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خبازها عضوکانون بازنشستگان تامین اجتماعی:با تؽییرنام تامین اجتماعی به صندوق * علی اکبر

درصدی حقوق بازنشستگان رابه هیچ وجه قبول نداریم.این نحوه 6افزایش تامین اجتماعی مخالفیم و

برخورد با حقوق بازنشستگان قابل قبول نیست.رقم اعالم شده برای افزایش حقوق بازنشستگان خالؾ 

 قانون کاراست ودرواقع روند تعیین افزایش حقوق بازنشستگان سلیقه ای بوده است.17و66ماده 

انتقاد شدید ازمصوبه هیات امنا سازمان تامین اجتماعی ن بهداشت مجلس بایوکمیس* جمشیدزهی عضو

تامین اجتماعی گفت:این کارگران درمراکزملکی درمانی درصدی از05مبنی بردریافت فرانشیز

 کارؼیرقانونی است ودرصورت لزوم نمایندگان مانع ازاجرای این کارخواهند شد.

های اسالمی کارتهران از روندکندساخت وسازمسکن اعضوهیات مدیره کانون شور* علی دهقان کیا

وبابیان اینکه برخی کارگران مدتهای زیادی است که انتظارمی کشند،گفت: کارگران انتقادکرد

 هنوزبسیاری از زمینهای مسکن مهر کارگران بصورت تپه بوده وصاؾ نشده است .

    17/1/96کاروکارگر                                                                                        

 هزارنفربه آماربیکاران استان زنجان اضافه می شود.71* نماینده مردم زنجان:ساالنه 

له دریا بیگی:درهیچ جای قانون تامین اجتماعی به دریافت فرانشیز از بیمه شدگانی که به * نصرا

نشده است وسازمان تامین اجتماعی  عی مراجعه می کنندمراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتما

 7/1/96حق ندارد ازبیمه شدگان خود طلب فرانشیزبکند.                             کاروکارگر      

 از اسالو منصور،آزادی ن المللی کارسازمان بیواجالس درتوجه به فشاربین المللی طبقه کارگر* با

                   کارگر فلزکار   گران شرکت واحد نزدیک است.کاراعضای هیات مدیره سندیکای 

* درنامه سرگشاده اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خطاب به محصولی وزیررفاه از وی خواستند 

اعالم شود.چنانچه مصوبه شورای عالی 96اهش حقوق بازنشستگان کارگری درسال کتا دالیل 

درصد حداقل حقوق نباشد 70تامین اجتماعی تا سقؾ افزایش کارمبنی برافزایش حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی کلیه اعضای این اتحادیه به همراه  تاسیستیرماه که مصادؾ است با سالروز50روز

 اجتمای توام با سکوت خواهند زد.بازنشستگان تحت پوشش سازمان درمقابل خانه ملت دست به 

لی کاربا صدوربیانیه ای ایران را از پاراگراؾ ویژه درباره * کمیته استانداردهای سازمان بین المل

مبنی بر منع تبعیض دراشتؽال حرفه وهمچنین تحوالت مربوط به تشکل های 777مقاوله نامه 

 کارفرمایی خارج کرد.

* ذبیحی مدیر عامل تامین اجتماعی: ما معتقدیم که سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاه داری به 

اری حرکت کندو بیشتر وارد عرصه های مالی شود.ما بدنبال آن هستیم که تصدی گری سمت سهام د

سازمان تامین اجتماعی رابه بخش خصوصی واگذارکنیم بطوری که درنظرداریم تا بیمارستانها رابه 
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شکل شرکت تعاونی درآوریم وپرسنل بیمارستانها سهامداران آن باشند،حتی شعبات بیمه را می 

به بنگاهای کوچک اقتصادی کنیم تا این شعبات بصورت خودگردان امورجاری را  خواهیم تبدیل

 انجام دهند.

 5/1/96* رشد بی سابقه اجاره بهای مسکن درتهران.                              کاروکارگر      

* گردهمایی مشترک کارگران مشاؼل وبازنشسته با دستورکارحفظ وصیانت از استقالل سازمان 

مین اجتماعی.علی اکبر خبازها:متاسفانه درحالی که زمان قرارداد بستن با سازمان تامین اجتماعی تا

بنابراین بود که از روز بیمه شدن تا زمان مرگ همه هزینه های درمانی بیمه شده پرداخت شود 

درصد فرانشیزدرهیات امنا تصویب شده است واین برخالؾ 05درحال حاضرموضوع پرداخت 

 است.لزام اقانون 

ماه از سال گذشته،اما هنوز بودجه سازمان تامین اجتماعی ابالغ نشده است.از سوی 1علی دهقان کیا:

ی است ودجه دارد.درحالی که اطالعات ما حاکمیلیارد تومان کسری ب555دیگراعالم شده سازمان 

شستگان کارگری درصدافزایش یافته است.وی با انتقاد از اینکه بازن51درآمدهای سازمان دست کم 

مواجه شده اند درصدی 6قانون مدیریت خدمات کشوری با افزایش حقوق 771براساس ماده 

گفت:گفته شده نماینده کارگران برای عضویت درهیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید تحصیالت 

ه به عنوان سال سابقه مدیریتی داشته باشند که با این وجود کسی را نداریم ک0فوق لیسانس وحداقل 

نماینده واقعی جامعه کارگری با این شرایط حضور پیدا کند.براساس قانون برنامه چهارم قراربود تا 

پایان سال گذشته بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود درحالی که هم اکنون این 

صل صریح قانون ابه موضوع به سال پایانی دولت دهم موکول شده است وسوال ما این است که چرا 

 عمل نشده است.

،بن ؼیر نقدی،پرداخت پرداخت یک درصد حق مسکن،تامین بیمه تکمیلی* همسان سازی حقوق،

،اجرای نظام هماهنگ پرداخت وامهای ضروری 66عیدی،پرداخت افزایش حقوق مطابق با ماده 

استه های شامل وام ازدواج ودانشجویی پرداخت هزینه سفرهای زیارتی وسیاحتی از جمله خو

 بازنشستگان بودکه درجلسه کانون بازنشستگان استان اصفهان مطرح شد.

* دادستان اراک:تا پایان سال باقی مانده خطوط قدیم آلومینیوم سازی را تعطیل می کنیم.ظرؾ چند 

پخت آند  5دیگ ازخطوط قدیم را مسدود کردیم ودر هفته قوه قضاییه کارگاه شماره 60روز گذشته 

را تا پایان شهریور ماه سال جاری مسدود  1کو را از مدارخارج خواهیم کرد وخط شرکت ایرل

 خواهیم کرد.

 بیکارسازی آیااین بخشی ازپروژه هزاران کارگرشرکت ایرالکودرکجا مشؽول بکارخواهندشد؟ -

 کارگران آنهم به صورت قانونی نیست؟

زوین : مسایل واحدهای صنعتی * با حضوراستاندار،مدیرکل صنایع وجمعی از مسوولین استان ق

 مشکل دارمورد بحث وبررسی قرارگرفت.



هزارنفربه مسافران 055* مدیرعامل بهره برداری شرکت مترو:با هدفمند کردن یارانه ها روزانه 

قطار جدید وارد خطوط مترو شود 5مترو اضافه می شوند.از ابتدای سال تا شهریورقراربود هرماه 

قطار به مجموع قطارهای فعال مترو افزوده شود اما بدلیل عدم 1هرماه واز مهرتا پایان سال نیز

تامین اعتبارات مصوب مترو از سوی دولت واجرایی نشدن برداشت مترو ازاعتبارات صندوق 

ذخیره ارزی قطار جدیدی وارد ناوگان نشده است با قطارهای موجود نیزبه هیچوجه قادر به خدمات 

 1/1/96یستیم.                                           کاروکارگر  رسانی به ایستگاههای جدید ن

* همبستگی بزرگترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی درانگلستان با مردم ایران.درکنفرانس ساالنه 

ون(که یک میلیون وچهارصدهزارعضو دارد.قطعنامه همه جانبه ای درمورد )یونیس اتحادیه سندیکایی

ی ودمکراتیک درایران به تصویب رسید.دراین قطعنامه از جمله آورده شده نقض حقوق انسان

است:این کنفرانس قاطعانه مخالؾ هرگونه مداخله ی خارجی درایران است وهرگونه تهدید مداخله 

درایران چه از سوی ایاالت متحده،چه اروپا ویا دولت اسراییل را محکوم می کند .کنفرانس اعمال 

د ایران رامحکوم می کند.چنین اقدام هایی تنها به جنبش مردمی برای تحریم اقتصادی برض

صلح،دمکراسی وعدالت اجتماعی آسیب میرساند.این تحریم ها نه به خواست مردم ایران،بلکه از 

سوی دولتهای ؼربی درجهت تحقق سیاستهای خودشان برای آینده ی ایران وضع شده اند.از کارزار 

سازمان جهانی کار درمورد  7669و7691برای تصویب پیمان های سال  اتحادیه های کارگری ایران

دادهای دست جمعی واتحادیه های مستقل کارگری پشتیبانی کند.باهرگونه عملیات تامین حقوق قرار

 نظامی یا اعمال تحریم اقتصادی برضد ایران مخالفت کند.                   کارگرفلزکار

ه سراسری یونیسون اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان،که درپی * دیوید پرنتیس،دبیرکل اتحادی

نگرانی نسبت به امنیت جانی منصوراسالوفعال سندیکایی برجسته ایرانی،خواستارآزادی اوازسلول 

انفرادی در زندان رجایی شهر شد.درنامه دیوید پرنتیس به سفیر ایران آمده است :باردیگرقاطعانه به 

می کنم که منصوراسالو وابراهیم مددی را آزاد کنند.فعاالن سندیکایی سراسر دنیا دولت ایران توصیه 

 از نزدیک وضعیت این فعاالن را دنبال می کنند.                                      کارگر فلزکار

 * مازیار گیالنی نژاد فعال کارگری :دریافت فرانشیز دستاوردهای کارگران را پایمال می کند.به

تامین اجتماعی دریافت قانون  71قانون اساسی وبندهای الؾ وب از ماده 56و1موجب اصول 

فرانشیز از کارگران بیمه شده ای که بابت درمان به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی 

زمان مراجعه می کنند ؼیرقانونی است.هیات امنا سازمان تامین اجتماعی مانند سایر کارکنان این سا

دراستخدام بیمه شدگان بوده وباید به آنها خدمات بدهند،یادآورشد:محدود کردن خدمات درمانی سازمان 

قانون اساسی ناموفق بوده 56تامین اجتماعی درحالی است که دولت همچنان به تعهدات خود دراصل 

اجتماعی  حاد  مردم ایران را از خدمات تامینموظؾ است ازمحل درآمدهای عمومی آ است.دولت

،بی سرپرستی،درراه مه ای درزمان بازنشستگی،پیری ازکارافتادگیچون حمایت بی

 ماندگی،حوادث،بیماری وبهداشتی برخوردارکند.

 درصد گران شد.                                                      وزیرنیرو15* برق تجاری 

 داشت: بهای برنج معاون وزیر بازرگانی اظهار * با وجود آمارهای بانک مرکزی درباره باال رفتن

 6/1/96افزایش قیمتی نمی بینم.                                        کاروکارگر      



* همزمان با تجمع کارگران پاالیشگاه تهران درآبادان نیزکارگران پاالیشگاه آبادان دربرابردرب 

 بیکاری ومسایل صنفی برگزارشد. اصلی پاالیشگاه گرد هم آمدند.این تجمع بدلیل

 9/1/96کارگر فلزکار                                                                                     

* سازمان بین المللی کاراز موافقت قوه قضاییه جمهوری اسالمی برای آزادی منصوراسالو رییس 

خبر داد اما متاسفانه با دستگیری سعید ترابیان ورضا هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد 

شهابی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهدید وارعاب فعالین جنبش کارگری 

شکل دیگری به خود گرفته است.ضرب وشتم یکی ازاعضای خانواده منصوراسالوپیام دیگری هم 

برخوردها زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی برای جنبش کارگری ایران به همراه دارد.اینگونه 

 6/1/96 کارگران فلزکار           است ومحکوم می گردد.                              

 برابردرمقایسه با سال گذشته شده است. 0ماهه نخست امسال واردات ماهی 5* در

 .برابرژاپن است115* متوسط قیمت اینترنت درایران یازده برابرترکیه و

 * گوشت قرمزهمچنان گران است.

 درصدی طالق درکشور. 9/71* رشد 

* محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار:پرستاران مرد از مزایای مشاؼل سخت وزیان 

 75/1/96آورمحرومند.                                                                  آرمان    

کانون عالی شوراهای اسالمی کاراز ارسال نامه به هیات امنای  * ناصربرهانی عضوهیات مدیره

 تامین اجتماعی دراعتراض به دریافت فرانشیز از کارگران خبرداد.

تامین اجتماعی می بایست براساس نرخ تورم  * رییس کانون بازنشستگان اراک: حقوق بازنشستگان

 افزایش یابد.

امسال یک لایر هم یارانه بلیت پرداخت نکرده دولت  مترو: بهره برداری * مدیرعامل شرکت 

است.با توجه به اینکه دولت درپرداخت یارانه بلیت مترودرسالهای قبل بدقولی داشته،شورای 

شهروشهرداری تهران تصمیم گرفته اند درصورت پرداخت نشدن یارانه بلیت مترو توسط دولت 

 75/1/96کاروکارگر                      درچندماه اول سال قیمت بلیت را دوباره افزایش دهند.  

 معاون وزیر بازرگانی:افزایش قیمت مرغ طبیعی است. -

 رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال:اجرای هدفمند کردن یارانه ها صرفه قاچاق را باال می برد. -

 .استاندارتهران :بازارکاالهای ما درقاچاق ؼرق است -

 71/1/96ابرمی شود.                                    آرمان    بر1با حذؾ یارانه ها قیمت قیر -

ماه ازسال جدید همچنان دربالتکلیفی 1افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس ازگذشت  -

 است.



اعضای شورای اسالمی کاراتوبوسرانی تهران :تامین اجتماعی چرا قانون مشاؼل سخت وزیان آور  -

 رااجرا نمی کند.

درصدی تامین اجتماعی درهرشرایطی تخطی 05مسوول انجمن صنفی خبازان اصفهان :فرانشیز -

 ازقانون است.

نماینده به رییس مجلس:رسیدگی به طرح بهسازی قراردادهای موقت کاردراولویت قرار  65نامه  -

 71/1/96اروکارگر     گیرد.                                                                         ک

قراردادهای کارگران خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت هستند،نمایندگان بفکربهسازی آن!!!! -
موقت که ازطرؾ زحمتکشان برده داری نوین نامگذاری شده ناقض اصول قانون اساسی است 

 فلزکاران گرکار          وطرح وبهسازی آن زیرپاگذاشتن اصول انسانی وقانون اساسی است.

اتومبیل ونویسنده سرشناس پرتؽال وجهان وبازگوکننده زندگی مردم وزه ساراماگو تعمیر کار*خ

وعاشق زحمتکشان درگذشت.برنده جایزه نوبل ادبیات هرگزازجنبش عدالت خواهانه استثمارشدگان 

وانسان وستم کشیدگان سراسرجهان جدا نشد.جنبش کارگری با مرگ خوزه ساراماگو،هنرمند مبارز

 رو شده است.                           کارگران فلزکاربا فقدان دیر جبران شونده ای روبدوست 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:چگونه میشود در دوران رکود اقتصادی کشور،بانکهای ایران تا  -

ساعته 51درصد سوددهی داشته باشند.این موضوع مشخص میکند که بنگاههای اقتصادی 10

 ارکرده اند تا بانکهای ایران سود آن را ببرند.ک

 کارگرآن درشرؾ بیکاری .755تنها کارخانه صنایع لبنی بروسکن درآستانه تعطیلی و -

 70/1/96کاروکارگر                                                                                     

درصدزیر قیمت می خرند ودرحال 70م کشاورزان را * دبیرکل خانه کشاورز:واسطه ها گند

 درصد بهای گندم خریداری شده از گندم کاران کشورمان پرداخت نشده است.15حاضر

درصد به رقابت 79و76استان .استانهای لرستان وهمدان با نرخ بیکاری 55*نرخ بیکاری دورقمی در

 استان کشورپرداختند.15ری دربین با یکدیگردرباالی جدول از نظردارا بودن بیشترین نرخ بیکا

* بدنبال تعطیلی آخرین کارخانه فعال درشهرک صنعتی رینه الریجان ،فعالیت ها دراین منطقه 

سال پیش به منظوریافتن 55صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمد واین درحالی است که اهالی رینه در

ه احداث شهرک واگذارکرده اند شؽل وداشتن زندگی بهترمراتع واراضی مزروعی خودرا به پروژ

 ودرحال حاضربرای گذران زندگی خود نه مرتع ونه دام دارند.

 * مدیرعامل شازمان تامین اجتماعی:خبرنگاری جزو مشاؼل سخت وزیان آور است.

نماینده مجلس درتذکری به وزیر صنایع ومعادن خواهان تسریع درپرداخت حقوق وعیدی 51* 

 شدند. کارگران شرکت نازنخ قزوین

 76/1/96کاروکارگر . ع برنج وارداتی به سرب آلوده استنو 9* گزارش کمیسیون بهداشت مجلس:



 * نماینده ارومیه درمجلس:تامین اجتماعی حق ندارد از کارگران فرانشیزدریافت کند.

 * رییس مجمع پیشکسوتان کارگری:کارگران وبازنشستگان تحمل پرداخت فرانشیزرا ندارند.

قانون تامین اجتماعی درباره 66خبازهارییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی:ماده  * علی اکبر

 حقوق ها اجرایی شود.

میلیون 50درصد افزایش می یابد.نیروی کاردرسال جاری 5/71* نرخ بیکاری ایران امسال به 

 71/1/96هزارنفربرآورد شده است.کاروکارگر     155و

 تمان نیمه کاره.کارگرازطبقه ششم یک ساخ1* سقوط 

 درصد ایرانی جای تاسؾ است.755* نایب رییس خانه کشاورز:تبلیػ برنج های وارداتی به عنوان 

 55/1/96کاروکارگر                                                                                  

چندنفرازاعضای تشکلهای کارگری که م مقام وزیرکار:سازمان جهانی کاربه دلیل زندانی بودن ئ* قا

درحال حاضربیشترآنها آزاد شده اند معترض جمهوری اسالمی ایران نیزشده بود دراین سازمان ادعا 

براین است که این افراد به واسطه فعالیت صنفی خود درزندان بسرمی برند...درخصوص پرونده 

رمحورتبین این موضوع متمرکزشد که های قضایی چند نفر به اصطالح کارگر بخشی ازاقدامات ما ب

جمهوری اسالمی ایران اصوال مشکلی با تشکلهای کارگری وکارفرمایی ندارد...برای حفظ منافع 

ملی وبا پیگیری هایی که صورت گرفت پرونده برخی ازافراد موصوؾ مانند کارگران شرکت هفت 

 22/4/98ایران                   تپه بازنگری شده ومورد بخشش قرارگرفته وآزاد شدند.          

م مقام ئرخشان عضوهیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:برخالؾ اظهارات قا* ایلنا:رضا

ازکاراخراج سپری کردن دوره محکومیت درزندان، وزیرکار،فعاالن کارگری نیشکرهفت تپه درزمان

 51/1/96کارهستیم.              شده اند.ما نسبت به این اخراج معترضیم وخواهان بازگشت به 

 نفرمجروح شدند. 156نفرکشته و 51* دریک عملیات انتحاری درزاهدان

 جهانخواره را ای توآن جیره خوار                       به فرمان این ؼول،مردم شکار

 رندی کارگر(چگونه توان گفت انسان ترا                               که شد زاهدان ازتوماتم سرا  )م

* قیمت مرغ وگوشت همچنان باالست.روند صعودی قیمت مواد پروتینی درآستانه ماه مبارک 

رمضان درحالی ادامه دارد که وعده های مسووالن درطول یکماه گذشته رنگ واقعیت به خود 

 نگرفته است.

دان سپری سال ازعمرخود را درزن51* امروزنلسون ماندال رهبر زحمتکشان آفریقای جنوبی که 

ساله شد.جهانیان هرگزاین اظهارات اورادردادگاهی که محکومش کرد از یاد نمی 65کرده است:

برند.من ضد تبعیض هستم وخواهان وجود جوامع آزاد ودمکراتیک که مردم دراین جوامع با داشتن 

د ازشادی وفرصت های مساوی هماهنگ وصمیمانه با یکدیگرزندگی کننرفاه وامنیت وبرخورداری 

 وبرای تحقق این وضعیت تا پایان عمرمبارزه خواهم کرد وآماده ام جانم رادراین راه فدا کنم.



 51/1/96همشهری                                                                                       

ن دراعتراض به * تجمع هزارنفرازبازنشستگان ومستمری بگیران تهرانی وشهرهای اطراؾ تهرا

،دریافت فرانشیزدرمراکزدرمانی ملکی سازمان وعدم 96عدم افزایش قانونی مستمری های سال 

اجرای طرح همسان سازی مستمری بازنشستگان و واگذاری بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی به 

 وزارت بهداشت درمقابل مجلس شورای اسالمی.

ی:ارتقای میزان مستمری ها وبهبود وضعیت معیشت * ادعای جدیدی ازمدیرعامل تامین اجتماع

 حقوق بگیران تامین اجتماعی ازدستاورد های دولت است.

درصدی مستمری بازنشستگان واعتراض آنان به این بی قانونی وکمترشدن قدرت  6با افزایش  -

 .خرید زحمتکشان بازنشسته حتما بهبود وضعیت ازطرؾ مدیرعامل تامین اجتماعی معنی می شود

 کارگرفلزکار                                                                                          

 هزارنفردراستان خراسان رضوی بیکارمی باشند.555* 

 * قطع برق صنایع درحال کاهش است.

بعدازظهربدون 1صبح تا 75با توجه به قطع برق درصنایع بیشترکارگاهها وکارخانه ها از ساعت  -

صبح مشؽول بکارمی شوند این وضعیت 75بعدازظهرتا1برق بوده وکارکنان برای وقت کاری از

 بدون دادن حق شبکاری وشیفت کاری است.

 * نگرانی کشاورزان ازاجرا نشدن خرید تضمینی گندم.

 * شرکت مخابرات فرانسه مسوولیت خودکشی کارکنان خود را به عهده گرفت.

 59/1/96کاروکارگر                                                                                         

* آزادی سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد از زندان رجایی شهر 

رضا کرج.زحمتکشان ایران خواستار آزادی همه کارگران دربند ازجمله منصوراسالو،ابراهیم مددی و

 56/1/96شهابی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد هستند.      کارگران فلزکار

*هشدارفیدل کاستروبه نلسون ماندال نسبت به بروزجنگ هسته ای درجهان وحضور پایگاههای 

نظامی آمریکادرآفریقا.وی از ماندال خواست تاازنفوذ معنوی خود درقاره آفریقا به ویژه درکشورش 

استفاده کند ونگذارد پای ؼرب بویژه نظامیان ؼربی وآمریکایی به آفریقا باز شود. رهبرکوبا که 

سالگی ماندال از احتمال بروزجنگ هسته ای درجهان 65سالگی خود را پشت سرمی گذارد درآؼاز91

ؼرب واسراییل خبرداد وگفت: جامعه بشری در عصرحاضربا بزرگترین خطرتاریخ توسط 

تحریک دیگران برای راه اندازی جنگ هسته ای به گستاخی نژادپرستانی است که  روبروست وآن

ند.فیدل کاسترورهبرکوبا درپایان پیام خود ابراز امیدواری کرد که جهان هنوزمی وشمی ک  یجهان

تواند با ایستادگی دربرابرخواست واراده نامشروع ؼرب برای راه اندازی یک جنگ ویرانگرهسته 

 ایع انسانی وزیست محیطی جلوگیری کند.ای از وقوع فج



 کالن شهرآخردنیاست.75* مشاورشهردارتهران:تهران درپوشش شبکه فاضالب شهری جزو

هزارمیلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی 55* رییس شورای اسالمی کارشهرداری ساری:بدهی 

 چه زمانی پرداخت می شود.

ین اجتماعی کسری موجودی های خود را ازسر * عضوشورای عالی کارکشور:امروزسازمان تام

 سفره کارگران برداشت می کند.

 * کاهش سهم کشاورزی از اشتؽال کشور.

تخصصی وابسته به تامین * مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی ؼرب استان تهران:پلی کلنیک ها 

 اجتماعی با کمبود پزشک ذخیره روبرو هستند.

 قراردادهای موقت کاردرمجلس رای نیاورد. طرح بهسازیبار* برای سومین 

روزدست به 0* پزشکان بیمارستانهای یونان دراعتراض به خصوصی سازی بیمارستانها به مدت 

اعتصاب زده اند.دربیانیه اتحادیه پزشکان چنین آمده است:دولت با ارایه طرح اصالح 

لی که خدمات درمانی باید ساختارکاربیمارستانها درنظردارد بیمارستانها راخصوصی کند درحا

رایگان ویا حداقل ارزان درخدمت شهروندان قرارداده شود.اتحادیه پزشکان ضمن پوزش از مردم 

 اعالم کرده است که برای مقابله با طرح ضدمردمی دولت چاره ای جزدست زدن به اعتصاب ندارد.

      15/1/96کاروکارگر                                                                                   

 جریانی درکشورتالش می کند واردات دارو افزایش یابد.* نایب رییس مجلس شورای اسالمی :

 * واردات گوشت گوسفند از پاکستان برای ماه رمضان.

 میلیارد ریالی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان به تامین اجتماعی.155* بدهی 

به طرح  ن فرودگاههای فرانسه درپاسخ به فراخوان اتحادیه های خود ودراعتراض* اعتصاب کارکنا

 حد اروپایی از روز سه شنبه آؼازگردیده است. تشکیل آسمان وا

درصدی حقوقشان 15* کارگران کارخانه یک شرکت الکترونیکی ژاپنی درچین که خواهان افزایش 

 هستند دست به اعتصاب زدند.

کارکنان بیمارستانهای اعتصاب هفته پایان یافت.5ارستانهای نروژ پس از * اعتصاب کارکنان بیم

نروژنسبت به پایین بودن دستمزدهای خود صورت گرفته که با توافق دولت واتحادیه کارکنان فعال 

  17/1/96کاروکارگر                             کارکنان بیمارستانها به سرکاربازگشتند.            

 سال است.9ل پس اندازبرای خرید خانه درایران.استاندارد بین المللی سا755* 

* رییس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:با طرح شکایت دردیوان عدالت اداری نسبت به عدم 

 قانون تامین اجتماعی اقدام خواهیم کرد.66افزایش مستمری های بازنشستگان درچارچوب ماده 



نان:بازنشستگان خواستارافزایش حقوق خود با توجه به نرخ واقعی تورم * دبیراجرایی خانه کارگرسم

 ومشکالت هستند.

درصدی ازبیمه شدگان تامین اجتماعی با روح 05* رییس مجمع نمایندگان کارگری:دریافت فرانشیز

 قانون اساسی سازگاری ندارد.

رؼم اینکه هم اکنون درصد قراردادها موقتی است.به 90* قرارداد موقت،وصله ناجورقانون کار:

تعیین شده است بسیاری ازجوانان وحتی تحصیل کرده ها هزارتومان 151حداقل دستمزد کارگران 

 5/0/96کاروکارگر           هزارتومان دریافت می کنند.505تا705ازبنگاهها ارقامی بین 

 

 

 

 اگربا هدفمند کردن یارانه ها،قیمتها جهانی می شود باید دستمزدها نیزجهانی

 شود.

برادران ،زحمتکشان ایرانی باتحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل 

کارگرشان رادرواحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.تحریم خرید کاالهای 

خارجی مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی 

 است .

سندیکای  منصوراسالو،ابراهیم مددی،رضاشهابی اعضای هیات مدیره

 کنید. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را از زندان آزاد

 

 


