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* کارگران کارخانه ریسندگی خاوررشت مقابل استانداری گیالن تجمع کرده و 033کارگر زن ومرد
این کارخانه خواستاردریافت حقوق عقب افتاده هفت ماهه اشان شدند.مدیرعامل کارخانه با دریافت
وام سنگینی برای بهبود وضعیت کارخانه هنوزهیچ اقدام جدی انجام نداده است.
* شکست طرح بیمه روستاییان .ازپنج میلیون نفر 833هزارنفربیمه شدند.

آرمان 89/7/4

* بیش از  633نفرازمعلمان خرید خدمت ی آموزش و پرورش دراعتراض به تمدید نشدن
قراردادهایشان درمقابل مجلس تجمع کردند.
* آیین نامه جدید مشاؼل سخت وزیان آورکارگران بدلیل برخی مشکالت هنوزقابلیت اجرایی درشعب
آرمان 89/7/5
تامین اجتماعی پیدا نکرده است.
* 033کارگرکارخانه زهش مدت  0ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.این کارخانه تولیدات وفروش
خوبی دارد ولی سهامداران پس ازفروش هردستگاه چیلراقدام به خرید واحد آپارتمانی درساختمان
مذکورکرده وبه همین دلیل نقدینگی رادربخش ساختمان سرمایه گذاری می کنند.
کارگران فلزکار
* افزایش نرخ دالروطال دربازارکشور.سرمایه داری انگل تجاری برای سودآوری بیشتربا خرید
ارزودالر وجمع آوری آن ازبازار باعث باال رفتن قیمت ارز وطال بصورت کا ذب شده وسپس با
فروش آن به متقاضیان ازهمه جا بی خبرپول باد آورده ای را به جیب می زنند .کارگران فلزکار
* کامیون داران مقابل مجلس تجمع کردند.تجمع کنندگان که نماینده  0433نفرازصاحبان کامیونهای
چینی دانگ فنگ بودند می گفتند یکی ازشرکت های خودروسازی داخل کشور،پول کامیونهای نیسان
دیزل ژاپن را از آنان گرفته وکامیونهای دانگ فنگ چینی را که ازاستانداردهای الزم برخوردار
نیستند به آنان داده است.
* واردات مبل  00برابردرصد صادرات شد.
* ایران همچنان وارد کننده دانه های روؼنی است.
* وضعیت تولید وصادرات خرما رضایت بخش نیست.
* واردات چای قاچاق بیشتراز واردات قانونی است.

آرمان

89/7/6

*  80درصد واردات کشور ؼیرضروری است واین موضوع به ایجاد سرمایه گذاری های صنعتی
درکشورآسیب جدی وارد می کند.

* جیب کوچک کارگران ووزن زیاد هزینه ها.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه متوسط
برخی اقالم ضروری ازجمله لبنیات،تخم مرغ،برنج،حبوبات،میوه،سبزی،گوشت،قند وشکر،چای
وروؼن نباتی  03درصد افزایش داشته است.با پذیرش این مطلب که مطابق تعاریؾ پذیرفته جهانی
حداقل کالری روزانه مورد نیازی یک فرد 0هزارو079واحد است می توان با یک تناسب ساده نتیجه
گرفت که هرایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلؽی حدود 96هزارتومان هزینه کند.ازآنجا
که شورای عالی کاردرزمان تعیین دستمزد ها مبلػ  030هزارتومان را برای یک خانواده چهارنفره
تعیین کرده بدیهی است برای تامین حداقل کالری مورد نیازیک خانواده باید مبلػ 084هزارتومان را
هزینه کرد.
* تعداد زندانیان کشور05درصد افزایش یافت.
* کارگران روؼن نباتی قو از 89/7/5دست ازکارکشیده ومی گویند شرکت با  03تا 03درصد
ظرفیت کارمی کند.کارخانه روؼن نباتی قو  453کارگر دارد که بیشتر شان سوابق بیمه ای باالی
 05سال را دارند آنان خواستاربازنشستگی پیش ازموعد هستند.
مجموع واردات کاالی قاچاق درسال گذشته  06تا 09میلیارد دالربوده است.

آرمان 89/7/7

* هیات حل اختالؾ اداره کارشهرستان شوش رای به اخراج  4عضو هیات مدیره سندیکای کارگران
هفت تپه را صادر کرد.فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علی پور،محمد حیدری مهرداد اخراج
شدگان ازکارهستند.کارگران فلزکارمکانیک این عمل ؼیرانسانی راکه کارگران وخانواده هایشان باید
متحمل هزینه های مبارزات کارگری بشوند را محکوم می کنند.
* دالراز مرز 0003تومان هم گذشت.
* صنایع ریسندگی درمرزبحران.درپی ممنوعیت ثبت سفارش واردات پنبه،بازارسیاه این محصول
شکل گرفت.احمد میرمیرانی:کاهش سطح تولید کشت پنبه درسالهای اخیروهمچنین رقابت شدید
درمورد واردات پنبه،تولید صنایع ریسندگی بزودی متوقؾ خواهد شد.
* طی 5ماهه نخست سال واردات 00تن طال و رشد85درصدی واردات خودرو .آرمان 89/7/8
وزیرجهاد:بعدازخودکفایی گندم00،میلیون تن گندم وارد کردیم تا دوباره خودکفا شویم.
آرمان

89/7/03

* ورود دام زنده ازگرجستان.
* ورود ؼیرقانونی برنج کماکان ادامه دارد.
* معاون وزیر بازرگانی:افزایش قیمت روؼن وبرنج به هدفمندکردن یارانه ها ربطی ندارد.
* ورود قطارهای چینی به متروتهران.

*  053کارگرتصفیه خانه پرنده آبی جهان بوشهراخراج شدند.این درحالی است که هیچ دلیلی
جزتخلفات مدیران این شرکت وجود ندارد.این تصفیه خانه با تصفیه فرآوردهای نفتی همچنان می
تواند بهتراز گذشته کارکرده وتعداد بیشتری از کارگران را مشؽول بکارکند .آرمان 89/7/00
* رشد  4درصدی طالق درتهران.
* کامیون وارداتی هووی چینی بازهم ترمزبرید و0کشته به جای گذاشت.
* آؼازدورجدید گرانی ها.قیمت بلیت هواپیما 03درصد گران شد.
* ثبت افزایش 09/4درصدی قیمت مسکن دربهارامسال.
* قیمت انواع میوه وسبزی درهفتمین هفته متوالی با افزایش همراه بود.
* معاون وزیرکار:اصالحیه قانون کاربرگشت خورد.به قانون کارنگاه صنفی نشده که بگوییم تا حاال
مجموعه قوانین به نفع کارگربوده وحاال برویم به سمت کارفرمایان .ایجاد سرمایه گذاری،پایداری
آن،آسان شدن سرمایه گذاری،کاهش هزینه های سرمایه گذاری وکاهش قیمت تمام شده کاالها
وخدمات ازموضوعاتی است که سعی شده دراصالح قانون کار مورد توجه قرارواقع شود.
آرمان

89/7/00

با قراردادهای موقت چندماهه ودستمزد  030هزارتومانی وحذؾ کارگاه های زیر  5نفرازشمولیتقانون ومنع اجرای قانون کاردرمناطق ویژه تجاری  ،به معنای بازگذاشتن دست سرمایه گذاردرهربی
قانونی نسبت به نیروی کاراست  .مثل اینکه سرمایه گذاران هنوزراضی نشده اند.
کارگران فلزکار
* رییس مرکزمجازی پژوهش های راهبردی دامپزشکی:واردات دام زنده اشتباه است.تکرارش نکنید
چراکه این اقدام به صالح کشورنیست.
* رییس دیوان عدالت اداری:افزایش 0برابری شکایت ازدولتی ها.

آرمان

89/7/04

* تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روؼن نباتی قو به نامشخص بودن وضعیت شؽلی.این تجمع با
یکصد نفرازکارگران روؼن نباتی قو که با چسباندن اعالمیه ها وپارچه نوشت ه ها برروی درورودی
کارخانه.آنان خواستارتوجه مسووالن به وضع کنونی کارخانه شدند.این کارخانه زمانی بیش
از0733کارگرداشت که درحال حاضربه 403کارگرکاهش پیدا کرده است.
* دادستان تهران:دستگاه قضایی با احتکاروبستن بازاربرخورد می کند.
* مصرؾ روزانه 0تن موادمخدر درتهران.
* وزیربازرگانی:وزارت صنایع مسوول واردات سنگ قبرچینی است.
* استاندارتهران:افزایش قیمت ها جنگ روانی است،برخورد می کنیم.

* واردات زمین های زراعی ایران را شخم می زند.آمارها نشان می دهد که از آؼازبرنامه چهارم
آرمان 89/7/05
تاکنون شاخص کالن کشاورزی سیر نزولی داشته است .
* هفتاد سالگی اسطوره آوازایران مبارک باد.محمدرضا شجریان :سالمت زندگی کردن درباره یک
هنرمند ابعاد گوناگون دارد.از سالمت جسم بگیرید تا سالمت فکر،سالمت گفتار،سالمت رفتار.وقتی
دارای این سالمت باشی،قدرومقامت پیش مردم باال میرود هرجا میروی با دیده احترام بتو نگاه می
کنند.من باالترین سرمایه را دارم وآن محبتی است که مردم به من دارند.این شعار نیست یک اعتقاد
قلبی است اینکه مردم مرا دوست دارند را با هیچ چیزدیگری عوض نمی کنم.البته سالمت به تنهایی
کافی نیست باید درکنارش صداقت هم داشته باشی.مردم اگرخوب باشند من هم خوب هستم.
 کارگران فلزکارمکانیک سالمتی،سربلندی وشادکامی را برای این هنرمند مردمی آرزومندندوامیدداریم گلبانک آوای این تجلی عشق به مردم سالها طنین اندازباشد.
* درکاخانه داروسازی سینادارو تنها یک کارگر رسمی وجود دارد ومابقی533کارکنان این شرکت
کارگران فلزکار
قراردادی هستند.
* ازروزسه شنبه اعتصاب نامحدود درفرانسه توسط سندیکاهای کارگری برگزارمی شودکه همزمان
بابررسی الیحه افزایش سن بازنشستگی تا60سال درمجلس آن کشور می باشد.اعتصاب بخش های
بنادر،اتوبوسها،پاالیشگاها،مراکزمالیاتی،بیمارستانها،مراکزآموزشی،سامانه های حمل ونقل ریلی،
کارگران فلزکار
اتوبوسرانی وکامیونداران را دربرمی گیرد.
* کارگاه های قطع ه سازی میدان قزوین،خیابان زمزم،جاده اسالم شهردربیکاری مطلق بسرمی برند
کارگران فلزکار
وکارگران خود را اخراج کرده اند.
* روز 06مهرروز جهانی کودک است.کارگران فلزکارمکانیک این روزرا به همه کودکان کاراعم
ازنان خ شکی ها،فال فروش ها،گل فروش ها،جوراب فروش ها،گدایان،تن فروشان وهمه کودکانی که
با رنج ومحرومیت روزگار می گذرانند شاد باش گفته وآرزومندیم با مبازره جانانه طبقه کارگر
میهمان روزگارخوشتری را برایشان تدارک ببینیم.
* مدیرعامل انجمن رفاه وتامین اجتماعی:بخش درمان تامین اجتماعی با وضعیت مالی موجود توان
ارایه خدمات درمانی را ندارد.تبعیض درارایه خدمات بیمه ای سبب شده بیمه شدگان تامین اجتماعی
خود را جزو شهروندان درجه دویا سه بدانند.
* دادستان کرمان:بازگشایی کارخانه قند بردسیربا دخالت دستگاه قضایی.

کاروکارگر 89/7/08

* هشداررییس انجمن داروسازان ایران نسبت به تاخیربیمه درپرداخت بدهی داروخانه ها،تهدید
داروخانه ها به قبول نکردن نسخه بیماران ودریافت نقدی ازآنها پا برجاست وعمال این اتفاق درحال
انجام است.
* الیحه اصالح قانون کاربه مجلس می رود.وزیرکار:بسیاری ازمراحل تدوین الیحه اصالح قانون
کارطی شده واین الیحه درنیمه دوم امسال به مجلس می رود.بهسازی قراردادهای موقت،حذؾ

نیروهای شرکتی ازبخش خصوصی،تشویق سرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکار از رویکردهای
الیحه اصالح قانون کاراست.
* قاچاق انواع نوشیدنی وآبمیوه به داخل کشور دربازه های زمانی مختلؾ،شرکت های داخلی این
صنعت را با مشکالتی درمسیرتولید مواجه می کند.
* گران فروشی 580میلیون ریالی دربازارآدامس وارداتی.
* درحالی که هنوزتا آؼازاجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها درکشورزمان باقی است،گران شدن
نان،کرایه،لوازم خانگی،میوه،گوشت،برنج...شروع گ ردیده است واین درحالی است که تورم وگرانی
کارگران فلزکار
زحمتکشان را با حقوقی ثابت به فقروتباهی خواهد کشاند.
* رییس سازمان بازرگانی:تجارکشور،کاالهای درجه  0چینی وارد می کنند.
_ جناب رییس تجاروظیفه دیگری ندارند آنها نه تنها کاالی درجه  0چینی وارد کرده بلکه استقالل
اقتصادی وسیاسی کشوررا صادروجزنابودی صنعت،استقالل هدفی درسرنمی پرورانند.
کارگران فلزکار
* حدود 033نفرازکارگران شرکت نازنخ قزوین برای گرفتن 6ماه ازحقوق سال جاری و0ماه حقوق
معوقه سال گذشته صبح دیروزدرمقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.این شرکت از ابتدای سال
آرمان 89/7/09
بی دلیل تعطیل شده است.
* تجارت خودرودرنیمه نخست امسال476:میلیون دالرواردات005،میلیون دالرصادرات.
* دبیرکانون عالی شورای کارسراسرکشور:پیشنهاد استفاده بیش از03روزمرخصی کارگران مشاؼل
سخت وزیان آورکه برای اصالح این قانون به هیات دولت ارایه شده بود مورد موافقت قرارنگرفت.
* حمزه شکیب:اگردولت سهم خود را درحمل ونقل عمومی پرداخت نکند ازمردم می گیریم.
*معاون رییس جمهور ،رحیمی:همه چیز درکشورعادی است.

آرمان

89/7/03

 گرانی،بیکاری،فقر،فحشا،افزایش دزدی،طالق،بچه های خیابانی،پرونده های قضایی،چک هایکارگران فلزکار
برگشتی،اختالس به نظرایشان امری عادی است.
* رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی استان همدان:ازآنجا که با اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه
ها قطعا با افزایش قیمت روبرومی شویم ازدولت ومجلس انتظار می رود برای حمایت ازکارگران
وخانواده های آنها حقوقشان را افزایش دهند،درؼیر این صورت سفره کارگران از آنچه که هست
خالی ترخواهد شد.برای اصالح قانون کارکه ازمدت ها بیش مدنظرجامعه کارگری است باید به
نظرخود کارگران نیزاهمیت داده شود وگرنه شاهد تچمع بزرگ واعتراض آمیزجامعه کارگری
سراسرکشورخواهیم بود.

* سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی:قدرت خرید دهک های پایین جامعه با هدفمند سازی افزایش می
یابد.
 -خواب دیدی خیرباشد.

کارگران فلزکار

* با افزایش تقاضا برای ورود به بازار کاروناتوانی درپاسخ دادن به نیازهای شؽلی کارجویان،
مش اؼل کاذب جدیدی رابه بیکاران تحمیل می کنند که عناوینی مانند داد زدن،گریه کن برای ترحیم
کاروکارگر89/7/03
،دالل،دستفروش،کارت پخش کن ووردست ازآن جمله است.
* یک میلیارد نفردرجهان گرسنه هستند.
 ازمعجزات نظام سرمایه داری همین یکی بس ،که ازهرشش نفردرجهان یک نفرگرسنه است.کارگران فلزکار
* معاون اول رییس جمهور 0/0:میلیون شؽل درنیمه اول سال ایجاد شده است.
 -حتما ایشان آماربیکارشده های نیمه اول را می فرما یند.

کارگران فلزکار

* با پیوستن کارگران بخش انرژی به همتایان خود دربخش های حمل ونقل وکارگران خدمات شهری
اعتصاب های فرانسه رنگ جدی تری به خود گرفت.کارمندان شرکت هوایی ایرفرانس وکنترل
کاروکارگر 89/7/00
ترافیک هوایی به این اعتصابیون ملحق شدند.
* به دعوت اتحادیه کارگری  CGTو روسای اتحادیه های اصلی کارمندی وکارگری ازمردم برای
اصراردولت فرانسه نسبت به اجرایی کردن قانون  60سال سن بازنشستگی شنبه زحمتکشان فرانسه
سیستم سرمایه داری را به چالش عظیم خواهند کشید.این اعتصابها صدها میلیون یوروبه سرمایه
داری فرانسه ضرر زده است اما سرمایه داری حاضربه ضررصدها میلیون یورویی است اما
کارگران فلزکار
حاضربه پرداخت نیمی از آن به زحمتکشان نیست.

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 انگل تجاری ًابستو بو
سرمایو داری جيانی است.
منصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشيابی اعضای ىیات مذیره سنذیکای
کارگران شرکت ًاحذاتٌبٌسرانی تيران را از زنذان آزادکنیذ.

