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* پنجشنبه وجمعه تظاهرات کارگران ودانشجویان به دلیل کاهش خدمات درمانی وافزایش شهریه های 

 کارگران فلزکار                                                              .        درانگلیسدانشگاهها

( زحمتکشان اعالم 02G* درگردهمایی زحمتکشان درکره جنوبی بدلیل نشست سرمایه داران جهانی)

کردند ورشکستگی ورکود درکشورهای سرمایه داری به جهت تصمیم گیری های نادرست رهبران 

 وهزینه های این تصمیمات غلط را بدوش زحمتکشان نیاندازید.این کشورهاست 

 کارگران فلزکار                                                                                     

 درصدی کرایه ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها. 88تا4* رییس سازمان شهرداری ها:افزایش 

.بحث برسرچگونگی تاثیرهدفمندی یارانه 92ه های کمیته تعیین حداقل دستمزد سال * جزییات برنام

محوراصلی 3موضوع دیگرذکرشده راباید 0ها برمعیشت خانوارکارگری ومشمولین قانون کاردرکنار

دانست.تعیین دستمزد ماهیانه کارگران،میزان روزانه آن،سنوات 92مدنظردرتعیین دستمزد سال 

 ساس سطوح مختلف شغلی مهمترین موضوعات هستند.خوراک ومواد غذایی،وتغییرات مزدی برا

 ل ازمهمترین هزینه های سبد خانوار هستند.مان،هزینه تحصیل فرزندان وحمل ونقپوشاک،مسکن،در

قانون کار،نرخ تورم وسبد هزینه های خانواردواصل مرتبط به هم درتعیین حداقل 48براساس ماده 

 دستمزد محسوب می شود.

 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی درزیرخط فقرزندگی می کنند. 82* 

 * حداقل سه هزارکارگردراستان قزوین بابت دستمزد وسایرحقوق ومزایای نقدی معوقه ازکارفرمایان 

 طلب کارهستند. خود

 درصد مجریان به دلیل فقرمرتکب جرم شده اند. 82*رییس کل دادگستری خوزستان:

 00/8/89آرمان                                                                                      

 تومان خواهد رسید.52تومان به 32قیمت نان لواش از *مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی:

 رسید. 7822تومان به  6522*قیمت گوسفند زنده از

 *معاون وزیربازرگانی:افزایش بهای مرغ را گرانی نمی دانم.

درصد 0/6درصد وطالق 0/3نشان می دهد که ازدواج  89با سال88ماهه اول سال6*ایلنا:مقایسه آمار

 رشد داشته است.بنابراین آماررشد طالق دوبرابرازدواج است.

 03/8/89*وزیررفاه:برای کشورما نمی شود خط فقرتعریف کرد.                 آرمان     
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 انار، درصد، 3/82درصد،سبزی تازه 6/5د ،حبوبات درص5/8قلم کاال.تخم مرغ  09*گرانی 

 درصد.4/8گالبی،پرتقال 

*ادامه تعطیلی فوالد وکارخانه قند میبد.کارگران این دوکارخانه ماههاست که حقوق معوقه خود را 

 دریافت نکرده اند وکارگران این دوکارخانه همچنان بیکارهستند.

 در وزه جامعه پرستاری به دولت برای تجدید نظرر02رییس شورای عالی نظام پرستاری ازمهلت  *

هزارپرستارخبرداد واعالم نمود اگرانتظارات ما نتیجه نداد راهکارهای دیگری 03مخالفت با استخدام 

 04/8/89رابه کارخواهیم بست.                                                 آرمان     

 ه عروسی کنند.هزارتومان هم322با  *معاون وزیرکشور:

میلیون 572ه منجربه زیان ه سیاست های مدیریت کنونی هستند ککارگرکفش بال نگران ادام082*

ده ی شرکت موجب پریشانی کارگران شتومانی گردیده واین مدیریت با فروش امالک ودارایی ها

 است .

 05/8/89آرمان      *بحران دردوکارخانه خاور وآتیه دماوند گیالن.                            

توسعه کلیه موانع واردات کاال حذف شد ودرهای کشوربرای ورود  مبرنامه پنج96*با تصویب ماده 

هرنوع کاالیی بازگذاشته می شود واین به معنای مرگ اقتصاد ایران وافزایش بیکاری وغارت ثروت 

 کارگران فلزکار                   ملی است.                                                        

 درصد می رسد.8*مالیات برارزش افزوده به 

 07/8/89هزارنفرنیروی شرکتی قراردادی شدند.                                      822*

 ی اصالح قانون کار،تامین اجتماعی،روابط کاربه توافق رسیدیم.*باهنر:با دولت وکارگران برا

 07/8/89آرمان                                                                                       

 اینکه آقای باهنرباکدام کارگران به توافق رسیده است برای مامشخص نیست.       کارگران فلزکار-

 یکارنفرازکارگران قراردادی خودرا تجدید قرارنکرده وآنان ب822*طی سه ماهه اخیرایران خودرو

 گردیده اند.                                                                    کارگران فلزکار

 *مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران:واسطه ها عامل گرانی گوشت مرغ.

پاسخ سواالت این 064*وزیر بازرگانی درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ازنهایی شدن 

سازمان ازایران خبرداد وعنوان کرد تا پایان سال اولین مجموعه پاسخ های این سواالت به سازمان 

تجارت جهانی ارسال خواهد شد وی در مورد هدفمند سازی یارانه ها اعالم کرد یکی ازمحاسن قانون 

جارت هدفمندسازی یارانه ها همان چیزی است که به اسم توانمند شدن برای الحاق به سازمان ت

 جهانی نیازداشتیم.هدفمند شدن یارانه ها مسیرالحاق به سازمان تجارت جهانی را تقویت می کند.



روی به ترکستان است.سازمان تجارت جهانی به منافع سرمایه داری ره که تومی*آقای وزیراین 

 لزکاروبرای غارت منابع ما دندان تیزکرده است.                  کارگران ف جهانی می اندیشد

*براساس آماراعالم شده ازسوی گمرک ایران طی هفت ماه سال جاری قطعات وارداتی ازکشورهای 

 درصدی واردات قطعات خودروگردید.39فرانسه،ژاپن،چین باعث رشد 

 ماه پس ازهدفمندی یارانه ها.88*محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی:تورم تک رقمی 

 تورم چند رقمی است؟                کارگران فلزکارآقای بهمنی نمی گوید تادراین مدت  -

 *رییس کل بانک مرکزی:به یارانه های واریزی دولت درحسابها سودی تعلق نمی گیرد.

اگرقرارباشد سود این یارانه ها به مردم تعلق بگیرد بانکهای ورشکسته چه کنند؟اصل وسود پول  -

 کارگران فلزکار                         هرکجا برود به جیب زحمتکشان نخواهد رفت.      

رییس اتاق بازرگانی:منطقی شدن قیمت بدین معنا است که میان خریداروفروشنده کاال احساس 

 رضایت وجود داشته باشد.

گرانی بیداد می کند وزحمتکشان نیزازروی .مگرامروزطبقه زحمتکش احساس رضایت نمی کند-

 ثروتمندان هرروزپول روی پول می گذارند. وخورندحسرت می  وخانواده خود شرمنده اند

 09/8/89آفتاب                                                                                        

 *وزیرمسکن:خانه دارشدن همه ایرانیان درآینده ای نزدیک.

برنامه توسعه تشکیل صندوق  قانون42*مدیرعامل انجمن رفاه وتامین اجتماعی:با تصویب ماده 

 درمانی ایرانیان حق بیمه درنظرگرفته شده برای کارگران براساس قانون تامین اجتماعی سه برابر

 32/8/89کارمندان دولت می شود.                                              آرمان       

اورزی کشورمان درمعرض نابودی *درآستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دامپروری وکش

ب مهر:واردات بی رویه دام زنده وگوشت قرمزگرم ومنجمد سب86قرارگرفته اند خبرگزاری فارس 

درصد دامپروری های ورامین درآستانه تعطیلی قراربگیرند.درعرصه تولید زیتون 52ش ازشده بی

ته است.درمورد برنج درصد کاهش یاف02درصد وپیاز42تولید پنبه درصدی هستیم.75شاهد کاهش 

هیچ نمی گوییم که سرمایه داری انگل تجاری دست به نابودیش زده است.این ازاولین نتایج توصیه 

 فراز های صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی است.ازهم اکنون سایه سیاه فقربر

 ه ترمی شود.روستاهای ایران بال گشوده وشانه های دهقانان زحمتکش زیربارفقرهر روزخمید

 *رییس کل بانک مرکزی:نرخ ارز را عرضه وتقاضا تعیین می کند.

ماه است 88کارگراین کارخانه  622تجمع کارگران شرکت لوله سازی خوزستان مقابل استانداری:*

نفرازکارگران این کارخانه به سن بازنشستگی رسیده اند ولی بدلیل پرداخت 822حقوق نگرفته اند و

کارگران راازبازنشستگی محروم کرده  به تامین اجتماعی،این سازمان ی کارفرمانشدن سهم چهارصد

 است.کارگران خواهان راه اندازی این کارخانه هستند.



 *سازمان بین المللی کار:کشورکانادا وشرکت انتاریو با ممنوعیت اتحادیه های کارگری درانتاریو

 ن ایالت را نقض کرده اند .هزارمهاجرونیزکشاورزان بومی درای822حقوق بشربیش از

*درگرامیداشت بیستمین سالگرد تصویب قانون کاردرسمنان:آنچه مانع تولید است واردات بی رویه 

 اساسی ازمترقی ترین قوانین دراجناس دست سوم چینی است نه قانون کار.قانون کارپس ازقانون 

 8/9/89کاروکارگر                 جهان است.                                                  

برنامه توسعه پنجم ازاجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی جلوگیری 856*با تصویب ماده 

 خواهدشد.

 *وزیرآموزش وپرورش:هرگونه استخدام جدید درآموزش وپرورش ممنوع است.

 ود.*دبیراجرایی خانه کارگرهمدان:حداقل های ظرفیت قانون کاراجرا نمی ش

 *دبیراجرایی خانه کارگر کاشان:تغییرقانون کاردرراستای منافع مادی وسرمایه داری است.

امنیتی ندارد واستفاده ازتعابیری مانند نیازبه تدابیرهدفمندی یارانه هاطرح *رییس اتاق بازرگانی:

 مانورتعزیراتی معنایی ندارد.

برنامه توسعه پنجم مبنی برعدم 856اده *با تجمع کارگران ساختمانی درمقابل مجلس واعتراض به م

تا ازتعلیق  راض کارگران ساختمانی روبروشداعتبااجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی،

 0/9/89سال آینده جلوگیری کنند.                          کاروکارگر     5اجرای این مصوبه در

 اراضافه شد.*پرداخت اضافه کاربه کارمندان مشروط به انجام ک

*با تحریم اقتصادی ایران توسط شرکتهای فرانسوی وتامین نشدن فیوزهای فرانسوی کارخانه جابن 

کارگری که دراوایل سال 622به تعدیل نیرو دست زده واز این کارخانه سازنده تابلوهای صنعتی برق

ه درشهرک صنعتی کارگردرحال حاضرشاغل هستند این کارخان052درآنجا مشغول بکاربوده اند تنها 

 بهارستان کرج واقع شده است.

نفرازکارگران خودرا 85*کارخانه پایا سیستم که تولید کننده قفسه ودکوراداری است طی یکماه اخیر

 صنعتی بهارستان کرج واقع شده است.اخراج کرده است این کارخانه درشهرک 

 کارگران فلزکار                                                                                           

کمساری ازاعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد روند  *با احضاروبازداشت مرتضا

ی اعضای وفعالین سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد نگران کننده است.ما با اعالم دستگیر

همدردی با خانواده های همه فعالین کارگری که احضار،بازداشت،زندانی شده اند این گونه حرکات 

 لزکارمکانیکرا محکوم می کنیم.                                                              کارگران ف

*دانشجویان درانگلیس وایتالیا دراعتراض به کاهش خدمات دانشجویی وافزایش هزینه های تحصیلی 

 اعتراض کردند.



 *با کاهش خدمات درمانی درایتالیا وانگلیس واعالم ریاضت های اقتصادی دریونان طبقه کارگرو

 سندیکاهای کارگری اعتراض وراهپیمایی کردند.

رتشکل های مختلف کارگری درتعیین حداقل مزد کارگران.به گفته وی درحال *وزیرکار:تاثیرحضو

تشکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار،مجمع عالی نمایندگان کارگری 3حاضرطبق قانون کار

 )انجمن های اسالمی(،کانون عالی انجمن های صنفی کارگران دراین جلسات شرکت می کنند.

ای زیان ده به تامین اجتماعی واگذارمی شود.علی خانی با اشاره نماینده قزوین درمجلس:کارخانه ه*

هزارمیلیارد تومانی دولت به این سازمان خاطرنشان  89به اذعان مدیرعامل تامین اجتماعی به بدهی 

 کرد که حافظی دراین دیدارهمچنین ازواگذاری کارخانه های زیان ده دولتی به تامین اجتماعی داد.

 نه تنها مشکلی راحل نمی کند بلکه برمشکلالت تامین اجتماعی نیزمی افزاید. واگذاری این واحدها

 6/9/89کاروکارگر                                                                                 

*جمعی ازکارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دورایران گفتند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 

وقه سازمان تامین اجتماعی،این سازمان ازبرقراری مستمری کارگرانی که درتابستان بازنشسته مع

ماه گذشته کارفرما بابت دستمزد وسنوات خدمت تمامی کارگران 87شدند خودداری می کند.حداقل در

 کارگراین کارخانه بدهکاراست.722شاغل وبازنشسته به 

 هزاربازنشسته.52*کارشکنی بیمه ایران برای بیمه تکمیلی 

 8/9/89*وزیرکار:هدفمندی یارانه ها راقطعا درتعیین حداقل دستمزد لحاظ می کنیم.   کاروکارگر   

 .* وبالگ کارگران فلزکارمکانیک ازصفحه اینترنت حذف شد

 بازدیدکنندگان عزیز                                     

 بالگ کارگران فلزکارهمانطوریکه طی چندروزاخیرمشاهده نموده اید،و

 مکانیک برای دومین بارازصفحه اینترنت حذف گردیده است.آنچه مورد

اعتراض وتاسف ماست،تحدیدآزادی بیان واطالع رسانی درمحیط وبالگ 

است.مسوولین این شبکه دست به اقدامی غیرحرفه ای وغیرقانونی زده 

وبالگ  ایناند،واین درحالیست که هیچگونه مطالب خالف قانون اساسی در

لین وبالگ محسوب گردد.بدین ودرج نگردیده بود،که تهدیدی برای مسو

وسیله به اطالع همه بازدیدکنندگان ودوستداران می رسانیم که ازاین پس 

،رسانه خبری کارگران فلزکارمکانیک می 5به فلزکار 4آدرس ماباتغییرفلزکار

 8/9/89منتظرماباشید.      کارگران فلزکارمکانیک      باشد.



*دراولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران دراستان تهران افزایش حداقل 

 هزارتومان پیشنهاد شد.522هزارتومان به بیش از323ازدستمزد 

 بلیت، مامور822اخراج  روزیکشنبه دراعتراض به برنامه ی بعدازظهر 5/6*هزاران کارمند ساعت 

 این اعتصاب درقطارزیرزمینی لندن ادامه دادند. ساعت به04دست ازکارکشیدند و

 9/9/89کاروکارگر                                                                                           

*با احضارودستگیری علی اکبرنظری ازاعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تعداد زندانیان 

 د منصوراسالو رییس هیات مدیره،ابراهیم مددی نایب رییس هیات مدیره،نفررسی5این سندیکا به 

حسینی ازاعضای فعال سندیکا،علی اکبرنظری غالمرضاشهابی خزانه دارهیات مدیره،غالمرضا

                                 کارگران فلزکار        سندیکا درحال حاضردرزندان بسرمی برند. ومرتضاکمساری ازاعضای 

 زمان نظام پزشکی:گرانی دارو پس ازهدفمندی یارانه ها.*عضوعالی شورای سا

*فرهاد رهبر:ایران درتولید گندم به خودکفایی نرسیده است.براین اساس جشنی که به عنوان جشن 

 خودکفایی تولید گندم درکشورگرفته شد به معنای خودکفایی درتولید این محصول نبود.

 88/9/89آرمان                                                                                        

*با خبرشدیم که رضاشهابی عضوهیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد ازامروزدرزندان 

اوین دست به اعتصاب زده است.با توجه به مشکالت جسمانی این راننده زحمتکش امیدواریم که 

ت پیش آمده برای اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد رفع  هرچه زودترمشکال

 گردد.                                                                                  کارگران فلزکار

 هزارتومان عیدی می گیرند.342*کارمندان وبازنشستگان 

 هزارتومان می چرخد.30فقط با ماهی  :چرخ این زندگی*به بهانه روزجهانی معلوالن

 83/9/89*فروش چاقوهای چینی با مارک زنجان.                                      آرمان    

درخواست اساسی رامطرح می کنیم.این 5*رییس سازمان نظام پرستاری:درتجمعی که خواهیم داشت 

وهای بالینی نظام سالمت،استخدام درخواستها شامل اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری نیر

،اجرای 89هزارپرستار،پرداخت ما به التفاوت آنچه که پرستاران نباید کارکنند از اول فروردین 03

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وتعیین مبنای استاندارد نیروی پرستاری برای هرتخت 

 84/9/89آرمان                       نیرو است.                                 8/8پرستاری که 

*با اعالم حکم شش ماهه زندان برای رضا رخشان رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت 

روزاخیرفشاربه فعالین سندیکایی افزایش چشمگیری یافته است.کارگران فلزکارمکانیک  82تپه،طی 

ایران است خواستاررعایت حقوق که توقف حقوق مدنی شهروندان با محکوم کردن این روند 

 کارگران وفعالین سندیکایی تاکید شده درقانون اساسی را دارند.



کارگران دراین تجمع *تجمع جمعی ازکارگران شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری.

ت به عدم پرداخت حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته بساعتراض آمیزن

ان حقوق معوقه این کارگرماه 07 .این درحالیست کههزارتومان پرداخت کند،اعتراض کردند42ای 

 85/9/89پرداخت نشده است.                                                                         آرمان 

 866، گازوییلتومان942تومان،بنزین سوپر902هرلیتربنزین *نرخ نهایی خلیج فارس برای عرضه

 تومان.643تومان،نفت کوره873تومان،نفت سفید

 خلیج فارس برای فروش نیروی کارچقدراست؟نرخ نهایی  -

 تومان.3222*قیمت یک کیلو گوجه فرنگی 

 تاتوانی ای برادرکم بخور                                       روز وشب را یک عدد شلغم بخور

 کی توان پرکرد جایی ازشکم؟                                    زانکه بااین نرخ ها ومزد کم

 کی توان خوردن به جزباد هوا                                  لحظه ای با اشکنه کردن صفا

 جزبه زاغه کی توان مسکن نمود                               دربه روی آرزوی خود گشود؟

 وی به چنگال گرانی پایمال                                   ای توشرمنده زفرزند وعیال 

 فاش می گویم که دراین رهگذر                                باهمه کاروتالش بیشتر

   کس زآسایش نگردد بهره ور                                   جزخداوندان آزو زور و زر

 )کارگر(علی جعفری مرندی                                                                         

*میزان افزایش حقوق کارمندان دولت درسال آینده،طبق الیحه پنجم توسعه درصد افزایش حقوق 

 86/9/89درصد کمترازتورم پیش بینی شده برای سال آینده خواهد بود.         آرمان  0کارمندان 

 هیکل من ازتورم شد قناس                                               کارمندم کارمند آس وپاس

 برج را ول کن،کفاف خرج نیست                                رج نیست       این حقوق من،کفاف ب

 باگرانی چون کنم،بامن بگو                                             چون کنم بااین حقوق بی ثمر

 گرتوبودی،جای من چون می شدی؟                                    جیب خالی دیده مجنون می شدی 

 (کارگر)علی جعفری مرندی                                                                       

ن سازی حقوق *به رغم پیش بینی قانونی استمراریارانه حمایتی دولت برای اجرای سیاست همسا

 بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری دربودجه های ساالنه،نه تنها اعتبار

نیزهیچ اعتباری دراین راستا به 89محقق نشده،بلکه دربودجه سال 88منظورشده دربودجه سال 

 ست.درهاله ای ازابهام فرورفته ا92تصویب نرسید وبراین اساس سرنوشت همسان سازی درسال 



 86/9/89کاروکارگر                                                                                    

 سال آینده ریشه کن می شود.0*رییس جمهور:بیکاری تا

 تومان گران می شود. 52*رییس اتحادیه فروشندگان میوه وتره بارکشور:پیاز روزانه 

 87/9/89آرمان                                                                                          

ماه زندان برای رضارخشان رییس 6دادگاه تجدید نظراهوازوحکم  35*با توجه به اعالم رای شعبه 

روند فشاربرفعالین سندیکای افزایش یافته  ،هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

 5سال هنوزبه سرکاربازنگشته اند ومدت 6ازاعضای سندیکای شرکت واحد پس ازنفر7است.تعداد 

سال است که منصوراسانلو وابراهیم مددی رییس ونایب رییس سندیکای کارگران درزندان بسرمی 

برند.طی چند ماه اخیر بازداشت سعید ترابیان،رضاشهابی ازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگران 

ساری،همایون جابری،غالمرضا غالمحسینی،علی اکبرنظری اعضای مرتضی کم شرکت واحد،

سندیکای کارگران شرکت واحد به روندی نگران کننده تبدیل شده است.متعاقب این روند حذف 

نونی مبادرت می ورزید تکمیل مکانیک که به درج اخبارکارگری ازمجاری قا گ کارگران فلزکاروبال

ان فلزکارمکانیک این محدودیت ها رامحکوم کرده واعتقاد می باشد.کارگر این روند فشارکننده 

ونی اشان دست ازتالش عمیق دارد که جنبش کارگری ایران وفعالین کارگری برای تحقق حقوق قان

 37/9/89کارگران فلزکارمکانیکنخواهندکشید.                                                  

 

 

 


