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مازیار گیالنی نژاد فعال کارگری:نگذارید سالها رنج کارگران مصادره شود.دریافت فرانشیزازبیمه *

افعان این موضع از سیستم درمان تامین اجتماعی خبرندارند.تامین شدگان خالف قوانین است.مد

یک کارگر برای استفاده سالمت کارگران را نمی توان خصوصی کرد.چرا کسانی که هزینه مراجعه 

ازخدمات درمانی رایگان به بیمارستانهای تامین اجتماعی آنان را آشفته می کند دربرابرحقوق 

هیات مدیره که ازمحل دسترنج کارگران هزینه می شود واکنش نشان  وپاداشهای چند میلیونی اعضای

 88/4/89نمی دهند.                                                                          ایلنا      

ران فلزکارمکانیک به وزیرکار و مسوول امور گشاده هیات بازگشایی سندیکای کارگ* نامه سر

شیخ االسالم درخصوص تصویب حداقل دستمزد،برپاداشتن روزجهانی کارگر،اخذ کارگری آقای 

  4/5/9889فرانشیز ازبیمه شدگان،دربند نگهداشتن کارگران سندیکایی.   

 درصدی جهت مستمری بگیری بیکاری. 5/98* رشد 

 هزارتن چای قاچاق وارد کشور می شود. 75سالی * 

ایران از همه کشورها به جز ازبکستان را ممنوع کرده جهاد کشاورزی واردات پنبه به  * وزارت

 است.

میلیارد تومان بدهی داریم.تامین نشدن مواد اولیه ازدالیل  58*مدیرکارخانه لوله سازی خوزستان:

 7/5/89شرق                           عمده توقف کار کارخانه لوله سازی خوزستان است.

 کارگران فلزکار    تان ماههاست حقوق دریافت نکرده اند.کارگران کارخانه لوله سازی خوزس -

                                           

 9/5/9889.               شرق     پرفروش ترین سیگار قاچاق کشور به مواد هسته ای * آلودگی

رزی وسالمت سه خبرباال مبین غارت منابع ارزی توسط سرمایه داری انگل تجاری ونابودی کشاو -

مردم زحمتکش ایران است.بازگذاشتن دست سرمایه داری انگل تجاری نابودی استقالل اقتصادی 

وسیاسی وغارت ارزهای طالیی نفتی که سرمایه فرزندانمان است،را به همراه خواهد آورد.حذف 

 سرمایه داری انگل تجاری ازاقتصاد وسیاست کشورخواست زحمتکشان ومردم ایران است.

 کارگران فلزکار                                                                                         

 چای درانبارها انباشته شده است. هزارتن 98* 

 * واردات ساالنه یک میلیارد دالرمبل به کشور.
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 درصد سهم ایران از صادرات خاویار دریایی خزر به خارج. 47* 

قطعی برق باعث گردیده برخی واحد ها مجبورشده اند یک ید کاهش امنیت شغلی.* برق،معضل جد

 شیفت ازکارخود را تعطیل کنند.

* مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:ارایه پیشنهاد واگذاری خدمات درمانی وسرمایه گذاری به بخش 

 9/5/9889اروکارگر     خصوصی.                                                               ک

* مازیارگیالنی نژاد از فعاالن کارگری فلزکار:قرارداد موقت کاربا قانون اساسی تناقض 

دارد.قراردادهای موقت کاربرخالف قانون اساسی است ونمی تواند پاسخگوی نیازهای ضروری 

کرده کارگران زحمتکش باشد.این قراردادها دستاورد کارگری دهه چهل وپنجاه را نابود 

رهستند به هرعمل غیرقانونی تن کارگران قراردادی درحال حاضربرای حفظ شغل خود مجبواست.

دام موقت جریان دارد به کارگران کنند.اگردرکشورهای اروپایی استخ دهند وازحقوق خود چشم پوشی

د و کوچکترین تخطی ازطرف کارفرمایان با ونیزاجاره استفاده ازبیمه بیکاری نیز داده می ش

 9/5/9889اعتراض گسترده کارگران واتحادیه های کارگری مواجه خواهد شد.         ایلنا    

 تن برنج قاچاق درخوزستان.48* کشف 

* انترن های دانشکده های علوم پزشکی دانشگاه شاهد دراعتراض به کم بودن حقوق دریافتی خود 

 اعتصاب کردند.

ستانهای مراکز دانشگاهی وبیمار 89مطالبات گفت:* مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

میلیارد تومان است که به احتمال زیاد تا پایان ماه جاری تسویه می  981دولتی از تامین اجتماعی 

 91/5/9889شود.                                                                           کاروکارگر      

قی مردمی ایران،محمدنوری بازگوکننده رنج ها وشادی های مردم خاموشی * آوای دلنواز موسی

 گرفت.کارگران فلزکارمکانیک فقدان این خواننده مردمی را تسلیت می گوید.

استان.استان لرستان،همدان وقزوین بیشترین نرخ افزایش بیکاری را 89* تشدید نرخ بیکاری در

 دارند.

الی انجمن های صنفی کارگری: همه چیزبرای برگزاری * خادمی زاده عضوهیات موسس کانون ع

انتخابات هیات مدیره آماده است وفقط منتظرتعیین قطعی زمان برگزاری انتخابات ازسوی وزارت 

 کارهستیم.

تامین اجتماعی هنوزدریافت فرانشیزاز بیمه شدگان تامین اجتماعی:صندوق * مدیرکل درمان سیستم 

 را ابالغ نکرده است.

 85و 81جرایی خانه کارگرآذربایجان غربی:همه کارگران مشمول کارهای سخت وزیان آوربا * دبیرا

 99/5/9889سال درخواست بازنشستگی کنند.                                  کاروکارگر      

 * افزایش قیمت گوشت قرمزومرغ درآستانه ماه مبارک رمضان.



 * زولبیا وبامیه گران می شود.

 ر:نرخ بیکاری را پیش بینی نمی کنم.* وزیرکا

* دبیرپیشین کانون عالی شوراهای اسالمی کار:کارگران ازقبل فرانشیز داده اند.بیمه شدگان سازمان 

تامین اجتماعی درزمان پرداخت حق بیمه بابت استفاده ازخدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی 

 98/5/9889کاروکارگر                             فرانشیزپرداخت کرده اند.                       

* رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس:کارفرمایان حق سرپیچی ازقانون مرخصی شیردهی 

 مادران را ندارند.

 دیره چندین شرکت .م* عضویت معاونان وزیر رفاه درهیات 

آخرین اخراج دست جمعی  ماه از 5ساسان هنوزسرگردانند.با گذشت نزدیک به * کارگران اخراجی 

کارگران نوشابه سازی ساسان هنوزتمامی این کارگران نتوانسته اند از حق قانونی خود مبنی 

 98/5/9889بردریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.                            کاروکارگر     

روزاز دستگیری غیرقانونی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی می گذرد.ما  58* 

 98/5/9889خواستارآزادی فوری اوهستیم.                           کارگران فلزکارمکانیک      

 سال سابقه می توانند ازمزایای بازنشستگی بهره مند شوند.81* خبرنگاران با 

درصد افزایش می  8/98رین پیش بینی اکونومیست:نرخ بیکاری ایران امسال به * براساس تازه ت

 یابد.

 درصد است. 8/94مدیرکل کارواموراجتماعی:نرخ بیکاری استان کهکیلویه وبویراحمد 

 94/5/89ماهه اول سال جاری .            کاروکارگر    4درصدی کشف جرم در55* افزایش 

 چک های برگشتی افزایش چشمگیری داشته است.* رییس اتاق بازرگانی تهران:

 هزار تن مرغ از ترکیه.98صدورمجوزبرای واردات * 

وزیرصنایع ومعادن:یکی ازصادرکنندگان مهم دنیا هستیم؟!ایران اکنون با تکیه برنیروهای دانشمند * 

 ؟!جهان ایستاده است 89خود درپایه 

وارد می شود وبه کوشش بی وقفه سرمایه کشوری که پوست خربزه ودسته بیلش ازخارج ازکشور -

 در داری انگل تجاری اش باغداری وکشاورزی اش درحال ازبین رفتن است وکارخانه بی نظیر

 خاورمیانه اش تولید نخ نایلون پارسیلون وآلومینیوم سازی اراک تعطیل شده اند چگونه یکی از صادر

مان به خارج مسلما بسیاردست ودل ما بی خبریم.البته درصادرات ارز،کنندگان مهم دنیا شده 

 بازهستیم.



درصدی حقوق بازنشستگان 89* علی اکبرخبازها رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی:افزایش 

تامین اجتماعی از سوی وزیررفاه اعالم شده ولی هنوزقطعی نشده است.امیدواریم منابعی که 

 دانده شود.ازصندوق تامین اجتماعی خارج شده است به سازمان برگر

محدودیت درطرح جدید بیمه بیکاری با تصویب یک فوریتی آن درمجلس دراین طرح کاهش 98* 

 کاهش مدت بیمه بیکاری. -درصدی بیمه بیکاری85

* انفجاردرفازدوم پتروشیمی پردیس یک هفته پس ازافتتاح رسمی پتروشیمی.دراین انفجارکه درخط 

کارگران کشته شده اند وحال یکی دیگر ازکارگران وخیم نفراز 5لوله انتقال گاز اتان روی داده 

 گزارش شده است.

کارگران فلزکارمکانیک همدردی عمیق خود را با خانواده های جان باختگان ودیگرکارگران  -

 95/5/89  پتروشیمی پردیس اعالم کرده خواهان بررسی دقیق فاجعه روی داده می باشد.

ایران:امپراتورمنم،خودم را همیشه به روزنگهمیدارم و هرگز * اسداله عسگراوالدی سلطان خشکبار

از تحوالت جهانی عقب نمی مانم.پول هم دارم،دارایی هم دارم،میلیارد هم هستم و به پولدار بودنم 

 96/5/89افتخار می کنم.                      امید جوان 

دخیل هستند. و با میلیادرشدن ایشان باید پرسید کارگران آقای عسگراوالدی چقدردرمیلیادرشدنشان  -

 چه تغییری درزندگی کارگران شان رخداده است؟                 کارگرفلزکار

 .* افزایش قیمت تخم مرغ درکنارافزایش قیمت گوشت

 ی مسکن همچنان بیدادمی کند.اجاره بهانرخ * افزایش 

رخانه های نساجی درچندسال *رادعی:امروزوضع کارخانه های لوازم خانگی درست مانند وضع کا

سال گذشته وضع این صنعت به مدت مشابه بدتر شده 8پیش وخیم است و به دلیل کمبود نقدینگی در

 97/5/89است.                                 کاروکارگر 

*دبیراجرایی خانه کارگراستان مرکزی:کارگران می بایست دراجرای هدفمند کردن یارانه ها کمترین 

 ب را متوجه شوند.آسی

درصد 81تا84قانون کار مشمول  * کارگران فصلی مشمول قانون کارنمی شوند.درحال حاضر

در حال جابجایی هستند،نمی شود درحالی که این  ی کارکشور که بصورت کارموقت وفصلی نیرو

 درصد قابل توجه از نیروی کاری هستند که در زیر آسمان شهر کار میکنند.

شاگردی بازنگری خواهد شد.دراین نظام -ر:قانون کار با رویکرد احیای نظام استاد* معاون وزیرکا

 پویای سنتی ،موروثی بودن شغل پدران و بزرگان،نقشی در خور توجه داشته است.

معاون وزیرکار میخواهد ما به قرن هفتم هجری بازگردیم و فراموش کرده اند آنچه باعث شد مردم  -

اینکه در پیش نویس سانیان را براندازد،همانا موروثی بودن شغل پدران بود.ایران نظام شاهنشاهی سا



باقانون کار توکلی  61شاگردی گنجانده خواهدشد،بحثی است که ازدهه -اصالحیه قانون کارنظام استاد

 عرض اندام کرد و توسط طبقه کارگر ایران سیلی سختی خورد.   کارگرفلزکار

هزار پرستار فراهم 88روز پرستاراعالم شدکه باید زمینه استخدام * رییس سازمان نظام پرستاری:در

ا نشده است.در زمان حاضر شاهد رمخالفت معاونت نظام راهبردی ریاست جمهوری اج شود.امابدلیل

شیفت کاری پشت سر هم کار  8یک پرستار مجبور است در هستیم که به علت کمبود کادر پرستاری،

 جمع می کنیم.کند.اگر وعده ها عملی نشود،ت

 درصدی بیکاران در کشور. 5/8* افزایش 

درپتروشیمی بود.نباید اجازه داد  * مازیارگیالنی نژاد:باید پاسخگوی بازماندگان کارگران کشته شده 

رونده پ که روند رسیدگی به پرونده کشته شدگان انفجار اخیر مجتمع پردیس به مانند سرنوشت

 99/5/89رمان دچار سرگردانی شود.     کاروکارگر کارگران قربانی معدن باب نیزوی ک

 * واردات گوشت مرغ از ترکیه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه می یابد.

ماهه 4درصدی واردات طالی خام در85تنی طال از ترکیه،روسیه،امارات.افزایش 88*واردات 

 88/5/89کاروکارگر  امسال.                                                          

 

 

 

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

زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالىای خارجی مشابو داخل،برادران کارگرشان را در 

ًاحذىای تٌلیذی بیکار نخٌاىنذکرد.تحریم خریذکاالىای خارجی مبارزه با سرمایو داری 

 نگل تجاری ًابستو بو سرمایو داری جيانی است.ا

منصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشيابی اعضای ىیات مذیره سنذیکای کارگران شرکت 

 ًاحذاتٌبٌسرانی تيران را از زنذان آزادکنیذ. 

 

 

 

 


