
 11خبرنامه فلزکارشماره                               

 سازمان بین المللی کار:درازای هریک میلیارد دالر واردات یکصدهزارفرصت شغلی ازبین می رود.

 ) روزنامه ها (                                                                 

 .                     ) مرکزآمار(ته ایم میلیارد دالر واردات داش 052سال 4درطی 

 یی.زبین رفته است.این یعنی اشتغالزامیلیون فرصت شغلی بدست دولت ا 05سال 4یعنی درطی 

 ) فلزکار(                                                                     

 اهش یافت .درصد ک 36* ایجاد اشتغال بنگاههای زود بازده طی سال جاری 

 درصد افزایش می یابد. 6/20* واحد اطالعات اکونومیست: نرخ بیکاری ایران امسال به 

* نماینده کارفرمایان درشورای عالی تامین اجتماعی:برخی آقایان بدنبال فروش اموال تامین اجتماعی 

لیکه ما سند هستند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حتی حاضربه گفتن واقعیت نیست متاسفم،درحا

میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است.درصورتیکه بدهی دولت  6022داریم که سازمان امسال با 

 هزارمیلیارد تومان است. 26به سازمان 

هزار میلیارد را به سازمان تامین اجتماعی بدهد تا سازمان تامین اجتماعی با  26کافی است دولت  -

                                                                                                                                  تمری بازنشستگان را بپردازد .              کارگرفلزکارکسری بودجه روبرو نشود وبتواند مس

فمند سازی ازهدهزارمیلیارد تومانی دولت  42رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی: درآمد 

 غیرقانونی است.

مگرقرارنبود پول یارانه ها صرف خدمات زیرساختی صنعت وکشاورزی شود پس  ما می پرسیم -

 هزارمیلیارد تومان بچه کاری مصرف خواهد رسید.                          42این 

 کاروکارگر 22/22/55ار   کارگرفلزک                                                                  

به ایلنا  نکارگران کیان تایر دوباره تجمع کردند.آنا* مدیریت دولتی هم حقوق پرداخت نمی کند،

گفتند:که بدلیل محقق نشدن وعده های داده شده صبح دیروز برای مدتی درمحوطه کارخانه تجمع 

انداربه مذاکره پرداختند.درهفته کردند.پس از آمدن فرماندار اسالمشهرآنان درسالن غذاخوری با فرم

های گذشته نیزکارگران الستیک البرز دراعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود عالوه بر 

کرده بودند.همان زمان گفته شد که برگزاری تجمعی مشابه به وزارت صنایع ومعادن نیز مراجعه 

الستیک البرز توسط نفره از گارگران  6بدنبال مراجعه کارگران به وزارت صنایع،گروهی 

کارفرمایان اخراج شدند که پس از اعتراض کارگران شرکت کیان تایرهرگونه اخراج نمایندگان را 

 تکذیب کرد.

باشد.تصمیم گیرندگان  هزارتومان602* عضوکمیسیون اجتماعی مجلس: حداقل دستمزد کارگران 

حب نظران ندارند،سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران توجهی به نظرات کارشناسان وصا



هزارتومان نباشد اما توجهی نشد،امسال هم اعتقاد دارم  622پیشنهاد دادیم که حداقل دستمزد کمتر از

 هزارتومان باشد.602حداقل دستمزد نباید کمتراز 

درصد جمعیت  0/22* مدیرکل دفتربرنامه ریزی وفناوری اطالعات کمیته امداد حسین هوشیاری:

 فقرهستند.کشور زیرخط 

که دومین منابع گازی وچهارمین منابع نفتی  مییلیون گرسنه درکشوری زندگی می کنند 5یعنی  -

سال بعدازوعده دولت مبنی برنفتی  0دالربفروش می رسد. 222درجهان را داراست ونفت باالی 

 میلیون گرسنه واقعا نوبر است . 5کردن سفره های مردم 

 20/22/55کاروکارگر                                                                               

 درصد خواهد بود. 42* عضو کمیسیون مجلس:تورم سال آینده بیش از 

واحد تولیدی تبریز با آزاد سازی صادرات 622* عضو انجمن صنایع چرم خبرداد:خطرتعطیلی 

 وتابلوی گاوی.

 گذشته رشد کرده است.* وزیرمسکن: اجاره نشینی دردو سال 

 26/22/55یعنی هر روز به بی خانمان اضافه می شود.            کارگرفلزکار    کاروکارگر       -

 درصد است. 02تا  20* امیرصادقی کارفرما:افزایش معقول حداقل دستمزد کارگران 

 کارگرفلزکار  یعنی کارگران با خانواده هایتان لطفا بمیرید.                            -

* کارکنان بخش حمل ونقل ریلی فرانسه بدرخواست ث.ژ.ت بزرگترین فدراسیون سندیکایی فرانسه 

نیرو دربخش ریلی صورت می  6322اعتصاب می کنند.این اعتصاب دراعتراض به حذف 

تهدید کرد اگر دولت به درخواست های اعتصاب  CGTیرلورست مدیرکل فدراسیون گیرد.دیوید

 24/22/55ادامه خواهد یافت.                      کاروکارگر     توجهی نکند اعتصاب کنندگان 

درصدی رتبه اول بیکاری درکشور را  06* نماینده تویسرکان درمجلس:استان همدان با نرخ بیکاری 

 داراست.

 هزارتومانی درنظرگرفته 622: برای تعیین دستمزد خط فقر* علی دهقان کیا یک فعال کارگری

کالری انرژی نیاز  0622شود.براساس اعالم وزارت رفاه یک نفربطورمتوسط در روز به 

هزارتومان برای  635، 53نفری درسال  4نشان می دهد یک خانواده  53دارد.محاسبات درسال 

هزارتومان را نشان 464تامین این میزان انرژی دریک ماه باید هزینه کند که این عدد درسال جاری 

نفره برای تامین مسکن اجاره ای یا پرداخت اقساط منزل یا نگهداری منزل  4ن خانواده می دهد.ای

هزارتومان هزینه کند که با هزینه خوراک مجموعا 022مسکونی خود باید ماهیانه دستکم 

هزارتومان درماه خواهد شد.هزینه متوسط درمان،آب،برق،گاز،تلفن،تحصیالت فرزندان،حمل 364

 هزارتومان برای یکماه برآورد می شود.062تکم ونقل،پوشاک نیز دس



درصدی وتجدید قرارداد 0اعتصابات سراسری درآلمان.این اعتصابات برای افزایش حقوق * آغاز

کاری با شرایط بهترصورت می گیرد.کارکنان بیمارستانها،شهرداری ها،مربیان مهدکودک،وسایل 

 20/22/55کاروکارگر                             نقلیه نیز به اعتصاب پیوستند.                    

ماه حقوق عیدی 0* کارگران بازنشسته ومستمری بگیرانتظار دارند تا مانند کارگران شاغل برمبنای 

 را دریافت کنند. 56سال 

* کارگران فیات دراعتراض به برنامه های اصالح ساختار این شرکت مانند تعطیلی کارخانه سیسل 

هزارنفر نیروی کاری شرکت فیات اعالم  52اب زدند وپاپ نیز با اعالم حمایت از دست به اعتص

 کرد برای حفاظت از فرصت های شغلی موجود تالش خواهد کرد.

 24/22/55کاروکارگر                                                                                    

بهمن مقابل شهرداری این شهر دست به  20و22و22وزهای * کارگران شهرداری اندیمشک ر

اعتراض می زنند وخواستار پرداخت حقوق معوقه خود می شوند.یکی از این کارگران تایید می کند 

که یکی از همکاران او درهفته گذشته بنام اسدی اقدام به خودکشی می کند.این کارگرکه 

افت نکردن چند ماه حقوق وشرایط سخت مالی دست جلوفرمانداری خود را به آتش کشید،به علت دری

 به این عمل زده است.

 میلیون نفر اعالم می کند. 62* رییس آمارایران تعداد افرادی که زیرخط فقرقرار دارند 

له خسروشاهی کارگرمبارز شرکت نفت ویکی از پیگیرترین مدافعان حقوق کارگری درگذشت * یدا

 ترین رهبران خود را از دست داد. وطبقه کارگرایران یکی از برجسته

 کارگرفلزکار                                                                                        

ماه حقوق دریافت نکرده اند.وضعیت کارگران نساجی  0* هزارنفراز کارگران نساجی مازندران 

بسیاراسفناک است.درمازندران نرخ بیکاری باالست مازندران )طبرستان،تالر،گونی بافی،فایناس( 

ماه حقوق دریافت نکرده اند امروز با  0وگرانی وتورم بیداد می کند.کارگران نساجی مازندران که 

 مشکالت شدید روحی وروانی وشرمندگی درنزد خانواده های خود قرار دارند.

مان کمتر باشد.اگر آقایان دور یک میز هزارتو 402نباید از  56* نماینده مریوان درمجلس: مزد سال 

هزارتومان تعیین می کنند بدلیل آن است که شکم  036جمع می شوند وحداقل حقوق کارگران را 

 سیراز شکم گرسنه خبر ندارد.

هزارتومان می دانیم وبرهمین اساس دستمزد  622* عضو کانون شوراهای کار تهران: خط فقررا 

نفره وبیش از آن را به مخاطره می  4آینده معیشت خانوار کارگری هزارتومان درسال  022کمتراز 

 26/22/55کاروکارگر                                                                             اندازد.

 نفره . 4هزارتومانی برای خانوار 002* درجلسه کمیته های مزد کارگری تعیین شد:سبد هزینه 



ر کارخانه های واگن سازی بدلیل پرداخت نشدن بدهکاری دولت بیکار شدند بیکاری این کارگ 422* 

 02/22/55کارگران بدلیل نرسیدن تجهیزات وقطعات است.                       کاروکارگر      

 دی دارد.ای پرداخت عیدی بازنشستگان مشکل ج* تامین اجتماعی بر

ستگان پیشکسوت تهرانی عنوان شد:دولت نسبت به بازنشستگان * درمراسم تقدیر از کارگران وبازنش

کم لطفی می کند .بخش قابل توجهی از منابع این سازمان دردست دولت بلوکه شده وبتدریج به رقم 

%بودجه عمومی کل کشوراست.از بودجه ودرآمد 02هزارمیلیارد تومان می رسد که نزدیک  02

ی به بازنشستگان تامین اجتماعی قویت می کند،اعتمادشوری را تنفت سایربازنشستگان لشکری وک

 درصد خودراکه ساالنه باید درقانون بودجه درنظربگیرد ولحاظ کند.6ندارد وحتی حاضرنیست 

 ده ترین دلیل طالق درخوزستان است.* بیکاری وفقرمالی عم

انجات تولید لوله * افزایش ابتال به سرطان درخانواده شاغالن مرتبط با آزبست.افراد شاغل درکارخ

وورقه های سیمان آزبست غالبا ذرات ماده را ازطریق لباس،کفش وموی سر به منزل منتقل می کند 

 واز این روخانواده این افراد هم درمعرض خطر ابتال به سرطان پرده جنب قرار دارند.

 02/22/55اروکارگر        ک                                                                          

هزار نفراز کارگران صنعت برق درآستانه بیکاری 622* رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق: 

قراردارند.رقم بدهی های دولت به ما آنقدر سنگین شده که درصورت عدم چاره جویی واحدهای تولید 

                  04/22/55کاروکارگر                  کننده مجبور به تعطیلی خواهند بود .                          

* کمیته امداد با اشاره به اینکه این کمیته دارای بزرگترین شبکه حمایتی درکشوراست گفت: کمیته 

 امداد درهدفمند کردن یارانه ها دولت را همراهی می کند.

ان تامین اجتماعی با بحران مالی * درسال آینده بسیاری از زیر مجموعه های وزارت رفاه مانند سازم

مواجه می شوند ،بطوریکه مسووالن سازمان از هم اکنون اعالم کرده اند قادر به پرداخت حقوق 

 ومطالبات بازنشستگان وبسیاری از افراد جامعه نخواهند بود.

هزارتومان یعنی یک سوم خط 036* نماینده فالورجان درمجلس: تصور کنید که حقوق کارگری 

ماه هم دریافت نکند ببینید خانواده این کارگربخت برگشته درچه شرایطی بسرمی  0اشد وفقرب

برد.درشرایطی که درهای اقتصاد کشور به روی کاالهای خارجی بویژه از نوع بی کیفیت چینی باز 

باشد،توقع دارید یک کارفرما بتواند از عهده مخارج تولید وکارگاه ازجمله افزایش دستمزد کارگران 

ید وانبارکرده انواع محصوالت آهنی را درحجم باال تولبرآید.اکنون بسیاری ازکارخانجات ذوب آهن 

تومان  002تومان تمام شده حاضرهستند  402ی نیست.آهن انبار شده کیلویی اند اما بازار فروش

 402بفروشند اما خریداری وجود ندارد .درحال حاضرآهن فراوانی از چین وارد شده که به قیمت 

تومان عرضه می شود.به نظرمن دستهایی درکاراست تا با واردات بی رویه صنعت واشتغال 

 05/22/55کشوررا به نابودی بکشاند.                                              کاروکارگر   

 



 

 

 

 

 

 


