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میزان افزایش ،ماه ازسال 3گذشت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی: با علی اکبرخبازهارییس*

 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درسال جاری ازسوی دولت به این صندوق ابالغ نشده است.

 *رییس انجمن صنفی استان فارس:اقدام برای تعطیلی وزارت صنایع هوشمندانه است.چراکه قرار

ارت است تولید درکشورتعطیل شودو واردات جای آن رابگیرد.نفت بفروشیم کاال واردکنیم و وز

 بازرگانی آنراتوزیع کند.

 12/3/99* حذؾ اضافه کاری ازمستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ،عادالنه نیست.   کاروکارگر

 * چینی هاازتولیدوصادرات زعفران به سراسردنیا ؼافل نمانده اند.

 * نرخ بیکاری استان لرستان تکان دهنده است.

اردبیل درنمازخانه،بدلیل عدم تمدید وتبدیل وضعیت  * تحصن کارمندان رسمی وقراردادی استانداری

 نفر ازنیروهای قراردادی.15

* استعفای رییس اتحادیه نانوایان تهران،بدلیل عملی نشدن وعده های دولت برای جبران افزایش قیمت 

 گاز وآب وبرق.

 یماران سرطانی باافزایش آلودگی هوا.* افزایش آمارب

ندهزینه های سربار شده به مدرسه رابه اطالع اولیارسانده آنهارا * مدیران برخی مدارس سعی میکن

 12/3/99آرمان                                        پرداخت قبوضی مانندآب وبرق وگازسهیم کنند. در

 درصدگران می شود.39درصدومترو25* اول تیرماه تاکسی ها

 * چهارهزارکارتن خواب جمع آوری شدند.

پنی خواستارعدم استفاده ازراکتورهای اتمی شدند.این تجمع بدلیل خسارت های جانی * معترضان ژا

 ومالی بعدازفاجعه هسته ای است.

مهدی ؼضنفری وزیربازرگانی: معابری درکشوروجود داردکه ازطریق وقتی دادوزیرهم درمی آید.* 

ی واجتماعی شکل گرفته آنهاکاالبدون هیچ گونه نظارتی واردکشورمی شود.این معابربه دالیل امنیت

 اند.

 درصدگران شد.7* مرکزآمارایران:مسکن 

 درصدی اجاره بهای مسکن درتهران.4/34* افزایش 
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* اسداله عسگراوالدی:روندافزایش قیمت دالربه صادرات لطمه می زند.برای حل آرام آرام این 

 میلیون دالردرکشور ارزتوزیع شود.199مشکل روزانه 

 قرار رانی تجاراثبات مالی کشوراین باردستخوش هوستدراختیارتجارقرارگیردیعنی منابع ارزی  -

 کارگرفلزکار                                                                                         گیرد. 

 درصد،3/11درصد،نان وؼالت7/15خوراکی ها99سال اهبه گزارش مرکزآمارایران درفروردین م*

درصد،شیروپنیروتخم 8/27درصد،ماهی هاوصدؾ داران9/19وفرآورده های آنهاگوشت قرمزوسفید

درصد،حمل و 7/8دصد،پوشاک وکفش6/51درصد،سبزی ها7/14درصد،روؼن وچربی ها4/9مرغ

 11/3/99آرمان              درصدگران شده اند.                                          24نقل

 ماه سوم ازسال راپشت سرمیگذاریم اماهنوزخبری ازافزایش حقوق ودستمزد آنکه* محجوب:با

درصدتورم وگرانی گزارش شده .دولت به 24مطابق آمارمرکزآمارایران بیش ازبازنشستگان نیست.

 وظایؾ قانونی خوددرباره افزایش حقوق بازنشستگان عمل نکرده است.

ه کارگرانی که بصورت فصلی درشرکت های اعتراض کارگران فصلی فوالدمبارکه:درفوالدمبارک* 

تابعه کارمیکردندتجمع کرده اند،زیراباتعدیل نیروی این شرکت هامواجه شده اند.عدم حمایت کارخانه 

به  ذوب آهن ازشرکت های تابعه خودمنجربه اخراج وتعدیل نیروگردیده است. اکثراین اعتراضات

 است. م وحل نشدن مشکالت کارگراندلیل عدم استخدام دای

* تصویب اصالت قانون کارموردنظراتحادیه های کارگری دراسپانیا برای رونق اقتصادی.دولت 

برای حمایت ازتؽییرات درسیستم مذاکرات دست جمعی،بدون حمایت کنفدراسیون کارفرمایان وصنایع 

ت حاصالاسپانیا واتحادیه های کارگری،پس ازاینکه مذاکرات بین آنهادرهفته گذشته شکست خورد،به ا

 ح سیستمی که بخش مهمی ازههاست برسراصالاتحادیه های کارگری وکارفرمایی مارای داد.

ی اقتصادمحسوب میشود،سرگرم مذاکره انکی وبازنشستگی موردنظربرای احیااصالحات کار،ب

فق های گسترده اوبانک مرکزی اسپانیامعتقدند،سیستم جاری که شامل توصندوق بین المللی  بودند.

فزایش بیکاری وفساداداری ازجمله مسایل اصالح نشدنی است،بسیارسخت ومحکم است.اصنعتی 

 13/3/99مطروحه بوده است.                                                                 کاروکارگر

عبارت سخت ومحکم یعنی دستورات صندوق بین المللی پول اجرانشده واصالحات به نفع کارگران  -

 کارگرفلزکار                                                                                           است.

*معاون سابق صنایع:ماازیک طرؾ بحث صادرات رامطرح میکنیم ،ازسوی دیگرواردات بی رویه 

د،برخوردمی کنیم. رامشاهده می کنیم.ازجانب دیگرباتولیدکننده ای که شکست راپیش چشمش می بین

 وزارت بازرگانی که وظیفه اش اصال واردات شده است.

* مدیرکل سازمان مسکن وشهرسازی تهران:همه فرهنگیان متقاضی مسکن استان تهران تا پایان 

 دیماه امسال صحب خانه می شوند.

 تومان.2599گرمی 999* قیمت گوشت وتخم مرغ وبرنج افزایش یافت.شکر



 13/3/99سوول واردات میوه.                                             آرمان * وزارت بازرگانی م

 * رییس کمیسیون جهاداقتصادی مجلس: واردات ،کشاورزی را بیچاره کرده است.

 هزارنفر.139درصدی کارمندان دولت.درشش سال29* کاهش 

تومان. یورو 2145زادتومان آ2271*اختالؾ قیمت ارز دولتی وآزادبه نفع کیست؟؟دالردولتی 

 14/3/99آرمان         تومان.459تومان آزاد451تومان. سکه دولتی 2899تومان آزاد 2689دولتی

 برابر.3تا5/1* افزایش قیمت برق بطورمیانگین 

 *هوای تهران ؼبارآلود،درایالم خاک می بارد.

مشکالت حقوقی دارند * پرستار بداخالق نیست،اورابه بداخالقی می کشانند.بسیاری ازپرستاران 

 ودرگیرهستند.اماکسی درموضع دفاع ازآنهابرنمی آید.

* زنان سرپرست خانوار زیادمی شوند،مستمری اشان کم.زنان سرپرست خانوار،سالمت روانی اشان 

هزارتومانی کمیته 39تهدیدمی شود،قانون گذاری برایشان باسرعت کمی صورت می گیرد،مستمری 

 ان رانمی دهد.امداد درماه کفاؾ خرج اش

 *کارخانه گوشت زیاران،بزرگترین مجموعه کشتارگاهی ایران تعطیل شد.شرکت زیاران درسال

مدیریت ومشکالت بهداشتی وکمبودنقدینگی تعطیل بخش خصوصی واگذارشد،که بدلیل سو به 2386

 نفر 21 سال سابقه دارند، باز خرید و15تا25کارگر رسمی که بین 98کارگراین کارخانه  229شد.از 

باقیمانده رانیزکه مخالؾ بازخریدشان بودند،اخراج کرده است.سازمان خصوصی سازی صاحب این 

 شرکت است.

به دلیل آنکه مرزهای کشوربرروی  ن هندوانه درممسنی.هزارت499یک گام تاخراب شدن،  *

   15/3/99آرمان           صول بسته است.                                            صادرات این مح

درصد رای دهندگان ایتالیایی دررفراندم برگزارشده،خواستاربرچیده شدن نیروگاه های ایتالیایی 95* 

 هستند.

ایران درهدفمندی یارانه هاموفق است.افزایش حامل های انرژی حمل * صندوق بین المللی پول:

ده است.تحت تاثیرافزایش قیمت های  میلیارددالرازیارنه هارا بطورساالنه حذؾ کر69ونقل،گندم،نان 

انرژی،مصرؾ بی رویه انرژی واتالؾ انرژی درحال کاهش است.درحالی که انتظارمی رفت طرح 

اصالح یارانه هامنجربه رکودی زودگذر دراقتصادایران شده وبطورموقت نرخ تورم راافزایش می 

ستفاده ازانرژی رارادرداخل دهد،امااین طرح اقتصادایران را درمیان مدت بهبودبخشیده وطرح ا

 ایران عقالنی می شود ودرآمدهای صادراتی ایران افزایش می یابد.

تمجیدیکی ازموسسات استثماری بین المللی ازطرح حذؾ یارانه هاقابل تامل است.صندوق  بین  -

 المللی پول وطرح هایش که امروز تظاهرات زحمتکشان رادرسراسراروپا بپاکرده به چه دلیل ازاین

این پرسشی است نی خواهدشد؟اسیاست حذؾ یارانه هاحمایت می کند.مگرچه عایدسرمایه داری جه



که تظاهرات زحمتکشان دنیا به آن پاسخ می دهند.همچنانکه امروز شاهدآن هستیم ،گرانی روزافزون 

وتورم باعث شدت فقروبیکاری گردیده است.صنایع داخلی ماتوان مبارزه باواردات ندارندوصنعت 

ادرحال فروپاشی است.دستورسرمایه داری جهانی وصندوق بین المللی پول به کشورهای جهان سوم م

واردات بی رویه وتولید تک محصولی است.ایران بایدنفت تولیدکندوهمه چیزش راواردکند،تابرای 

همیشه وابسته به سرمایه داری جهانی باشدودراین ؼارتگری سرمایه داری انگل تجاری داخلی 

این خیانت کاری است.آنچه که آنان ازافزایش درآمدهای صادراتی می گویند،همانا فروش  همدست

 بیشترانرژی به قیمت مفت به آنان است.

 هزارواحدمسکونی مهربه متقاضیان استان تهران تحویل خواهدشد45*استاندارتهران:تا پایان شهریور 

داده می شود.میزان آورده متقاضیان هزارواحدمسکن مهرتحویل 39، 99*وزیرمسکن :تاپایان سال

متفاوت است وبستگی به متراژ،زیربنای مفیدوؼیرمفیدوهمچنین پارکینگ دارد.میزان آورده مردم 

میلیون تومان وبرای مسکن ساخته شده شرکت ترکیه ای برای 7تا6درساخت وساز شرکت مپسا 

 15/3/99ایران    میلیون است.28میلیون،سه خوابه 24میلیون ،دوخوابه 29آپارتمان های یک خوابه 

میلیون چندمترآپارتمان وباچه کیفیتی به متقاضیان تحویل خواهدشد؟وکی؟ 7تا6آقای وزیرنمی گویدبا-

نقاشی میشود؟پارکینگ وانباری وفضای سبزوخیابان کشی داردویابعدبرای هرکدام جداگانه پول 

 کارگرفلزکار                                    خواهند گرفت؟                                          

* افؽانستان خطرناکترین کشوردنیا برای زنان.خشونت،بهداشت،ناامیدکننده وفقربیرحمانه، افؽانستان 

رادرحالی به خطرناکترین کشوردنیا یرای زنان تبدیل کرده است،که کنگوباتوجه به میزان وحشتناک 

 قراردارد.مواردتجاوزجنسی در رده دوم 

* نماینده قزوین درمجلس: افزایش مجددحقوق کارگران دردستورکارقرارگیرد.واضح است که حقوق 

موجود درکشور و  هزارتومانی کارگران جوابگوی هزینه های زندگی نیست.بادرآمدهای هنگفت339

والن به بودجه های کالنی که دراختیاردولت است،وضع معیشتی کارگران نبایداینگونه باشد.اگرمسو

وضعیت صنعت فوالدکشوررسیدگی نکنند،دور ازذهن نخواهدبودکه بزودی سایرصنایع کشورهم به 

 وضعیت صنعت فوالد دچارشوند.

لی کارتصویب شد:کنوانسیون تاریخی برای حمایت ازکارگران خانگی. المل *درکنفرانس سازمان بین

 ریخی برای کارگران خانگی درتصویب این کنوانسیون رایک لحظه تاILOخوان سوماویا،مدیرکل

 میلیون نفردرسراسرجهان به عنوان کارگر53،حدودهان خواند.طبق برآورد این سازمانسراسرج

ناسان براین باورندکه شمارکارگران شرماهیت پنهان این کار،کاخانگی کارمی کنند.اماباتوجه به 

 ودختران وبسیاری ازآنها،زنان درصدازاین کارگران83نفربرسد.حدودخانگی شایدبه صدمیلیون 

کارگران مهاجری ازکشورهای درحال توسعه هستند.کارگران خانگی اؼلب مورداستثمارقرارگرفته 

ودرخانه هایی که درآنهاکارمی کنندموردبدرفتاری قرارمی گیرند.بسیاری ازآنها درازای دریافت یک 

ای فیزیکی وروحی ازسوی ناچیز،برای ساعات طوالنی کارمی کنندواؼلب موردسوء رفتاره دستمزد

 کارفرمایانشان رنج می برند.کنوانسیون تصویب شده تاکیدمیکند:کارگران خانگی کارگرانی مانند

کارگران  ILOوخدمتکاریاعضوخانواده به حساب نمی آیند.براساس استانداردهای جدید دیگران هستند



.این حقوق شامل ساعات کاری خانگی بایدهمانندکارگران دیگر،ازحقوق کاری ابتدایی برخوردارشوند

 18/3/99کاروکارگر     معقول،یک روزاستراحت درهفته ومحدودیت برای پرداخت ؼیرنقدی است.

 .هزارتن روؼن زیتون26*واردات ؼیرقانونی 

 * کاهش بی سابقه قدرت اجاره نشین ها.باحداقل دستمزد چندمترخانه می توان اجاره کرد؟

هزارکارگرروستایی این 9بخش خصوصی،بیش ازهمه دامن  * مشکل های واگذاری مخابرات به

سال، 19شرکت را گرفت تاباروشن نشدن وضعیت بیمه،سنوات بازنشستگی وسوابق کاری بیش از

 بدنبال شؽل تازه ای بگردند،مسئله ای که نه وزیررفاه،نه وزیرارتباطات مسئولیتش رامی پذیرد.

 18/3/99.                                    آرمان  ند* شهردارتهران:درتهران بعضی پول نان هم ندار

 درصدهم گذشت.21نرخ رشداجاره بهادرتهران وکرج از *

 درصدی قیمت مصالح ساختمانی.64تا3*افزایش 

*تعطیلی نیمی ازگاوداری هاومرؼداری های کشور.نماینده مجلس ازمهاباد:تعطیلی کارخانه ها و 

بربیکاری جمعیت بزرگی ازکارگران ،کاهش میزان تولیدرا به همراه واحدهای تولیدی کشورافزون 

 19/3/99آرمان                خواهد داشت.کاهش تولید به معنای افزایش میزان واردات کشوراست.

 *تورم زندانهای ایران باهیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

 تومان رسید.399تومان افزایش به  59*بلیت مترو تهران با

ؾ نژاد:عدم پرداخت یارانه متروتهران ازسوی دولت که منجربه تهدیدشهرداری برای افزایش *یوس

تضییع حقوق مردم دانست.مترو درچرخ دنده ،نرخ حمل ونقل عمومی تهران ازابتدای تیرشده است را

 اختالفات مجلس ودولت درحال خردشدن است.

 درصدبیمارستان های تهران فرسوده است.89* 

 درصدگران می شوند.25زاول تیر * تاکسی هاا

 * گرونگه داشتن کارنامه دانش آموزان برای دریافت وجه ،تخلؾ است.

 میلیون دالری ایران راپس نمی دهد.5زیمباوه وام * 

 هزارلبنانی تحت پوشش کمیته امدادهستند.22* 

 ازدواج یکی به طالق منجرمی شود.6* ازهر

نفرمی رسیدباتجمع درمقابل درب 69تعدادآنها به حدود * جمعی ازکارگران شرکت نازنخ قزوین که 

شمالی مجلس خواستارمساعدت نمایندگان درباره وصول حقوق معوقه خودشدن.شرکت نازنخ وفرنخ 



ماه است که حقوق دریافت 26ابل توجهی ازاین کارگران بیش ازکارگرداردکه تعدادق799قزوین حدود

 نکرده اند.

که به عنوان یکی ازطرح های  جیاردهاتومان وام.شرکت گونی بافی * فرارسرمایه گذارخارجی بامیل

 سرمایه گذاری خارجی درشمال ؼرب کشور فعالت داشت،به علت فرارسرمایه گذارؼیرایرانی خود

 میلیاردتومان وام بدون سپرده دریافت کرده بود،تعطیل شده است.29که بیش از 

ی دههاهزارکارگرشده،انحراؾ عملکردوزارت هزارشرکت که باعث بیکار1* بدهی وزارت نیرو به 

 نیروازقانون برنامه چهارم وقوانین بودجه بود.

* بازداشت تعدادی ازمدیران قراردادکرسنت.کرسنت مبهم ترین قراردادفروش وصادرات گازکشور 

قیمت به  بودکه اجرای آن متوقؾ شد.طبق این این قرارداد،گازایران مفت ومجانی وباپایین ترین سطح

یک دالل فروخته می شودتاشرکت کرسنت فقط باگرفتن حق داللی خودگازایران رابه سوی شارجه 

رم قیمت جهانی به طرؾ اسال بایک چه15هدایت کند.طبق مفاداین قرارداد،گازایران به مدت 

 39/3/99آرمان                                           د.                        اماراتی فروخته می ش

* جمعی ازکارگران شرکت شاهین که درمحدوده جاده ساوه قراردارد،اظهارداشتند:ازمدیرکل تامین 

کارگرهستیم 45ماحدوداجتماعی ؼرب تهران استدعاداریم که به مشکالت بازنشستگی مارسیدگی کند.

 سته شویم،سال سابقه کاربازنش19می توانیم با،که طبق قانون بازنشستگی درمشاؼل سخت وزیان آور

 امابدلیل وجودمشکالتی جزیی این امرتاکنون به تعویق افتاده است.

درصد افزایش یافت.رضاقلی پاکزاد:این رقم جوابگوی 29* مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی 

میلیون 39گرانی وتورم سرسام آورنیست.دولت بایدباکمک به تامین اجتماعی موجبات رضایت مندی 

 کند.بیمه شده رافراهم 

* فصل ثبت نام دانش آموزان آؼازشد.قبض های آب وبرق روی میز مدیرمدرسه،خانواده هانمی دانند 

 2/4/99کاروکارگر                     پول بدهندیانه؟؟؟                                                    

 درصد.299*گران شدن بلیت اتوبوسهای شرکت واحد دربرخی ازخطوط تا

آیااین افزایش قیمت بلیت ها،درحقوق کارکنان ورانندگان شرکت واحدتاثیرخواهدگذاشت؟ یاهمه به  -

 جیب شهرداری خواهدرفت؟؟                                                              کارگرفلزکار

 19فعاالن درصد 5/27کارشناسان درصد،25* جنگ بیکاری وتورم.برآورد دولت ازبیکاری فعال

 درصد.

دالربرای هرافؽان.رقم ارزی که توسط 5* بودجه عمومی دولت ایران برای مردم افؽانستان:هر روز

میلیارددالردرسال است که معادل بودجه  5افؽان های ساکن درایران به افؽانستان منتقل می شودحدود

زمهاجران افؽان که گروه ا ذشته وزارت بهداشت برای ترخیص آنیک سال افؽانستان است.سال گ

 میلیاردتومان ازاعتبارات خودش راصرؾ کرد.6هزینه ترخیص ودرمان نداشتند،



 .99درصدی شهریه مدارس ؼیردولتی ازمهر 29*افزایش 

 2/4/99اعتماد                                     * حدودیک هشتم وزنه اشتؽال بردوش کودکان کار.  

بسته گوشت توسط یک زن خانه داربه همراه دو فرزنددخترش.وی دستگیرو روانه زندان 1* دزدی 

 بیرحمانه  دخترانش بدون سرپرست راهی خیابان هاشوند.متاسفانه تیػ برنده عدالت همیشه تاشد 

داستان ژان والژان باردیگرتکرارشد.واقعادرکشوری که دومین منابع رامی گیرد.گریبان فرودستان 

   کارگرفلزکار      ی باشیم؟دزدی هایی این چنین گازی و چهارمین منابع نفت را داراست،چرابایدشاهد

کارشناسان ازحالت پیمانکاری خارج شده اند.  میلیون کارگرپیمانی دربخش خصوصی .فقط3* وجود

ؾ قانون وابط اجرایی بودجه امسال ،هرگونه قرارداددرقالب نیروهای انسانی خالض 29اساس بند بر

 و تعمیر است وکارهای حجمی شامل خدمات عمومی،تاسیسات،فضای سبز،حمل ونقل،چاپ وتکثیر،

 19آیتم بایدازطریق بخش خصوصی اقدام شود.درحال حاضربیش از7نگهداری وتهیه ؼذادرقالب 

 میلیون نیروی انسانی درکشوردرحال انجام کارهای حجمی هستند.3شرکت و هزار

 درصد کاهش یافته است.1ی نسبت به سال گذشته وزیرکار:نرخ بیکار *

 1/4/99کاروکارگر                                  هزارکارگاه کشوردچاربحران مالی هستند. 399* 

 تومان.799هزارو3ابالغ شد:ویزیت پزشکان عمومی 99*تعرفه های درمان دولتی 

 هروندان.ماه،جبران هزینه هاازجیب ش6درصدی کرایه هادر39* افزایش 

درصد برنامه چهارم اجراشد.شاخص اشتؽال دربخش 15*گزارش نهایی تحقیق وتفحص مجلس:فقط

ذخایرارزی ایران رادرطول س جمهورماه قبل ازآن ریی6رحالی که کمترازکشاورزی منفی شد.د

 رییس جمهور«فردا»هزاردالردرصندوق پول بود.به گزارش 199تاریخ بی سابقه خوانده بود،کمتراز

میلیارد دالراست وپیشنهادداده 299درآبان سال گذشته اعالم کرده بودذخیره ارزی ایران قطعابیش از

بودبانکها حتما ازاین ظرفیت استفاده کنند.ؼفاراسماعیلی درباره اینگونه اظهارنظرها با وجود خالی 

اتی بودن حساب ذخیره ارزی می گوید:درمقطع انتخابات موضوع حساب ارزی به بحث انتخاب

 1/4/99مان رشده دردفاع ازخودچیزی بگوید.                  آرتبدیل شدوالبدایشان مجبو  کاندیداها

 * پیش نویس نهایی قانون کاربه شورای عالی کارمی رود.

برنامه پنجم توسعه می 89* تخفیؾ بیمه ای کارفرمایان متوقؾ شد.وطن پرور)کارفرما(:توقؾ ماده 

 یون نیروی کارجذب شده درکشوررافراهم کند.چراکه حذؾ وجلوگیری ازمیل3تواندزمینه اخراج 

برخی مزایای قانونی که امروزبرای تولیدکننده توجیه اقتصادی ایجادمی کند،به ادامه بیکاری اجرای 

 دربازارکاردامن میزند.

ال میلیون شؽل درس 5/1* نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری:اگربخواهیم به تحقق 

دست پیداکنیم،ابتدابایدشؽلهای موجودراحفظ کرده وگرنه باشرایط روبه افزایش بیکاری چطورمی 99

 4/4/99میلیون شؽل ایجادکرد؟                                                      کاروکارگر5/1توان 



 نشده است. * نماینده لنگرود درمجلس:ازابتدای سال تاکنون ریالی به چایکاران پرداخت

 .بیکارشدندوارآجرپزی،ده هزارکارگردر رشتخ واحد کوره49باافزایش قیمت سوخت وتعطیلی *

 4/4/99* دولت یارانه بلیت رابدهد،مشکل گرانی نداریم.                                          آرمان 

هزارنیروی کار 999* باپرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران وزارت نیروتوسط دولت،خطربیکاری 

 5/4/99وجوددارد.                                                                           کاروکارگر 

* مظلومانی که هنوزیارانه نقدی خودرانگرفته اند.باگذشت پنج مرحله ازواریز یارانه های نقدی به 

 انه خودرادریافت نکرده اند.هنوزیارحساب افراد،کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی 

 برابرمی شود.4* مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور: قیمت آب 

 5/4/99*تاثیرگرانی آب وگازوییل برقیمت تمام شده سیب زمینی وگرانی آن.                    آرمان

 * نیروهای مسلح بدهکاران بزرگ قبوض آب.

 هزارتومان وام!!599ضامن فقط برای 1اخذ * رنجنامه یک راننده تاکسی ازبانک ها: 

 درصدی واردات طی یک دهه.499افزایش  *

 روستای کرمان آب آشامیدنی ندارند.614هزارکرمانی ،آب خوردن ندارند.  59 *

 هزارمعتادتفننی درکشور899هزارمعتادو199*وزیرکشور: یک میلیون و

 7/4/99آرمان                              * وضعیت دریاچه ارومیه روز به روزبدتر میشود.         

* باتوجه به ساخت سدهای ؼیرکارشناسی وآبیاری های ؼیرفنی دریاچه ارومیه درحال خشک شدن 

 است واین برای محیط زیست دریاچه ارومیه ومنطقه یک فاجعه بشمارمی رود.        کارگرفلزکار

 چه برنامه ای دارند؟این کارخانه باحضور* آیا مسووالن برای فروکش کردن مشکالت سبالن پار

هزارشؽل اقدام به اخذ وام ازدولت کردند،امافقط یک 29رییس جمهور افتتاح ومسووالن آن باادعای 

فراوانی روبرو بودند وپس ازمدتی همه  کارگرجذب شد.همین یک هزارکارگرهم بامشکالت هزار

 آنهاازکاربیکارشدند.

ارگران ساختمانی می توان به انجمن صنفی کارگران آسفالت * ازجمله انجمن های مربوط به ک

کار،سفت کاران،گچ کاران ،بتن ریزاستان تهران اشاره کرد.این انجمن های صنفی نامه ای به 

وزیرکارنوشته وموافقت وی رابرای خرید مکانی برای این انجمن هاکسب کرده است،ولی تاکنون 

 7/4/99کاروکارگر                                               اجرایی نشده است.                     

رییس انجمن کانون دریانوردان خبره مجیدوافری: برخی ازکارکنان حوزه دیایی بعد ازیک ماه کار  *

وبسیاری ازدریانوردان نیز  هزارتومان چندین ماه بیکارمی مانند 259باحقوق ماهانه  بر روی کشتی



ای دیگر راادامه کارانتخاب می کنند.متاسفانه دولت برای دریانوردان ومردم خط دریایی کشوره

 درشعارهایشان هیچ نقشی قایل نیستند.

 درصداست.27* حسن صادقی: نرخ بیکاری کشور

 8/4/99درصدی محصوالت لبنی تاییدشد.         کاروکارگر 29*باموافقت کارگروه بازار،افزایش 

نسبت  99درصدی گرانی خرداد 423زی، قیمت موادؼذایی افزایش *  براساس آمارهای بانک مرک

 8/4/99رادرپی داشته است.                                                          اعتماد  89به خرداد

 

 

 

باید  ،شدن قیمت کاالها جهانی از ساختار اقتصاد کشور و یارانه ها حذف  با

 شود.دستمزد زحمتکشان نیز جهانی 

مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل، برادران و خواهران 

کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.تحریم خرید کاالهای 

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

 است.

ن شرکت واحداتوبوسرانی ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگرا

 تهران رااز زندان آزاد کنید.

علی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی،هادی کبیری،حسین کریمی سبزواری،حسن 

کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای کارگران شرکت 

واحداتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی،قربان علیپور،فریدون 

ضای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و نیکوفر،محمدحیدری مهر،ازاع

 بهروزنیکوفر وجلیل احمدی ازکارگران نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.  

 کارگران فلزکارمکانیک                                                  

 

 

 



 

 


