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 تومان030304تمزد سال آینده کارگران ابالغ شد: وزیرکاربخشنامه دس* با امضای 

درصدی 51کارراضی هستم.افزایش از مصوبه شورای عالی  * منوچهراقبالی نماینده کارفرمایان:

  حداقل دستمزد آینده کارگران تعامل سه جانبه درشرایط خوبی بود.

 از5045 سال باامضای وزیرکارآقای شیخ االسالمی واعالم شورای عالی کارمبنی بردستمزد-

 یده اند.کارگرانتومان،کارگران وخانواده هایشان محکوم به مرگی تدریجی گرد030304قرارماهیانه 

اظهارتاسؾ از این ناچیز شماری زندگی زحمتکشان،به همه کارگران وگروههای فلزکارمکانیک با

کارگری پیشنهاد می کند برای اعالم نارضایتی خود از این بخشنامه مرگ آفرین،متحد شده و از همه 

 امکانات جهت مقابله با این چنین مرگی استفاده کنند.

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                                

 هزارنفربیکاردراستان وجود دارد.543حدود  * هشدارمدیر کل کارواموراجتماعی خراسان رضوی:

اشتؽال 2/2به ازای واردات هرخودرو * بهرام شهریاری عضوهیات مدیره انجمن قطعه سازان:

 22/52/44کاروکارگر                                                              داخلی از بین می رود.

 سطح رفاه کارگران با هدفمند شدن یارانه ها افزایش می یابد. * وعده پایان سال وزیرکار:

 درصدهم باالتراست.23نرخ بیکاری خرمشهراز *رییس مجمع نمایندگان خوزستان:

                                                                                                        23/52/44کاروکارگر                                                                                

 درصد افزایش می یابد.2/50نرخ بیکاری ایران امسال به  اعالم کرد: * اکونومیست

 51/5/45ری زنان،دوبرابرمردان است.                                کاروکارگر  * نرخ بیکا

بیست ویکم فروردین دراعتراض به عدم افزایش * کارکنان سازمان تامین اجتماعی قصد دارند تا روز

 درمقابل ستاد مرکزی این سازمان تجمع کنند.44دستمزدهای خود درسال 

 53/5/45کاروکارگر                                                                                  

میلیارد واردات درمقابل 11گمرک ایران اعالم کرد:،44* کارنامه صادرات و واردات کشور درسال 

 میلیارد دالرصادرات.25

گی * نماینده بافت درمجلس با اعالم اینکه خط فقرمالک خوبی برای تقسیم بندی شرایط زند

 دستمزد سال جدید کارگران نشان داد که قرار نیست کارگران از زیرخط فقربیرون بیایند. است.گفت:
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 55/5/45کاروکارگر                                                                                   

ادامه دارد.دربرخی ازکارخانه تعطیلی کارخانه ها تاپایان فروردین  * دبیراجرایی خانه کارگرقزوین:

رگران رسمی ها همچون پوشینه بافت،روکش چوبی،فرنخ ومه نخ،چینی البرزوکیسه مصنوعات ازکا

پایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند.دربرخی ازکارخانه ها،کارگران خواسته اند تا پیش از

ستند.سرگردانی کارگران طلبکارهه حقوق پرداخت نشده ازکارفرمایان خودما53تا2هنوزمعادل 

درصدی دستمزدها درسال جدید اشتؽال 51درحالی ادامه دارد که برخی مدعی هستند با افزایش 

 25/5/45کاروکارگر                                                    کارگران تضمین خواهدشد.

هم از عوامل افزایش بیکاری * اشتؽال آرزویی که رویا می شود.واردات بی رویه وکمبود نقدینگی 

رم،از ع مخابراتی،آردل،صنعت کفش،پوشاک،چاست،نساجی خامنه،آزمایش تهران،ایران پویا،صنای

صنایعی هستند که هم اکنون بدلیل مشکل کمبود نقدینگی و واردات محصوالت مشابه خارجی 

رگاهها اه برخی دیگر کاآنها به همر45کارگران خود را رها کرده اند واین احتمال وجود دارد درسال 

       ان به افزایش بیکاری دامن بزنند.                                                                    وکارخانه های صنعتی ماجراساز همچون شرکت نوشابه سازی ساس

 کارگران فلزکارمکانیک

وعدم پرداخت سنوات واخراج از * تعدادی ازکارگران نساجی بافت های کرمان بدلیل تعطیلی 

کاردرمحل استانداری کرمان تجمع کردند.کارفرما تمامی درهای کارخانه را پلمپ ویکصد 

سال سابقه کارداشته وبابت سنوات  53کارگررااخراج کرده است.بیشتر کارگران اخراج شده باالی 

 هستند. میلیون تومان طلبکارند.کارگران خواستاربازگشایی کارخانه52تا53خوداز

جوابگوی حداقل های زندگی یک 45مزد  رتن ایران:ا* رییس شورای اسالمی کارشرکت ک

 کارگری نیست.خانوار

 20/5/45نفرازکارگران چینی قم درمقابل اداره کار قم تجمع کردند.          کاروکارگر    13* 

ب کرده ودرحال پولی را که دولت درسفرسوم استانی به خوزستان تصوی *امام جمعه سوسنگرد:

حاضر هم فرمانداری ها واستانداری ها سخت مشؽول توزیع آن بین مردم هستند،می توانستند جهت 

هزارنفرشؽل 1تا0احداث وراه اندازی چندین کارخانه دراستان مصرؾ کنند.با این کارحداقل برای 

 ایجاد می شد.

مقرری بگیران بیمه بیکاری درصدی تعداد 03افزایش  * مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی:

 .5044دراستان مرکزی درپایان اسفند 

بهبود شرایط کاروافزایش رفاه را  * وزیرکاردرآستانه برگزاری اجالس سازمان جهانی کارمدعی شد:

 21/5/45به گوش جهانیان می رسانیم.                                                 کاروکارگر    

چشمان خود رابرروی افزایش آماربیکاری وبسته شدن پی درپی کارخانجات می * آقای شیخ اسال

سال حقوقشان عقب افتاده رانمی 1ماه تا2بسته اند وگوش هایشان فریاد خانواده های زحمتکشی که 

 شنوند.                                                                           کارگران فلزکارمکانیک



هرروزشؽل های فراوانی  * تقی نصیری یکی ازکارگران نیمه تعطیل ایران ترمه وتهران پتوگفت:

درکشورازبین میرود وکسی به این موضوع توجه نمی کند،اما اگرکوچکترین شؽلی که شاید 

نفررابه کارمشؽول 5133ناپایدارهم باشد،بوجود بیاید دربوق وکرنا می شود.این کارخانه می تواند 

وازطرفی درایران تولید پارچه باعرض ارچه ای مادرخاورمیانه نظیرنداردبدلیل اینکه بافت های پکند.

 متربسیارکم است.2

 لشکربیکاران،کشورراتهدید می کند. * نماینده مجلس از تبریز:

 معضل بیکاری درشهرستان گچساران به بحران تبدیل شده است. * نماینده گچساران درمجلس:

 .نفرازکارمندان دانشگاه زابل پس ازتعطیالت نوروزی 553یان به اخراج * اعتراض دانشجو

 25/5/45.                               کاروکارگر     44میلیون تن گندم درسال 2/0* واردات 

اینکه حقوق  * دبیراجرایی خانه کارگرایالم از میزان باالی تورم وگرانی درسطح کشورخبردادوگفت:

یین شودوآنها نزد خانواده شرمنده باشند،به هیچ وجه درست نیست بلکه بایدآبروی کارگران کم تع

واحداستان تعطیل شده وبیش ازهزارکارگر بیکار شده 23تعداد 44و43کارگر حفظ شود.طی سالهای 

 اند که همه این موارد حکایت ازنبود امنیت شؽلی کارگران دارد.

 ارگراست که دراین روزگردهمایی کارگران درهفتمین روزهفته کارگرروزجهانی ک * محجوب:

 5/2/45کشوربرگزارمی شود.                                              کاروکارگر     سراسر

 معاون وزیرکار: آمریکاحقوق کارگران رانقض می کند. *

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه.                 کارگران فلزکارمکانیک -

 انه کارگراستان اصفهان: کارگران نگران نان شب خودهستند.دبیراجرایی خ *

 کارگررامی گیرد.2رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز: کارساختمانی هرماه جان  *

 بهای انواع برنج دربازارتهران افزایش یافت.پس ازافزایش رسمی قیمت شیریارانه ای، *

 2/2/45کاروکارگر    درصدافزایش یافت.     51تا53قیمت آب میوه  *

 درصدنیروی کارکشورقراردادی هستند.43*  

 * نماینده بجنورد درمجلس با تاکید براین که حوادث کاردر پروژه های ساختمانی بسیار باالست گفت:

مجلس برای حل مشکالت کارگران ساختمانی بیمه اجباری این کارگران را به قانون تبدیل کرد،اما 

 آن گام جدی برنداشته است. ز دولت برای اجرایوهن

کارگران معتقدند برای پیگیری مشکالتشان تشکیالت کارگری درکشورباید  یلی:حاج اسماع* حمید

 صنفی وفراگیر باشد.



دستمزد کارگران نسبت به تورم موجود درجامعه : همداناجرایی خانه کارگر* چنگیزاصالنی دبیر

 خیلی پایین است وعدم امنیت شؽلی از مهمترین مشکالت ودؼدؼه های کارگران است.

 3/2/45کاروکارگر                                                             

 ن درسراسرکشور.گردهمایی کارگرا55تا5اردیبهشت ازساعت 55 * روابط عمومی خانه کارگر:

 .ادامه مذاکره با نهادهای انتظامی برای برپایی راهپیمایی روزجهانی کارگر * دبیرکل خانه کارگر:

مناسب زندگی کارگران نیست وتشکل های جامعه کارگری 45دستمزد سال * وزیرکارشیخ االسالمی:

 با درک عمیق،کمترین تنشی رابوجود نیاورد.

رکارنام می برندوبراحتی تن به نابودی خانواده های کارگران ایران این تشکل هایی که آقای وزی -

 می دهند هیچگاه از جامعه کارگری نیستند.                                   کارگران فلزکارمکانیک

بیمه اجباری بیش ازسهام عدالت  * مسوول انجمن صنفی کارگران ساختمان تبریزمحمدرضاوجدانی:

 اهمیت دارد.

 تومان عرضه می شود.013درصدی ازاین پس 03ریارانه ای باافزایش * شی

درصدافزایش شیرراشاهد هستیم واین به معنای محروم 03هنوزهدفمند شدن یارانه هاعملی نشده  -

 مکانیکفلزکاران کارگر                         شدن خانواده های زحمتکش از خوردن شیراست.  

درصد 50درسال گذشته آمارطالق  جمعیت سازمان ثبت احوال: * مدیرکل دفترآمارواطالعات

 4/2/45رشد داشته است.                                                        کاروکارگر   درکشور

درصدی قیمت سیب زمینی درهفته گذشته.قیمت سیب زمینی وپیازنیزبه مانند میوه  2/4* افزایش 

،گوشت وگوشت مرغ وانواع برنج های ایرانی وخارجی افزایش یافته هایی مثل سیب وکیوی وخیار

 است.

وعده های اجرایی به کارگران بدهید.دولت نسبت به  * بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

میلیاردتومان منابع اجرای طرح همسان 2133اجرای مصوبه سال گذشته مجلس درخصوص پرداخت 

امین اجتماعی باسایربازنشستگان کشوری ولشکری اقدام وآنرا درسال سازی حقوق مستمری بگیران ت

جاری هم استمراردهد.درصورتیکه موضوع مذکورتواما با افزایش حقوق سال جاری اعالم نشود 

تیرماه اقدام به اجتماع درمقابل مجلس شورای اسالمی 21جامعه پیشکسوت کارگران کشوردر روز 

 .نمود خواهد

روزانه بیش  ن المللی کاربه مناسبت روزجهانی ایمنی وسالمت درمحیط کار:* بیانیه سازمان بی

 هزارکارگردرجهان جان خود راازدست می دهند.2از

 اردیبهشت(روزجهانی همدردی با کارگران آسیب دیده درمحیط کاررا گرامی بداریم.4آوریل)24* 



 -هفت تپه -ران شرکت واحدگروههای کارگری این بیانیه را امضا کردند ازجمله سندیکای کارگ -

 فلزکارمکانیکان هیات بازگشایی فلزکارمکانیک ونقاش.             کارگر -اتحادیه آزاد کارگران

 شان کنیم. جیب کارگران راپرنمی کنیم الاقل تکریم * نماینده الیگودرز درمجلس:

 وبرمبلػ افزا. ما تکریم نمی خواهیم حقوق پایمال شده امان را می خواهیم.ازتعارؾ کم کن -

 بیمه اجباری کارگران ساختمانی را اجرایی کنید. * عضوانجمن صنفی کارگران ساختمان کرمان:

 5/2/45کاروکارگر                                                                                       

می گوید:تفتیش عقایدممنوع احتاصر20است.اصل  احضارفعالین کارگری نقض آشکارقانون اساسی -

 است وهیچکس را نمی توان بصرؾ داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد.

 53/2/45    مکانیکفلزکاران کارگر                                                                        

 ران ومزدبگیران فرخنده باد.* یازده اردیبهشت،اول ماه مه،روزجهانی کارگربه همه کارگ

* درسراسردنیا کارگران،دهقانان وهمه مزدبگیران علیه بیکاری وبرای دستمزد بیشتربا فراخوان 

سندیکاها وفدراسیون جهانی کارگران دست به راهپیمایی زدند.درایران به هیچ نهادی اجازه 

 55/2/45   مکانیکفلزکاران کارگر                          راهپیمایی داده نشد.                        

* درقطعنامه مشترک گروههای کارگری برپایی تشکل های مستقل از دولت وکارفرما،توقؾ فوری 

طرح قطع یارانه ها،افزایش دستمزد،آزادی کارگران زندانی،لؽوکارکودکان،اعالم حمایت از مطالبات 

 را خواستارشدند.،عطیلی رسمی اول ماه مه پرستاران ومعلمان،تبعیض برکارگران مهاجرافؽانی،ت

وزیرکاردراین همایش به * سخنان وزیرکاردرمشهد با اعتراض کارگران حاضردرمراسم همراه شد.

اشتیم تفسیرآیه سوم سوره بقره تبین مفهوم ؼیب وایمان پرداخت.کارگران می گویند انتظارد

ی درسخنانش حتی یک کلمه درمورد اوضاع کارگران بشنویم.وازوزیرحرفهای بهتری درموردبهبود

کارگرنگفت.حداقل انتظارما از وزیرکاراین بود که به بازگویی برخی مشکالت کارگران وارایه راه 

 55/2/45حل دراین خصوص بپردازد.                                      شرق   

 ن ساختمانی را حل کنند.* بیانیه خانه کارگربه مناسبت روزکارگر:مسووالن مشکل صدساله کارگرا

* موسوی اردبیلی دردیداربا دبیرکل واعضای خانه کارگر:اگرنتوانیم مشکالت کارگران را حل کنیم 

 هیچ کاری نکرده ایم.

 کارگرخواهد شد.223کرمانیت کرمان رفع نگردد منجربه بیکاری * اگرمشکل نقدینگی کارخانه 

 55/2/45کاروکارگر                                                                                

صنعت واشتؽال لرستان روبه نابودی می رود.دراستانی که از  * عضوکمیسیون اجتماعی مجلس:

 هزارنفرش تحصیل کرده دانشگاهی است،می توان ادعا کرد که این استان33هزاربیکار،533

 ازنظرتوان علمی وعملی مشکل دارد؟



هزارکارگرساختمانی خواهان 51درتهران بیش از صنفی کارگران گچ کارشهرری:* عضوانجمن 

 اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی هستند.

 بررسی مشکل الستیک البرز وشرکت مخابرات راه دورایران،ادامه دارد. * معاون وزیر کار:

میلیون تومان 53کارگران تنها میلیارد تومان مطالبات معوق 2* کارگران بازنشسته واگن پارس: از

 پرداخت شد.

بارها مسوولین رده باالی نظام بر برچیده شدن شرکتهای  بایجان ؼربی:* دبیراجرایی خانه کارگر آذر

روزشاهد نفوذ شرکتهای نه نه تنها عملی نشده بلکه روزبخدماتی وپیمانی تاکید داشته اند متاسفا

 ارستانها و واحدهای تولیدی وصنعتی وخدماتی هستیم.خدماتی وپیمانی بربدنه دولت وموسسات،بیم

 * با گذشت نزدیک به هشت ماه آلودگی برخی برنجهای وارداتی توسط مجلس تایید شد.

 52/2/45کاروکارگر                                                                                

 % ازقاچاق را افراد خرده پا در دست دارند.03د وتنها % قاچاق سازمان یافته انجام می شو23* 

 52/2/45شرق                                                                                      

واگن درصورت همکاری امکانات وشرایط داخلی برای تولیدتوجه به با تهران:مترو * مدیرعامل

 % نیاز واگن داخل کشوروجود دارد.33وزارت صنایع،آمادگی تامین 

 ترین سیستم بازاررسانی محصوالت کشاورزی را دارد. ایران معیوب * دکترناصرشاهنوشی:

 کشاورز می کارد،دالل درو می کند.

شوراهای اسالمی کارریزش داشته اند.استان آذربایجان  * دبیراجرایی خانه کارگرآذربایجان ؼربی:

 شورا دارد.52ی اسالمی داشته ،اما امروزه تنها شورا13بیش از 13ؼربی درسال 

 54/2/45کاروکارگر                                                                                  

 54/2/45دالر.              شرق 153/103/030* واردات پوست خربزه به ایران به مبلػ

اردات پوست خربزه روشن، کمی صبرکنیم آب و خاک وهوا ان به ومبعدازواردات دسته بیل چشم -

 نیزازخارج توسط سرمایه داری انگل تجاری به کشوروارد خواهد شد.     کارگران فلزکارمکانیک

   

 باید دستمزدها نیز جهانی شود.پس با هدفمند کردن یارانه ها،قیمت ها جهانی می شود،

ی ابه داخل هم باعث رونق کاالهای ایرانزحمتکشان ایرانی با تحریم کاالهای خارجی مش

کرد.تحریم کاالهای هندواحدهای تولیدی بیکارنخواشده وهم برادران کارگرشان رادر

 خارجی مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری است.


