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*دالر درمبادالت داخلی جایگزین لایر شد.درحالی تاثیر روندصعودی دالر درافزایش قیمت هابه
وضوح احساس می شودکه درپنج ماهه دوم سال جاری رشد03درصدی قیمت ها ورسیدن نرخ تورم
به مرز 03درصد(طبق آماربانک مرکزی)اتفاقی بودکه برحذف لایر ازبازارمبادالتی ایران و
جایگزینی دال ربه جای آن صحه گذاشت.وقتی سری به بازارکاالهای لوکس و وارداتی می زنیم بی
ارزش شدن لایر رااحساس می کنیم.
* خانه سینما توسط وزارت ارشادمنحل اعالم شد.
* مدیرعامل خانه سینما گفت :خانه سینمارا حتارییس جمهورهم نمی تواند منحل کند،چون به عنوان
موسسه ای غیردولتی به ثبت رسی ده است.فقط دو راه برای انحالل آن وجود دارد یابایدحکم قضایی
داده شودویا مجمع عمومی خود خانه سینما آن را منحل کند.
 آنچه که درقانون اساسی آمده  «:هیچکس رانمی توان ازشرکت درآنهامنع کردیابه شرکت دریکیازآنهامجبورساخت».ویا«هیچ مقامی حق نداردبنام حفظ استق الل وتمامیت ارضی کشور،آزادیهای
مشروع را،هرچندباوضع قوانین ومقررات،سلب کند».متاسفانه مجریان خودعامل نقض قوانین
کشورند.خانه سینما یک نهادصنفی است که مشروعیت خودراازاعضایش می گیرد وبه آنان
پاسخگوست.هیچکس جزاعضای خانه سینما نمی تواند درموردخانه سینما تصمیم بگیرد.
کارگران فلزکارمکانیک
* تخلف بنزینی.ظاهرا قرارنیست تخلفات درایستگاهی متوقف شود.اخیرا کمیسیون اصل93قانون
اساسی ازتخلف 30هزارمیلیارد ریالی د ربخش واردات وفروش بنزین پرده برداشته است.چندی پیش
دولت اعالم کرد درخصوص تولید بنزین به خود کفایی رسیده ایم ونیازی به واردات بنزین نداریم
وازاین بابت تحریم هارا دور زده ایم.
* دالر آزاد درآستانه 0833تومانی شدن و افزایش  03درصدی قیمت مسکن باگرانی ارز وسکه.
* عزت اله یوسفیان:حداقل دستمزد کارگران درسال90باید 33درصدبیشترشود.باید توجه داشته باشیم
که افزایش دستمزد بایدباهمین کارفعلی صورت بگیرد،نه اینکه کارفرما مجبورشود تعدادی از
کارگران رااخراج کند وبعدساعات کاری رااضافه کندتادستمزدهاراباالببرد.
* کارخانه کشت وصنعت شمال به عنوان بزرگترین واحدتولیدکننده روغن مایع ونباتی درمازندران
هفته هاست به دلیل پرونده مالی سرمایه گذاراصلی آن باتعطیلی مواجه شده است.تولیداین کارخانه در
روزهای اخیرمتوقف وکارگران بیکارشدند.
* کارگران شرکت قطعات فوالدی کالک کرج:به فریادمابرسید 00،ماه حقوق نگرفته ایم.بیش از063
کارگراین شرکت درمقابل استانداری تجمع کردند.

* دیوان عدالت اداری گامی در راه احقاق حقوق کارگران برداشت.استقبال جامعه کارگری ازغیر
قانونی خواندن قراردادموقت درکارهای مستمرازسوی دیوان عدالت اداری.دیوان عدالت اداری بارفع
یک مورد تعارض آرای صادره بین شعب دیوان اعالم کرد:قراردادکاردراموری که طبیعت آنهاصبغه
استمراری دارد،دایمی تلقی می شود .درپی شکایت کارگران قندشاهرود به دیوان عدالت اداری درباره
انعقادقراردادموقت درکارهایی که طبیعت شان جنبه استمراری دارد،دیوان عدالت اداری بااستنادبه
تبصره 0ماده  7قانون کار،حکم شورای حل اختالف رانقض واجازه خاتمه قرارداداین کارگران را
نداد.براساس سیاست وحدت رویه این حکم درسایرمراجع اداری نیزدر مواردمشابه الزم االتباع
است .بنابراین سایرکارگرانی که باوجوداشتغال درمشاغلی که طبیعت شان جنبه استمراری دارد امابا
قرارداد موقت بکارمشغولندنیزمی توانندباشکایت به دیوان عدالت اداری وسایرمراجع نسبت به اعاده
حق شان اقدام کنند.
* علیرضا محجوب :دستمزدکارگران باتوجه به تغییرات قیمت دالرمحاسبه شود.
* دبیراجرایی خانه کارگراستان گلستان :ایجاد 0/5میلیون شغل درکشوری که به جزیره واردات تبدیل
شده شعاراست.
*ناصربرهانی:حقوق 93درصد ازکارگران قراردادی تضییع می شود.
* اعتراض جمعی ازکارگران ذوب فوالدمالیربه دلیل عدم پرداخت شش ماهه حقوقشان.
مصطفی احمدی روشن کارشناس علوم هسته ای که درنیروگاه نطنز فعالیت داشت،درتهران ترور
شد .دخالت سرمایه داری جهانی وترورکارشناسان اتمی ایران،نشانگر دروغ بودن ادعای آنان در
زمینه محکوم دانستن تروریسم است.کارگران فلزکارمکانیک این عمل ضدانسانی رامحکوم کرده و
همراه همه نیروهای هوادارصلح درجهان وایران بانگرانی شاهدبحران خطرناک وتشنج آفرین در
خلیج فارس است که ترورگوشه ای ازآن می باشد.مامعتقدیم تشنج به نفع منافع ملی وطبقه کارگر
ایران نیست .تشنج درمنطقه وایران بخشی ازعملیات کشورهای امپریالیستی علیه کشورهای منطقه
و ایران است که زمینه ساز درگیری های نظامی درخاورمیانه وکشورعزیزمان ایران می باشد.
کارگران فلزکارمکانیک 2934/24/12
* مشاور وزیربهداشت:ازابتدای امسال به علت افزایش حامل های انرژی،موادغذایی وتجهیزات
پزشکی هزینه بیمارستانهابطورمتوسط 063درصدافزایش یافته است.
* بواسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،چهارهزار038نفردرشهرک های صنعتی بیکارشدند.
* نماینده مجلس :سیاست های بانک مرکزی برخی افراد را یک شبه میلیاردر کرد.وقتی ارزباافزایش
چشمگیرقیمت همراه باشد،واردکنندگان،اجناس وارداتی خودراانبارمی کنندوبا باالترین قیمت ممکن
می فروشند.

*بااصالح ماده80قانون تامین اجتماعی مبنی برپرداخت تنها 53درصدمستمری استحقاقی به همسران
مردان متوفی تحت پوشش این سازمان که فرزند تحت تکفلی ندارند،به زودی این دسته از زنان
حقوق کامل وبه عبارتی  033درصد حقوق همسران خودرادریافت می کنند.
* پس ازماهها رایزنی درشورای پول واعتبار،سرمایه داری مالی به نرخ سودسپرده های بانکی به
00درصد راضی شد.بااین حال هنوزمشخص نیست درشرایطی که نرخ سودسپرده های بانکی
تحریریه پیام فلزکار
افزایش یافته چه تغییروتحولی درنرخ سود تسهیالت بوجودخواهدآمد.
* مرگ ماهانه00زن به دلیل اعتیاد 03 .درصدکارتن خوابها زن هستند.
* ایلنا :واگذاری مراکز نگهداری معلوالن به بخش خصوصی رالغوکنید.کارفرمایان باگرفتن این
مراکز به دنبال کسب سودهستند،ولی نبایدمعلوالن محل سودآوری گروهی یافردی باشند.
*سخنگوی شهرداری تهران ضمن ردجمع آوری کارتن خواب ها ومتکدیان به شیوه نادرست و با
استفاده ازکابل وباتوم :پیمانکارمسوول ،پاسخگوی جمع آوری کارتن خوابها با باتوم است.
* محمدرضاعمادی:باتوجه به اینکه نرخ خط فقردرکالن شهرهای کشوریک میلیون دویست هزار
تومان است بیش از 83درصدکارگران فعال درواحدهای تولیدی حداقل دستمزد رادریافت می کنندودر
زیرخط فقر زندگی کرده وازنابرابری درتوزیع امکانات رنج می برند.
* علیرضامحجوب :اگرقادربه کنترل وضعیت اقتصادی نیستید،حقوق ها را73درصدافزایش دهید.
سکوت دربرابرآنچه درمیدان ارز وطال ونرخ سودبانکی رخ می دهد،مهمترین علت بوجودآمدن آن
است.تاثیرات افزایش نرخ سودبانکی براشتغال بسیارجدی است وهرکسی که الفبای اشتغال رابداند،به
تاثیراین موضوع برکاهش اشتغا ل اذعان می کند.بالی برسرکارگران،کاهش ارزش پول است که
آرمان 93/03/06
موجب کوچک شدن درآمدهای آنها خواهدشد.
*سال93رکورد دارکاهش قدرت خریدکارگران در03سال گذشته بود.بررسی مصوبات حداقل دستمزد
سال گذشته نشان دهنده تصویب بهترین مزد درسال 83وبدترین آن درسال93است.
* معاون وزیرتعاون وکار :ساالنه بیش ازیک میلیون نفربه جمعیت متقاضی کاراضافه می شود.
*کارگران یونانی اعتصاب کردند.اعتصاب کارکنان متروی آتن موجب متوقف شدن قطارها و
سرگردانی مسافران شده است.اتحادیه های کارگری یونان به شدت مخالف اجرای سیاست های
ریاضت اقتصادی دولت باهدف کاهش کسری بودجه وبدهی هستند.اجرای این سیاست ها موجب
کاهش درآمدکارگران دولتی وخصوصی وافزایش مالیات هاخواهدشد.
* مخالفت نمایندگان مجلس بافوریت طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی.
* دبیرکانون عالی کارالبرز:تامین اجتماعی روش پرداخت فرانشیزخودرااصالح کند.پرداخت فرانشیز
پلکانی دارو ازسوی تامین اجتماعی باید معکوس شودبه این ترتیب که باافزایش قیمت دارو ،سهم
بیمارازپرداخت هزینه هاکاهش یابد.هم اکنون سهم بیمه شدگان تامین اجتماعی ازپرداخت هزینه دارو
 05درصداست

دریافت جایزه گلدن گلوب توسط اصغرفرهادی فیلمساز برجسته ایرانی بخاطرفیلم«جدایی نادر از
سیمین»وهمچنین نامزدی این فیلم در دوبخش نهایی اسکار،رابه او وکلیه عوامل ساخت این فیلم وهمه
تحریریه پیام فلزکار
مردم ایران واهل فرهنگ تبریک می گوییم.
*سلایر پی درپی خشک شدن دریاچه های ایران.بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان «زیوار»خشک
می شود.روندخشک شدن دریاچه های ایران اپیدمی شده است.دریاچه بختگان،تاالب گاوخونی،تاالب
هورالعظیم،وهمین چندوقت پیش دریا چه ارومیه وحاالهم دریاچه زیوار.زیوار درحال مرگ است،آرام
وبیصدا.آنقدرآرام که گویی حتامسووالن نیز به راحتی می توانندمرگش رانادیده بگیرند.
* محجوب بااشاره به افزایش قیمت ارز وافزایش قیمت کاالهای داخلی که به شدت باقیمت ارزگره
خورده:هزینه معیشتی کارگران  73درصدافزایش یافته است،بنابراین افزایش دستمزد کارگران نیز باید
تابع تورم موجودباشد.
آمریکا اتحادیه اروپا رابرای تحریم نفت ایران ترغیب کردواتحادیه اروپا ازاول تیرماه خریدنفت از
ایران را تحریم می کند.دراین بین عربستان وترکیه وقطر به شدت برای برهم زدن اوضاع منطقه
درتکاپو هستند.آمریکا واروپا نیز برای متشنج کردن منطقه بافرستادن ناوهای هواپیمابر،سعی در به
رخ کشیدن قدرت نظامی اشان هستند.آ نچه نابخشودنی است فعالیت سرمایه داری انگل تجاری برای
نابودی اقتصاد وایجادتورم وگرانی بابراه انداختن بازارسیاه برای ارز وسکه است.متاسفانه سیاست
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های اقتصادی به این سرمایه داران خائن میدان داده است.
* کارگران یک واحد تولیدی درمشهدبه علت آنچه که عدم دریافت حقوقشان به مدت08ماه عنوان می
کردند درمقابل استانداری خراسان تجمع کردند.همچنین تعدادی ازبازنشستگان این کارخانه حقوق
بازنشستگی دریافت نکرده اند.مدیرکل تعاون خراسا ن رضوی گفت :حقوق کارگران بافروش امالک
کارخانه ازراه مزایده پرداخت خواهدشد.
* ادامه تجمع معترضان به نظام سرمایه داری درمجارستان،داووس سویس،اوکلندو واشنگتن آمریکا.
* رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی:بازنشستگان انتظار دارندکه همسان باکارگران شاغل
عیدی دریافت کنند.درحال حاضربازنشستگان 053هزارتومان عیدی دریافت می کنند.خبازهابیان کرد:
بازنشستگان به دلیل بی ثباتی درمدیریت تامین اجتماعی نگران پرداخت حقوق وعیدی هستند.
* درحالی که وزارت جهادکشاورزی از3خردادسال جاری واردت تمامی میوه هابجزموزراممنوع
اعالم کرده بودبه تازگی 6033تن نارنگی ازپاکستان واردشده است.
* درحالی که تروریست های دانشمند ُکش ودزدان ثروت ملی خلق زحمتکش ودالالن خائن وسرمایه
داری انگل تجاری باواردات برای متالشی کردن زیرساخت های اقتصادایران جهت وابسته نمودن
هرچه بیشتراقتصادبه سرمایه داری جهانی وشکستن کمرطبقه زحمتکش باگرانی وبستن کارخانه های
تولیدی وبیکارکردن کارگران وتهیه پیش نویس قانون کاری به فرمان بانک جهانی وصندوق بین
المللی پول آزادانه در رفت وآمدهستند،دستگیری واحضارفعاالن کارگری ومعلمان زحمتکش در
راستای حذف فعاالن عرصه اجتماعی ازمعادالت اجتماعی سیاسی کشورصورت می گیرد .احضار
وبازداشت شریف ساعد پناه ومظفرصالح نیادرسنندج،علی اکبرنظری و مرتضاکمساری ازاعضای

سندیکای کارگران شرکت واحد وسپس آزادی آنان باقیدکفالت واحضارعلیرضاثقفی وبازداشت علی
اخوان ازاعضای کانون مدافعان حقوق کارگرومحکومیت اعضای کانون فرهنگیان یزدبه حبس از
جمله حسن شیرازی،منصورمیرزایی ،محمد جواد حسامی ،احمد چنگیزی،محمدعلی شاهدی،رمضان
علی نجاتی،محمدمهدی صدیقی،محمدحسین دهقانپور،علی قوچانی و بازداشت ساسان واهبی وش،
محمدجراحی،مهدی فراحی شاندیز،نیمایعقوب پوروشاهرخ زمانی از فعالین کارگری ودر بند ماندن
ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد ورضاشهابی ازاعضای هیات مدیره
سندیکای کارگران شرکت واحدواحضاروبازجویی فعالین سازمان معلمان ایران وکانون صنفی
معلمان ایران وگرفتن تعهد برای عدم برگزاری هرگونه جلسه یاگردهمایی قبل ازانتخابات را برخالف
قانون اساسی وحقوق بشر می دانیم .باحذف این طبقه ازعرصه فعالیت اجتماعی چه کسانی میدان دار
تحوالت اجتماعی وسیاسی خواهندشد؟ فعالین اجتماعی ثابت کرده اندکه حضورشان سدراه کج روی
هاو وابستگی سیاسی و اقتصادی کشوربه خارج می باشد.این کج سلیقگی ها وفشاربه فعاالن کارگری
و معلمان آگاه جز رشد قارچ گونه موریانه های اقتصادی وفساد اداری واختالس وتشدید فقر درجامعه
تحریریه پیام فلزکار 93/00/00
نتیجه ای دربر نخواهد داشت.

