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درصد  27*رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی:هم اکنون باتوجه به آمارهای موجودحدود

تومان حقوق دریافت می کنندکه این رقم اختالف رهزا077بازنشستگان تامین اجتماعی ماهانه حدود

 فراوانی باسطح خط فقردرکشوردارد.

هزارتن برای امسال عبورکرد.تنها طی سه فصل امسال 077واردات گوشت ازسقف مجاز * میزان

 میلیون دالرواردکشورشده است.047هزارتن انواع گوشت به ارزش بیش از 072بیش از

 01/00/47هزارتومان هم بشودتاثیری براقتصادکشورندارد.      آرمان 07* وزیراقتصاد:دالرآزاد

به مغازه خواربارفروشی محلشان بزند،بعداین چنین سخنرانی کند.شاید  کافی است آقای وزیرسری  -

 %جامعه خریدهایشان راکسانی دیگرانجام می دهندوازافزایش قیمتها خبرندارند.0ایشان نیزهمچون  

 زکارتحریریه پیام فل                                                                                         

 .ستعواملی که باعث افزایش سرطان خون می شوند،دکل های فشارقوی برق وآلودگی هوا*

شیرخشک ممنوع است  درگفتگوباوزیرجهادکشاورزی مطرح شد:ماجرای مافیای شیرخشک.واردات*

فشارمی آوردندتا واردات این وکسانی که واردات شیرخشک انجام می دادندبه وزارت جهادکشاورزی 

 02/00/47آرمان                                                             ازسرگرفته شود.محصول 

دهانشان رابست.درشرایط فعلی به حق وحقوق  *دبیرکل خانه کارگر:فقرابایدحرفشان رابزنند،نباید

 ست.گوست نقاد هم هقدرکه سپاس نیکارگران توجه نمی شود.زبان کارگری زبان چاپلوسی نیست،هم

 واردات کاالهای خارجی شرایط تولیدداخلی رانابسامان کرده است.

 هوشنگ درویشی یکی ازسه نماینده کارگران درشورای عالی کار:امسال درصدد جبران بخشی از* 

 شکاف مزدی دوران جنگ هستیم.

* محمداحمدی عضوشورای عالی کار:زندگی کارگران همیشه یکسال ازتورم عقب تراست. معموال 

 برای دستمزد سال47اقل دستمزدبراساس نرخ تورم سال قبل محاسبه می شود،یعنی تورم سال حد

 کارگران مالک قرارمی گیرد.40

 قانون نوسازی صنایع که مربوط به بازنشستگی با 07*نماینده شورای کارگران مهرام قزوین:ماده 

 سال ه برنامه چهارم توسعه دراجرامی شد،باتوجه به تمدید یکسال33سال سابقه است وتاپایان سال50

وجوداینکه دربرنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید متاسفانه هنوزدولت  وبا 34

 03/00/47کاروکارگر                                            قانون مذکور رااجرا نکرده است.

تهران بادرخواست آنکارابرای کاهش بهای *وزیرانرژی ترکیه درسخنانی اعالم کرد،درصورتی که 

 گازصادراتی موافقت نکند،ترکها ازایران دردادگاه بین المللی شکایت می کنند.



* چین واردات نفت راازایران کاهش می دهد.دلیل اصلی کاهش واردات نفت تحریم های اعمالی علیه 

 ایران است.

 03/00/47لیارددالر.      آرمان می07و واردات50ماهه ایران،صادرات 07* جزییات تجارت 

اوکه بیش ازیک دهه از * ابراهیم یونسی داستان نویس ومترجم بلندآوازه ومردمی ایران درگذشت.

هرگزبه آرمانهای مردمیش پشت نکرد وپس از ،عمرخویش رادر زندانهای ستم شاهی گذارنده بود

م،بافرهنگ پیشرو دنیا،کمرهمت رهایی از زندان برای پیشبرد فرهنگ وآشنایی مردم این مرز وبو

من خویشاوندهرانسانی هستم که خنجری در »بست.اودر زندگیش مصداق این شعراحمدشاملوبود

فقدان این نویسنده مردمی رابه  ما«آستین پنهان نداردولبخندش ترفندی برای تزویردیگران نیست.

 .نی افتخارمی کنیمارتسلیت گفته وبه داشتن چنین روشنفک مردم ایران وبخصوص هموطنان کرد

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                                

تجمع کارگران شهرداری تبریز مقابل ساختمان فرمانداری به دلیل اعتراض به عدم حذف شرکت *

مشمول دستگاههای اجرایی قانون مدیریت  انه که این مصوبهههای پیمانکاری.شهرداری تبریزبا این ب

 خدمات کشوری می شودازاجرای آن سربازمی زنند.

میلیون خانوارشاغل راشامل 3درصد ازجمعیت شاغلین کشوربیمه نیستندکه حدود07*مظفرکریمی: 

 می شود.

 *اعتصاب نیروهای پلیس برزیل دراعتراض به اوضاع بدکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی.

 50/00/47هزارتومان عیدی کارمندان ازهفته جاری.                      آرمان 507*پرداخت 

نرخ تورم اعالمی بوده است.دستمزد افزایش دستمزدکارگران همواره کمتراز حیدری:*علیرضا

کارگران بایدبه گونه ای افزایش یابدکه نه تنهاقدرت خریدکارگران کاهش نیابد،بلکه توانایی آنهادر 

 دگی هم افزایش نشان دهد.تامین زن

به جهت انباشت حقوق است،که تولیدکننده نخ های پنبه ای ومصنوعی  *کارگران پرریس سنندج

 کارگراست. 07دست ازکارکشیدند.این کارخانه دارای ،معوقه وقطع امیدازدریافت حقوق 

به درآمد میلیون یورودر روز07تا3،حدودزه خلبانان فرانسوی درهفته گذشته* اعتصاب چهار رو

عملیاتی ایرفرانس ضرر زد.این اعتصاب که دراعتراض به طرح دولت برای وادارکردن اتحادیه 

 ،برگزارشد.بودساعت قبل ازبرگزاری آنها03های کارکنان حمل ونقل هوایی برای اعالم اعتصاب ها

ین اعتراض * اتحادیه های اسپانیا تظاهرات سراسری دراعتراض به تغییرقوانین کارراخواستارشدند.ا

 استخدامتربدلیل اصالحاتی است که باعث می شودکارفرمایان بتوانندنیروهای جوان راباحقوق پایین 

 50/00/47کاروکارگر                              هزارشغل ازبین برود.   077ونزدیک به کند.

ریاضت اقتصادی رابه منظوردریافت  هپارلمان یونان درحالی الیحـش یونان رافراگرفت.تآو *دود

آشوب وخشونت  ندوق بین المللی پول تصویب کرد کهدومین بسته کمک مالی اتحادیه اروپا وص



اتحادیه کارگر زخمی شدند. 54دریورش پلیس سرمایه داری سراسراین کشورازجمله آتن رافراگرفت.

درصد 55ابه یونان دادندکه میلیاردیورویی ر 057اروپا وصندوق بین المللی پول به شرطی کمک

بیکارکردن زحمتکشان  شغل و هزار00وباحذف  راکاهش دهد وکارگران حقوق های بازنشستگان

اعتصاب سراسری یونان  دستمزدهای ناچیزومزایای آنان رانیزموردیورش قرارداده وکم کند.در

 ودانشجویان،دانش آموزان ،اساتید،پزشکان،رانندگان،ادیه های سراسری کارمندی وکارگریاتح

  تحریریه پیام فلزکار                            شرکت داشتند.احزاب چپ گرا لمان ومع مخابرات،

 هزارتومان باشد.077* علیرضا محجوب:دستمزدسال آینده کارگران حداقل

درصدکارخانجات 50درصدازکارخانجات صنعتی.دبیرانجمن صاحبان صنایع تهران:50* تعطیلی 

 درصدنیزعمال تعطیل شده اند.50درصد روبه تعطیلی هستندو01ونیمه فعال 

 میلیاردتومان است.5777* محسن ایزدخواه:بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

 *اکبرترکان:باپول نفت سنگ قبرچینی واردنکنیم.

 54/00/47میلیون دالرفرش به کشور.                                           آرمان0/1*واردات 

اهدشد.وزارت کارطبق واسفنداعالم خ02کارگران40تعیین حداقل دستمزدسال * وزیرتعاون وکار:

 قانون موظف است قبل ازپایان سال جاری الیحه اصالح قانون کاررابه مجلس ارسال کند.

* دومین جلسه کمیته ملی کارگران سوم بهمن باحضورنمایندگان دوتشکل کارگری کشور)کانون عالی 

های صنفی کارگران وکانون عالی شوراهای اسالمی کار(واعضای برخی ازانجمن های  انجمن

ای تعیین برگزارشد:عدد مبن صنفی کارگری باموضوع بررسی سبد معیشتی یک خانوار چهارنفر

ترباشد،آسیب های اجتماعی وخط فقرباید  نبایدازحقوق کارمندان دولت پایین حداقل دستمزدکارگران

 د.دردستمزدلحاظ شو

 کارگرفعالند. 0577کارخانه های کبریت سازی تبریزدرشرف تعطیلی هستند.دراین کارخانه ها* 

 1/05/47کاروکارگر     میلیونی توسط صادق محصولی وزیرسابق کشور. 007*پرداخت خمس 

 007کارگرقراردادی و 57* کارخانه قندقهستان درآستانه تعطیلی.این کارخانه با صدکارگر رسمی 

ماه حقوق وبیمه معوقه 2فصلی به جهت کم بودن ورودی چغندرقندوکمبودنقدینگی ازپرداخت  کارگر

 کارگران خودبازمانده است.

درصد از 37ی شوراهای اسالمی کارآذربایجان شرقی: کارگران درل*چنگیزقاسمی عضوکانون عا

 ی کاردستمزد دریافت می کنند.لواحدهای تولیدی زیرنرخ مصوب شورای عا

 درصدی آمارازدواج کودکان.00نوجوان مطلقه درکشوروجود دارند.رشدهزار50* 

هزاران جوان ومعلم اسپانیایی باردیگردراعتراض به کاهش هزینه های آموزشی درکشورشان *

 3/05/47آرمان                                                                         تظاهرات کردند.



من به عنوان یکی ازدارندگان حق رای کارفرمایان اعالم می کنم توان افزایش سیدحمزه داوری:*

اهش ظرفیت تولید،ناتوانی واحدهادرافزایش ،به دلیل تعطیلی برخی بنگاه ها،کرانداریم.40دستمزد

، نوسانات نرخ ارز ومسایل مختلفی که گریبان گیرجامعه کارفرمایی است.معتقدیم ظرفیت تولیدی

 کمبود دستمزدهای کارگران رابرعهده بگیرد. دولت بایدجبران

ابوالفضل فتح الهی،عضوهیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشورازنقض بندسوم 

این بندتصریح اعالمیه جهانی حوق بشردر زمینه تعیین دستمزدکارگران ایرانی خبرداد. 55 ماده

بخشی ذی حق می شودکه زندگی او و خانواده هرکس که کارمی کندبه مزدمنصفانه ورضایت »دارد:

 اش راموافق شئون انسانی تامین کندو آنرادرصورت لزوم باهرنوع وسایل دیگرحمایت اجتماعی،

 باوجوداینکه ایران یکی ازامضاکنندگان این کنوانسیون است امادرزمینه تعیین دستمزد«تکمیل نماید.

 هزارتومانی یک سوم نیاز077گیرد.شایعه دستمزد،استانداردهای بین المللی رادرنظرنمی کارگران

های جامعه کارگری کشورراتامین می کند.نرخ سبدهزینه خانوارکارگری براساس برآوردهای 

 4/05/47شرق          هزارتومان است.477تا307صورت گرفته توسط انجمن صنفی کارگران

ماه عیدی 5ه حقوق معوقه وما0نفرازکارگران گروه صنعتی صفادراعتراض به دریافت 077*تجمع

کارگردارد که 0077راه ساوه بیش از آزاد وپاداش قانونی .گروه صنعتی صفاتولیدکننده انواع لوله در

 کارگرآن درسالن اسپیرال کارخانه تجمع نموده بودند.077تعداد

 وا *محمداحمدی نماینده کارگران درشورای عالی کارازاحتمال دو مرحله ای شدن دستمزد خبرداد.

 اینکه کمیته مزدنرخ سبد خواستارافزایش منطقی دستمزد کارگران درسال آینده شدوگفت:باتوجه به

ین کرده است ازاین رو تالش خواهیم کرد که یعهزارتومان ت377رابراساس حداقل هاهزینه خانوار 

 ی رانیازهای حداقلی زندگی یک خانواده کارگر سال آینده دستمزدی را مصوب کنیم که بتواند در

 تامین کند.

* فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی وپیمانی :دولت بایدعالوه برافزایش درصدی 

دستمزد،بسته های حمایتی نیزبرای کارگران درنظربگیرد.دستمزدها اگر دو برابرهم شود،کارگران 

 بازهم ازحداقل هابرخوردارنمی شوند.

هزارتومان افزایش 007از دستمزدسال آینده کارگران بیش حاج اسماعیلی:به اعتقادمن حداقل حمید*

 07/05/47.                                                                           کاروکارگرنمی یابد

نفرازکارگران صنایع مخابراتی راه دورشیرازبه  57ان درشیراز،بیش ازر* همزمان باتجمع کارگ

ماه حقوق معوقه 50کارگراین واحد،ازصبح دیروزدراعتراض به عدم دریافت بیش از535ازنمایندگی 

 خود درمقابل وزارت صنایع درتهران تجمع کردند.

وداینکه یکماه ازپایان ج*مهدی نجف پورعضوهیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی وپیمانی:باو

 برفسخ قراردادهای امضاشده با یروزه هیات دولت به دستگاههای اجرایی مبن00ضرب العجل 

 پیمانکاران تامین نیروی انسانی وتبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادمستقیم گذشته است ،

کنان دستگاههای اجرایی ایجادنشده است.مشخص نیست چه رهنوزتغییری دروضعیت قراردادی کا

 ت خودرا ازاین مصوبه دارد.هر وزارتخانه ای برداشازاجرای این مصوبه صیانت می کند. کسی



سووالن دربرابرنگرانی های نیروهای وضعیت نیروهای پیمانکاری نیست وم خبری ازتبدیل

 پیمانکاری واکنش خاصی نشان نمی دهند.

رنگی درتعیین مصوبه مزدی کارگران دارد.سال گذشته نمایندگان * فرامرز توفیقی: دولت نقش ُپر

رمصوبه ای راتعیین کردندکه بیش ازنرخ فعلی دستمزدبوداما کارگری وکارفرمایی باتوافق یکدیگ

    00/05/47خواستارکاهش نرخ دستمزدشد.                     کاروکارگر  وزیرکاربادخالت خود

*نماینده رشت درمجلس:مشکالت کارگری گیالن به بن بست رسیده است.تاکنون مشکالت کارخانه 

می،فوالد،خاور،نخ پنگوین،پارس کادوس،کنف کار،پارس های فرش گیالن، فومنات،پوشش،پتروشی

دارو،ایران برک، پیشروقاب وایران پوپیلن ازجمله آنان است.استان گیالن بیشترین آماربیکاری پنهان 

 را دارد.

علی دهقان کیا:درصورت عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی واحتمال افزایش اخراج کارگران *

 ولید.برابرشدن هزینه ت0به تبع

نبایدبارمالی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی:*

شود.مصوبه دولت برای پرداخت حق بیمه بیکاری به بیکاران وافرادجویای کارکه تاکنون هیچ سهمی 

 خت نکرده ،درصدسهم بیمه بیکاری راپردا5وحتا دولت نیز دزایی تامین اجتماعی نداشته اندمدر درآ

 چطورمی تواندچنین باری رابه دوش این سازمان قراردهد.

انجمن صنفی ملوانان بوشهردرآستانه تعطیلی.متاسفانه رهنمارییس انجمن صنفی ملوانان بوشهر:*

اعضای انجمن نتوانستنددرخصوص مطالبات به حق وابتدایی ملوانان درخصوص ساماندهی وضعیت 

انجام دهند.این انجمن صنفی هیچ بودجه ای دریافت نکرده وبا بودجه حقوقی وبیمه ای کارمثبتی 

هزارملوان بوشهری 3777انجمن صنفی ملوانان مشکالتتعطیلی باان اداره می شود.رشخصی کارگ

 بیشترخواهدشد.

:کارگران مناطق آزادو ویژه نیازمنداجرای کامل قانون کارهستند.مصوبه هیات قربان درویشی*

 درباره خروج کارگران شاغل درمناطق ویژه تجاری ازشمول برخی مواد0525وزیران درسال

 حمایتی قانون کارجوابگوی نیازهای فعلی نیروهای کاردراین مناطق نیست.درقانون کارمناطق آزاد

روزکاهش پیداکرده وحق سنوات پایان 57روزبه57مرخصی ساالنه ازشده است، مزایای کارگران کم

 کارگران مشمول بیمه بیکاری نیستندوپرداخت عیدی و فته است.اینروزکاهش یا00کارازیکماه به

ده بین کارگر وکارفرماست.باتوجه به اینکه عمده کارگران مپاداش آنان نیزبراساس توافق به عمل آ

 اطق جنوبی وصنایع پتروشیمی ونفت درمناطق گرمسیری ودرشرایط سخت وزیان آورفعال هستندنم

و ویژه کشورمشمول قانون  ی سخت وزیان آورهم خارجند.مناطق آزادل قانون کارهاولذا آنهاازشم

 00/05/47نیستند.                                                          کاروکارگر 0514رسالکا

* اعتراض هیات مدیره کانون بازنشستگان به مبلغ عیدی.علی اکبرخبازها:هیات مدیره کانون های 

رشنبه برای دریافت مطالبات معوقه وارایه پیشنهادات به اروزچه امین اجتماعیبازنشستگی صندوق ت

وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی می روند.عیدی همسان سازی حقوق بازنشستگان وسبدکاالاز 

 01/05/47مطالباتی است که بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت نکرده اند.              آرمان 



 ن آدیداس،نایک وپوما بنگالدشی .کارگران بنگالدشی که درکارخانه های تولید*بدرفتاری باکارگرا

 محصوالت این سه برندکارمی کنند،موردضرب وشتم،بدرفتاری کالمی وآزارجنسی قرارگرفته اند.در

محصوالت پوما،دوسوم ازکارگران موردبررسی کتک زده شده،سیلی  تولید یکی ازکارخانه های

بود.کارگرانی که برای این سه برندکه حامی بازیهای المپیک لندن شده ده خورده ویاموهایشان کشی

 هستند،پوشاک تولیدمی کنند،ناچارندبرای ساعت های طوالنی باکمترازحداقل دستمزدکارکنند.

* اخباروشایعات درباره حضورسعیدمرتضوی در راس صندوق تامین اجتماعی.اظهارنگرانی فعاالن 

زوضعیت تامین اجتماعی:مدیریت رابه دست نیروهای سیاسی بی تجربه کارگری ونمایندگان مجلس ا

 01/05/47نسپارید.                                                                       کاروکارگر 

 برای جلوگیری ازاعتراض کارگران.47هقین دستمزد در دقیتکراری شورای عالی کار:تعی *ترفند

هزارکارگرایتالیایی درشهر رم به دعوت سندیکاهای کارگری به خیابانها آمده وعلیه برنامه 07* 

اصالح قوانین کارتظاهرات کردند.الندینی دبیرکل اتحادیه کارگران فلزکاروازسازمان دهندگان این 

به مه می دهیم.این آخرین تظاهرات مانیست.امروزمی خواهیم که کشوررااتظاهرات می گوید:ما اد

مرحله تازه ای واردکنیم چراکه مشکلی که ماداریم اشتغالزایی است وتشخیص اینکه کسانی که کارمی 

 50/05/47کنندهمان کسانی هستندکه این کشور راحفظ کرده اند.                    کاروکارگر 

 صنعت ریخته گری درآستانه نابودی قراردارد.رییس شورای کارصنایع ریخته گری:  *

 ریاست مرتضوی درتامین اجتماعی به مصلحت کارگران نیست.:دحاج اسماعیلی *حمی

*عباس وطن پرورنماینده اسبق کارگران درسازمان جهانی کار:مرتضوی منافع کارگران راتامین 

نخواهدکرد.انتصاب افرادازبدنه دولت در راس صندوق تامین اجتماعی ،منافع دولت رادرتامین 

 دادوموجبات ورشکستگی این سازمان رافراهم خواهدکرد.اجتماعی پوشش خواهد 

*رییس کانون سراسری انبوه سازان: قانون کاروقانون بیمه کارگران ساختمانی متناقضند.ماهم با بیمه 

قانون کار،کارفرمایان بدون هیچ شرطی موظفندتمام 003کارگران ساختمانی موافقیم،طبق ماده

ارگرانی می توانند بیمه شوندکه دارای کارت مهارت فنی باشند و کارگران خودرابیمه کنند.اما تنها ک

 درصد کارگران دارای این کارت هستند.07این درحالی است که تنها

* نمایندگان کارگران درجلسه شورای عالی کار:اگراطالعات به دست آمده از بررسی سبدمعیشت 

 50زآنهامیانگین بگیریم حداقل باید خانوار وتورم اعالم شده ازسوی مراکزاصلی بایکدیگرتلفیق وا

سال جاری افزایش نرخ 34درصدافزایش حداقل مزد برای کارگران درنظرگرفته شود.ازآذرماه سال 

 درصدافزایش داشته است.2/05قلم کاالی اساسی یک خانواده چهارنفره 01متوسط

د درتعیین مزد * محجوب: کارگران در وضعیت مشقت باری هستند.شورای عالی کاربه محاسبات خو

احترام بگذارد.بارها به مسووالن و وزبرکارتذکردادهایم ودرخواست ما این بودکه به حداقل سبدهزینه 

هزارتومان رانشان می دهدتوجه کنندوشورای عالی کاربا توجه به این 377کارگری که رقمی حدود

 مقدارتصمیم خود درباره مزد کارگران رابگیرد.



 آذربایجان شرقی:فاصله درآمدوهزینه های کارگران هر روزبیشترمی شود.* دبیراجرایی خانه کارگر

 هرگونه پنهان کاری دراعالم نرخ تورم درمسئله مزد می توانداثرات سو داشته باشد.

رده بازارکارتوسط دولت شرکت تشهراین کشوربه اصالحات گس 17صدها هزارکارگراسپانیایی در *

  بیش ازهر زمان دیگری کاهش می یابد. آنهابااصالحات جدیدکردند.کارگران می گویند:حقوق شغلی 

 درصدواحدهای تولیدی وصنعتی استان تعطیل ویانیمه فعال است.37* رییس اتاق بازرگانی ارومیه: 

  زنان سرپرست خانوارباهدف رفع مشکالت آنان پیگیری  *معاون کمیته امدادکشور:ازدواج مجدد

 55/05/47کاروکارگر                                                    می شود.                        

نی ُبرشوشتردر روزهای یکشنبه ودوشنبه دراعتراض به عدم اجرای  هزارکارگر5* پایان اعتصاب 

ده هزارکارگرداشت،که درحال  25طرح طبقه بندی مشاغل.کشت وصنعت کارون شوشتردرسال

هزارکارگرفصلی باوجودمشکالت 5کارگرقراردادی و0077کارگرثابت و0077باحاضراین شرکت 

هزارکارگرنیروی ثابت وقراردادی این واحدحل شده 5فراوان فعال است.مشکل طبقه بندی مشاغل 

 هزارکارگرفصلی همچنان باقی است.5است امامشکل 

ند.واحدهای صنعتی استان نمرد:دولت به جای وعده اشتغالزایی،اشتغال موجودراحفظ کاجو * سیدموسا

 بوشهربه دلیل ورودبی رویه کاالهای وارداتی وکمبود مواداولیه دروضعیت بحرانی به سرمی برند.

* کارگران شرکت تولیدی صنعتی آذرفر وغرب آساد تولید کننده میخ های درودگری والکترود،ازعدم 

ومزایای خودرادریافت نکرده  ازتیرماه سال جاری حقوقماه حقوق ومزایای خودخبردادند:3ت دریاف

ایم ودرطول این مدت بارها درخصوص مطالباتمان بامسوولین اداره کارگفتگو کرده ایم اماتاکنون به 

و بن واضافه کاری وحق لباس شش ماهه اول و دوم  34نتیجه ای نرسیده ایم .عیدی وپاداش سال 

خودهستندوبه نوعی مشغولند نه  ستسال جاری رادریافت نکرده ایم.مسوولین فقط به فکرمیز وپُ 

مسوول.چگونه مدیرکل کارواموراجتماعی می گوید،دراستان مامشکل کارگری وجود نداردوشبها 

آیا مشکل ما کارگران وچندین واحد تولیدی صنعتی که کارگران وجدانی آسوده سربربالین می گذارد؟با

            نیزمشکالتی مانندمادارندمشکل کارگری نیست؟            آنها

   50/05/47ای وزارت نفت بدون مناقصه!!!!!!کاروگارگر مجلس تصویب کرد: واگذاری پروژه ه*

درصدافزایش یافت. 03درصدی ازسوی مرکزآمار،حداقل دستمزدکارگران 51*به رغم اعالم تورم

تومان در روز 507تومان به577هزارتومان وسنوات از50هزارتومان به 53میزان بن کارگری از

 تومان تعیین شد.407هزار و22تومان وحق اوالد دونفر427هزارو53افزایش یافت.حق اوالدیکنفر

*تجمع کارگران کارخانه قند وتصفیه شکراهوازدرمقابل فرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت 

 انجام شد. مطالبات

مرکزی هما به  صبح چهارشنبه درمقابل ساختمان اداره * دوهزاربازنشسته شرکت هواپیمایی هما

 50/05/47جهت عدم دریافت مطالبات چندساله اخیردست به تجمع زدند.                 کاروکارگر 



 آرمانی نبود،اماپذیرفتیم. 40*رییس کانون عالی شوراهای اسالمی:افزایش دستمزد

 حاصل جمع نظرشرکای اجتماعی بود. *وزیرکار:افزایش دستمزد

من های صنفی کارگران:ماباتوجه به محاسباتی که درکمیته ملی *غالمرضا عباسی،دبیرکانون انج

درصداعالم 05افزایش دستمزد قرارمی گرفت تاکارگران انجام داده بودیم میزان تورمی که بایدمبنای 

درصدافزایش دستمزد را ارایه دادیم.این درحالی بودکه گروه کارفرمایی 07ودرنهایت درجلسه پیشنهاد

درصدافزایش دستمزد موافقت کردیم.طی این روند 57فزایش نیافتن بود.ماحتاباازهمان ابتداخواهان ا

وزیرکارازاعضای جلسه به صورت مخفیانه نظرخواهی کرد ونتیجه آن به این صورت بودکه 

درصدی وخود دولت نیز 05درصدمزدموافق بودند،کارفرمایان باافزایش نهایتا50کارگران باافزایش 

درصدافزایش رابرای 02د.درنهایت میانگین این سه نظرگرفته شد ورقم درصدافزایش موافق بو05با 

حداقل دستمزدسال آینده اعالم کردند،ولی نمایندگان کارگری همچنان این رقم راکم دانستندوباآن 

 موافقت نکردند.

پرسش ما ازتصویب کنندگان بخصوص آقای وزیراین است:چه فرقی است بین یک خانواده چهار -

 وخانواده شخص وزیرکه حقوقی چند ده میلیونی می گیرند؟؟آیاخود و خانواده شان برتر نفره کارگری

 برابر 077یک خانواده کارگری هستندکه خانواده های کارگری رامحکوم به زندگی به حقوقی از

آیاانسان بودن هم درجه یک و دو دارد؟؟یاشکم آنها بزرگترازشکم  !؟!؟؟کمترازحقوق خودکرده اند

   ده کارگری است؟یک خانوا

درمجلس گفت:مردم معنای تورم رامی  *یک کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات احمدی نژاد

 دانند ودولت نمی تواندباارایه آمارهای ضدونقیض مردم راگمراه کند.

*رییس کانون شوراهای استان کرمان:کارگرانی که درمشاغل مستمر اشتغال دارند،درپایان سال با 

بدون امنیت شغلی کارگران انگیزه تولید  راردادکاریشان بدون هیچ دلیلی اخراج می شوند.اتمام ق

 52/05/0547ندارند.                                                                   کاروکارگر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.

مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران ابراهیم 

سندیکای کارگران شرکت  وعض،علی اکبرپیرهادیرااز زندان آزاد کنید.

اعضای سندیکای  ازن علیپور،واحداتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی،قربا

 را بکار بازگردانید. هفت تپه  ن نیشکرکارگرا

رشادی ومهربانی نوروز رابه همه ی آمدن بهاروعید سراس

زحمتکشان ایران تبریک گفته سالی خوش و سرفرازانه را 

 آرزومند یم.   کارگران فلزکارمکانیک


