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*ضرر051تومانی دامپروران درتولیدهرلیترشیر،بدلیل هزینه 011تومانی تولیدشیروخرید051تومانی
هرلیترتوسط دولت.
*بدلیل افزایش قیمت گازدرپی هدفمندشدن یارانه ها011،واحدنان سنتی درتهران تعطیل شدند.
اگرهرنانوایی تنها0کارگرداشته باشد0011خانواده درمعرض فقروبیکاری قرارگرفته اند.کارگرفلزکار
*درفروردین ماه سال جاری 0/8میلیارد دالرصادرات و0/7میلیارد دالرواردات داشتیم،که نسبت به
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سال گذشته 08/0درصد افزایش داشته است.
باهر011هزاردالرواردات یک شؽل ازبین می رود.این هم یکی دیگرازنتایج هدفمندی یارانه هایعنی  9111شؽل طبق آمارفوق ازبین رفته وهمین میزان به بیکاران کشورافزوده شده .کارگرفلزکار
*اخراج 7کارگررسمی شرکت صنعتی مهرآبادکه سابقه کاری  01تا 00ساله دارندوحتا یکنفرهم
عضوشورای اسالمی است.طبق ماده 08قانون کار ،این عضوشورا باید مصونیت داشته باشد.این
شرکت درسال80به بخش خصوصی واگذارشده که طی این سالهاتعدادکارگرانش از  001به 71
نفرکاهش پیداکرده است.
*ابوالقاسم سرحدی زاده وزیرکارسابق :دیگرچیزی ازقانون کارباقی نمانده است.تامین معاش امروز
بر همه خواسته های مزدبگیران اولویت دارد.
*کمالی وزیرسابق کار:کارفرمایان ازهمان ابتداباقانون کارمخالؾ بودند.دولت هاهمیشه خود کار
فرمایان بزرگ بودندبه همین دلیل دربرابرقانون کارایستاده اندومخالؾ اجرای آن هستند.وقتی به شهر
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صنعتی کاوه نگاه می کنی،دلت میگیردچون تقریبانیمه تعطیل شده است.
* دوستعلی معاون وزیرکار:کارگروکارفرمادرمقابل هم نیستند.
 چه خوابی برای کارگران دیده اید،راستش رابگویید!!!!!*نماینده بروجرددرمجلس:حداقل دستمزد کارگران بایداصالح شود.
*نایب رییس شورای شهرارومیه:مسولین نبایدبه تجمعات کارگری باحاشیه سیاسی نگاه کنند.
کاروکارگر91/0/00

*محجوب:نباید ازمعاش کارگران ؼافل شد.مابایدبصورت متمرکزامسال به مساله بیمه بیکاری
شرق91/0/0
بپردازیم.
*اقدام خودسرانه افزایش  07درصدی تعرفه پزشکان.
*علی اکبرخبازهارییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی:دریافت فرانشیزدرمراکزملکی راجایزنمی
دانیم.صندوق تامین اجتماعی طبق نص صریح قانون موظؾ است که هزینه های درمان کارگران را
ازنخستین روزی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارمی گیرند،رابه عهده بگیرد.
*عدم ایمنی درکارگاه های بلوارسرفرازان مشهدکه باعث کشته شدن 0کارگر گردید،توسط کارشناسان
نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تاییدگردید.
*وزارت مسکن:گزارش مرکزآمارازافزایش 00/0درصدی اجاره مسکن نسبت به سال قبل خبرداد.
*افزایش  8درصدی حقوق کارمندان دولت.
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*قدیمی ترین کارخانه خوزستان درمعرض تعطیلی.بعدازواگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به
بخش خصوصی ،تعدادکارکنان آن به شدت کاهش یافت ودرحال حاضرمدیران کارخانه قادربه
پرداخت حقوق کارگران نیستند.بعدازاجرای هدفمندکردن یارانه ها وضعیت این کارخانه بسیار بدتر
گردید .بااین رونداین کارخانه بزودی تعطیل خواهدشد.
*براساس آمارمقدماتی کشوردرسال 89میزان واردات میوه به کشورازمرز000میلیون دالرگذشت.
 -بااین حساب  0001کشاورز به خیل بیکاران ایران پیوستند.
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*رییس کمیسیون اقتصادکالن اتاق بازرگانی00/5:میلیون ایرانی درفقربسرمی برند.
*مشاورمدیرعامل شیرپگاه :برخی ازتولیدکنندگان شیرازتوزیع شیریارانه ای درتعدادی از استانها
خوداری کرده واین روندباعث صدمه به سالمت جامعه می شود.پس ازهدفمندی یارانه ها بسیاری از
دامداران ترجیح می دهنددامهای شیری خودرابرای سالخی به کشتارگاه بفرستند.دولت باید تکلیؾ
دامداران رابرای اختصاص  081میلیاردتومان یارانه شیرتعیین کندودرصورتی که یارانه تصویب شده
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رانمی دهد،بطورواضح اعالم کند.
* خبرگذاری ایلنا:به دعوت بخش خصوصی آمریکا،هیاتی شانزده نفره ازبخش خصوصی ایران به
منظورشرکت دراجالس سه روزه فتورالیاعازم کانزاس سیتی می شوند.دراین اجالس اقتصادی
 811هیات تجاری از01کشوردنیا حضوردارندومی تواند زمینه خوبی برای بخش خصوصی ایران
در راستای توسعه صادرات وتعامالت بین المللی باشد.درهیات ایرانی،خبرگانی دررشته های مختلؾ
صنعتی وپولی-مالی نظیرلوازم خانگی،پولی،موادشیمیایی،وموادؼذایی حضوردارند.این اجالس به
منظورپیداکردن طرؾ های تجاری جهت یافتن راهکاربرای مبادالت اقتصادی کوچک وبزرگ
بازرگانی ،تسهیالت مالی وترویج واتحادمالی اقتصادی وتکنولوژی ها و رشدتجارت بین المللی
برگزار می شود.

 این اجالس جهت یافتن راهکار سرمایه داران ایرانی وخارجی برای چپاول بهترکارگران وزحمتکشان کشورهایشان برگزارگردیده ونشانگراتحادمالی واقتصادی سرمایه داری انگل تجاری
کارگران فلزکارمکانیک
ایران با همکاران خارجی اش برای دست اندازی به ثروت ملی ماست.
*کارخانه خودروسازی کرمان خودرو درحال رکودبسربرده وتعدادی ازکارکنان خودرادرسال جاری
تمدیدقراردادنکرده است.ازدالیل اصلی رکوددرکرمان خودرومی توان به تحریم اقتصادی،تهیه نشدن
کارگران فلزکارمکانیک
قطعات وافزایش قیمت سوخت وبرق نام برد.
*نهاوندیان رییس اتاق ایران 011 :کارخانه تولیدآب معدنی بدلیل عدم تولیدوعرضه موادپی.ا.تی از
طرؾ کارخانه های پتروشیمی درآستانه تعطیلی قراردارند.
*تجمع کارگران ریسندگی کاشان به رؼم اینکه 00ماه معوقه طلب داشته اندوهفته ای  01هزارتومان
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پرداخت می شد،که درحال حاضرقطع گردیده است.

بازهم وبالگ کارگران فلزکارمکانیک فیلترشد.
متن روی وبالگ چنین است:این وبالگ بدستورکارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه مسدودشده
است،لطفاجهت اطالع ازمسدودسازی ورفع آن لطفاباآدرس  FILLTER@dci.irتماس بگیرید.
وماطی یادداشتی چنین نوشتیم:مدیریت محترم کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه لطفادالیل
فیلترشدن وبالگ کارگران فلزکارمکانیک رابه آدرس www.flelezkar4.blogfa.com:رابه ما
باسپاس کارگران فلزکارمکانیک 91/0/00
اطالع دهید.
تا 09/3/81هنوزهیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.

* چهارمین پیش نویس اصالح قانون کاردرهفته جاری دردولت نهایی می شود.
*خبازنماینده مجلس :تورم به01تا51درصدمی رسد.
* تعرفه گازخانگی به 001تومان افزایش یافت.
* روابط مافیایی مانع ازتوقؾ واردات بی رویه.
* سلطان انار،ؼالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی مشهدشد.
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* معاون وزیربازرگانی ازگران شدن روؼن00درصد،پودرشوینده01درصد،موادشوینده9درصد،وکره
09درصدخبرداد.
*ذوالقدرنماینده مجلس 91 :درصدپرتقال های وارداتی اسراییلی هستند.
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* قیمت گازخانگی از71تومان به  001تومان افزایش یافت که رشد70درصدی رانشان می دهد.قیمت
گازدربخش کشاورزی ودامپروری از 01تومان به011تومان رسیده است.

* بنابراظهارات معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران80 :درصد طالق های کشور درسال85
توافقی بوده است.
* رییس اتاق ایران :دورقمی شدن نرخ تورم،انعکاس کاهش قدرت پول ملی است.
*م دیرکل اموردستگاههای اقتصادی وپیشگیری ستادمبارزه باقاچاق کاال وارزگفت:طبق آخرین بر
آورد ستادساالنه 00/0میلیارددالرکاالبه کشورقاچاق می شود.
 باتوجه به هر011هزاردالرواردات ،یک شؽل ازبین می رودبااین آمارقاچاق کاال 000 ،هزار نفرشؽل شان راازدست داده اند.
* مشاوروزیرکار:ایجادحداقل یک میلیون شؽل بااجرای نظام استادشاگردی.اکنون بیش از0میلیون
واحدصنفی درکشوروجود داردکه اگرفقط 01درصدآنهایک شاگردبگیرند،قریب یک میلیون شؽل ایجاد
خواهدشد.
 دنیابه سمت مکانیزه کردن وارتقای تکنولوژی است معاون وزیربه فکرافزایش شاگردمؽازه است.کارگرفلزکار
*قیمت گوشت /0درصدوگوشت مرغ0/0درصدافزایش یافت.
*ایران بهشت واردکنندگان فوالد.دبیرانجمن فوالدایران گفت:واردکنندگان نه تنها هیچ مانعی برای
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ورود هرفوالدی به کشورندارند،بلکه ازتسهیالت بانکی هم برخوردارمی شوند.
* رییس اتحادیه کشوری بنکداران موادؼذایی ازافزایش 9تا00درصدی 71درصدموادؼذایی ازاول
خردادخبرداد.
* بانک مرکزی:رشد  0درصدی شاخص بهای مسکن اجاره ای.
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* محسن رضایی08 :میلیون برای 71میلیون کارمی کنند.
*وزیربازرگانی:نمی توان باگرانی برخی کاالها مقابله کردومانمی توانیم برای اقشارآسیب پذیرکاری
کنیم.
 اگرشماباداشتن نیروی های نظامی وانتظامی نمی توانیدکاری کنید زحمتکشان ایرا ن چه کنند؟چهکارگران فلزکار
کسی بایدباگرانی ا فسارگسیخته که دودش به چشم مردم می رودمقابله کند؟
* دوبرابرشدن قیمت بلیت اتوبوس درمشهد.
* بازنشستگان آموزش وپرورش درتهران هنوزحقوق نگرفته اند.
 -آقای وزیرشماچطور؟؟؟

کارگرفلزکار

* بانک مرکزی:حذؾ 701هزارشؽل دربخش کشاورزی.
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* دریافت پول ازدانش آموزان به بهانه گرانی آب وبرق.برخی مدارس به بهانه باالبودن هزینه های
آب وبرق وگاز وتلفن مدارس،تحویل کارت ورودبه جلسه رامنوط به پرداخت مبلؽی باعنوان کمک
هزینه ازسوی دانش آموزان کرده اند.درمناطق جنوبی تهران،معموال خانواده هاوضع مالی مناسبی
نداشته واولیا ی دانش آموزان به کارگری مشؽولندوتامین نیازهای حداقل زندگی واقعابرای آنها کاری
دشواراست.مدارس این مناطق درزمان امتحانات باگرونگه داشتن کارت ورودبه جلسه به بهانه های
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مختلؾ ازدانش آموزپول می گیرند.
 باتوجه به ناآرامی هاوتظاهرات مردم علیه دولت بشاراسدوبرخوردؼیرانسانی بااین تظاهرات کهحدود یک هزارکشته وهزاران زخمی وصدهازندانی وکوچ مردم به سمت اردن ولبنان رادر برداشته،
م تاسفانه فرزندان کارگران وزحمتکشان بیشترین صدمه راازاین برخوردها دیده اند .کارگران فلزکار
مکانیک ازخواسته های به حق مردم سوریه بخصوص آزادیهای سیاسی ومدنی حمایت می کند.
* تبلیػ برای بی ارزش نشان دادن پول ملی .جهرمی وزیرکارسابق درنشست خبری دربانک صادرات
گفت :طالپس اندازکنید.
 برای سرمایه داری انگل تجاری جزسودهیچ ارزش دیگری قابل احترام نیست .حتا اگرنابودی پولکارگر فلزکار
ملی و اقتصادملی باشد.
* سرپرست کمیته امداد:افزایش زنان سرپرست خانواربه مرزهشداررسیده است.این خطربایدبرای
مسووالن به عنوان یک زنگ خطری باشد،چراکه تاچندسال آینده آمارزنان سرپرست خانواربااین
سیاست هابه بیش از5میلیون نفرمی رسد.
* 05زندان درکشوردرحال ساخت است.
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* نا مه انتقادی کارخانه داران مهم کشوربه احمدی نژاد،درباره نحوه پرداخت یارانه هاوتعطیلی
کارخانه ها.
* قیمت آپارتمان :نازی آباد متری0/9میلیون تومان.
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* ایران درسوگ ورزشکار مردمی ومیهن دوست.بامرگ ناصرحجازی جامعه ورزشی یکی از
برجسته ترین چهره های خودراازدست داد.اعتبارومحبوبیت ناصرحجازی نه بخاطرخدماتش به
ورزش کشوربلکه بدلیل مردم دوستی ومیهن پر ستی اوست.نگاهی به آخرین مصاحبه اوتاییدی برگفته
های ماست.ناصرحجازی درارتباط بابرنامه هدفمندی یارانه هاگفته بود:به من می گویندعصبانی نشوم
،مگربی ؼیرتم.وقتی درد ومشکالت مردم رابه چشم می بینم بابی تفاوتی ازکنارآن بگذرم.آمده اندو
یارانه ها راقالب کرده اند.زندگی مردم بهترنشده،بدترهم شده است.دولت می گویدچهل هزارتومان در
ماه به مردم کمک می کنیم،مگرمردم گداهستند؟مردم ایران روی گنج خوابیده اند.دولت بایدخدمت کند
و زحمت ودسترنج مردم را دو دستی تقدیم آنهانماید.اگرمردم عادی شرایط امروزمن را داشتندوبایک
بیماری پرهزینه روبرو شوندچه بایدبکنند؟بروندبمیرند؟آخریک کارگرساده که ماهی چهارصد هزار
تومان حقوق می گیرد،چطورزندگی کند؟نتیجه اش می شود:فقر،وفقریعنی فساد،فحشا،طالق.

اینگونه اندیشیدن وزندگی کردن بودکه ناصرحجازی رامحبوب مردم ایران ساخت.اوهمیشه وهمواره
درکنارمردم وهمراه آنان زیست.کارگران فلزکارمکانیک درگذشت فرزندواقعی خلق رابه مردم ایران
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تسلیت میگوید.
*بازهم نقص فنی ورعایت نشدن اصول ایمنی درپاالیشگاه آبادان منجربه مرگ 8کارگروزخمی شدن
تعدادی ازکارگران انجامید.باتوجه به هشدارهای مکررکارگران فلزکارمکانیک بعدازحادثه معدن
راور کرمان،متاسفانه گوش شنوایی دروزارت کارپیدانمی شود.بارهاتذکرداده ایم که عدم تحرک الزم
دربخش بازرسی وایمنی وزات کارمنجربه بروزسوانح این چنینی می گردد.چنانچه بخش بازرسی و
ایمنی وزارت کارفعال نگرددوبه وظایؾ خودعمل نکند،بازهم سهل انگاری سودجویی پیمانکاران
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جان کارگران را به مخاطره خواهدانداخت.
*اکبرترکان 051 :میلیارددالر واردات،تیرخالص به تولید واقتصاد است.
*افزایش حقوق کارمندان تاسقؾ 01درصد.
 تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی  00درصد برای سال گذشته ،افزایش حقوق کارمندان 0درصدکمترازتورم سال گذشته ،برای حقوق امسال!!!!!
* وزیرمسکن  :آنقدرخانه ساخته ایم که روی دستمان مانده!!!!.
*قائم مقام وزارت بازرگانی:قیمت برخی کاالهای اساسی کاهش یافته است!!!!
* وا ردات بی رویه محصوالت کشاورزی ادامه دارد.درحالی که کشت پیاز درکشوربه اندازه نیاز
انجام می شود،اماواردات بی رویه به بازارشهرهای زیرکشت این محصول رادربرگرفته است.
*کاهش ازدواج وافزایش طالق درکشور.
*کاهش سن اعتیادوظهورشیوه های جدید استعمال موادمخدر.

فرهنگ آشتی 91/0/8

*بیش از 01تعاونی مسک ن باارسال نامه ای به یکی ازرسانه هاازوزیر مسکن خواسته اندخانه های
ساخته شده که روی دست این وزارت خانه مانده است رابه آنهاتحویل دهند،چراکه ماههاست منتظر
تکمیل خانه های خودهستند.
*کارگران قنداهواز7ماه حقوق معوقه طلب دارندو011کارگرآن بالتکلیؾ.این درحالی است که شرکت
قند دزفول نیزتعطیل است ومواداولیه که بیشترنیشکراست دراین استان به وفوریافت می شود.
* تعطیلی نیروگاههای هسته ای آلمان تاسال0100بدلیل عواقب زیست محیطی وجلوگیری ازحوادث
آرمان 91/0/01
هسته ای چون ژاپن ومعضل دفن زباله های هسته ای .
* تظاهرات زحمتکشان دراسپانیا،فرانسه،یونان علیه فساداداری،بیکاری وفقرکه به دستورصندوق بین
المللی پول به کلیه کشورها دیکته شده است.کارگران دراین تظاهرات می گویند:مانبایدتاوان اشتباهات
سیاست مداران سرمایه داری را بدهیم.

* درموسسه آموزشی قلم چی کلیه اضافه کاری ها لؽوگردید.

کارگران فلزکارمکانیک

* مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:اگرنسبت به واردات بی رویه تراکتورچینی وهندی
چاره ای اندیشیده نشود،نه تنهابخش اشتؽال استان بلکه بسیاری ازقطعه سازان موردتهدیدقرارمی
گیرند.این واردات باتعرفه صفرونبودخدمات پس ازفروش،عدم دسترسی به قطعات یدکی،مصرؾ
سوخت باال به بازارعرضه می گردد.
* درحال حاضربیش از00میلیون و 000نفردرسراسرکشورزیرپوشش تامین اجتماعی هستند.
* عضوشورای عالی کار :بایدبهترین مزایا برای کارگران رادرقالب قانون گنجاند.ارایه هرگونه
خدماتی نظیرسهام عدالت،کارتهای خریداعتباری به کارگران تاثیرمقطعی برمعیشت آنان دارد.تمامی
کاروکارگر 91/0/01
مزایا بایددرقالب قانون گنجانده شود.
* از 00صفحه روزنامه کاروکارگر،تنها نیم صفحه به اخبارکارگری تعلق دارد.سهم آگهی دراین
روزنامه 0/5صفحه،ورزشی نیم صفحه،سیاسی0/5صفحه،مسایل اجتماعی 0/5صفحه اختصاص
دارد.سهم زحمتکشان ایران که  81درصدجامعه راتشکیل می دهنداز روزنامه ای که بایدبه مسایل آنان
بپردازد 0درصد است.روزنامه کاروکارگربدلیل سیاست های درپیش رو مجبورگردیده است برای
ماندن درصحنه روزنامه نگاری ازوظیفه ملی وکارگری خودچشم پوشی کند.آیا اخبارکارگری
ایران71میلیونی نیم صفحه است؟؟
*نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس:بیش از0/5میلیون نفردرسال براثرهزینه های درمان فقیرمی
شوند.درقانون برنامه توسعه چهارم ،دولت موظؾ شده بودتعدادافرادی که براثرهزینه های درمانی
برای همیشه به زیرخط فقرمی روند رااز 0درصدزمان شروع برنامه به زیریک درصدبرساند.اکنون
نه تنهااین جمعیت کاهش نیافته،بلکه افزایش هم یافته واکنون ساالنه بین 5تا0درصدجمعیت کشور
براثر پرداخت هزینه های گزاؾ درمان برای همیشه به زیرخط فقرمی روندومجبورندبرای تامین این
هزینه ها وسایل زندگی خودرابفروشند.
*یک وزارت مقام بازرگانی:تخم مرغ شانه ای0111تومان وشکر0511تومانی گران فروشی است.
* واردات گوشت هم اکنون بیش ازنیازداخلی است.

آرمان 91/0/00

عزت اله سحابی ازسیاسیون دوران حکومت ملی دکترمصدق وزندانی رژیم شاه وفعال اجتماعی
درگذشت.اوکه همواره درطول عمرخودبرای آزادی واستقالل ایران عزیز مبارزه کرده بود،بعداز
سقوط رژیم شاه،عضوشورای انقالب،نمایندگی مجلس وعضودولت موقت نیزبود.اودر80سال زندگی،
سالیان متمادی رادرپشت میله های زندان بسربردوتاآخرین روز زندگیش منادی آزادی واستقالل و
سربلندی ایران بود.درگذشت این مبارز راه آزادی رابه همه زحمتکشان ایران تسلیت می گوییم.
راه ویادش پرافتخاروپر رهروباد
* ایران درمصرؾ شیرپایین تراز سنگال است.

کارگران فلزکارمکانیک 91/0/00

* بانک مرکزی:افزایش نرخ تورم درپایان اردیبهشت به 00/0درصدرسید.
* بدهی  971میلیاردی دولت به تولیدکنندگان خصوصی برق.
*سهل انگاری علت اصلی حادثه پاالیشگاه آبادان .قره خانی:براساس نظرمسووالن این پاالیشگاه
واگذاری برخی ازفعالیت های این پاالیشگاه به نیروی انسانی باتوجه به وجودسیستم های خودکاریکی
ازعلت های اصلی این حادثه است.به نظرمی رسدبرخی اهمال کاریهاوکم کاری هاعلت اصلی این
آرمان91/0/00
اتفاق بوده است.
 البته آقای قره خانی به صورت شفاؾ اعالم نمی کنندکه صرفه جویی درپرداخت هزینه هاوسودجویی عامل اصلی کشته شدن یک کارگروآتش سوزی درپاالیشگاه آبادان است،وچه کسی باید
کارگران فلزکارمکانیک
جوابگوی خانواده های این عزیزان باشد؟؟
* هاله سحابی فرزندعزت اله سحابی درمراسم تشییع پیکرپدرش درگذشت.درگذشت این فرزندنیک
پدر وکشورراتسلیت گفته،فقدان فرزندآزادیخواه خودرا باتالش های پرثمر زحمتکشان درراستای
کارگران فلزکارمکانیک
آزادی،استقالل وعدالت اجتماعی جبران خواهیم نمود.
* بحران گردوؼبار درؼرب وشمال ؼرب کشور.ریزگردهای عراقی درسردشت،ایالم وشهرستانهای
مختلؾ کردستان،زحمتکشان این مناطق رااسیرخودکرده اند.این ریزگردهاباعث بیماری های ریوی
وقلبی می شوند.این ریزگردهاحتا واردخون شده وبصورت معلق باعث بیماری قلبی می شوند.
کارگران فلزکارمکانیک
*تهران 081تا011هزاربیکاردارد!!!!!!
*قیمت برق 5برابرگران ترازپارسال می شود.
*اخراج  051کارگرمعدن طالی آق دره بدلیل خرابی دستگاه چرخ دنده معدن.کارفرما بااین کارگران
به صورت شش ماهه قراردادبسته است،واین درحالی است که بیمه(بیکاری) به کارگرانی اختصاص
می یابدکه یکسال قراردادکاری داشته باشند.
*رییس جامعه معلوالن :مستمری 01هزارتومانی جوابگوی هزینه های معلوالن نیست.
آرمان 91/0/00
*منوچهر ؼروی وجمعی ازمدیران اسبق ایران خودروازدوشنبه دربازداشت بسرمی برند.آنان به اتهام
آرمان 91/0/07
جعل وخیانت درامانت دستگیرشده اند.
*درپی واگ ذاری تنظیم بازاربه اصناؾ،معاون وزیربازرگانی اعالم کرد:دیگرقیمت گذاری دولتی
نداریم.
 -یعنی گوشت راسپرده ایم به دست گرگ.

کارگرفلزکار

* رییس بانک مرکزی :باعرضه مناسب ارز وکاهش قیمت آن ،به سمت تک نرخی شدن ارزپیش می
رویم.
*  01درصدازبیمارستانهای کشورنیازبه بازسازی دارد.

کاروکارگر 91/0/07

منصوراسالودیشب اززندان گوهردشت کرج آزادوبه مرخصی آمد.آزادی منصوراسالوکارگرسندیکای
شرکت اتوبوسرانی واحد رااز زندان به آغوش سندیکای کارگران شرکت واحد تبریک گفته
امیدوا ریم با تالش کارگران سندیکایی ایران وجهان دیگرزندانیان کارگری ازجمله ابراهیم مددی
کارگران فلزکارمکانیک 09/3/81
ورضاشهابی ورضارخشان نیزبزودی آزادشوند.
آزادی منصوراسالوپس ازفشارهای اتحادیه های بین المللی کارگری وسازمان های جهانی حقوق
بشری وا نتقادهای تشکل های کارگری درایران به ویژه سندیکای کارگران شرکت واحد،درسالیان
اخیرصورت گرفت.دیویدکاکرافت دبیر کل فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل ونقل با
ابراز خوشحالی خودوتمامی اعضای این اتحادیه بین المللی کارگری آزادی منصوراسالو رابه عنوان
یک روز تاریخی برای مردم ایران توصیؾ کرد.اوگفت:البته هنوزشرایط آزادی موقت منصوربرای
ماروشن نیست،زیرامعلوم نیست که بدون قیدوشرط آزادشده یانه؟؟اما به هرحال اوتحت برخی
محدودیت ها قراردارد.این آزادی درشرایطی صورت گرفت که جمهوری اسالمی سال گذشته به
سازمان بین المللی کار قول داده بود که اورا درمدت چندروزآزادخواهدکرد،امااین قول یکسال طول
کشید.در روزهای اخیرتماسی میان نمایندگان جمهوری اسالمی وسازمان بین المللی کاردر مورد
منصوراسالوصورت گرفته بود.کاکرافت می گوید:منصوراسالوهرگزنبایدزندانی می شد.ما انتظار
عفو اورانداریم،زیرااوکاری نکرده است که مقام های ایرانی بخواهنداوراعفوکنند.درعین حال اعالم
چنین موضوعی به این معناست که گویااوکارخالؾ قانون انجام داده است.تنها کاری که اوانجام داده
است حمایت ازتالش کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای برخورداری اززندگی بهتر
است،این موضوع ارتباطی باسیاست وجمهوری اسالمی ندارد.منصورکاری را انجام داده است که
تمام کارگران جهان انجام می دهند.کاکرافت ادامه داد:فعاالن ورهبران سندیکایی ایران باید بتوانند
وظایؾ سندیکایی خودرا انجام دهند.مابه کمپین خودبرای آزادی ابراهیم مددی ورضاشهابی ادامه
خواهیم داد.دلیلی وجودنداردکه آنهادرزندان باشند.مددی وشهابی ماننداسالوبه وظایؾ سندیکایی خود
عمل کرده اندومابراین عقیده ایم که آنهابایدآزادشوند.
منصوراسالودرتیرماه وابراهیم مددی درتابستان  80ورضاشهابی درخرداد 89دستگیرشده اند.
(گزارش ازمهدی کوهستانی )
*اطالع یافتیم شاهرخ زمانی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش درتبریزدستگیرگردیده
است .دستگیری فعاالن کارگری بدون اعالم اتهام خالؾ اصول قانون اساسی است ومحکوم است.
کارگران فلزکارمکانیک

*خباز نماینده مجلس :مسوالن اشتؽال کشوربه جای حل مشکل اشتؽال ،تعریؾ آنراعوض کرده اندوبه
جای دو روزکاردرهفته،هرکسی راکه دوساعت درهفته کارکند،شاؼل حساب می کنند.وزارت کار
آرمان 91/0/08
ادعای این را داردکه نرخ بیکاری رادرکشورتک رقمی کرده است.
 آقای خبازناراحت نشویداین فرمول رابانک جهانی وصندوق بین المللی پول دراختیارمسولینکشورها گذاشته اند .تاچندی دیگرصندوق بین المللی پول هرکسی که خمیاره ای بکشد شاؼل محسوب
خواهدکرد.
*خوان سوماویا دبیرکل سازمان جهانی کاربااعالم آؼازبکاریکصدمین اجالس جهانی سالیانه باشعار
«ساختن آینده باکارشرافتمندانه» گفت :هم اکنون بحرانهای بیکاری برای جوانان ودستمزدهای
شرم آور بازارکشورهاراتهدید میکند.
*رییس کارگران قراردادی وپیمانی:باوجودمصوبه دولت مبنی برحذؾ نیروهای شرکتی و پیمانکاری
،از آمار روبه رشدشرکتهای پیمانکاری خبرداد.درحال حاضرنیروهای قراردادی وپیمانی جایگزین
کاروکارگر 91/0/08
نیروهای استخدامی درکشورشده اند.
استاندارتهران :جزدعابرای گردوؼبارتهران کاردیگری نمی توانیم انجام بدهیم.
*قاچاق دام به کشورازسوی مافیای واردات گوشت اداره می شود.
*تخم مرغ های چینی دربازارایران.
*دالر0001تومان،یورو 0751تومان.این افزایش درحالی است که رییس بانک مرکزی اعالم کرده
بود،چنانچه قیمت دالربه حدود 0011تومان برسد،هیچگاه سکوت نخواهدکرد.باتوجه به برنامه زنده
تلویزیونی سال گذشته آقای احمدی نژادگفته بود:ازرییس کل بانک مرکزی خواسته ایم که قیمت ارز
راواقعی کند(کاهش دهد)زیرا وقتی ذخایرعظیم ارزی دراختیارداریم بایدپول ملی راتقویت کنیم.لذا
روند کاهش نرخ ارزبایدادامه یابد.زمانی موفق خواهیم بودکه پول ملی امان ،پول قدرتمندی باشد.
*ابوالفضل صومعلومعاون وزیرمسکن وامورساختمان وزارت مسکن:میزان وام برای ساخت مسکن
مهررا  01میلیون برای ؼیرصنعتی سازی00،میلیون برای داشتن 0عنوان از5عنوان صنعتی سازی
و05میلیون بر ای صنعتی سازی ذکرکرد وافزود:ریزمشخصات مصالح ساختمانی که باید درجه یک
وایرانی باشند،درتفاهم نامه هاآمده است که بارعایت آن ونیزدرنظرگرفتن 85مترمساحت شامل
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مشاعات باکمتراز 01میلیون آورده متقاضیان بتوانندمسکن خودراتحویل بگیرند.
 کارگرانی که باحداقل حقوق  001هزارتومانی زندگی می کنند،چگونه خواهندتوانست 01میلیونتومان آورده برای مسکن مهرداشته باشند .این نیزازآن سخنانی است که پاسخش رابه عقال واگذارمی
کارگرفلزکار
کنیم.
*قیمت ماکارونی 01درصدافزایش یافت.پس ازتصویب افزایش قیمت روؼن،کره،انواع شوینده ها،
روؼن موتور والستیک ،این بارنوبت ماکارونی شد.

*مرکزآمارایران درگزارشی تورم اردیبهشت 91را  00/8درصد وتورم نقطه به نقطه اردیبهشت نیز
کیهان91/0/09
 00درصد اعالم کرد.
* مشاور وزیرکار:پیش بینی شده است 711تا911هزارشؽل خانگی درکشورایجادشود.دهه آینده
بازارکار،باهجوم 0/5برابری زنان مواجه می شود.
 باتوجه به استثمارشدید درشؽل های خانگی وبی حمایتی کامل اینگونه شؽل هاازنظرتامین اجتماعیوقانون کار وبرنامه های جاری کشور وفقیرترشدن مردم زحمتکش باطرح هدفمندی یارنه هااین
هجوم نه اشتؽال زایی،بلکه نماینگر فقرشدید درجامعه واستثمار شدیدسرمایه داران وسودآوری
کارگرفلزکار
رویایی برا ی سرمایه داری انگل تجاری است.
* آرش فراز نماینده کارگران ایران دراجالس ژنو:درپ ی تحوالتی که ازچندی پیش درساختارتشکل
های کارگری ایران بوجودآمدونیز وعده های مسوالن دولت ایران درباره آزادی ،بازگشت بکارومنع
تعقیب ورسیدگی به وضعیت برخی فعاالن صنفی کارگری داده شده است.امسال دربخش کارگری
اجالسیه سازمان بین المللی کارشاهدبرطر ؾ شدن سوتفاهم های گذشته ونیز بهبودوضعیت ایران
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خواهیم بود.
 آرش فراز جزو نمایندگان به اصطالح کارگریست که به رقم  001هزارتومانی حداقل حقوق رایداد ه است.آنچه ازتحول ساختاری تشکل های کارگری نام می برد برگزاری انتخابات شورای عالی
کانون های انجمن صنفی درسال گذشته است که باجاروجنجال تقلب درانتخابات روبروگردید .در
مورد آزادی وبازگشت بکارومنع تعقیب،نیز بایدگفت که بافشارسازمان بین المللی کارمنصوراسالو
آزادگردیده تاآقایان دراجالسیه مورد سوال قرارنگیرند،هیچ بازگشت بکاری صورت نگرفته وهمچنان
کارگرانی که بدلیل فعالیت های سندیکایی اخراج شده اند،سرگردان هستندوهنوز زندانیان کارگری از
کارگرفلزکار
جمله ابراهیم مددی ورضاشهابی ورضارخشان دربند گرفتارهستند.

اگرباهدفمندسازی یارانه ها قیمتها جهانی می شود،باید دستمزد زحمتکشان
نیز جهانی شود.
مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل ،برادران و خواهران
کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.تحریم خرید کاالهای
خارجی ،مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی
است.
ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی
تهران ورضارخشان رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
رااز زندان آزاد کنید.
علی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی،هادی کبیری،حسین کریمی سبزواری،حسن
کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای کارگران شرکت
واحداتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی،قربان علیپور،فریدون
نیکوفر،محمدحیدری مهر،ازاعضای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و
بهروزنیکوفر وجلیل احمدی ازکارگران نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.
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