انعکاس خبری طومار اعتراض به سطح دستمزدها
و بی حقوقی کارگران در روزنامه ها و سایت های داخل کشور
01هزار کارگر به قطع یارانهها اعتراض کردند
ایران > دولت  -همشهری آنالین:
کارگران در این نامه که از سوی خبرگزاری کار ایران منتشر شده  ،از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام بردهاند و با توجه
به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شدند.
در این طومار که به امضای بیش از  ۰۱هزار کارگر شاغل در  ۵استان کشور در کارخانههایی از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت
الماس و ...رسیده است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را «اصالحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را
نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بینظمی در پرداخت حقوقشان اعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای
پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به
کار میکنند شدهاند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در اواسط ماه جاری پیشخبری از تالش کارگران جهت تهیه طوماری در اعتراض به اجرای قانون هدفمندی
یارانهها با  2هزار امضا را منتشر کرده بود که طومار  ۰۱هزار امضایی کارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تالش است.
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است ،در
ادامه میآید:

به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقالم و کاالهای اساسی زندگی چندین
برابر افزایش قیمت داشتهاند .این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال  ۰۱و سال جاری ،نسبت به
سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طول این مدت با اعمال  ۴و سپس  ۵در صدی
(مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کاالهای مصرفی ،عمال حدود  ۵درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت
سرازیر شده است.
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد میکند .توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها ،اصالحیهای
بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق  ۵سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید
حقوق بازنشستگان شده است .بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه ،هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای
پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی ،اخراج سازی و تعطیلی کارخانهها در بدترین وضعیت نسبت به
سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانوادههای آنان بر نمیتابد .لذا ما
کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش
حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نمایندههای منتخب مجامع عمومی
کارگران بر مبنای میانگین دستمزد  ۵سال آخر پای میفشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و
دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا
با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ االسالم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.

01هزار امضا در اعتراض به سختي معيشت كارگران
روزنامه شرق و بورس نیوز
شرق :از زمستان  9۰تاكنون كه قانون هدفمندي یارانهها به اجرا درآمد ،این قانون پیشبینيهاي نگرانكننده و انتقادهاي بسیاري را به خود دیده
است؛ پیشبینيهایي كه از گرانيهاي لجامگسیخته حكایت ميكرد و حتي پیشبیني تورم 0۱درصدي را رقم زد .در این مدت كارگران تنها ناظر
پیشبینيها مبني بر افزایش فشار بر اقشار كمدرآمد و انتقادها به نحوه اجراي قانون بودند اما اكنون ۰۱هزار كارگر از واحدهاي صنعتي پنج
استان كشور در اعتراض به معیشت سخت خانوارهاي كارگري نامهاي را خطاب به وزیر كار و رفاه اجتماعي نوشتند كه ۰۱هزار امضا پاي
خود ميبیند .در این طومار كه به امضاي كارگران پنج استان كشور از جمله كارگران كارخانههاي دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت الماس
و ...رسیده است ،كارگران از قانون هدفمندي یارانهها به عنوان طرح قطع یارانهها یاد كرده و خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم
واقعي كشور شدهاند .به گزارش ایلنا ،در این نامه كه خطاب به وزیر كار و رفاه اجتماعي نوشته شده و رونوشتي از آن به نمایندگان مجلس
شوراي اسالمي و نهاد ریاستجمهوري ارسال شده ،آمده است :همانطور كه همگان ميدانیم و بر آن آگاهیم از یك سال و نیم پیش با آغاز فاز
اول طرح قطع یارانهها اقالم و كاالهاي اساسي زندگي چندین برابر افزایش قیمت داشتهاند .این در حالي است كه در طول این مدت میانگین
دستمزد كارگران روي هم در سال  ۰۱و سالجاري ،نسبت به سالهاي قبل از اجراي فاز اول قطع یارانهها حتي كاهش نیز پیدا كرده است و
عالوه بر آن در طول این مدت با اعمال چهار و سپس پنج درصدي مالیات بر ارزش افزوده بر كلیه كاالهاي مصرفي ،عمال حدود پنجدرصد از
دستمزد روزانه زیر خط فقر ما كارگران به خزانه دولت سرازیر شده است .عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر كارگران بیداد ميكند.
توام با چنین وضعیت اسفبار و غیرقابل تحملي در مورد دستمزدها ،اصالحیهاي بسیار ضد كارگري روي قانون كار كه امنیت شغلي و معیشت
كارگران را نشانه رفته است ،تهیه شده و قرار است به زودي به مجلس ارایه شود .مبناي میانگین حقوق دو سال آخر كارگران براي تعیین حقوق
بازنشستگي به میانگین حقوق پنج سال آخر آنان تغییر پیدا كرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است .بیمه میلیونها كارگر ساختماني
با وجود ثبتنام و تحمل هزینه ،هنوز به سرانجامي نرسیده است و شركتهاي پیمانكاري همچنان مشغول چپاول دسترنج كارگران هستند و ناامني
شغلي ،اخراج كردن و تعطیلي كارخانهها در بدترین وضعیت نسبت به سالهاي پیش قرار دارد .بدون تردید نه تنها ما كارگران بلكه هیچ انسان
شریف و منصفي تحمل چنین شرایطي را بر میلیونها كارگر و خانوادههاي آنان بر نميتابد .بنابراین ما كارگران امضاكننده این طومار بهعنوان
اقداماتي بسیار مبرم و عاجل براي پایان دادن به وضعیت مشقتبار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعي موجود
و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یك خانوار چهار نفره با دخالت نمایندههاي منتخب مجامع عمومي كارگران بر مبناي میانگین دستمزد پنج سال آخر
هستیم .ما كارگران خواستار اجراي فوري بیمه كارگران ساختماني و مصوبه هیات وزیران مبني بر حذف شركتهاي پیمانكاري و عقد قرارداد
مستقیم و دایمي با كارگران و ایجاد سازوكار قانوني قاطع براي پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایي كارفرمایاني كه كارگران را بدون
قرارداد یا با قراردادهاي سفید امضا و دستمزدهاي معوقه وادار به كار ميكنند ،هستیم .گفتني است این نامه صبح دیروز توسط نمایندگان
كارگران به دفتر شیخاالسالمي ،وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تحویل داده شده است . .

سایت تابناک و نیوز و پیام سمنان
اقتصادی » داخلی
تعداد بازدید۴۱۴ :

نامه  01هزار کارگر به وزیر کار
بیش از  ۰۱هزار کارگر واحدهای صنعتی از  ۵استان کشور ،با امضای نامهای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی
.یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند
کد خبر2۵۰۴۴2 :
تاریخ انتشار 2۲ :خرداد ۰۵ - ۰۹۰۰

به گزارش ایلنا ،کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام بردهاند و با توجه به وضعیت اقتصادیشان
خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شدند .
در این طومار که به امضای بیش از  ۰۱هزار کارگر شاغل در  ۵استان کشور در كارخانههایي از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت
الماس و ...رسیده است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را «اصالحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را
نشانه رفته است .
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بینظمی در پرداخت حقوقشان اعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای
پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به
کار میکنند شدهاند .
خبرگزاري كار ایران (ایلنا) در اواسط ماه جاري پیشخبري از تالش كارگران جهت تهیه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي
یارانهها با  2هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار  ۰۱هزار امضایي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تالش است .
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است ،در
ادامه میآید :

به وزیر کار ،رفاه و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان میدانيم و بر آن آگاهيم از یک سال و نيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقالم و کاالهای اساسی زندگی
چندین برابر افزایش قيمت داشتهاند .این در حالی است که در طول این مدت ميانگين دستمزد کارگران بر روی هم در سال  ۰1و سال
جاری ،نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نيز پيدا کرده است و عالوه بر آن در طول این مدت با اعمال
 ۴و سپس  ۵در صدی (ماليات بر) ارزش افزوده بر روی کليه کاالهای مصرفی ،عمال حدود  ۵درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر
ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است .
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بيداد میکند .توام با چنين وضعيت اسفبار و غير قابل تحملی در مورد دستمزدها،
اصالحيهای بسيار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنيت شغلی و معيشت کارگران را نشانه رفته است تهيه شده و قرار است
بزودی به مجلس ارائه شود .
مبنای ميانگين حقوق دو سال آخر کارگران برای تعيين حقوق بازنشستگی به ميانگين حقوق  ۵سال آخر آنان تغيير پيدا کرده و باعث
افت شدید حقوق بازنشستگان شده است .بيمه ميليونها کارگر ساختمانی عليرغم ثبت نام و تحمل هزینه ،هنوز به سر انجامی نرسيده
است و شرکتهای پيمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی ،اخراج سازی و تعطيلی کارخانهها در
بدترین وضعيت نسبت به سالهای پيش قرار دارد .
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هيچ انسان شریف و منصفی تحمل چنين شرایطی را بر ميليونها کارگر و خانوادههای آنان بر
نمیتابد .لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسيار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعيت مشقت بار موجود
مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامين شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت
نمایندههای منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای ميانگين دستمزد  ۵سال آخر پای میفشاریم .
ما کارگران خواستار اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پيمانکاری و عقد قرارداد
مستقيم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقيب قضایی کارفرمایانی که کارگران
را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفيد امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند .
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شيخ االسالم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده
است .

به نقل از زالل نیوز
ا امضای طوماری خطاب به وزیر کار؛
 ۰۱هزار کارگر به قطع یارانهها اعتراض کردند
] کد خبر .2۴۱۹۴ :شنبه  2۲خرداد  ،۰۹۰۰ساعت  [۰۲:2۴نسخه چاپی
در این طومار که به امضای بیش از  ۰۱هزار کارگر شاغل در  ۵استان کشور در كارخانههایي از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت
الماس و ...رسیده است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را «اصالحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را
نشانه رفته است
---------------------------------------------------------------------------بیش از  ۰۱هزار کارگر واحدهای صنعتی از  ۵استان کشور ،با امضای نامهای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی
یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
به گزارش زالل نیوز به نقل از ایلنا ،کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام بردهاند و با توجه به وضعیت
اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شدند.
در این طومار که به امضای بیش از  ۰۱هزار کارگر شاغل در  ۵استان کشور در كارخانههایي از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت
الماس و ...رسیده است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را «اصالحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را
نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بینظمی در پرداخت حقوقشان اعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای
پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به
کار میکنند شدهاند.
خبرگزاري كار ایران (ایلنا) در اواسط ماه جاري پیشخبري از تالش كارگران جهت تهیه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي
یارانهها با  2هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار  ۰۱هزار امضایي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تالش است.
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است ،در
ادامه میآید:

به وزیر کار ،رفاه و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقالم و کاالهای اساسی زندگی چندین
برابر افزایش قیمت داشتهاند .این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال  ۰۱و سال جاری ،نسبت به
سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طول این مدت با اعمال  ۴و سپس  ۵در صدی
(مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کاالهای مصرفی ،عمال حدود  ۵درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت
سرازیر شده است.
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد میکند .توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها ،اصالحیهای
بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق  ۵سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید
حقوق بازنشستگان شده است .بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه ،هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای
پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی ،اخراج سازی و تعطیلی کارخانهها در بدترین وضعیت نسبت به
سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانوادههای آنان بر نمیتابد .لذا ما
کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش
حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نمایندههای منتخب مجامع عمومی
کارگران بر مبنای میانگین دستمزد  ۵سال آخر پای میفشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و
دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا
با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ االسالم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.

آفرینش روزنامه سراسری صبح ایران
بیش از  ۰۱هزار کارگر واحدهاي صنعتي از  5استان کشور ،با امضاي نامهاي خطاب به وزیر کار به تاثیراتي که اجراي قانوني هدفمندي
یارانهها بر زندگي آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند .به گزارش ایلنا ،کارگران در این نامه از قانون هدفمندي یارانهها با عنوان قطع
یارانهها نام بردهاند و با توجه به وضعیت اقتصاديشان خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شدند .در این طومار که به
امضاي بیش از  ۰۱هزار کارگر شاغل در  5استان کشور در كارخانههایي از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت الماس و ...رسیده
است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را «اصالحیهاي ضد کارگري» دانستهاند که امنیت شغلي و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بينظمي در پرداخت حقوقشان اعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانوني و قاطعي براي
پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایي کارفرمایاني که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهاي سفید امضا و دستمزدهاي معوقه وادار به
کار ميکنند شدهاند .متن کامل این نامه که رونوشتي از آن به نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و نهاد ریاست جمهوري ارسال شده

با امضای طوماری خطاب به وزیر کار؛
۰۱هزار کارگر به قطع یارانهها اعتراض کردند
بیش از  ۰۱هزار کارگر واحدهای صنعتی از  ۵استان کشور ،با امضای نامهای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی
یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
آفتاب :بیش از  ۰۱هزار کارگر واحدهای صنعتی از  ۵استان کشور ،با امضای نامهای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی
هدفمندی یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند .
به گزارش ایلنا ،کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام بردهاند و با توجه به وضعیت اقتصادیشان
خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شدند.
در این طومار که به امضای بیش از  ۰۱هزار کارگر شاغل در  ۵استان کشور در كارخانههایي از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرش پارس ،هفت
الماس و ...رسیده است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را «اصالحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را
نشانه رفته است .
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بینظمی در پرداخت حقوقشان اعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای
پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به
کار میکنند شدهاند.
خبرگزاري كار ایران (ایلنا) در اواسط ماه جاري پیشخبري از تالش كارگران جهت تهیه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي
یارانهها با  2هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار  ۰۱هزار امضایي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تالش است .
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است ،در
ادامه میآید :
به وزیر کار ،رفاه و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقالم و کاالهای اساسی زندگی چندین
برابر افزایش قیمت داشتهاند .این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال  ۰۱و سال جاری ،نسبت به
سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طول این مدت با اعمال  ۴و سپس  ۵در صدی
(مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کاالهای مصرفی ،عمال حدود  ۵درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت
سرازیر شده است .
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد میکند .توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها ،اصالحیهای
بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود .
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق  ۵سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید
حقوق بازنشستگان شده است .بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه ،هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای
پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی ،اخراج سازی و تعطیلی کارخانهها در بدترین وضعیت نسبت به
سالهای پیش قرار دارد .
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانوادههای آنان بر نمیتابد .لذا ما
کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش
حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نمایندههای منتخب مجامع عمومی
کارگران بر مبنای میانگین دستمزد  ۵سال آخر پای میفشاریم .
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و
دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا
با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند .
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ االسالم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است .است،
در ادامه ميآید:

به وزیر کار ،رفاه و رفاه اجتماعي
همانطوریکه همگان ميدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقالم و کاالهاي اساسي زندگي چندین
برابر افزایش قیمت داشتهاند .این در حالي است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روي هم در سال  ۰۱و سال جاري ،نسبت به
سالهاي قبل از اجراي فاز اول قطع یارانهها حتي کاهش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طول این مدت با اعمال  4و سپس  5در صدي
(مالیات بر) ارزش افزوده بر روي کلیه کاالهاي مصرفي ،عمال حدود  5درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت
سرازیر شده است .عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد ميکند .توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملي در مورد
دستمزدها ،اصالحیهاي بسیار ضد کارگري بر روي قانون کار که امنیت شغلي و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است
بزودي به مجلس ارائه شود .مبناي میانگین حقوق دو سال آخر کارگران براي تعیین حقوق بازنشستگي به میانگین حقوق  5سال آخر آنان تغییر
پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است .بیمه میلیونها کارگر ساختماني علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه ،هنوز به سر انجامي
نرسیده است و شرکتهاي پیمانکاري همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامني شغلي ،اخراج سازي و تعطیلي کارخانهها در بدترین
وضعیت نسبت به سالهاي پیش قرار دارد .بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفي تحمل چنین شرایطي را بر میلیونها
کارگر و خانوادههاي آنان بر نميتابد .لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتي بسیار مبرم و عاجل براي پایان دادن به وضعیت
مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با
دخالت نمایندههاي منتخب مجامع عمومي کارگران بر مبناي میانگین دستمزد  5سال آخر پاي ميفشاریم .ما کارگران خواستار اجراي فوري بیمه
کارگران ساختماني و مصوبه هیئت وزیران مبني بر حذف شرکتهاي پیمانکاري و عقد قرارداد مستقیم و دائمي با کارگران و ایجاد ساز و کار
قانوني قاطع براي پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایي کارفرمایاني که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهاي سفید امضا و
دستمزدهاي معوقه وادار به کار ميکنند .گفتني است این نامه توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ االسالم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
تحویل داده شده است.

سایت پول نیوز
اصلی> خبرگزاری پول نیوز ۰:۹۲:۱۰ ,29/۱۹/۰۹۰۰
نامه  ۰۱هزار کارگر به وزیر کار
بیش از  ۰۱هزار کارگر واحدهای صنعتی از  ۵استان کشور ،با امضای نامهای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی
یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا ،کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطعیارانهها» نام بردهاند و با توجه به وضعیت اقتصادیشان
خواستار افزایش حداقلدستمزدها براساس تورم موجود شدند .
در این طومار که به امضای بیش از ۰۱هزار کارگر شاغل در  ۵استان کشور در كارخانههایي از جمله دارو شیشه ،مهرام ،فرشپارس ،هفت
الماس و ...رسیده است ،کارگران تهیه پیشنویس اصالحیه قانون کار را«اصالحیهای ضد کارگری» دانستهاند که امنیت شغلی و معیشت آنان را
نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بینظمی در پرداخت حقوقشاناعتراضکردهاند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای
پرداخت بموقعدستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا باقراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به
کار میکنند شدهاند.
خبرگزاري كار ایران (ایلنا) در اواسط ماه جاري پیشخبري از تالش كارگرانجهت تهیه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي یارانهها
با  2هزار امضا رامنتشر كرده بود كه طومار  ۰۱هزار امضایي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تالشاست .
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ونهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است ،در
ادامه میآید:
به وزیر کار ،رفاه و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان میدانیم و برآن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقالم و کاالهایاساسی زندگی چندین برابر
افزایش قیمت داشتهاند .این در حالی است که در طول این مدتمیانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال  ۰۱و سال جاری ،نسبت به سالهای
قبل ازاجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طول اینمدت با اعمال  ۴و سپس  ۵در صدی (مالیات بر)
ارزش افزوده بر روی کلیه کاالهای مصرفی،عمال حدود  ۵درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شدهاست .
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد میکند .توام باچنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها ،اصالحیهای
بسیار ضد کارگریبر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قراراست بزودی به مجلس ارائه شود .
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برایتعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق  ۵سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افتشدید حقوق
بازنشستگان شده است .بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام وتحمل هزینه ،هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری
همچنان مشغول چپاولدسترنج کارگران هستند وناامنی شغلی،اخراج سازی و تعطیلی کارخانهها دربدترینوضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد .
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکههیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانوادههای آنانبر نمیتابد .لذا ما
کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم وعاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش
حداقلدستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهارنفره با دخالت نمایندههای منتخب مجامع عمومی
کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵سال آخر پای میفشاریم .
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگرانساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیمو
دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها وتعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا
با قراردادهای سفید امضاو دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند .
گفتنی است این نامه صبح امروزتوسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ االسالم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران۰۹۰۰/۹/2۰ -

