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* سرحدی زاده:درمقطع فعلی که هنوزهدفمند سازی یارانه ها گسترش پیدا نکرده وبه آن شکل اجرا
نشده،وضع به گونه ای است که هزینه ها سواره وکارگران پیاده هستند.یعنی هزینه های زندگی به
مراتب بیشترازدریافت کارگران است،وای به حال اینکه هدفمند کردن یارانه ها اجرا وپیاده شود.
* عضوکمیسیون اصل نود مجلس:واردات بی رویه ازمشکالت اساسی دراشتغال وتولید داخل است.
* بیکاری  71درصدی درشهرها.دربهارامسال بیش از42میلیون نفرجزو جمعیت فعال اقتصادی
درسنین باالی  71سال بودند که ازاین تعداد بیش از3میلیون و011هزارنفربیکاربوده اند.
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* با هجوم متولدین دهه شصت به بازارکار،موج جدید بیکاری درراه است.
* درخواست جمعی ازکارکنان شرکتی بانک ملت ازدولت:مشاغل موقت وپیمانی را ساماندهی
کنید.درحال حاضرنزدیک به  2هزارکارگربه صورت شرکتی دربانک ملت مشغول به کارهستند که
مسوولیت آنها با پیمانکاران نیروی انسانی است.
* ورود اولین محموله گوشت پاکستانی به کشور.گوشت قرقی زوگوشت گرم زاهدان هم کماکان درحال
آمدن است.درکنارعرضه گوشت منجمد برزیلی،گوشت استرالیایی هم ازطریق امارات به کشوروارد
شده است.
* باسفرنخست وزیراسراییل به یونان سندیکاهای کارگری با محکوم کردن این سفراعالم کردند:اقدام
دولت یونان برای دعوت ازعنصرنامطلوب،میهما ن ناخوانده وقاتل فرزندان فلسطین با فرهنگ
وتاریخ یونان ناسازگاراست.سندیکاها درساعت 31و 79درمیدان سینداگاما ودرمقابل پارلمان یونان
تجمع وتظاهرات اعتراضی خود رابه سوی سفارت اسراییل درآتن ادامه خواهند داد.
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*  91درصدازکارگران یک سوم نرخ خط فقردستمزد دریافت می کنند.
* علی اکبرخبازها:اصلی ترین مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی میزان افزایش حقوق آنهاست.
* تعداد بیکاران کشورازمرز 3/0میلیون نفرگذشت.
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* رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خطاب به الریجانی رییس مجلس:برای دریافت حقوق
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ترمیم یافته مان کمک کنید.
* 4روزاست یونان توسط سندیکاهای کارگری تعطیل شده است.سندیکاها ی کارگری که ازدعوت
نخست وزیراسراییل وقاتل فرزندان زحمتکشان فلسطینی به کشورشان خشمگین اند،یونان را به

تعطیلی کشانده اند.اعتراضات آن چنان قوی است که نخست وزیرآتن ازدیداربا نخست وزیراسراییل
خودداری کرده است.نخست وزیراسراییل دریک ترس سردرگمی بسرمی برد.سندیکاهای کارگری از
دستگاه قضایی کشورشان می خواهند که نخست وزیراسراییل را به جرم کشتن کودکان و زحمتکشان
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فلسطینی به عنوان جنایتکارجنگی دستگیرومحاکمه کند.
* عضوکمیسیون تلفیق مجلس:مدت زمان بازنشستگی 0سال افزایش می یابد.
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* وزیربازرگانی:نان با اجرای هدفمند سازی یارانه ها 401تومان می شود.
* سالیانه 911تا 811هزارنفرکارجو وارد بازارکارمی شوند.
* رییس اتاق بازرگانی:درهای واردات را ببندید وازتولید داخل حمایت کنید .کاروکارگر
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* 97میلیون جوان بیکاردرسراسرجهان،زنان جوان بیکارترازمردان.
* کارگران شرکت تولیدی آجرماشینی«سازمایه»به دلیل پرداخت نشدن حقوق ومطالبات سالهای
گذشته خود دیروز دست ازکارکشیده ودربزرگراه خاوران تحصن کردند.کارگران طی 3ماه گذشته
موفق به دریافت حقوق ومزایای خود نشده اند.
* با اصالح تبصره یک آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور،رانندگان شاغل درشرکت واحد وبخش
های دولتی که قبال نمی توانستند ازاین قانون استفاده کنند،امکان بهره مندی وبازنشستگی آنان فراهم
شد.براساس ماده  12قانون تامین اجتماعی وبا استفاده ازمشاغل سخت وزیان آوراین امکان مهیا شده
کاروکارگر 98/0/37
است.
* مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی:برای افزایش حقوق بازنشستگان نمی توان ازمصوبه دولت
عدول کرد.
* رییس اداره صنایع ومعادن کرج:کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای شهرک های صنعتی
کرج است.
* دبیرکانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران محمدعطاردیان:درخوش بینانه ترین حالت
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نرخ بیکاری ظرف یکسال گذشته 4برابرشده است.
* اعتصاب کارگران شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلی کوپتربدلیل حقوق معوقه چندین ماهه.با
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پر داخت بخشی ازحقوق کارگران موقتا به سرکاربازگشتند.
* مسعود نیازی رییس اتحادیه کارکنان بیمارستانها ومراکزدرمانی:به دلیل افزایش هزینه ها،دستمزد
کارکنان بیمارستانهای خصوصی نسبت به سال گذشته افزایش مطلوبی نداشته ودرنتیجه کارکنان این
بیمارستانها انگیزه خود را ازدست داده اند.
* رییس کانون انبوه سازان مسکن:استانداری ها جلوی آیین نامه حق بیمه کارگران ساختمانی را
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گرفتند.

* علی اکبرخبازها:س ازمان تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی بازنشستگان ومستمری بگیران موافقت کرد
وتا  41روزآینده نیزکارت بیمه تکمیلی این افراد صادرمی شود.قراراست حق بیمه تکمیلی ازحقوق
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مهرماه بازنشستگان ومستمری بگیرانی که تاکنون ثبت نام کرده اند کسرشود.
* رییس سازمان دامپزشکی:مجوزواردات 21هزاردام زنده صادرشد.
* عباس وطن پرور 91:میلیارد دالربابت خرید واردات کاالهای خارجی هزینه شده است درچنین
شرایطی حتی امکانی برای حفظ فرصت های شغلی موجود وجود ندارد،وی مدعی شد که با صرفه
جویی چنین هزینه هایی می توان به رونق اقتصادی کشورکمک کرد.
* عباس وطن پرور:یک چهارم نیروی فعال جامعه بیکارهستند.درکشورکره جنوبی دوره خدمت
سربازی جوانان خود را به حرفه آموزی اختصاص می دهد تا ازاین طریق افراد بتوانند براساس
آموزشهایی که می بینند درمشاغل مختلف پذیرفته شوند درحالی که جوانان ایرانی دردوره خدمت
سربازی باید شماره خودروهای زوج وفرد را درخیابان یادداشت کند.
* علی دهقان کیا :افزایش  21درصدی حجم اخراج کارگران از واحدهای تولیدی کشوروبیش از 81
درصد ازواحدهای تولیدی واگذارشده به بخش خصوصی درمعرض ورشکستگی قراردارند.یکی
ازعلتهای اصلی نرخ بیکاری واردات بی روی ه قاچاق کاالی چینی به داخل کشوراست ورود هریک
میلیارد دالرکاالی قاچاق موجب بیکاری 40هزارکارگر درایران می شود.
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 اگردرحالت خوش بینانه فقط  0میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشورشده باشد و0میلیارد همکارگرفلزکار
بصورت قانونی،یعنی موجب بیکاری  4/0میلیون نفرشده است.
* مدیرکل کارواموراجتماعی استان گلستان :تعطلی 49کارخانه درسالهای اخیردراستان موجب از
دست رفتن تولیدواشتغال دراستان شده است.سال گذشته 3211کارگربواسطه شکایت ارسالی خواهان
رسیدگی به وضعیت اخراج شان از کارشده اند.
* ده هزار داروساز امنیت شغلی ندارند.
* دربخش کشاورزی کشور،نیروی کاری که هر روز کوچکتر می شود.
* مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران خوزستان  :احتمال بیکارشدن 7211
نفر براثر ازبین رفتن کلنی ها وجود دارد
* استاندارفارس درباره تجمع اخیرکارگران کارخانجات مخابراتی راه دور ایران وعدم پرداخت
حقوق معوقه آنها گفت :قرار براین شد که مبلغی برای معوقه ها پرداخت شود که این مبلغ دو هفته
پیش پرداخت شد.

* جمعی ازرانندگان تعدیل شده ایران خودرو خواهان بازگشت بکارهستند.ازمجموع  791راننده
ایران خودرو حداقل  01نفرشغل خودرا ازدست داده اند.سابقه برخی ازاین رانندگان ایران خودرو به
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 79سال می رسد.

اگربا ىذفمنذ کردن یارا نو ىا قیمتيا جيانی می شٌد ،بایذ دستمسدىا نیس
جيانی شٌد.
زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالىای خارجی مشابو داخل،برادران
کارگرشان را در ًاحذىای تٌلیذی بیکار نخٌاىنذکرد.تحریم
خریذکاالىای خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل تجاری ًابستو بو
سرمایو داری جيانی است.
م نصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشيابی اعضای ىیات مذیره سنذیکای
کارگران شرکت ًاحذاتٌبٌسرانی تيران را از زنذان آزادکنیذ.

