
 62خبرنامه فلزکارشماره

www.felezkar3.bofa.com 

نفرازکارگران نی برنیشکرهفت تپه وکشت وصنعت کارون شوشتربدلیل عدم  55>بیش از ایلنا:*

تاکنون که به صورت فصلی مشؽول بکاربوده اند،درمقابل اداره ?=:8مه ای ازسالمحاسبه سنوات بی

 کل تامین اجتماعی استان خوزستان تجمع کردند. 

 درصدی زندانیان استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته.@9*افزایش 

 دراستان هرمزگان. *ثبت پنج موردازدواج زیر دهسال

درصد بطور 5:نجسال اخیرنشان میدهدکه حداقل هرساله *علی دهقان کیا:سبدهزینه کارگری طی پ

درصدبوده 95متوسط به هزینه های کارگران اضافه شده،درحالی که میزان افزایش حداقل دستمزدها

است.مسکن،خوراک،پوشاک،هزینه های تامین موادؼذایی،حمل ونقل،تحصیل،درمان،مسافرت ها، 

شنهادمیزان افزایش حداقل رپیالمی است که دجشن هاوهزینه های دیگری مانندفوت ازمهمترین اق

 دستمزدسال آینده کارگران درنظرگرفته شده است.

 کشورارزان ترین سوخت رادارد.باتوجه به اینکه طبق قانون باید5<8*معاون وزیرنفت:ایران دربین 

 فوب خلیج فارس باشدبایدهزینه حمل ونقل،توزیع،سودجایگاه داراندرصد5@قیمت حامل های انرژی 

درصد قیمت فوب خلیج 5:وهزینه های شرکت پاالیش وپخش ومالیات برارزش افزوده راکه حدود

 @?/85/?آرمان      تومان است.5:?فارس است،رانیز باآن محاسبه کرد.بنابراین قیمت هرلیتربنزین

تومان درلیتراست وتمامی هزینه هارادر بردارد.  5>;قیمت بنزین درفوب خلیج فارس نزدیک به-

که چراجناب معاون وزیرازفروشندگان بنزین درخلیج فارس نمی پرسدکه چگونه آنهابنزین لیتری این

تومان  5:?تومان رادراختیارمصرؾ کنندگان قرار می دهدوسودهم میکنند،ولی درکشورماباید 5>;

 کارگران فلزکار                به مصرؾ کننده برسدسوالی است که بایدبه آن پاسخ داده شود.

تومان می :/55?/555رکت لبنی مانگا واقع درشهرک صنعتی کرج،هربارجهت خریدگازمبلػ*ش

میلیون تومان پرداخت کرده است.باتوجه به  5>ه مبلػ پرداخت.باطرح هدفمندکردن یارانه هادرآذرما

برابری مبلػ خرید،آیااین شرکت می تواندبه حیات خود ادامه دهد؟وآیاماباید شاهد واردات  89افزایش 

 ماست وشیروپنیر وکره  هم ازخارج باشیم؟                                      کارگران فلزکار

روزاست که قطع شده،وتمامی فعالیت های خطوط   95کارگر 55;*برق کارخانه پارس متال باداشتن 

ه میلیونی تنها مشکل این کارخانه نیست،بلک55:تولیدی متوقؾ گردیده است.بدهی یک میلیاردو

 اندوبابت سایر کارگران درسال جاری تنها موفق به دریافت حقوق فروردین وآبان ماه خودشده

 هزارتومان دریافت کرده اند. 5>مطالبات خودتنهاتاپایان آبان ماه 

 *وزیرکار:شناسایی کارگران واجددریافت سهام عدالت تاپایان سال جاری.
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 مین اجتماعی هستند.*کارگران مخالؾ دریافت فرانشیزدرمراکز ملکی تا

*وزیرآموزش وپرورش:امسال هیچ استخدامی نخواهیم داشت و چهار هزار نیروی تعیین وتکلیؾ 

 @?/85/>شده نهضت سوادآموزی نیز مشمول این وضعیت هستند.                         کاروکارگر 

لی اکبرنظری تن ازکارگران زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد.مرتضاکمساری وع9*آزادی 

 طبق اطالع سایت سندیکای کارگران اتوبوسرانی پس ازمراجعت از زندان به سرکارخودبازگشتند.

ماهه اول سال.دبیرانجمن نساجی ایران گفت:وزارت ?میلیون دالری چادرمشکی در:;*واردات

ی ارزجلوگیر صنایع تولیدچادرمشکی درداخل کشورراحل کنندتاازخروج ساالنه یکصدمیلیون دالر

 شود.

 درروزهای اخیر.،*افزایش قیمت میوه دربازار

 درصدمنابع خودراتسهیالت داده اند.جای نگرانی نیست.<88*معاون وزیراقتصاد:بانکهای دولتی 

ورشکستگی بانکهای آمریکایی واروپایی دقیقاازهمین نقطه شروع شد.اینکه معاون وزیرمیگویدجای -

 کارگران فلزکار                            نگرانی نیست،بسیارقابل تامل است.      

 @?/88/85میلیاردتومان معوقه دارند.                  آرمان 98*رییس بازرسی استان قم:بانکهای قم 

ی است که بدستور وزیر کشوربرای افزایش ساعت کارپرستاران درحال *اصراربزرگترین بیمارستان

 تاران هفته گذشته ابالغ شده است.اجرای قانون کاهش ساعت کار پرس بهداشت

کارگرشاؼل دراین واحدتولیدی بدلیل واردات بی 5=*تعطیلی کارخانه بافندگی صوؾ قم وبیکاری 

 رویه.

عضوکانون بازنشستگان تامین اجتماعی خواستارتامین اعتبارجهت اجرای کامل *علی اکبرخبازها 

 @?/89/85کاروکارگر                        قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شد.              

 هزارمعلم شرکتی جنبه قانونی به خودمیگیرد.    :9مصوبه جدیدمجلس اخراج :*براساس ماده

 @?/85/;8آرمان                                                                                               

ان:موضوع رسمیت یافتن ریب جدیدشورای عالی کارودستمزدکارگ*توضیح وزیرکاردرباره ترک

نماینده کارفرمایاکارگر،طی روزهای اخیرتصویب شده 9نفربدون حضور<جلسات این شوراباحضور

است.افزایش یاثابت ماندن دستمزدباتوجه به هدفمندی یارانه هاباید در سازوکار خودبررسی شودو 

 دراانجام خواهد داد.شورای عالی کاردراین راستا وظیفه خو

 ماه تاخیرپرداخت می شود.=*اضافه کارپرستاران بطورمیانگین با

*شرکت های تامین نیروی انسانی وپیمانکاران زمانی باسازماندهی وکسب مجوز از وزارت کار، 

اما پیمانکاران نیروی انسانی همچنان آؼاز بکارکرده اندوامروز باتصویب دولت ازاین کارمنع شدند.

درمانی ،بیمارستانها،مراکزبیمارستانی،پروژهای  اکنون بخشهای زیادی ازمراکز خدما ت دوهمفعالن



 نفتی پروژهای زیرمجموعه وزارت نیرودرکشورتوسط واسطه های نیروی انسانی اداره می شوند.

سوال این است چرابرنامه ای چیده می شودکه یک نفرکارجودرزمانی که هنوزشؽلی پیدانکرده 

 ه خودرابه کاریابی بپردازد؟اهاردبایدمجبورباشدحقوق یکمودرآمدی ند

 *اعتراض کارگران کارخانه الستیک سازی بارزکرمان به عدم پرداخت حقوق.اعتراض وترک کار

 روزه کارگران الستیک بارزدرحالی است که این کارخانه ازوضع تولیدخوبی برخوداراست.9

 ومطالبات معوقه خودطلبکار گذشته حقوق اهم=کارگران روزمزدشهرداری آبادان حداقل بابت *

 نفرمی رسد. 5;تعداداین کارگران به  هستند.

لیات *گودبرداری ؼیراصولی باردیگرحادثه ای مرگبارآفریدوموجب مرگ کارگرجوانی درجریان عم

 باهنرتهران شد. گودبرداری ساختمانی درخیابان

 @?/85/>8کاروکارگر         شود. *سودبازرگانی واردات پرتقال،نارنگی،سیب ازامروزصفرمی

این به معنای اعالم مرگ باؼهای مرکبات کشورواضافه شدن باؼداران به خیل بیکاران کشوراست. -

نابودی باؼداری کشوربه نفع کیست؟کشاورزی ایران یاسرمایه داری انگل تجاری؟کارگران فلزکار 

 د.ااین عمل به  خطرمی افتبع ملی دانسته واستقالل اقتصادی این تصمیم راؼیراصولی وبرضدمناف

کاشنکو به ریاست جمهوری باتحریم اتحادیه اروپا جریمه می *آلمان،مردم بالروس رابدلیل انتخاب لو

 کند.برنامه های سیاسی واقتصادی لوکاشنکو ضدسرمایه داری ومخالؾ برنامه های جهانی سازی

. کارگران فلزکارمکانیک انتخاب مردم بالروس رابه نفع طبقه به ضررمردم زحمتکش است است که

 کارگر جهانی وبالروس می داند.                                                

مسووالن وزارت کار درحالی طی ماههای اخیرازثبت نام کارگران فصلی وساختمانی جهت سهام 

 ی دبیرخانه سهام عدالت مواجه شد.که این ثبت نام باجلوگیرعدالت خبرداده بودند

 @?/85/?8برابرمی شود.                          آرمان>*بودجه عمرانی بسیج دربرنامه پنجم توسعه 

*حافظی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:دریافت فرانشیز ازبیمه شدگان ؼیرقانونی نیست.تامین 

د.این موضوع می تواندمنجربه نزدیک ترشدن اجتماعی می تواندنسبت به دریافت فرانشیزاقدام کن

 عدالت شود.

عدالت آن است که بازحمتکشان طبق قانون اساسی رفتارشود.هم اکنون بخش زیادی ازداروهای -

ای دردست زحمتکشان   موردنیاز زحمتکشان بادفترچه بیمه قابل تهیه نیست.دفترچه بیمه به ورق پاره

 بیمه تناقض دارد.                       کارگران فلزکارتبدیل شده است.واین باگسترش وتعمیم 

 عیداست که افزایش یابد.ن سال بازنشستگان تامین اجتماعی ب*حافظی:میزان عیدی پایا

*حافظی:آیین نامه اجرایی الزام رایگان بودن خدمات درمراکزملکی نیزاصالح والزام آن حذؾ شده 

 است.

 ،وعکاسان خبری مشمول مشاؼل سخت وزیان آورنیستند.*حافظی :دبیران،سردبیران،گزارشگران



 کارگران فلزکارند.        گویروزهاهمی جواب نتوانند  بزرگی میگوید:نافهمی سخنی گوید،صد دانا -

*کارت اعتباری کارگران نیامده به بایگانی رفت.مصوبه شورای عالی اشتؽال درواگذاری کارت 

 ماه اجرا نشد.=گران پس ازگذشت بیش از میلیون تومانی به کار8/>اعتباری خرید

 *ولی اله داودآبادی)کارفرما(:حداقل مزد کارگران باید بدون تاثیر هدفمندی یارانه ها تعیین شود.

 یعنی کارفرمایان می گویندگرانی رانادیده بگیرید!؟!؟!؟                       کارگران فلزکار -

 یکاردرکشورداریم.هزارکارگرب55@میلیون و:*معاون وزیرکار:

ستند.براساس مصوبه *دبیراجرایی خانه کارگر شهرری:کارگران نگران سرنوشت مزدسال آبنده ه

که اعضای کارفرمایی ودولتی شورای عالی کاربه عنوان اکثریت این نی وجود داردجدید این نگرا

بدلیل  شورا با یکدیگرودرؼیاب کارگران درمورد موضوع مزدبه توافق برسند.درشرایطی که

هدفمندی یارانه ها ،احتمال افزایش هزینه های زندگی وجودداردکارگران نگران سرنوشت مزدسال 

 @?/85/@8آینده هستند.                                                                      کاروکارگر

 @?/85/@8آرمان              نه بلیت مترو راندهدازمردم می گیریم.                   ا*دولت یار

*محسن هاشمی:دولت همچنان بودجه مصوب مترورا نمی دهد،درحالی که هزینه برق متروپنج برابر 

 شده است.

 درصدی طالق درکشور.</>درصدی ازدواج و8/5*رشد

کارگرشهرک صنعتی لنگرودبدلیل تمدیدنشدن مدت پرداخت بدهی های مراکز صنعتی اشان 55;*  

 @?/?/98رمعرض بیکاری قرارگرفتند.                                             آرمانبه بانکها،د

 نده هستند.باتوجه به تؽییراتی که بااجرای قانون هدفمندن بازنشسته نگران مستمری سال آی*کارگرا

 کردن یارانه هادرزندگی مردم پدیدخواهدآمد،انتظارمی رودمسووالن تامین اجتماعی هرچه زودتر

 بابت مطالبات معوقه بامستمری بگیران خودتسویه کنند.

 برابرهزینه نان است.85* پول سیگارایرانی ها 

 *ورود یک سوم سیگارمصرفی کشورازطریق قاچاق.

 @?/99/85میلیون شؽلی که ایجادنشد.                         آرمان 9/9*عملکردبنگاههای زودبازده: 

 ماهه اول امسال گذشت.@هزاردستگاه در5=8و*تولیدخودروازمرز یک میلیون 

متاسفانه سوداین رکوردتولیدبه جیب کارگران خودروسازی نخواهدرفت وتنهاخستگی وفرسودگی -

درپاداش آخرسال مدیران این خودروسازی ها نمایان ،عایدشان خواهدشد.سوداین رکوردتولید

 کارگران فلزکار                                                         خواهدشد.                



قانون هدفمندکردن یارانه هاقیمت آجرو *آجروسیمان گران شد.افزایش قیمت سوخت ناشی ازاجرای 

 سیمان رادستخوش تؽییرکرده است.

 *رییس اتحادیه آجیل وخشکبار:قیمت آجیل بنابرقیمت گازوییل تؽییرمی کندوگران می شود.

 درصدازکاالها.>@ی استان تهران:کاهش وثبات قیمت*رییس سازمان بازرگان

 میلیون تومان صاحب خانه می شوند.>*وزیرمسکن:مردم با

 هزارشؽل ایجادکرده است.55=*وزارت کارمدعی شد:دولت شش ماهه 

 درصد.:9/8*اکونومیست گزارش داد:افزایش نرخ بیکاری درایران به 

 موزش عالی کشوراست.*رییس آموزش مجلس:پذیرش دانشجوی پولی به نفع آ

 بانکها حق ندارندازیارانه هابرداشت کنند.*قائم مقام بانک مرکزی:

درصداز  <88پس چگونه کسری های خودرا جبران کنندبه گفته معاون وزیراقتصاد:بانکهای دولتی  -

 ان فلزکارمنابع خودراتسهیالت داده اند.                                                        کارگر

 @?/85/:9آرمان                *شهردار تهران:امیدواریم دولت به وظیفه اش درقبال مترو عمل کند.

 در * یک جوان دوره گردتونسی دراعتراض به مصادره کاالهای خود ازسوی پلیس،خودسوزی کرد.

 98کاری اعتراض به سیاست های دولت تونس وخودکشی این جوان ،درگیری هادرتونس به خاطربی

 کشته بجا گذاشت.سندیکاهای کارگری روزهای پنج شنبه وجمعه راروزاعتصاب اعالم کردند.صدها

تن ازفرهیختگان وهنرمندان تونسی نیز درحمایت اززحمتکشان دربرابرساختمان تاترشهرتظاهرات 

ات کردندکه بامداخله پلیس متفرق شدند.کارگران فلزکارمکانیک همدردی وحمایت خودرا ازمطالب

 زحمتکشان تونسی اعالم می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                   

د اگربا هدفمند کردن یارانه ها قیمتها جهانی می شود،بای

 جهانی شود.دستمزدها نیز 

زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالىای خارجی مشابو 

 نخٌاىنذ داخل،برادران کارگرشان رادرًاحذىای تٌلیذی بیکار

کرد.تحریم خریذ کاالىای خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل 

 تجاری ًابستو بو سرمایو داری جيانی است.

 غالمحسینی، غالمرضا ی،منصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشياب

اعضای ىیات مذیره سنذیکای کارگران شرکت ًاحذ اتٌبٌسرانی 

تيران را از زنذان آزاد،حکم زنذان رضا رخشان رییس ىیات 

کنیذ.                                                                                لغٌ مذیره سنذیکای کارگران نیشکرىفت تپو را

 گران فلسکارمکانیککار

 


