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قی ریورماه تاکنون به کارگرانش حقو*کارخانه زهش تولیدکننده چیلرهای جذبی وضربه ای،ازشه

نون درصورتی که ازشهریورتاک .نکرده واین امررابدلیل نداشتن نقدینگی اعالم نموده است پرداخت

ای واردشده توسط قسمت سفارشات رابفروش رسانده است.این چیلرکره 2چیلرتولیدکارخانه و7

 کارگروکارمنداداره می شود.55کارگروکارمندبودودرحال حاضربا051کارخانه درسال گذشته دارای 

اتعطیل ودست به اخراج بخش تولیدخودر،واردکردن چیلرهای کره ای ماه پیش با2کارخانه زهش از

بخش کارگرو کارمند05دازتعطیالت عیدتنها با کارگران بخش تولید زده است.شرکت اعالم کرده ،بع

کارگران فروش محصوالت کره ای خواهد کرد. ،آنهم بصورتداده خدمات پس ازفروش ادامه فعالیت

 ه کارگران اضافه برماهه خودهستند.باآمدن شب عیدبدهی شرکت ب5شرکت نگران حقوق عقب افتاده 

 کارگران فلزکار                                           د.حقوق وسنوات ،عیدی آخرسال هم خواهدبو

*کارگران کارخانه نوآوران واقع درشهرک صنعتی هشتگرد،در اداره کارکرج سرگردان هستند.این 

 011است.این کارخانه قبل ازعید کارخانه تولیدکننده وسایل چوبی آشپزخانه و وسایل اداری فلزی 

رگران اداشته که بعدازعیدامسال دست به تعدیل نیروبدلیل فروش نرفتن تولیداتش ،زده است.ککارگر

این کارخانه ازخردادماه حقوقی دریافت نکرده اند.باشکایت کارگران به اداره کارکرج به خاطراجرا 

راداره کارفزونی گرفته است.درمیان نشدن بیمه بیکاری درحق کارگران،سرگردانی کارگران د

ماه قبل 2سال سابقه واستخدام رسمی دیده می شوند.اداره کارکرج 21کارگران این کارخانه افرادی با

 درب کارخانه را پلمب کرده است.                                                       کارگران فلزکار

کارخانه ورشکست وتعطیل شده اند.کارخانه 51درسال جاری*ازخرمدره ابهرزنجان تااستان قزوین 

آسانسورسازی خرم دره،شرکت مینو،کارخانه جات تولیدموکت،فرش ماشینی ویخچال سازی قزوین 

  شهرصنعتی قزوین ازجمله این کارخانه هاهستند.                                    کارگران فلزکاردر

دسازی شهرسویزمصرباتظاهرات خیابانی علیه دیکتاتورمصر، *همبستگی کارگران کارخانه فوال

 عالم اعتصاب تازمان سرنگونی دیکتاتورمصر.احسنی مبارک و

*عضوکمیسیون اجتماعی مجلس:پرداخت یارانه نقدی افزایش دستمزدکارگران رانفی نمی کند.جدای 

امه ریزی برای افزایش طبق قانون بایدبرنپرداخت می شود،نه نقدی که به همه مردم اازپرداخت یار

دستمزدکارگران براساس تورم انجام شود.اجرای قانون هدفمندی یارانه هاوتغییر قیمت هابرای جبران 

 توان مالی مردم درنظرگرفته شده وبحث تعیین دستمزدبراساس برآوردتورم دربازارخواهدبود.

 هزارتومانی به بازنشستگان ویژه شب عید.011*اعطای کارت هدیه 

 ابیگی:دولت به افزایش حداقل دستمزدسال آینده کارگران کمک کند.*اولی



باعث افزایش نرخ بیکاری *علیرضا حیدری:آزادسازی قیمت هاواجرای قانون هدفمندی یارانه ها

بایدمنتظرافزایش واردات وقاچاق کاالهای 01نسبت به سال گذشته خواهدشد.باثابت ماندن ارزدرسال

یاست بطورچشمگیری به افزایش کارگران بیکارمنجرخواهدشد.                                        خارجی باشیم،که اجرای هردوس

 05/00/90کاروکارگر

باشد.به موجب قبض های  هزارتومان011نبایدکمتراز0001*دبیراجرایی خانه کارگرقزوین:مزدسال

برابردستمزدکنونی 2یزان برابرافزایش یافته وبایدحداقل به م0آب،هزینه آب مصرفی حداقل  جدید

 افزایش یابد.

درصدکارگران زیرخط حداقل دستمزد 50*رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور: 

 حقوق می گیرند.

حمیدحاج اسماعیلی:درحال حاضرهمه بصورت یکسان ازیارانه نقدی برخوردارمی شوندوهیچ فرقی *

اخیرتنها  سال02خ تورم افزوده شده است.دردرصدبه نر05بین غنی وفقیرنیست.درحال حاضرحداقل

دستمزد توجه شده است ونگاهی به موضوع سبدخانواروجود نداشته افزایش به نرخ تورم برای 

                                                                                                                                                                                                                 00/00/90کاروکارگر     است.تعیین خط فقراز دیگرمعیارهای تعیین حداقل دستمزدکارگران است.

 درصد افزایش یافته است.50سال گذشته 5*وزیراقتصاد:واردات کشوردر

 ماه گذشته.07مدیر دروزارت نفت درطی  251*تغییر 

 *تجمع مالباختگان تعاونی مسکن کارگران برق تهران درمقابل قوه قضاییه.

 هزارمعلم مواجه است.7شهرتهران باکمبود  *مدیرکل جدیدآموزش وپرورش تهران:

د.درتبریزساالنه درصدازکارگاه های تولیدی کفش تبریزتعطیل شدن71*رییس اتحادیه کفاشان تبریز: 

 07/00/90هزارجفت کفش دست دوز تولید می شود.                                        آرمان  51

ه گوشت زیاران به طلبکارند.باوجودآنکه مدیریت کارخانماه حقوق  21*کارگران گوشت زیاران 

غل دراین واحد تولیدی ست اما هنوزهیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات کارگران شادولت بازگشته ا

 کارگرکارخانه گوشت زیاران دراستفاده از005صورت نگرفته است.درنتیجه وضعیت پیش آمده  

 خدمات بیمه ای ودرمانی سازمان تامین اجتماعی ،دچارمشکل شده اند.

کارگردرحالت نیمه فعال بسرمی برد.این شرکت بدهی میلیاردی به بانک 211*کارخانه قارچ سینابا

 ی دارد.این واحد متعلق به بخش خصوصی است.کشاورز

اگربخواهیم نظرسازمان ملل رادرموردفقردرنظربگیریم درآمدروزی *عباس وطن پرور)کارفرما(:

درموردنحوه تعیین وپرداخت دستمزدبررسی وکارکنیم،که چرخ زندگی دیک دالررااعالم می کند.بیایی

 تمام شده هر درصد درقیمت00تا 01مزد همه مابگذرد.مشکلی بین مانیست.واینکه گفته می شود

درصدقیمت تمام شده 01کارگاه تاثیردارد،درست نیست.هم اکنون دربرخی ازشاخه های صنعتی تا 



 حداقل دستمزد مصلحت اندیشانهمتاثرازدستمزدکارگران است.شورای عالی کاربصورت ،تولیدات

 09/00/90کاروکارگر                                            را تعیین کند.             کارگران

*دفترچه های تامین اجتماعی برخی ازبیمه شدگان دراول فروردین به پایان می رسد ودرتعطیالت 

 عید تمدید نمی شود.

*مدیرمنابع انسانی ایران خودروبرکنارشد.احمدبذلی مسولیت اداره منابع انسانی ایران خودرورا به 

 عهده گرفت.

 هزارمیلیاردتومان داشته است.55مقدم:آزاد سازی یارانه هابرای دولت درآمدی معادل *مصباحی 

 21/00/90آرمان                                                                                              

 ،حسنی مبارکمردمی درمیدان التحریرقاهره تظاهراتروز82*روندسقوط دیکتاتورهای منطقه . 

 واین عاقبت همه دیکتاتورهای جهان است.دیکتاتورمصرتوسط خلق قهرمان مصربه زیرکشیده شد،

 است که روند کارگران فلزکارمانیک این اولین پیروزی مردم مصر رابه آنان تبریک گفته آرزومند

 رو به رشدانقالب مردم مصر تاتحقق یک رژیم مردمی تداوم داشته باشد.

 اتورمصر،مردم غزه به همراه مردم دیگرکشورهای منطقه ،ابرازشادمانی کردند.این دربافراردیکت*

حالی است که آدمکشان اسراییلی بیشترین ضربه راازاین انقالب خواهند خورد.اتحادیه های کارگری 

اسراییل همگام باهمه کارگران جهان این پیروزی رابه مردم مصرتبریک گفتند.کارگران درهرکجای 

ان ،برادروغمخواریکدیگرند.مصایب ومشکالتشان نیزیکی است. پیروزی کارگران برسرمایه این جه

 22/00/90کارگران فلزکار ،پیروزی همه کارگران جهان است.داری ونوکرانش درهرنقطه ازجهان 

 *وزیرکار:افزایش حقوق کارگران بعیداست.اوبااشاره به اینکه بااجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها،

 ازاقشاری هستندکه بیشترین مزایاراازاجرای این قانون می برنداظهارداشت:به واسطه جلو نکارگرا

 گیری از افزایش تورم وقیمت ها،بعیداست حقوق ودستمزد کارگران درسال آینده باالبرود.

*نامه سرگشاده کارگران فلزکارمکانیک به زحمتکشان وفعالین کارگری:باافزایش نیافتن دستمزدها 

   رسال جاری،اولین پایه برای نابودی دستاوردهای یکصدساله زحمتکشان به خصوص قانون کارد

 وقانون تامین اجتماعی،گذاشته خواهدشد. 

نفر  0یا 5*اسداله عسگراوالدی رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران وچین:ازمن  

 پولدارترهم هست.

ل صنایع نساجی:این اقدام باهدف حمایت ازتولیدصورت *تعرفه پنبه وارداتی صفرتعیین شد.مدیرک

 20/00/90گرفته است.                                                                               آرمان 

کشت یکی ازمحصوالت سنتی کشاورزی ایران برای  ،که بااین اقدامآقای اسالم پناه عنوان نمی کند-

ارزهای باارزش ته کشاورزی به خیل بیکاران می پیوندند. دشدوکشاورزان این رشهمیشه نابود خواه

برای نفتی دردست سرمایه داری انگل تجاری باواردات پنبه ازکشورهای دیگربه خصوص ترکیه 

 هرچه ثروتمندترشدنشان،عاملی است برای ازبین بردن استقالل اقتصادی ایران.      کارگران فلزکار



 ت مهم،امنیت شغلی،دستمزدو واحدهای بحران زده ازرئوس مسایل کارگری است.اولوی0*محجوب: 

همچنین حقوق ودستمزدشاغلین وکارگران بازنشسته،که مرجع تصمیم گیری آن شورای عالی کار 

قانون تامین اجتماعی ،هیات وزیران درمورد حقوق بازنشستگان تصمیم گیری  00است ومطابق ماده 

 درصدی دستمزدهادرامسال ازمسایل مطروحه است. 0.اعتراض به افزایش می کند،بررسی خواهد شد

 *واردات گوشت ومیوه همچنان ادامه دارد.

 25/00/90نفربراثرتصادفات رانندگی می میرند.          آرمان 75*هر روز

 متاسفانه برای بارچهارم وبالگ کارگران فلزکارمکانیک فیلترشد.  

اخبار وبالگ ازمجاری قانونی تهیه می شودوکلیه اظهارات این  باتوجه به این موضوع که تمامی

وبالگ درچارچوب قانون اساسی صورت می گیرد،فیلترشدن این وبالگ ازبدسلیقه گی فیلترکنندگان 

 حکایت دارد.ماهم چنان به وظایف کارگری خود ادامه خواهیم داد.            کارگران فلزکارمکانیک

افزایش حجم مبادالت اقتصادی بین دو  نفره،برای011کیه در راس هیاتی *عبداله گل رییس جمهورتر

میلیارد  01میلیارد بوده که به 01ایران با ترکیه درسال گذشته ی کشور وارد ایران شد.مبادالت تجار

 دالرافزایش خواهدیافت.

ترکیه ای این تجاربسیاری ازصنایع کشورمان بانابودی تاجرترکیه ای قابل تامل است.011اشتهای -

هستند که که باهمدستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی کاالهای جایگزین وبی کیفیت خودراوارد 

ایران می کنند.غارت ارزهای باارزش نفتی کشورمان زیرساخت های اقتصادی کشوررا با  بازار

 رگران فلزکارمکانیکتهدید روبرو ساخته است.                                                       کا

 ،زنجان ،هزارتن سیرمرغوب دراستانهای همدان010نه *ورودسیرچینی بامجوزرسمی به کشور.ساال

 مازندران تولیدمی شودکه جوابگوی نیازداخلی است.بخشی ازاین تولیدصادرمی شودوبجای آن سیر

 دبی با–کستان های وارداتی باکیفیتی نازل دربازارمصرف عرضه می شود.سیرهای چینی ازمسیرپا

درزیرکارتن های سیب وپرتقال)چراکه تعرفه واردات سیب وپرتقال اخیرا صفر شده  شگردهای جدید

 است(بطورمخفی وازطریق گمرک بندرشهید رجایی واردکشورمی شود.

 کارفرما هزارتومان.قانون کارمیگوید:010هزارتومان وحداکثر010*پرداخت عیدی کارگران حداقل

قبل ازپایان سال کاری نسبت به تامین وپرداخت عیدی کارگران خوداقدام کنند،که یان موظف هستندتا

 برابرحداقل حقوق بیشترنباشد.0کمتر وازبرابرحداقل حقوق 2میزان آن از 

*سلیمان ذاکر:الحاق ماده ای به الیحه حمایت ازخانواده که براساس آن،زنان بیوه می توانندبعداز 

 ستمری وحقوق همسرانشان باشند.قادربه دریافت م ازدواج مجدد

پس ازبررسی شرایط اقتصادی تعیین می شودودستمزد کارگران براساس 01*وزیرکار:دستمزدسال 

فته ازجانب بنده سوءتفاهم شده خواهدیافت.درمورداظهارات صورت گر قانون کارافزایش50ماده 

 است.



قراربودسهم مردم ازهزینه های درمان :طبق برنامه چهارم توسعه 01*وضعیت بیمه ودرمان درسال

 ،الباقی هزینه را پوشش دهد.اما این اتفاق نیافتادوهش یابدونظام یارانه ای وبیمه ایدرصدکا01به 

هزینه های درمان رامتحمل می شوند.البته برخی خدمات دندان درصد71الی  01مردم بطور متوسط 

زینه هایش متوجه بیماران است. حتااگر پزشکی وداروهای خارج ازشمول بیمه و....که صددرصده

شکان که اساسابیمه قبول نمی کنندنیزازمشکالت دفترچه درمانی هم داشته باشندوتازه خیل انبوه پز

 بیماران کارگری است.

 میلیارد 01یعی:باپرداخت یارانه بلیت مترو نگذاریدمتروی تهران تعطیل شود.تاکنون دولت از ب*ر

قانون هدفمند 9ه است.ماد میلیاردپرداخت کرده5/07تنها 0090مصوب سال تومان یارانه بلیت مترو،

 سازی یارانه ها،دولت راموظف کرده تاازمحل درآمدها به برخی ازسازمانها،ازجمله شهرداری ها

 20/00/90مبلغی پرداخت کند.دولت بایدبه مترو کمک کند.                                     آرمان 

قتصادی مجلس:پرداخت یارانه نقدی مشکل بیکاری وتورم راحل نمی کند.ازابتدای *عضوکمیسیون ا

 هزارمیلیارددالربه حساب مردم واریز شده که بهتر0اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون 

 با اکنون کارخانه های کشور بودبااین مقداراعتبارزیرساخت های عمرانی کشورگسترش میافت.هم

 درصدازفرصت های بالقوه ایجاد71صدی کارمی کنندواین به این معنی است که در 01ظرفیت 

 اشتغال فعال نیست.

تومان خواهدشد.یعنی  075*اگردولت یارانه های مترو راپرداخت نکند،قیمت بلیت تک سفره مترو

 برابرقیمت کنونی.0

 بهداشت افزایش یافته ،هزینه های وزارت میلیاردتومان 0111یرقیمت آب،برق،گازوبنزین حدود*باتغی

 اره بیمارستانهاومراکزبهداشتی ودرمانی نداشته باشیم.ینه هابایدجبران شودتامشکلی درادکه این هز

 البته این جبران هزینه هابایدازجیب مبارک زحمتکشان باشد.-

 باک های بنزین خودررو خودرا بایک دالرپرمی کنند. *مردم ونزوئال

 عملکرد دولت درانجام تعهداتش دربخش کشاورزی بعدازا انتقاداز*عضوکمیسیون کشاورزی مجلس ب

اجرای قانون هدفمندی یارانه هاگفت:باالرفتن قیمت مرغ وتخم مرغ درسال آتی یکی ازپیامدهای 
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جهانی می شود، باید دستمزد  قیمت ها هدفمندسازی یارانه ها اگربا

 زحمتکشان نیز جهانی شود.

مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل، برادران و 

 کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد. خواهران

تحریم خرید کاالهای خارجی ، مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری 

 وابسته به سرمایه داری جهانی است.

اعضای منصوراسالو،ابراهیم مددی،رضاشهابی،غالمرضاغالمحسینی،

اتوبوسرانی تهران ورضارخشان رییس سندیکای کارگران شرکت واحد

 یات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رااز زندان آزاد کنید.ه

علی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی،هادی کبیری،حسین کریمی سبزواری، 

حسن کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی، 

دحیدری مهر،ازاعضای سندیکای قربان علیپور،فریدون نیکوفر،محم

فر وجلیل احمدی ازکارگران کارگران نیشکرهفت تپه و بهروزنیکو

   نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.

   کارگران فلزکارمکانیک                         


