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فلزکار درج پیام باتوجه به اخبارکارگری یک ماهه گذشته وگزارشات کارگری که دراین شماره ازنشریه 

گردیده است،تیغ اخراج وبیکاری وتعطیلی واحدهای تولیدی بیشترین اخبارکارگری را دربرمی گیرد .به 

کارگران معادن ذغال سنگ زمستان یورت  –کارگرکارخانه پاکشومای کرج  5اخراج » عنوان نمونه

کارگرکاغذسازی کارون که به 022اخراج  -استان گلستان بدون دریافت چندماه حقوق خود اخراج شدند

کارگر کارخانه قنداهوازبرای مطالبات 52 –بخش خصوصی واگذارشده بود،درمقابل شرکت تجمع کردند 

 رگران فلزکارمکانیک ازمنطقه آزاد عسلویه ودراخبارکارگری که توسط کا«ماهه خودتجمع کردند05

ماهه حقوق کارگران ، 3کنگان برایمان فرستاده می شود اخراج کارگران وعقب افتادن بطورمتوسط 

شرکت مهندسی تارا که زیرمجموعه ».به آخرین خبری که بدست ما رسیده توجه کنید:امری عادی است

کارگرخود رااخراج کرد بدون اینکه تسویه 05د تعدا 02/02/90شرکت پتروپارس ایرانیان است در 

حسابی درکارباشد.به کارگران گفته شده شماره حسابی رابه شرکت بدهید تاهرموقع که پول داشتیم 

برایتان روانه کنیم.بادیدن این اوضاع دیگرکارگران ازجمله کارگران ریگر،نقشه بردار وکلیه کارگران 

به شرکت پتروپارس ایرانیان مراجعه کردند.پتروپارس ایرانیان  نفرهستند،اعتصاب کردند.کارگران52که 

 می گوید کلیه طلب های شرکت مهندسی تارا ازجمله حقوق کارگران را پرداخت کرده ایم وآنان طلبی از

د وبه دیگرکارگران هم نفر اخراجی راتسویه کر05ما ندارند.بهرحال شرکت پتروپارس ایرانیان حقوق 

 به سر0/00/90ماه حقوق شما را پرداخت کنیم.کارگران در0هیم تایک هفته دیگرقول می دگفته شده :

اینکه نان کارگران ودستمزدهایشان بازیچه عده ای افراد بی مسولیت «کارخودبا وعده داده شده رفتند

 یب رسید ومناطق آزادتجاری راومصوبه ای درمجلس به تص 4339قرارگرفته بی دلیل نیست.درسال 

 ن بود.نتیجه این کار ران کارخارج کردند که یکی از زیان بارترین تصمیمات علیه کارگراازشمول قانو

وبه هیچ ونه حقوق کارگران راباال می کشند امروز مشاهده می کنیم که شرکت های پیمانکاری چگ

نهادی نیزپاسخگو نیستند.همین بی حقوقی راشما می توانید دراصالحیه قانون کارکه به مجلس برای 

تا  تصویب داده شده ببینیم.برای اینکه مستندحرف زده باشیم خبری راازخبرگزاری ایلنا نقل می کنیم

مطالبات کارگران پیمانی پتروشیمی »ازاجرایی شدن اصالحیه قانون کار مشتی نمونه خروارباشد

مبلغ  تصاعدی بودن -0نداشتن امکانات درمانی  -0عدم پرداخت بدی آب وهوا وحق جذب  -0ماهشهر: 

 نبود حق بازنشستگی.شرکت های پیمانکاری و وزارت نفت ازبسته شدن قراردادهای دایمی -4مالیات 

کارگران پتروشیمی تبریز می گویند: وعده های مسوولین  مانع می شوند.بین کارگران وپتروشیمی را 

لتی ،استخدام مقرر شده بودتاکلیه شرکت های دوکه این کارخانه براجرایی کردن مصوب هیات دولت 

متاسفانه به دلیل ،پیمانکاری رااز دستورکارخود حذف کنند وباکارکنان خود قراردادمستقیم امضاکنند 

دستوری صادرکرد وبرای مدیریت پتروشیمی ارسال نمود مبنی  00/00/92در که تخلف وزارت نفت 

رصنعت نفت داشته سال سابقه کار د02براینکه تنهاکارکنانی که عالوه برمدرک تحصیلی دیپلم، 

ویاکسانی که عالوه برداشتن یکسال سابقه کار،حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند،قراردادمستقیم 

درصد شامل این دستورنمی باشندوباید 72کارگر پتروشیمی تبریز  0522منعقد می شود.بااین دستوراز

پتروشیی های بندرامام،تبریز،ماهشهر بااین شرایط اغلب کارگران  «درشرکت های پیمانکارباقی بمانند.



سال سابقه دارندوزیردیپلم 41فاقدشرایط گفته شده ازجمله مدرک تحصیلی دیپلم وفوق دیپلم وکمتراز 

برمشکالت ،که درصورت تصویب اصالحیه قانون کارجدید هستند.این بخشی ازمشکالت کارگران است

 .کارگران خواهدافزود.

 میلیون دالر884واردات »ماروصنعت وکشاورزی مارامی فشارد.بی واردات همچنان گلوی اقتصاد

 ودرپی آن گرانی است که سفره های کارگران و«میلیون دالرپوشاک 05میلیون دالر خودرو،726برنج،

هندی  خبرگزاری فارس: قیمت کاالهای اساسی مانند برنج»مزدبگیران راهر روزبی رنگترمی کند.

درصد  82هزارتومان،روغن مایع الدن 05تا 00کیلویی 5نایاب،روغن نباتی تومان، روغن نباتی  0722

 4هزارتومان ،پودرشوینده افزایش هزارتومانی داشته وچای افزایش 6افزایش قیمت یافته،برنج ایرانی 

 درصد، 11درصد هزینه های پستی 14درهمین راستا شهریه مهدکودک ها«هزارتومانی پیداکرده است.

درصدی قیمت مسکن که 31راجعه به دندان پزشکی راکاهش داده است.وافزایش وهمچنین گرانی م

 دارد:شریک دیگری  درافزایش گرانی  امان مردم رادرتهران بریده است.اماسرمایه داری انگل تجاری

 هته شده ازجمله واردات برنج ازس: تصمیم درکارگروه تنظیم بازارگرفقاسم نوده فراهانی می گوید»

مدیرعامل سازمان حمایت ازمصرف کننده هاوتولید کننده ها می گوید:هیچ گونه  –د کشور غیرازهن

کمبودی کاالیی درکشور نیست، افزایش قیمت هامنطقی است ومردم بایدافزایش قیمت منطقی وغیرمنطقی 

ما می پرسیم آیا مسولین نباید درک کنند که درآمدطبقه زحمتکش طاقت چنین افزایش «رادرک کنند

 هزارتومان برآورد341اندارد؟شورای عالی کار با چه منطقی حقوق کارگران رادرسال جاری قیمتی ر

شورای عالی کارموظف است هرساله حداقل دستمزد : 94کرده است؟ مطابق قانون کار فعلی ماده 

 -1نرخ تورم که ازطرف بانک مرکزی اعالم می شود  -4معیارمعین کند: 1کارگران رابراساس 

آیا  نفره راتامین کند. 9وار،یعنی افزایش دستمزد باید درحدی باشد که زندگی خانواده ی سبدهزینه خان

هزارتومان دستمزد زندگی چند روزیک خانواده کارگری راتامین میکند؟  341درصدی 01باتورم حداقل 

چنین  آقای وزیر، آقایان وکال،مسولین دولتی شما بااین حقوق چند روز از زندگیتان تامین می شود که

 فقط برای کارگران خوب است؟تدریجی مرگ بااین دستمزد آیا تصمیماتی را برای کارگران اتخاذمی کنید.

آنچه راکه کارگران فلزکارمکانیک بارها وبارها تاکید کرده اند وامروز به وضوح مشاهده می کنیم 

وتصمیم گیری درشرایط نداشتن سندیکاهای کارگری است که جان پناه کارگران وابزاراعمال قدرت 

 زندانشان چنین بازیچه سودجویان قرارنگیرد.   ر.تا نان وجان فاست بحرانی


