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آقایان سیامهرازرانندگان قزوین،فتح  انجمن های صنفی کارگری با انتخاب*انتخابات کانون عالی 

اسی ازکارگران کوره پزخانه های تهران،ساداتی ازکارگران ساختمانی الهی وخادمی زاده راننده،عب

 اختالؾ درهیات رییسه باالگرفت. بدلیل شایعه تقلب.اما مازندران،آرش فرازودرویش پایان گرفت

وزارت کارازاعضای هیات رییسه خواست به وزارت کارآمده اختالؾ راحل کنند.ازموارد اختالؾ 

عضویت درهیات رییسه است دوم درهیات رییسه اعضایی وجود دارند  یکی داشتن مدرک دیپلم شرط

که وضعیت کارگریشان مورد سوال است سوم حضور افرادی که دراصل کارفرما ویا خویش فرما 

همچون ایمنی وبهداشت،استاد کاران،ساختمان ورانندگان  یمی باشند.درترکیب انجمن صنفی صنوف

 عضویت دارند.

ک مقدم هرتشکل کارگری راخیرمقدم گفته اما نگرانی خود را ازوجود دراین کارگران فلزکارمکانی -

اختالؾ ابراز می دارد. آیا اختالؾ را باید وزارت کارحل کند یا اینکه با انتخاب بازرسین ویژه 

 توسط کانون باید حل شود؟                                                کارگران فلزکارمکانیک 

اردرکارگروه اشتؽال وسرمایه گذاری استان سمنان:افرادی که باعث اختالل ویا کندی * وزیرک

 درموضوع اشتؽال زایی می شود،خواسته یا ناخواسته به منافع ملی کشورخیانت می کنند.

پاره وقت،بسته شدن کارخانجات  هزارمعلم031هزارپرستار،تمدید نشدن قرارداد 32عدم استخدام  -

 خواهند حبت وزیرکارصنباتی قو،وارد کنندگان کاالهای خارجی آیا مصداق  ی همچون روؼنصنعت

 کارگران فلزکارمکانیک یود؟                                                                        

از سفر پس ازبرگشت مدیرعامل شرکت سینا داروایران توسط اروپا، به محاصره اقتصادی * با توجه

نفرازکارگران  21تعداد  ،گرفتن ازخرید وارسال مواد اولیه دارویی به این شرکتنونتیجه وپابه ار

قطع گردیده  32/7/98قسمت تولید اخراج شدند واین روند ادامه خواهد داشت کلیه اضافه کاریها نیزاز

است .دراین کارخانه به تازگی طبقه بندی مشاؼل صورت گرفته که هنوزاحکام کارگران 

نفرکارگروکارمند دارد که فقط یک نفربصورت رسمی استخدام 011گردیده است.این کارخانه صادرن

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                  شده است.

 * رییس سازمان بازرسی کشور:فضای قانون گریزی روبه فزونی است.

 بلیت متروازسوی دولت پرداخت نشده است.* مدیرعامل مترو:یارانه 

 وارداتی هستند. درصد روؼن زیتون ها دربازار20* 

 32/7/98آرمان                مرک.  تجارت مسوول میوه های وارداتی درگ* سازمان توسعه 

با سرمایه داری آزمند فرانسه دست به  * از امروز طبقه کارگرفرانسه برای مبارزه ای رویا رو

بی سراسری زده است این مبارزه که برای دفع حمالت سرمایه داری جهانی به دستاوردهای اعتصا
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 های اقتصادی ومالیات برریاضت درخشان طبقه کارگر صورت می گیرد.باال بردن سن بازنشستگی،

 آن جمله اند.درآمد زحمتکشان ومحدود کردن بیمه های اجتماعی وبیمه بیکاری از

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                             

هزارتومان.مرکزآمارهرماه نرخ تورم را 938* رییس مرکزآمارایران:متوسط هزینه ماهانه خانوار

شاخص  .محاسبه کرده دراختیار دولت قرار می دهد،اگردولت مصلحت بداند نرخ را اعالم می کند

 ه نمی شود.فالکت محاسب

 کمیاب شده است. 98داروی بیماران تاالسمی از ابتدای سال  * هشدار دبیرانجمن تاالسمی:

 38/7/98آرمان                                                                                        

عامله برای آمریکا به منزله میلیارد دالری وسایل نظامی آمریکا یی توسط عربستان.این م81* خرید 

شؽل است وبرای عربستان ریختن پول به جیب سرمایه داری جهانی وبرای منطقه  111/71ایجاد 

 تشنج آفرینی است.                                                          کارگران فلزکارمکانیک

ات مدیره سندیکای کارگران شرکت ماه از دستگیری ؼیرقانونی رضاشهابی عضوهی2* پس ازگذشت 

شان خبرداده شد که میلیون تومانی متاسفانه به خانواده ای81واحد اتوبوسرانی تهران وبا تامین وثیقه 

                                 نیزنمی نمایند.                                                      فته ودرضمن ایشان همکاری الزم رامیلیون افزایش یا011به مبلػ وثیقه 

 33/7/98کارگران فلزکارمکانیک       

 * با ندادن سوخت به هواپیماهای ایرانی تحریم ها شکل دیگری گرفته است.

* براساس جدیدترین تصمیم دولت قیمت گازوییل،نفت سیاه وسفید،گازمایع،گازطبیعی،برق،بنزین 

 ونان همزمان تؽییرپیدا می کند.

وچومصنوعی درپتروشیمی بندرامام یک هفته است قطع شده واین باعث گردیده که ئاعرضه ک*

 فعالیت کارخانه یزدتایر متوقؾ شود.

 * واردات میلیونها المپ چینی با نشان استاندارد ایران وساخت ایران با مجوز مشکوک.

 * رییس دیوان عدالت اداری:رشد شکایت ازدستگاهها نگران کننده است.

درصد وتخم 4/7درصد،روؼن نباتی مایع 3/13درصد،روؼن نباتی 3رکزی:گوشت مرغ * بانک م

 درصد دراین هفته گران شد.1/3مرغ 

 28/7/89* نیمی ازروؼن زیتونهای وارداتی تقلبی است.                              آرمان        

مهاباد  ،نقدهicTات نفرازکارگران شرکت آب وفاضالب ارومیه وکارگران دفاترخدم50* بیش از

ومیاندوآب درمقابل استانداری آذربایجان ؼربی تجمع کردند.محمد حسینی یکی ازکارگران می 

سال سابقه کاری دارم ازهفت ماه گذشته شاهد کاهش حقوق هایمان بودیم  12گوید:با وجود اینکه 

 هزارتومان کاهش یافته است. 93هزارتومان به 250بطوری که حقوق ما از



 29/7/89آرمان                     ون رییس جمهوررحیمی:دولت واردات را ممنوع نمی کند.* معا

* با تاخیرهای مداوم ومتداول که درحرکت مترو پیش آمده است این وسیله حمل ونقل زحمتکشان 

درگیرودارکشمکش دولت،مترو،شهرداری باعث تلؾ شدن وقت زحمتکشان گردیده است.عدم تامین 

ده شدن واگن های مترو،عدم تعمیرات اساسی به موقع،تامین نشدن مسایل مالی همگی قطعات،فرسو

خنک کننده هایش کارنمی کننند وبا تاخیر های وباعث گردیده زحمتکشان درمتروهایی که تهویه 

 بسیارحرکت می کند کالفه وعصبانی شوند وگاه باعث اعتراضات زحمتکشان می شود.

 کارگران فلزکار                                                                                                

                   هزارتومان اعالم شد.                     81* مبلػ واریزی یارانه ها 

سال 62سال به  60نسه تحت فشاردولت این کشوربه الیحه افزایش سن بازنشستگی ازا* سنای فر

 مثبت داد.رای 

 * آماری که احساس بدبختی بدهد منتشر نشود.

 را اعالم می کنیم. * رییس مرکزآمار:دولت صالح دید،نرخ تورم

 * وزیرمسکن:مسکن گران نمی شود.

 2/8/89درصد آهن درسال جاری.                                        آرمان  18* افزایش قیمت 

تب برای مردم تکرارکند این پولی که به عنوان یارانه به آنها * محمدرضا باهنر:دولت باید مر

 اختصاص می دهد نصؾ پولی است که درمجموع ازمردم گرفته می شود.

 * هوای تهران سرطان زا است.

 هزارتومانی درقبوض برق.7تا4* افزایش 

 3/8/89مان     درصد قیمت بنزین.                              آر60* افزایش قیمت سی ان جی تا 

 قیمت آب امسال افزایش می یابد. * معاون وزیرنیرو:

 لایر به ازای هرکیلووات ساعت افزایش پیدا کرد.430لایر به 162* قیمت برق از

 4/8/89آرمان                                                                                                

قابل مقایسه است  1357هزارمیلیارد تومان چک برگشتی که تنها با سال 7/10به * با توجه 

درصد معوق 29درصد مطالبات مشکوک الوصول و50وگزارش عملکرد شبکه بانکی کشورمبنی بر

ماه 6بانک دولتی ویک بانک خصوصی می شود.مطالبات بانک های خصوصی  10که شامل 

 ماه وبیشتراز آن می گذارد. 18ماه است ولی دربانکهای دولتی  18وکمتراز



هزارتومانی یارانه ها به شبکه 81ما توجه اقتصاد دانان را به این نکته جلب می کنیم که با واریز

بخشی آیا  با احتساب سود حاصله ازاین سپرده ها مالی بانکها که قابل پرداخت به مردم نیست

 نها را نجات نخواهد داد؟ازبحران مالی بانکها را جبران نخواهد کرد واز ورشکستگی آ

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                              

 * امروز روزملی اعتراض درفرانسه نام گرفته وتمامی دانشجویان فرانسه به اعتصاب پیوستند.

اعتصاب ادامه خواهند داد.درفرانسه روزشنبه پاالیشگاه فرانسه اعالم کردند همچنان به  8کارگران 

 روزملی اعتصاب اعالم شده وتمامی مزدبگیران فرانسوی دراین اعتصاب شرکت خواهند کرد.

 کارگران فرانسوی بدانند روح وقلب طبقه کارگرایران درخیابانهای فرانسه با آنان است.

 2/9/98کارگران فلزکار                                                                               

 تقدیم به زحمتکشان فرانسه وجهان

 برخیزکه امروزنه دیروزجهان است                             امروزجهان جانب خورشید روان است

 نومید ز خورشید مشودرشب یلدا                                  خورشید جهان دردل آن است.

 علی جعفری مرندی)کارگر(                                      

 * ترانزیت مخدرشیشه درحال تبدیل شدن به معضل ملی.

ا کارآمدی بیمه ها درپوشش داروهای گران قیمت سبب شده پرداخت ازجیب مردم درحوزه سالمت * ن

 ن ام اس،تاالسمی،بیشترازسهم دولت باشد بطوری که بسیاری ازبیمارانی که به بیماریهای همچو

 هموفیلی،پیوند کلیه ودیالیزمبتال هستند توانایی پرداخت هزینه های درمان ودارو را ندارند.

* رییس سازمان بازرگانی زنجان:علت افزایش قیمت روؼن درکشورما به دلیل افزایش جهانی قیمت 

 روؼن است.

 8/9/98برابرمی شود.                                        آرمان      3* قیمت گازسی ان جی 

انون تامین ماده قدرصدی مستمری های تامین اجتماعی رابرخالؾ 8* علی اکبرخبازها افزایش 

 که بودجه اش ازطریق اعضااجتماعی  قانون کاردانست.دولت حق ندارد،درتامین20اجتماعی وماده 

تامین می شود،دخالت کند وی با انتقاد ازوزیررفاه گفت:کسانی که شب راحت می خوابند بدانند 

 بازنشستگان تامین اجتماعی هم حق زندگی آبرومندانه دارند.

 پس ازهدفمند کردن یارانه ها دیگرفقیری درکشورنخواهیم داشت. * رحیمی:

 د.درصد گران شده ان21* نماینده کرمانشاه:برخی کاالها 

 سرپرست خانواربه خیل سرپرستان خانواراضافه می شود. 111/81* با افزایش رشد طالق هرساله 

 8/9/98آرمان                                                                                        



اشتؽال راحل *صمدفدایی عضوکمیسیون اجتماعی مجلس: مسووالن بجای دادن سهام عدالت مشکل 

 کنند.

*عضوشورای عالی پرستاری کشور: درحال حاضرکادرپرستاری مراکزدرمانی وابسته به سازمان 

ساعت کارکنندواین درصورتی که طی یک هفته اخیردراصفهان 27تا22رفاه وتامین اجتماعی باید

ساعت 22خواستارافزایش ساعت کاری پرستاران ورسیدن به  مدیران این مراکزبرپایه نامه ای

 پیش رامبنای عملکرد خودقرارداده اند. سال 31درهفته شدند.مسووالن تامین اجتماعی قانون 

 01/9/98کاروکارگر                                                                                       

پنجم توسعه حذؾ  برنامه 21سال،بندهای ج و د ماده 20*افزایش سن وسابقه بازنشستگی به 

استدالل احمدتوکلی این بودکه ،وقتی سن امید به زندگی باال می رود باید سن بازنشستگی رانیز گردید.

 باالبردتاصندوق های بیمه ای وبازنشستگی ورشکست نشوند.

* دیلماروسؾ کاندیدای حزب کارگران برزیل با حمایت سندیکاهای کارگری برزیل به عنوان اولین 

وشکنجه اودرزمان دیکتاتوری نظامیان سالها زندانی .رزن درتاریخ برزیل انتخاب شدرییس جمهو

 کارگران فلزکار              شده بود.دیلماروسؾ قول داده است که فقررا دربرزیل ریشه کن کند.

* دومین سال حضورسندیکای کارگران نیشکرهفت تپه درصحنه مبارزات کارگری ایران برهمه 

 هفت تپه وهیات مدیره شجاع وقدرتمند ش فرخنده باد.درود وافتخارکارگران فلزکارکارگران نیشکر

 مکانیک برسندیکای کارگران نیشکرهفت تپه.

* پیام همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،سندیکای کارگران 

زات زحمتکشان فرانسه نیشکرهفت تپه،هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک با مبار

 علیه سرمایه داری جهانی.

حسینی ازفعاالن وؼالمرضاؼالم *سعیدترابیان مسوول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد

 سعید سندیکای کارگران شرکت واحد دریک کافی نت موردضرب وشتم قرارگرفته ودستگیرشدند.

 هنوزخبری دردست نیست.کارگران فلزکارترابیان روزبعدآزادگردید،ولی ازسرنوشت ؼالم حسینی 

مکانیک این برخوردهای خشن وؼیرقانونی وضدقوانین اساسی وحقوق شهروندی رامحکوم کرده 

 03/9/98                                    خواستار آزادی کلیه کارگران دربندهستند.       

هارم اجرایی شود،دربرنامه پنجم دوباره به چ *استقرارنظام جامع تامین اجتماعی که قرار بوددربرنامه

دولت تکلیؾ شد.دولت مجازشدنسبت به برقراری واستقرارنظام جامع تامین اجتماعی بالحاظ الیه 

های مساعدت های اجتماعی،بیمه های اجتماعی پایه وبیمه های مکمل اقدام نماید.ازجمله خدمات 

مستمرهای پایه وبیمه های درمانی پایه وبیمه  حمایتی وتوانمندسازی،بیمه های اجتماعی پایه شامل

 مکمل شامل بازنشستگی ودرمان بارعایت یکپارچگی انسجام ساختاری اقدام نماید.های 

 *واگذاری بخشی ازمنافع مدارس دولتی به شکل اجاره ای به بخش ؼیردولتی.



مان تامین اجتماعی *اعتراض کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی به جداسازی بیمه درمانی ازساز

و الحاق آن به وزارت بهداشت.معترضان درمقابل مجلس پالکاردی دردست داشتندکه نوشته بود: 

 02/9/98دولت دیون خودرا به تامین اجتماعی بپردازد.                                     آرمان 

 تبلیؽات.*آخرین دستاوردقاچاق،خروج تولیدکنندگان معتبرپوشاک ایرانی ازبازار

 درصدی واردات طال. 001*رشد 

 *وزیراقتصاد: هدفمندی یارانه ها ازدواج راافزایش می دهد.

*دههاتن ازکارگران ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان وکارگران سازمان فضای سبزشهرداری آبادان 

 به ماههاحقوق معوقه خوددست به اعتراض زدند.

منبع گازی جهان است وبایدصادرکننده باشیم متاسفانه  :باتوجه به اینکه ایران دومین*وزیرنفت 

 00/9/98واردکننده گازهستیم.                                                               آرمان

طرح انتقال مستؽالت درمانی تامین اجتماعی  *باتجمع کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی

تمامی مراکز درمانی تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی  درمجلس تصویب نشد.درصورت تصویب

ازاین سازمان منفک وبه وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی منتقل می شدند.این درحالی است 

که درسالهای گذشته تشکل های صنفی مرتبط بابیمه شدگان تامین اجتماعی بارها براستقالل مراکز 

 این سازمان تاکیدکرده اند.هرچندهنوز مجلس به سایر در درمانی ،خدمات بیمه ای ومنابع مالی

تامین اجتماعی مبنی برلؽوبررسی وتصویب طرح خواست های کارگران وبازنشستگان سازمان 

ادؼام وتجمیع صندوق های بیمه ای،لؽودریافت فرانشیز درمراکز درمانی ملکی ولؽوتوقؾ اجرای 

 رنامه پنجم توسعه رسیدگی نکرده است.قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی درطول ب

*رییس اتاق بازرگانی: بعدازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها،گروههای متوسط شهری به مشکل 

 این افراد باتوجه به حقوق ثابتی که دارند،به راحتی نمی توانندالگوی زندگی خودرابرمی خورند.

.تاجایی که ممکن است هزینه های خودراکاهش تؽییردهندواحتمال پیدایش مشکل برای آنها زیاداست

 08/9/98کاروکارگر       دهید،االن زمان عوض کردن پرده،مبلمان ودیگر تجهیزات زندگی نیست.

کسانی که خانه هایشان راهرسال عوض کرده مبلمان وسایرلوازم زندگیشان تؽییر داده گوجه -

دههامیلیونی است چه درآمد ماهیانه اشان  خیارمصرفی شان راآخرهفته ازبازار دبی تهیه میکنند و

خبرازحال وروزطبقه متوسطی می تواند داشته باشد که دؼدؼه اش پیداکردن کاردوم وپرداخت هزینه 

  فرزند دانشجویش است. 

ای کارگری به هندوستان ،اندونزی،کره جنوبی سندیکاه سفرهای دوره ای باراک اوباما *باشروع

،این سفرها رامحکوم کرده واعالم نمودندکه آمریکا رات هماهنگباصدوراعالمیه هایی وتظاه

میخواهد مشکالت اقتصادی خودرا باعقدقراردادوتوافق نامه تجارت آزاد بدوش زحمتکشان این 

 کشورها بیاندازد.                                                                    کارگران فلزکار



سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به هنگام پرس وجو بری ازفعاالن *دستگیری همایون جا

حسینی.کارگران فلزکارمکانیک این دستگیری رهمکاردستگیرشده خود،ؼالمرضاؼالمازسرنوشت دیگ

 های بی ضابطه رامحکوم کرده خواستار آزادی کلیه کارگران دربند می باشد.

ماه درصؾ کاریابی باشند می توانند ازبیمه 03تا8*باتصویب طرح فوریتی مجلس ،کارجویانی که 

 بیکاری استفاده کنند.افراد واجدشرایط یک سوم حداقل دستمزد رادریافت میکنند.

درصد حقوق بازنشستگان 0/33سال ،مصوبه مجلس 3سال آخرخدمت بجای 0*بامبنا قرارگرفتن 

 راکاهش می دهد.

ماه است حقوق دریافت نکرده  01کارگران  روزکاربدون مزد درمعادن مینودشت گرگان.این211* 

اند. مسووالن این معادن بجای پرداخت حق الزحمه کارگران به سرمایه گذاری دربخش های 

 ؼیرازهدؾ اولیه ،درجاهای دیگرپرداخته اند.

 *کارگران زؼال سنگ البرزشرقی بدلیل پرداخت نشدن حقوق ماههای گذشته سرکارحاضرنشده اند.

 ان.ولت بااستخدام پرستارلفت مجلس ودمخا*

هزار 093هزارتومان،فوق دیپلمه008*آموزش وپرورش حقوق حق التدریسی ها رااعالم کرد: دیپلمه

 هزارتومان درماه.380هزارتومان،دکترا  322تومان،لیسانس

روز بااین حقوق سرکنید 01آیاشما وخانواده اتان می توانید !!تصویب کنندگان این حقوق خسته نباشید-

 کارگران فلزکار           محکوم به مرگ این چنینی می کنید؟ ق التدریسی هاراکه ح

 آور درحالی بامخالفت دولت روبرو وطرح دوباره آن*اصالحات آیین نامه مشاؼل سخت وزیان 

توسط شورای عالی حفاظت فنی به سال آینده موکول شد،که مشموالن کارهای سخت وزیان 

 شؽلی مواجه هستند.آورهمچنان باتهدیدات مختلؾ 

 08/9/98درصد می رسد.                           کاروکارگر7*وزیرکار: نرخ بیکاری کشور به 

 درصدی را !!!!31الی  00قسم حضرت  عباس جناب عالی را باورکنیم یا دم خروس بیکاری -

 کارگران فلزکار                                                                                          

کامل مانع بروز پدیده افزایش بهمنی قیمت کاالها می *وزیربازرگانی: اطمینان می دهیم که بامراقبت 

 08/9/98شویم.                                  آرمان 

 کارگران فلزکار    ما میگیم صدای پای خرس میاد،میگن انشاله که موشه.                               -

 

 

 



 

 

 

 

 

کارگران  متهاجهانی می شود،باید دستمزدقیاگرباهدفمندکردن یارانه ها

 نیز جهانی شود. وکارمندان

زحمتکشان ایرانی با تحریم خریدکاالهای خارجی مشابه داخل،برادران 

 کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهندکرد.

ه با سرمایه داری انگل تجاری مبارز ،تحریم خریدکاالهای خارجی

 وابسته به سرمایه داری جهانی است.

،غالمرضاغالمحسینی،همایىن منصىراسالى،ابراهیم مددی،رضاشهابی

سندیکای کارگران شرکت واحداتىبىسرانی تهران را از  یاعضا جابری

 زندان آزادکنید. 

 

 

 

 


