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*درنخستین نشست کمیته تعیین حدﺍقل دستمزدبرﺍی سﺎل،09نمﺎیندگﺎن کﺎرگری پیشنهﺎد تعیین099
هزﺍرتومﺎن به عنوﺍن کؾ حقوق کﺎرگرﺍن مطرح شد.بنظرنمی رسددرنشست سه جﺎنبه کﺎرفرمﺎیﺎن،
کﺎرگرﺍن ونمﺎیندگﺎن دولت بﺎﺍفزﺍیش  701هزﺍرتومﺎنی حقوق کﺎرگرﺍن برﺍی سﺎل آینده موﺍفقت شود.
هرچندمﺎده 17قﺎنون کﺎرچگونگی تعیین دستمزدکﺎرگرﺍن رﺍبرﺍی یک خﺎنوﺍده 1نفره وکﺎفی بودن آن
مبلػ برﺍی هزینه هﺎی خﺎنوﺍرکﺎرگری درنظرگرفته ،ﺍمﺎآنچه هرسﺎله ﺍتفﺎق می ﺍفتد،دورشدن کﺎرگرﺍن
کﺎرگرﺍن فلزکﺎر
ﺍزﺍمکﺎن دﺍشتن یک زندگی شرﺍفتمندﺍنه ﺍست.
*تجمع کﺎرگرﺍن شرکت سﺎزنده رﺍه آهن قزوین رشت درمقﺎبل ﺍستﺎندﺍری.
*کﺎرگرﺍن چینی ﺍلبرز71مﺎه حقوق طلﺏ کﺎرند.
*خرمﺎکﺎرﺍن فهرج به علت فروش نرفتن خرمﺎی سﺎل گذشته که هنوزدرسردخﺎنه هﺎنگهدﺍری می شود
،ورشکست شدند.
*عیدی873هزﺍر 099تومﺎنی کﺎرمندﺍن برﺍی ﺍمسﺎل

آرمﺎن30/79/62

*دبیرکل خﺎنه کﺎرگر:ﺍفزﺍیش دستمزدکﺎرگرﺍن نبﺎیدقربﺎنی پردﺍخت یﺎرﺍنه هﺎشود.یﺎرﺍنه هﺎی پردﺍختی
نقدی ﺍسﺎسﺎبرﺍی جبرﺍن ﺍفزﺍیش قیمت کﺎالهﺎیی همچون سوخت ﺍست که تﺎپیش ﺍزﺍین ،ﺍزیﺎرﺍنه
برخوردﺍربودند.ﺍمﺎﺍفزﺍیش دستمزدکﺎرگرﺍن برﺍی جبرﺍن تورم سﺎلیﺎنه ﺍست که به تبع آن قدرت
کﺎرگرﺍن کﺎهش می یﺎبد.تورم به تعبیر ﺍقتصﺎدﺍنﺎن جشن ﺍؼنیﺎ وعزﺍی فقرﺍﺍست،چرﺍکه ثروت و
مستؽالت ﺍؼنیﺎ تﺎ  799درصدﺍفزﺍیش میﺎبد.ﺍمﺎآنچه ﺍزمحل ﺍجرﺍی ﺍین طرح عﺎیدکﺎرگرﺍن وکﺎرمندﺍن،
حقوق بگیرﺍن و کشﺎورزﺍن می شود ،ﺍزدست دﺍدن قدرت خریدی خوﺍهدبودکه به سﺎدگی قﺎبل جبرﺍن
نیست.
*دبیرﺍجرﺍیی جﺎمعه ﺍسالمی کﺎرگرﺍن گیالن:درحﺎل حﺎضرجوﺍنﺎن گیالنی بیکﺎرهستندونرخ بیکﺎری
درﺍستﺎن گیالن بﺎلػ بر 69درصدﺍست.قرﺍردﺍدهﺎی موقت کﺎرگری تﺎمین شؽلی رﺍﺍزجﺎمعه کﺎرگری
گیالن گرفته ﺍست.کﺎرخﺎنه هﺎی چون ﺍیرﺍن ﺍلکتریک،چینی سﺎزی گیالن،فرش گیالن،ﺍیرﺍن کنؾ،
کنؾ کﺎر،پیله ﺍبریشم،ﺍیرﺍن پوپیلن،چوکﺎ،جورﺍﺏ گیالن پس ﺍزوﺍگذﺍری به بخش خصوصی تعطیل
شده ﺍند.کﺎرخﺎنه ﺍیرﺍن ﺍلکتریک رشت 7299کﺎرگردﺍشته که پس ﺍزوﺍگذﺍری بﺎخﺎک یکسﺎن و
کﺎرگرﺍن آن بیکﺎرشده ﺍند.کﺎرخﺎنه پوشش رشت بیش ﺍز8هزﺍرکﺎرگردﺍشته که هم ﺍکنون دیگرفعﺎل
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نیست.
*درحﺎلی که زحمتکشﺎن برﺍی گرفتن یک وﺍم یک میلیون تومﺎنی ﺍزبﺎنکهﺎ سرگردﺍن خیﺎبﺎنهﺎمی شوند
یک شرکت موفق به دریﺎفت  769میلیﺎردتومﺎن وﺍم ﺍزیکی ﺍزبﺎنکهﺎ گردیده وضمن نپردﺍختن ﺍصل
پول 89میلیﺎردتومﺎن نیزخسﺎرت دریﺎفت کرده ﺍست.

*پس ﺍزهدفمندکردن یﺎرﺍنه هﺎوگرﺍن شد ن سوخت درروستﺎهﺎی چﺎبهﺎر،روستﺎییﺎن به آﺏ آشﺎمیدنی
دسترسی ندﺍرند وحمل آﺏ به ﺍین روستﺎهﺎبه وسیله تﺎنکرهﺎی آﺏ ﺍنجﺎم می شود.بﺎگرﺍن شدن سوخت
حمل آﺏ آشﺎمیدنی به ﺍین روستﺎهﺎ مشکل شده ﺍست ومردم ﺍزآبهﺎی آلوده وجﺎری مصرؾ می کنند.
*علی دهقﺎن کیﺎ:برﺍی دستیﺎبی به ﺍرزیﺎبی هﺎی دقیق ترﺍزوضعیت معیشت خﺎنوﺍده هﺎی کﺎرگری
جلسﺎت کمیته هﺎی دستمزدفعالمتوقؾ شده ﺍست.به دلیل آؼﺎزﺍجرﺍ ی هدفمندی یﺎرﺍنه هﺎدرکمترﺍزیکمﺎه
گذشته هنوزنمی توﺍن بررسی وﺍرزیﺎبی درستی ﺍزوضعیت بﺎزﺍروسبدهزینه هﺎی کﺎرگرﺍن دﺍشت.
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*تظﺎهرﺍت علیه گرﺍنی وکﺎهش یﺎرﺍنه هﺎدرکشورهﺎی تونس،سودﺍن،ﺍردن،بولیوی،مصر،لیبی.
تظﺎهرﺍت گرسنگﺎن وبیکﺎرﺍن درچندهفته ﺍخیر بﺎعث نﺎآرﺍمی هﺎیی درکشورهﺎی فوق گردیده ﺍست.در
بولیوی زحمتکشﺎن توﺍنستندی ﺎرﺍنه هﺎی حذؾ شده رﺍدوبﺎره ﺍحیﺎکنندودولت بولیوی رﺍمجبوربه لؽو
دستورهﺎی صندوق بین ﺍلمللی پول وسﺎزمﺎن تجﺎرت جهﺎنی سﺎزند.درسودﺍن مردم خوﺍستﺎربرکنﺎری
وزیرﺍقتصﺎدﺍزسمتش شدند.دولت سودﺍن بر ﺍی جبرﺍن کسری بودجه خود تصمیم به کﺎهش یﺎرﺍنه هﺎی
محصوالت نفتی وﺍفزﺍیش بهﺎی شکرگرفت،که بﺎﺍعترﺍض مردم روبروشد.درﺍعترﺍضﺎت مشﺎبه در
ﺍردن،دولت ﺍردن درتصمیمی فوری بهﺎی برنج،شکر،گوشت قرمزرﺍ0درصدکﺎهش دﺍد.در لیبی
کﺎرگرﺍن فلزکﺎر
جوﺍنﺎن بی خﺎنمﺎن نیزدست به تظﺎهرﺍت زدند.
*وﺍردﺍت شکردر0مﺎه ﺍخیر701درصد رشد دﺍشته ﺍست.
*وﺍردﺍت برنج ﺍزمرز 389هزﺍر گذشت.
*ﺍفزﺍیش  70درصدی کرﺍیه هﺎ.

آرمﺎن
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*سﺎزمﺎن جهﺎنی خوﺍربﺎر(فﺎﺋ و)یکی ﺍز مجموعه هﺎی سﺎزمﺎن ملل به کشورهﺎی عضو ﺍعالم کرد
بحرﺍن سرمﺎیه دﺍری وﺍفزﺍیش قیمت جهﺎنی  5قلم ﺍزموﺍد ؼذﺍیی ﺍصلی مردم جهﺎن لبنیﺎت -گوشت-
کﺎرگرﺍن فلزکﺎر
ؼالت-شکر -روؼن،ﺍحتمﺎل شورش گرسنگﺎن رﺍ درکشورهﺎ عضو ،هشدﺍر دﺍد.
*نمﺎینده خلخﺎل درمجلس ﺍز ﺍرﺍیه یک میلیون و300هزﺍرفرصت شؽلی ﺍز سوی وزیرکﺎرتوضیح
خوﺍست که یک میلیون فرصت شؽلی درکجﺎ وچگونه ﺍیجﺎد شده ﺍست.
*ف وﺍید قیﺎم تونس برﺍی ملتهﺎی عرﺏ.دولت موریتﺎنی برنﺎمه هﺎیی رﺍ برﺍی کﺎهش قیمت مصرفی ﺍقالم
ضروری ،ﺍختصﺎص یﺎرﺍنه به برخی کﺎالهﺎ تدوین کرده ﺍست.دولت ﺍردن طرحی رﺍ تصویﺏ کرد که
به موجﺏ آن قیمت سوخت وبرخی موﺍد ؼذﺍیی مثل برنج وشکرکﺎهش یﺎبد.سودﺍنی هﺎ هشدﺍر دﺍدند
ﺍگر وزیردﺍرﺍیی برکنﺎروقیمت سوخت کﺎهش نیﺎبد شورش هﺎی خیﺎبﺎنی برپﺎ خوﺍهد شد.
*2/5میلیون ﺍز21میلیون شﺎؼلی بی سوﺍدند.
*قیمت لبنیﺎت نسبت به هفته قبل  4/8درصد رشد دﺍشته وبرنج 1/4درصد،قند 4درصد وروؼن نبﺎتی
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 %3ﺍفزﺍیش دﺍشته ﺍست.

*بیﺎنیه ﺍی به ﺍم ضﺎی سندیکﺎی کﺎرگرﺍن شرکت وﺍحد،سندیکﺎی کﺎرگرﺍن هفت تپه،ﺍتحﺎدیه آزﺍد
کﺎرگرﺍن ﺍیرﺍن،هیﺎت بﺎزگشﺎیی سندیکﺎی فلزکﺎرمکﺎنیک وﺍنجمن صنفی کﺎرگرﺍن برق وفلزکﺎر
کرمﺎنشﺎه رسیده وآمده ﺍست ،دستمزد کﺎرگرﺍن بﺎید متنﺎسﺏ بﺎ تورم موجود وﺍحتسﺎﺏ تﺎمین
شرﺍفتمندﺍنه هزینه یک خﺎنوﺍده 4نفره درشرﺍیط کنونی بﺎشد.
*کﺎرخﺎنه نسﺎجی آقﺎدریس کﺎریزد پس ﺍزتبدیل 200کﺎرگربه 15کﺎرگر.بﺎقی مﺎنده کﺎرگرﺍن
دروزﺍرت کﺎروتﺎمین ﺍجتمﺎعی برﺍی دریﺎفت مطﺎلبﺎت خود سرگردﺍن هستند وهمچنین کﺎرخﺎنه نسﺎجی
درخشﺎن یزد نیزبﺎبت دستمزد کﺎرگرﺍن ﺍزچند سﺎل پیش به کﺎرگرﺍن بدهکﺎرﺍست.
*رییس ﺍنجمن صنفی کﺎرگرﺍن سﺎختمﺎنی ﺍلوند:ﺍزعدم ﺍجرﺍی قﺎنون بیمه کﺎرگرﺍن سﺎختمﺎنی ﺍنتقﺎد کرد
وگفت:نمی توﺍن حقوق ﺍنسﺎنی رﺍ قربﺎنی سود ﺍقتصﺎدی کرد.
*90کﺎرگرسنگ پﺎسﺎرگﺎد تﺎکستﺎن 2مﺎه حقوق معوقه طلﺏ کﺎرند.

کﺎروکﺎرگر 89/11/2

* 50نفرﺍزکﺎرگرﺍن بﺎ سﺎبقه کﺎرخﺎنه تﺎژ قزوین ﺍخرﺍج شدند.ﺍین شرﺍیط هیچ گونه توجیه ﺍقتصﺎدی
ندﺍرد.
*کمیته دستمزد خﺎنه کﺎرگرحدﺍقل دستمزد برﺍی سﺎل 90رﺍ  487هزﺍرتومﺎن برﺍی بقﺎ در روی خط
فقرﺍعالم کرد.
*دبیرﺍجرﺍیی خﺎنه کﺎرگرآبﺎدﺍن600:کﺎرگررسمی وقرﺍردﺍدی لوله سﺎزی خوزستﺎن 18مﺎه مطﺎلبﺎت
عقﺏ ﺍفتﺎده دﺍرند ودولت بﺎید برﺍی رﺍه ﺍندﺍزی ﺍین وﺍحد نیمه تعطیل ﺍقدﺍم کند.
*دبیرﺍجرﺍیی خﺎنه کﺎرگربوشهر:ﺍفزﺍیش دستمزد کﺎرگرﺍن بﺎ توجه به ﺍجرﺍی طرح تحول ﺍقتصﺎدی.
*دبیرﺍجرﺍیی خﺎنه کﺎرگرکﺎشﺎن:بﺎید ﺍفزﺍیش دستمزدهﺎ درسﺎل آینده به گونه ﺍی بﺎشد تﺎ کﺎرگرﺍن و
بﺎزنشستگﺎن بتوﺍنند زندگی خود رﺍ تﺎمین کنند وبﺎید دستمزدهﺎ درسﺎل 90بروﺍقعیت وبرﺍسﺎس تورم
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موجود وسبد زندگی مشخص شود.
محجوﺏ:ﺍزمجموع حدود 22میلیون نفرجمعیت آمﺎده بکﺎروشﺎؼل،نزدیک 4میلیون نفرآنهﺎ بیکﺎرهستند
وﺍز18میلیون نفرجمعیت شﺎؼل تنهﺎ  11میلیون تحت پوشش بیمه هستند.بﺎوجود ﺍهمیت بیمه هﺎی
بﺎزنشستگی،به عنوﺍن مطﻤﺌن ترین سﺎزوکﺎرحمﺎیت ﺍزﺍفرﺍد دردوره سﺎلمندی،هنوزدرکشورمﺎ نزدیک
به 9میلیون شﺎؼل(خﺎنوﺍر)ﺍزپوشش ﺍین نوع بیمه هﺎ برخوردﺍرنیستند ودرنتیجه خود وهمسرﺍنشﺎن در
دوره سﺎلمندی نیﺎزمند کمک دولت خوﺍهند بود.
*دﺍودقﺎدری:برﺍی تعیین دستمزدبصورت کلی تﺎثیر 44قلم کﺎال درزندگی کﺎرگرﺍن مورد ﺍرزیﺎبی
قرﺍرمی گیرد.ﺍلبته درﺍین بخش به دلیل ﺍینکه جﺎمعه کﺎرگری خود رﺍ بﺎ کﺎرفرمﺎیﺎن همرﺍه می دﺍند،
فقط تﺎثیر  14قلم ﺍسﺎسی که وﺍقعﺎ قﺎبل حذؾ کردن نیست،مورد ﺍرزیﺎبی قرﺍرمی گیرد.
ﺍزکی کﺎرگرﺍن چنین بخششی کرده ﺍند،که خودنمی دﺍنند؟*دبیرکمیته بیمه ودرمﺎن خﺎنه کﺎرگر:دستمزد کمتر ﺍز485هزﺍرتومﺎن برﺍی کﺎرگرﺍن معﺎدل خط فقر
شدید ﺍست.

*دبیرﺍجرﺍیی خﺎنه کﺎرگرفﺎرس:کﺎرخﺎنه ﺍی مثل آزمﺎیش که زمﺎنی بیش ﺍز1500نیروی کﺎردﺍشت
ﺍکنون فقط بﺎ 200کﺎرگروآنهم بﺎ رﺍندمﺎن کﺎرپﺎیین مشؽول فعﺎلیت ﺍست ویﺎ کﺎرخﺎنجﺎت رﺍه دور ﺍیرﺍن
چندین سﺎل ﺍست که بﺎ مشکل موﺍجه ﺍست وخوﺍستﺎر ﺍجرﺍی قﺎنون بﺎزنشستگی کﺎرگرﺍن بﺎ 25سﺎل
خدمت دررﺍستﺎی قﺎنون نوسﺎزی صنﺎیع هستند.
*شﺎدترین مردم دنیﺎ درنروژ زندگی می کنند.معیﺎرهﺎیی ﺍزجمله رضﺎیت ﺍزکﺎر،میزﺍن سطح سالمت
جﺎمعه وتﺎمین ﺍجتمﺎعی ودموکرﺍسی جزفﺎکتورهﺎیی ﺍست که مدنظرقرﺍرگرفته ﺍست همچنین دﺍشتن
سالمتی،وقت آزﺍد،ندﺍشتن درد ورنج،دﺍشتن توﺍنﺎیی مرﺍقبت ﺍزخود وبودن درکنﺎردوستﺎن وخﺎنوﺍده
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ن مونه هﺎیی هستند که شﺎدی رﺍ برﺍی ﺍفرﺍد فرﺍهم می کنند.
*درحﺎدثه ﺍی مرگبﺎر4کﺎرگرشبکﺎرﺍیرﺍن خودروهنگﺎم تعویض شیفت درمحل سرویس هﺎی رفت وآمد
کشته شدند .ﺍسﺎمی درگذشتگﺎن:ولی ﺍله رحمﺎنی،مصطفی خضری،سعید شفیع خﺎنی،میرمحسن
حسینی .کﺎ رگرﺍن فلزکﺎرمکﺎنیک ضمن همدردی بﺎ خﺎنوﺍده هﺎی کشته شدگﺎن،ﺍضﺎفه کﺎریهﺎی ﺍجبﺎری
تحمیل شده توسط مدیریت ﺍیرﺍن خودرو رﺍ محکوم کرده وعﺎمل ﺍین حﺎدثه رﺍ مدیریت ﺍیرﺍن خودرو
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می دﺍند.
*دبیرکل خﺎنه کﺎرگر:کﺎرگرﺍن شرکت پﺎرس متﺎل مﺎههﺎست حقوق ومعوقﺎت خود رﺍ دریﺎفت نکرده
ﺍند وهم ﺍکنون که من درحﺎل نطق هستنم گروهی ﺍزآنﺎن درجلوی درﺏ مجلس تجمع کرده ﺍند.برﺍسﺎس
بررسی هﺎی دقیق تﺎمین حدﺍقل پوشﺎک،مسکن،خوﺍرﺍک برﺍی سﺎل نو،کﺎرگرﺍن نیﺎزمند مﺎهیﺎنه 500
هزﺍرتومﺎن درآمد هستند که درتعیین حدﺍقل دستمزدهﺎ بﺎید به ﺍین نکته توجه شود.
*آرش فرﺍزسخنگوی کﺎنون عﺎلی ﺍنجمن هﺎی صنفی کﺎرگری کشور:چگونگی تعیین دستمزد سﺎل
 1390کﺎرگرﺍن برمبنﺎی هزینه هﺎی وﺍقعی زندگی وپردﺍخت آن به تمﺎمی کﺎرگرﺍن کشوریکی ﺍز
دستورکﺎرهﺎی ششمین همﺎیش ملی کﺎردر25بهمن سﺎل جﺎری خوﺍهد بود.
کﺎروکﺎرگر
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* تعدﺍدی ﺍزکﺎرگرﺍن عصرکﺎرﺍیرﺍن خودرو پس ﺍز پﺎیﺎن کﺎروهنگﺎم سوﺍرشدن به سرویس برﺍی
عزیمت به خﺎنه بﺎیک کﺎمیون کمپرسی تصﺎدؾ کرده ومنجر به کشته ومجروح شدن تعدﺍدی ﺍز
کﺎرگرﺍن گردید.درپی ﺍین حﺎدثه کﺎرگرﺍن عصرکﺎرﺍز رفتن به خﺎنه منصرؾ گردیده به دﺍخل کﺎرخﺎنه
رفته وبﺎ کﺎرگرﺍن شﺏ کﺎرنسبت به ﺍین حﺎدثه ﺍعترﺍض وﺍعتصﺎﺏ کرده وصبح ﺍمروزنیزتﺎسﺎعت
10صبح جﺎده منتهی به ﺍیرﺍن خودرو رﺍ مسدود کردند که بﺎ یورش نیروهﺎی گﺎرد ویژه موﺍجه شدند
وکﺎرگرﺍن متفرق شده وکﺎرخﺎنه نیزبدنبﺎل ﺍین حوﺍدث تعطیل گردید.پس ﺍزﺍنتصﺎﺏ آقﺎی نجم ﺍلدین به
سمت مدیرعﺎملی ﺍیرﺍن خودروﺍیشﺎن به کﺎرگرﺍن قول دﺍد که روزهﺎی جمعه وتعطیالت رﺍ کﺎرﺍعالم
نکنند که متﺎسفﺎنه ﺍین حﺎدثه درروز ﺍربعین که ﺍز روزهﺎی مذهبی مورد ﺍحترﺍم کﺎرگرﺍن ﺍست،ﺍتفﺎق
ﺍفتﺎده وخشم کﺎرگرﺍن ﺍیرﺍن خودرو رﺍ برﺍنگیخت.درروزهﺎی ﺍخیرکﺎرخﺎنه هﺎی خودروسﺎزی بﺎ
ﺍفتخﺎر ﺍعالم کردند که رکورد تولید رﺍ در 9مﺎهه ﺍول سﺎل نسبت به سﺎل قبل شکسته ﺍند.وﺍقعﺎ سودﺍین
رکوردهﺎ چقدرﺍرزش دﺍرد؟خﺎنوﺍده هﺎی کﺎرگری دﺍؼدیده رﺍ ﺍین آقﺎیﺎن چگونه آالمشﺎن رﺍ تسکین
خوﺍهند دﺍد؟ مﺎ درشمﺎره هﺎی قبل خبرنﺎمه ﺍمﺎن ﺍعالم کردیم که سود ﺍین رکوردهﺎ وکﺎرکرد روزهﺎی

تعطیل درپﺎدﺍش آخرسﺎل مدیرﺍن نمﺎیﺎن خوﺍهد شد وﺍمروزﺍعالم می کنیم که خون کﺎرگرﺍن وبی
سرپرست شدن خﺎنوﺍده هﺎیشﺎن بﺎعث ﺍرتقﺎ مقﺎم وپﺎدﺍش برﺍی مدیرﺍن سودجوی ﺍست.
کﺎرگرﺍن فلزکﺎرمکﺎنیک
*محمدرضﺎ هﺎشمی مسوول کمیته بیمه ودرمﺎن خﺎنه کﺎرگرﺍستﺎن مرکزی:درشهرﺍرﺍک بیش
ﺍز60درصد بﺎفت جمعیتی متعلق به کﺎرگرﺍن وخﺎنوﺍده هﺎیشﺎن می بﺎشد وعلیرؼم آنکه مﺎهیﺎنه
 30درصد حقوق خودرﺍ به عنوﺍن حق بیمه به صندوق تﺎمین ﺍجتمﺎعی پردﺍخت می کنند ﺍنتظﺎردﺍرند
که مسوو الن دربخش درمﺎن خدمﺎت بهتری رﺍ ﺍرﺍیه کنند.کﺎرگرﺍن دروﺍحدهﺎی تولیدی وصنعتی در
کﺎرهﺎی سخت ودشوﺍرﺍشتؽﺎل دﺍرند .هموﺍره بیمﺎریهﺎی مرتبط بﺎ مفﺎصل ستون فقرﺍت،مؽزوﺍعصﺎﺏ
و تنفسی بیش ﺍزسﺎیربیمﺎریهﺎ آنﺎن رﺍ تهدید می کند ولی متﺎسفﺎنه مرکزدرمﺎنی تﺎمین ﺍجتمﺎعی ﺍرﺍک بﺎ
کﺎستیهﺎی مهمی ﺍزجمله نبود پزشک متخصص ﺍزقبیل رﺍدیولوژیست متخصص جهت دستگﺎه ﺍم
آرآی،سی تی ﺍسکن وآندوسکپی روبرو بﺎشد.
*وزﺍرت کﺎر5:هزﺍرنظردرتؽییرقﺎنون کﺎرجمع شد.
کﺎرگرﺍن:مﺎ که بی خبریم.*سﺎعت کﺎرطوالنی پرستﺎرﺍن،علت ﺍفزﺍیش مرگ ومیردربیمﺎرستﺎنهﺎ.دﺍنشکده پرستﺎری دﺍنشگﺎه
مریلند،سﺎعت کﺎرطوالنی وسﺎعﺎت کم مرخصی ،پرستﺎرﺍن به ﺍختالل درخوﺍﺏ،کﺎهش هوشیﺎری و
درنتیجه کﺎهش توﺍنﺎیی آنﺎن درمرﺍقبت ﺍز بیمﺎرﺍن منجرمی شود.
*یک چهﺎرم جوﺍنﺎن خﺎورمیﺎنه بیکﺎرند.سﺎزمﺎن بین ﺍلمللی کﺎر(آی،ﺍل،ﺍو)متوسط بیکﺎری رﺍدرجهﺎن
کﺎروکﺎرگر 89/1/7
 6/2درصد ﺍعالم کرد.
*کﺎرگرﺍن متحصن شده ﺍیرﺍن خودرو دریکی ﺍزسﺎلنهﺎی تولیدی بﺎ مدیرعﺎمل نجم ﺍلدین دیدﺍرکرده
ومدیرعﺎمل قول دﺍد تﺎ روزهﺎی جمعه تعطیل وروزکﺎرنبﺎشد همچنین تﺎ 6مﺎه آینده ﺍنتخﺎبﺎت شورﺍی
ﺍسالمی کﺎربرگزﺍروتیم ویژه ﺍی رﺍبرﺍی بررسی حﺎدثه مﺎمورکند روزپنج شنبه وجمعه ﺍیرﺍن خودرو
کﺎرگرﺍن فلزکﺎرمکﺎنیک
تعطیل وعزﺍی عمومی ﺍعالم گردید.
*مدیرعﺎمل آﺏ وفﺎضالﺏ کشور:آﺏ ،سﺎل آینده هم گرﺍن می شود.
*نزدیک به 60درصد ﺍزمعلوالن بیکﺎرهستند.
*فعﺎالن صنعت پتروشیمی:هزینه تولید  30درصد ﺍفزﺍیش یﺎفته ﺍست.
*تجمع کﺎرگرﺍن کﺎرخﺎنجﺎت نسﺎجی هﺎی مﺎزندرﺍن درمقﺎبل نسﺎجی طبرستﺎن بدلیل پردﺍخت نشده
حقوق مﺎهیﺎنه ﺍشﺎن.طبق توﺍفق نﺎمه بین نمﺎینده کﺎرگرﺍن،نمﺎینده ﺍستﺎندﺍرورییس ﺍدﺍره کﺎرقﺎﺌم شهر
ونم ﺎینده سﺎزمﺎن صنﺎیع به ﺍتفﺎق نمﺎیندگﺎن کﺎرگرﺍن نسﺎجی تال،نسﺎجی شمﺎره  2وگونی بﺎفی قرﺍربود
تﺎ پنجم مﺎه بعد ،حقوق کﺎرگرﺍن پردﺍخت شود.
*کمیته مزد ﺍستﺎن تهرﺍن یک میلیون و359هزﺍرتومﺎن حدﺍقل مزد هرکﺎرگردرتهرﺍن.بﺎ درنظرگرفتن
پنج قلم کﺎالی ﺍسﺎسی،بهدﺍشت درمﺎن،خورﺍک،پوشﺎک،مسکن،حمل ونقل وﺍنرژی دستمزد کمترﺍزیک

میلیون  359هزﺍرتومﺎن درمﺎه زیرخط فقرمحسوﺏ می شود.بﺎ توجه به ﺍینکه برﺍسﺎس نظر سﺎزمﺎن
جهﺎنی بهدﺍشت کﺎلری مورد نیﺎزبرﺍی یک نفردرروز2500کﺎلری ﺍست و11قلم کﺎالی خوردنی
برﺍی تﺎمین 2500کﺎلری موردنیﺎزﺍزجمله ؼالت،برنج،میوه جﺎت،سبزی،شیر،مﺎست،پنیر،گوشت،تخم
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مرغ ،حبوبﺎت ،قندوشکر وچربی ﺍست.
*کﺎرگرﺍن نسﺎجی مﺎزندرﺍن برﺍی دومین روزدرمقﺎبل نسﺎجی طبرستﺎن تجمع کردند.کﺎرفرمﺎیﺎن جدید
گونی بﺎفی ﺍز پردﺍخت سنوﺍت بﺎزنشست گﺎن ﺍین کﺎرخﺎنه طفره می روند ومی گویند سنوﺍت ﺍین عده
مربوط به کسﺎنی ﺍست که کﺎرخﺎنه رﺍ وﺍگذﺍرکرده ﺍند.
*لطؾ ﺍله فروزنده:ﺍخرﺍج  23هزﺍرنیروی شرکتی بﺎ وجود نیﺎز شرکت مخﺎبرﺍت به آنﺎن پس ﺍز
وﺍگذﺍری شرکت مخﺎبرﺍت صورت گرفت .ﺍین ﺍخرﺍج تنهﺎ به سبﺏ ﺍستخدﺍم آشنﺎیﺎن ﺍنجﺎم پذیرفت .
*وزیربهدﺍشت75:درصد سالمت مردم به وزﺍرت بهدﺍشت مربوط نیست.
*دهقﺎن کیﺎ:درمﺎن ،حمل ونقل،مسکن،خورﺍک وپوشﺎک ﺍزموﺍردؼیرقﺎبل حذؾ درسبد هزینه هﺎی یک
خﺎنوﺍرکﺎرگری ﺍست.
*دبیرکل خﺎنه پرستﺎر:نگرﺍنی پرستﺎرﺍن ﺍزپردﺍخت نشده مﺎ به ﺍلتفﺎوت سﺎعت کﺎر.
*سخنگوی شورﺍی شهرتهرﺍن:پیشنهﺎد متوسط قیمت بلیت مترو برﺍی سﺎل آینده 400تومﺎن .
*ﺍفزﺍیش قیمت لبنیﺎت،تخم مرغ،برنج وحبوبﺎت بﺎ آمﺎر بﺎنک مرکزی.
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*تجمع کﺎرگرﺍن ﻨﺌوپﺎن شموشمک درمقﺎبل ﺍدﺍره کﺎرﺍستﺎن گلستﺎن300.کﺎرگرﺍین کﺎرخﺎنه 20مﺎه
حقوق ومزﺍیﺎی طلﺏ کﺎرند.
*پﺎدﺍش هﺎی میلیونی مدیرﺍن برخی کﺎرخﺎنه هﺎ:درکﺎرخﺎنه عال ﺍلدین 50درصد درآمد کﺎرخﺎنه بﺎبت
مطﺎلبﺎت کﺎرگرﺍن ومﺎبقی بﺎبت حقوق وپﺎدﺍش مدیریت هزینه می شود.
*نرخ بیکﺎری درگیالن 69تﺎ60درصد ﺍست.

آرمﺎن 30/77/76

*بﺎ آزﺍد شدن قیمت نﺎن متﺎسفﺎنه کیفیت نﺎن تؽییرنکرده درنتیجه ضررﺍین آزﺍدسﺎزی به زحمتکشﺎن
بر می گردد.ﺍز طرفی نیزنﺎنوﺍیﺎن بﺎ فروش کمترنﺎن موﺍجه شده وهمچنین نﺎنوﺍیﺎن ﺍزکیفیت پﺎیین آرد
کﺎرگرﺍن فلزکﺎر
نﺎرﺍضی هستند.

اگربا هدفمند کردن یارانه ها قیمتها جهانی می شود،باید
دستمزدها نیز جهانی شود.
زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالىای خارجی مشابو داخل،
برادران کارگرشان رادرًاحذىای تٌلیذی بیکار نخٌاىنذ کرد.
تحریم خریذ کاالىای خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل
تجاری ًابستو بو سرمایو داری جيانی است.
منصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشيابی ،غالمرضا غالمحسینی،
اعضای سنذیکای کارگران شرکت ًاحذ اتٌبٌسرانی تيران ً
رضا رخشان رییس ىیات مذیره سنذیکای کارگران نیشکرىفت
تپو رااززنذان آزادکنیذ.
کارگران فلسکارمکانیک

