوراز چشم کارگران وس -

.دراین متاسفانه با فشارکارفرمایان نظرات آنان درحال اعمال شدن دراصالحیه قانون کار است 

اصالحیه با دادن حق اخراج به کارفرما طبقه کارگر خلع سالح شده وقانون کاررا به ورق پاره ای 

 کارگران فلزکار                     زمان شاه ملعون را زنده کرده اند. 33تبدیل کرده وماده 

* نایب رییس کانون شوراهای اسالمی،داوود میرزایی:انتصاب نماینده کارگران درهیات امنای تامین 

اجتماعی بی احترامی به کارگران وؼیرقانونی است.درضمن سکوت نماینده کارگری عضوهیات 

درمراکز درمانی ملکی تعجب آوراست.هیچ امنای تامین اجتماعی درباره دریافت فرانشیز ازکارگران 

 مرجعی جزمجلس حق چنین کاری را ندارد .

ایشان را منصوب کرده اند که سکوت کند تا هرکاری دلشان خواست انجام بدهند  !آقای میرزایی -

وجزاین از او توقعی ندارند.تا زمانی که سندیکاهای کارگری پشتوانه هرعمل کارگری نباشد نتیجه 

 را نمی توان انتظار داشت .                                               کارگران فلزکارای جزاین 

مند سازی درصدی نرخ جابجایی بارپس از هدف * مدیرعامل اتحادیه حمل ونقل بار: افزایش چهل

 یارانه ها.

باب کرو سندیکاهای انگلیس مارک سیرو،تکا دبیرکل سندیکاهای بی.سی.اس ،* دبیرکل اتحادیه 

اعتصاب علیه سیاست های اقتصادی دولت انگلیس که  ،رییس سندیکای کارگران راه آهن منچستر

درصد به شدت کاهش  35میلیارد افزایش می یابد وهزینه های دولتی دربخش خدمات تا 05مالیاتها 

اعالم میلیون افزایش خواهد داد،اعتصاب هماهنگ شده ای را 3می یابد وبیکاران انگلیسی را به 

 کردند.

* اعتصاب کارکنان فرودگاه تل آویو اسراییل برعلیه سیاست های افزایش سن بازنشستگی وکاهش 

 مستمری ها ازدیروز تا اطالع ثانوی.

متری دراعتراض به سیاست های دولت این 555کارکرمعدن دراسپانیا درعمق  55* اعتصاب 

 23/6/89کاروکارگر                        کشوردرزمینه تجارت زؼال سنگ.                     



 755کارگر را درعمق  33فرو ریخت و 04/5/89* معدن مس وطال درنزدیکی سن خوزه شیلی در

متری درخود حبس کرد.درحالی که همه تصور می کردند این افراد جان خود را ازدست داده اند 

نگامی که تمامی امیدها برای ادامه این روز انجام شد وه 07چیان به مدت کشیدن معدنعملیات بیرون 

عملیات بی فایده به نظر می رسید،با شنیدن صدای ضربه های جکش بر روی مته ی حفاری و 

بیرون کشیدن آن متوجه نامه زنده بودن این افراد شدند که به مته چسبیده بود.خبرزنده بودن آنها را 

 ه های خبری خواند.رییس جمهور شیلی با حضوردرمحل این معدن برای رسان

کارگران فلزکارمکانیک با خوشحالی وآرزوی سالمتی برای برادران کارگر شیلیایی خود،حضور  -

رییس جمهور شیلی را درمحل حادثه با اتفاق صورت گرفته برای کارگران معدن باب نیزوی کرمان 

وولین به این واقعه روزپیش وبی اعتناعی مس 35وانفجار لوله گاز مجتمع آمونیاک پردیس اهواز در

 را مقایسه می کند.

نفرازکارگران کارخانه پوشینه بافت البرزقزوین برای دریافت حقوق 055صبح دیروز8* ساعت

ماهه وعیدی وپاداش سال گذشته وادامه کاردرمقابل نهادریاست جمهوری تجمع 00معوقه 

رده شده که تاکنون کردند.کارگران می گوینداین شرکت درراستای خصوصی سازی بدست فردی سپ

میلیاردتومان وام دریافت کرده اماهیچ اقدامی برای کارگران این واحدصنعتی انجام نداده است 45

وحتادستوررییس جمهوررابرای دومین باربرای تسویه حساب باکارگران وراه اندازی کارخانه رابابی 

 اعتنایی پاسخ داده است.

نه محکمی برخوداراست که دستورهرمقامی رابه راحتی سرمایه داری انگل تجاری ازآنچنان پشتوا -

نادیده گرفته وبه اعمال کارگرستیزوضدمنافع ملی خودادامه  می دهد.واین راهزنی مسلما هیچگاه 

میلیارد تومان ثروت ملی کشوررانخواهدیافت.این 45مصداق ضدامنیت ملی وتشنج آفرینی وسرقت 

 وند.                            کارگران فلزکارمکانیککارگران هستندکه مشمول چنین قوانینی می ش

 ت ازکاهش سرمایه گذاری خارجی درایران نسبت به سال گذشته .میساکونو* پیش بینی 

 24/6/89* برنج خارجی ومیوه گران شد.                                                 آرمان      

رقربانی مجتمع پتروشیمی پردیس اهواز گذشت وهیچ کارگ 5* چهل روز ازحادثه کشته شدن 

نکرده است واین پرونده نیزمانند پرونده معدن باب  ئهمسوولی درمورد این حادثه گزارشی را ارا

نیزو بایگانی وبا بی اعتنایی مسوولین مواجه شد.کارگران فلزکارمکانیک ضمن همدردی با خانواده 

 ا مقصراصلی این حادثه می دانند.                           های این عزیزان مسوولین این کارخانه ر

* سارا شورد زندانی آمریکایی آزاد شد.منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت 

سال زندان مداوم مجددا مورد محاکمه قرارگرفته به یکسال زندان دیگر محکوم 3واحد با توجه به 

سال زندانی هنوز به مرخصی  2سندیکای کارگران شرکت واحد پس ازشد.ابراهیم مددی نایب رییس 

لی هیچ دلیپس ازدستگیری روز 96ل مالی سندیکای کارگران شرکت واحد .رضا شهابی مسوورفته ن

                                               کار  کارگران فلز                                                         . برای بازداشتش اقامه نشده است



کل ایمنی وزارت نفت : بخش خصوصی عامل افزایش انفجارها درصنعت نفت است.اتفاقات * مدیر

اخیرؼالبا ازسهل انگاری یا انجام ندادن یک کاربسیارکوچک اتفاق افتاده که باعث خسارات جانی 

مربوط به تولید وامثال آن ل ومالی شده است.متاسفانه چون بخش خصوصی بیشتربدنبال مسای

درصدحوادث رخداده دراین  95علت میپردازندکه همین مسئله HSEهستند.کمتربه موارد به ایمنی و

 حوزه بوده است.ماهنوزامکان یاقانون نظارت برمواردایمنی وبهداشت واحدهای واگذارشده رانداریم.

شترازامکانات ایمنی وبهداشتی بااین اظهارات بخش خصوصی می تواند برای سودآوری هرچه بی -

 کاسته وکارگران رادرمعرض خطرقراردهد وبهداشت جامعه رانیزنادیده بگیرد وبه هیچ کس نیز

                                                                نباشد.                                                                      کارگران فلزکار  پاسخگو

 هزارفرصت شؽلی در255تراکتورهای چینی،هندی وپاکستانی به کشورموجب شده تا * ورود 

تراکتورسازی درمعرض خطر قراربگیرند.کارخانه  بزرگترین کارخانه تراکتورسازی کشور

 وقطعات کشاورزی درخاورمیانه است. ن شرکت تولید کننده تراکتوربزرگتری

 دولت اعتباراتوبوسرانی را پرداخت نکرد.* مدیرعامل اتوبوسرانی: 

 * بازار از گوشت وارداتی قرقیزستان،استرالیا،پاکستان اشباع است.

مدیرکل اقتصادی گمرک:ممنوعیت واردات که از سوی وزارتخانه های برنج هنوزوارد می شود. * 

 تولیدی به وزارت بازرگانی اعالم شده هنوزبه گمرک ابالغ نشده است.

درصدی پرونده های قضایی وافزایش پرونده های سرقت درچند سال 05تهران:رشد * دادستان 

 اخیررشد بی سابقه ای داشته است.

گرانی،بیکاری،دستمزدهای کم وتشدید فاصله طبقاتی باعث افزایش پرونده های قضایی وسرقت  -

 کارگران فلزکار                هستند.                                                                   

،دور از وطن  روز سه شنبهمردم گرا وپیشتاز نقاشی مدرن،* هانیبال الخاص نقاش معروؾ و

 مردم باید با نقاشی ارتباط برقرارکرده ووقتی به تابلویی نگاه می کنند،»درگذشت.هانیبال معتقد بود:

ش نقاش نمی شود مگرآنکه معلم قانترسند ودرباره آن حرؾ بزنند وهمه مردم نقاشی بکشند.ن

متاسفانه با این هنرمند عالی قدرومردم گرا درکشورش بخوبی برخورد نشد وهمچون دیگر «شود

بزرگان از نادیده شدن گالیه می کرد.او می گفت:عالوه براین که بازنشستگی ام را ندادند،حقوقم را 

مت به هنرمندان فعالیت می کنم.اودرهشتاد نیز نپرداخته وناپسند رفتارکردند،چرا که من فقط برای خد

 سالگی باورداشت که دنیا یک مهمانی است که باید درآن به همه خوش بگذرد.

کارگران فلزکارمکانیک درگذشت یکی دیگرازمفاخرهنری مردم ایران را تسلیت گفته وباور دارد که 

فراهم کرده ورسالت رشته هنر درزمینه را برای تولید فکر و اندیشه  ضورخوداین هنرمند مولؾ با ح

 هنری خویش را به خوبی به انجام رسانده است.

 

 



اگربا ىذفمنذ کردن یارانو ىا قیمتيا جيانی می شٌد ،بایذ دستمسدىا نیس 

 جيانی شٌد.

زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالىای خارجی مشابو داخل،برادران 

د.تحریم کارگرشان را در ًاحذىای تٌلیذی بیکار نخٌاىنذکر

خریذکاالىای خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل تجاری ًابستو بو 

 سرمایو داری جيانی است.

منصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشيابی اعضای ىیات مذیره سنذیکای 

 کارگران شرکت ًاحذاتٌبٌسرانی تيران را از زنذان آزادکنیذ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


