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 بيانيه سنديکای کارگران شرکت واحد و اتحاديه آزاد کارگران ايران

 حداقل دستمزد کارگران نبايد کمتر از يک ميليون تومان در ماه باشد
خواست افزايش دستمزدها تحويل شورای عالی طومارکارگران فراخوان دهنده ازجمعی امضا توسط ده هزاربيش از

  .شد تشخيص مصلحت  و مجمع مجلس شورای اسالمی،کار

 اعالم شده از بر اساس نرخ تورمو ساله  طبق روال هرافزايش حداقل دستمزدهامورد م گيری درهمين حال تصميدر

  .جريان استسوی بانک مرکزی در

تمامی همدوش با اتحاديه آزاد کارگران ايران   وسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 امروزبيش از ده هزار کارگری که تا به سوی آنان و طومار افزايش دستمزدها و به نمايندگی از  سازماندهندگان

  :اعالم ميدارند کرده اند بدينوسيله مضاطومار خواست افزايش دستمزدها را ا

حداقل دستمزد کارگران هيچ و  سال جنگ ايران و عراق هزينه های زندگی صدها برابر شد ٨در طول از آنجا که 

حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم دو ماه پايانی هر سال تعيين  با در نظر داشت اينکهو  افزايشی پيدا نکرد

از آنجا که نرخ تورم اعالم شده و همچنين  پيش رو بيش از سال قبل بوده استميشود و نرخ تورم هميشه در سال 

و بر اساس پيش بينی های بوده است جامعه در موجود واقعی توسط بانک مرکزی هميشه نصف نرخ تورم 

اقتصاددانان و اجرای بخشی از سياستهای معطوف به طرح تحول اقتصادی، هزينه های زندگی در سال آينده به 

   .طور سرسام آوری افزايش پيدا خواهد کرد

بر اساس  اعالم ميدارند حومه و اتحاديه آزاد کارگران ايراناتوبوسرانی تهران وان شرکت واحدسنديکای کارگر: لذا

  .پانصد هزارتومان باشديک ميليون وبايد حداقل دستمزد کارگران هم اينک  ،منصفانهوگونه کارشناسی علمی هر

 ما به عنوان قدم اول برای جبران فقر و فالکتی که در اين راستا و برای تامين يک زندگی انسانی برای کارگران، 

  :اعالم ميداريمبر کارگران ايران تحميل شده است 

در  تر از يک ميليون تومان کمدر شورای عالی کار به تصويب ميرسد نبايد طی روزهای آينده حداقل دستمزدی که 

ه تا کنون طومار خواست افزايش دستمزدها را ی ک بيش از ده هزار کارگربه نمايندگی ازو ما بدينوسيله باشد ماه 

 نرخ انبرای نيروی کار آنکارگران امضا کرده اند از کسانی که در شورايعالی کار بدون حضور نماينده های واقعی 

نيروی کار ما کارگران را مانند سالهای گذشته به حراج نگذارند و بر خواست مصرانه ميخواهيم تعيين ميکنند 

  .تعيين حداقل دستمزد به مبلغ يک ميليون تومان تن در دهندکارگران برای 

  پيش بينی  ويقين دارند  حومه  اتوبوسرانی تهران و شرکت واحد  ان سنديکای کارگرو   اتحاديه آزاد کارگران ايران



و به خواست ما کارگران برای حداقل دستمزد کارگران طبق روال سالهای گذشته تعيين شود چنانچه کنند  می

 حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان توجهی نشود، کارگران  در مقابل اين رويکرد از سوی شورايعالی افزايش

  .ساکت نخواهند نشست و بر دامنه اعتراضات خود نسبت به سطح دستمزدها خواهند افزودکار 

سر کشور را فرا  عموم کارگران در سرا،ما همينجا ضمن تاکيد مجدد بر خواست خود در مورد افزايش دستمزدها

ميخوانيم به مبارزه برای افزايش دستمزدها بپيوندند و متحدانه خواهان افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان 

 .وندشدر ماه 

  

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  اتحاديه آزاد کارگران ايران
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