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*کارخانه محورسازان درکرج درسال جدیدکلیه مزایای کارگران خودراقطع کرده است.سرویس،نهار،
اضافه کاری،لباس،کفش،ازجمله مواردباال ست.ازسرنوشت سپرده تعاونی مسکن کارگران خبری در
دست نیست.
*کارخانه سینجرگازدراواخراسفند011کارگروبعدازعید نیز01کارگرخودرااخراج کرده است.درحال
حاضرکارخانه باحداقل ظرفیت کارمی کند.
 دوخبرباال حکایت ازنتایج هفت ماهه قطع یارانه هادارد.این سیاست به تولید واقتصادملی زیانکارگرن فلزکارمکانیک
خواهد رساند.
*نماینده اهردرمجلس:نرخ بیکاری درشهرستان اهروهریس32درصداست.
*ناتوانی مردم ازخریدمسکن،اجاره بهاراافزایش داده است.
*نماین ده رشت درمجلس :سیطره مافیای واردات بربازاربرنج ایران.هیچ شکی نداریم که دستهایی در
کارهستندکه واردات برنج راباسودکالن مدیریت می کنندوهدف اصلی آنهانیزتغییرذائقه مردم و وابسته
کردن کشوربه برنج تولیدی سایرکشورهاست.
*نادرترین حادثه نفتی جهان درپاالیشگاه تهران.ف رهاداحمدی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و
ساختمان نفت:درزمان انجام عملیات تست نصب ،به دلیل شکسته شدن بوم جرثقیل وپرتاب آن دونفر
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ازمهندسان پیمانکارپروژه کشته شدند.
 متاسفانه اینگونه حوادث نه درکارگاه ی کوچک بلکه دربزرگترین مجموعه صنعتی کشوراتفاقافتاده است وکم کم به امری عادی تبدیل می گردد.تعجب ما ازاین است که بخش بازرسی وایمنی
وزارت کار نه تنها دراین حادثه ودراتفاق انفجاردرپاالیشگاه آبادان هیچ واکنش پیشگیرانه ای را
کارگران فلزکارمکانیک
صورت نداده است ومابازهم درآینده شاهداینگونه حوادث خواهیم بود.
* رییس دانشگاه تهران:درکشور011نهادمجوز واردات صادرمی کنند.
* واردکنندگان عامل اصلی افزایش قیمت میوه هستند.معاون خانه کشاورز:گروهی انحصارگرا و
فرصت طلب دربازار،باعث ایجادکمبودمصنوعی میوه شده اند.
*باخری د سیب زمینی ازکشاورزبه نصف قیمت تمام شده،امسال هم پیازوسیب زمینی روی دست
کشاورزان ماند.

*افزایش 2/0درصدی پرت گاز درایران.
*بدهی نفتی هندبه ایران به 0میلیارد دالر رسید.
*قیمت کلیه دربازارآزاد31میلیون تومان.
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*چین عمده ترین واردکننده کاالبه ایران.
*نماینده بروجرد درمجلس:واردات میوه،نادیده گرفتن منفع ملی است.
*وقوع بحران درکشاورزی کاشان.
* بیش از 031کارگرشهرداری خرمشهربه دلیل دریافت نکردن حقوق معوقه خوددرمقابل شهرداری
خرمشهرتجمع کردند.این افرادباگذشت بیش ازسه ماه ازسال،حقوقی دریافت نکرده اند.حدود0311
کارگربه صورت رسمی وقراردادی،حق الزحمه ای وروزمزد درشهرداری خرمشهرشاغل هستند.
* باوجودافزایش بدهی های نفتی پاالیشگاههای هندبه ایران،صادرات نفت مجانی به هندادامه می یابد.
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*اصراردربی ثبات کردن اقتصادکشور.به دنبال تصمیم غیرمنتظره وبی سابقه رییس بانک مرکزی
درافزایش  03درصدی نرخ رسمی ارز،تعرفه مرغ وتخم مرغ به صفرکاهش یافته وتعرفه ذرت و
کنجاله چند برابرشده است،که نتیجه آن تسهیل در واردات مرغ وتخم مرغ ونابودی قطعی صنعت
مرغداری کشوراست.
* تعطیلی  01دامداری دراستان گلستان.
*درحالی که اقدام بانک مرکزی درطرح ناکام تک نرخی کردن بازار ارز که باافزایش قیمت دالر
اجرایی شد،موجب التهاب بی سابقه ای دربازارارزتهران درماه گذشته شد،هم اکنون روزی 21
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میلیارد تومان سودناشی از دونرخی ارزعاید دالالن ورانتخواران می شود.
*هفته گذشته شرکت سدید 011کارگرخودرااخراج کرد.گروه صنعتی سدیداز واحدهای تولیدی قدردر
بخش لوله وپروفیل ساختمانی است که بی ش ازنیم قرن سابقه فعالیت دارد.
،افزایش  23درصدی طالق طی پنج سال درکشور.
*روزانه  4هزارتن موادآلوده کننده واردپایتخت می شود.
*زیان0میلیارد دالری افتتاح نمایشی 3فازپارس جنوبی.باگذشت 040روزازافتتاح پالیشگاههای فاز 0
و01پارس جنوبی30 ،درصدچاههای این دوفازهنوزقادربه استخراج گازازمخزن مشترک نیستند،که
این تاخیر بیش از 0میلیارددالرزیان نصیب اقتصادکشورکرده است.کشورقطربه عنوان مهمترین
شریک صنایع نفت وگازایران حدود دوسوم گازپارس جنوبی رادراختیاردارد واخیرا بااستفاده از
تکنولوژی های جدیدهمچون حفاریهای هوشمندافقی ویاایجادمخازن ذخیره سازی برای تخلیه کامل

گازهای ترش پارس جنوبی خیزبرداشته است.هم اکنون قطر باایجاد33میلیون تن ساالنه تولید گاز
مایعLNGبزرگترین تولیدکننده وصادرکننده LNGبه چهارگوشه جهان است.
*خداحافظ شیریارنه ای 201تومانی.
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* سیمان  03درصدگران شد.تعرفه واردات شکر آزادشد.
*حداقل قیمت شیردرتهران020تومان.
* خشک شدن زاینده رود 431هزاردرخت رانابودکرد.
* 411میلیاردتومان صدقه جمع آوری شد.
*براساس گزارش جدیدس ازمان ملل متحدمیلیون ها زن درجهان همچنان بی عدالتی،خشونت،و نا
برابری را درمنزل ومحل کاروزندگی اجتماعی تحمل می کنند.هنوز زنان تا21درصددربرخی از
کشورهای جهان کمترازمردان دستمزد دریافت می کنند و 011میلیون زن مشغول کارهای آسیب
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پذیری هستندکه فاقدچترحمایتی می باشند.
*اجاره بها درمناطق شهری حداقل 31درصدافزایش یافته است.
*  41شرکت نفتی امسال واگذارمی شود.واگذاری سهام شرکتهای صنعت نفت به بخش خصوصی
درقالب اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی مطلوب بوده است .براین اساس وزارت نفت برای
واگذاری سهام نفت وگاز وپتروشیمی برنامه ریزی کرده است.
* برخی ازجوانان ازجمله دختران به دلیل بیکاری وعده ای به خاطربدهی وپرداخت دیه وارد بازار
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غیررسمی فروش کلیه شده اند.
* طی سه ماهه ابتدای سال قیمت آهن21تا 01درصدگران شده است.
*بدهی 311میلیاردی یک صندوق خیریه به مردم.مدیرعامل این شرکت به جای بازپس دادن پولهای
مردم اقدام به انتقال تمامی حسابهای این موسسه به خارج ازکشورکرده است وحدود311میلیاردتومان
وجه رابه حسابهای خارج ازکشورانتقال داده است.این موضوع خودسوال برانگیزاست که چرابا
وجود این همه شاکی دستگاههای نظارتی اقدامی نمی کنند.
*عملکردتجاری ایران دربهار3 :01میلیاردصادرات و02/3میلیارددالر واردات.
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*پارسال 311موردآتش سوزی عمدی درجنگل های کردستان رخ داد.
*کمبود  04هزارمحیط بان برای حفاظت محیط زیست.
*کاهش 00/0درصدی والدت درسه ماهه اول سال .01
*جمعیت ایران34/0میلیون نفر.
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*جزییات حادثه درپاالیشگاه نفت تهران.محسن قدیری :به دلیل انجام تعمیرات درسوییچ برق یکی
واحدهای پاالیشگاه نفت تهران،سه نفرازکارکنان مجموعه نفتی دچارسوختگی شدند.
*رشد003درصدی بدهی21هزارمیلیاردتومانی دولت طی 0سال به بانکها.
*کاهش 21درصدی فروش بنزین.بازارکشش بنزین0011تومانی راندارد.
*شبکه آب وبق عقب ترازافتتاح مسکن مهر
*وعده های کاهش نرخ بیکاری وبیکارانی که دستفروش میشوند.
*درآمد20میلیارددالری کشورقطرباصدورگازهای پارس جنوبی.
*سکونت 0/0میلیون روستایی درحاشیه شهرها.
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*قم رتبه دوم طالق درایران.

با حذف یارانه ها از ساختار اقتصاد کشور و جهانی شدن قیمت کاالها  ،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 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.
کارگران فلزکارمکانیک

