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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﮐﺎر از ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻗﻢ ﺳﺒﺪ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﻓﺮاﻓﻨ ﮔﺮوه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ و ﻣﻠﺰم
داﻧﺴﺘﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را دﻟﯿﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪن رﻗﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ دﺳﺘﻤﺰد داﻧﺴﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻤﻨ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﮐﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰد در ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﮔﺮوه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان از ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﻂ ﻣﻌﯿﺸﺖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻮرد و
ﺧﻮراک ،درﻣﺎن ،ﻣﺴﻦ و اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ،آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﻗﻢ ﻣرﺳﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎده ۴۱
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻤﻨ ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾ ﺧﺎﻧﻮار  ۳.۳ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺶ از  ۵۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و وﻗﺖﮐﺸ ﻗﺸﺮ ﻋﻈﯿﻤ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﻼﺗﻠﯿﻔ ﻧﻪ دارﯾﻢ اﻗﺪام
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻤﻨ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻗﻢ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻪ از ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه وارد اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﭼﺎﻧﻪزﻧﻫﺎی ﻣﺰدی ورود ﮐﻨﯿﻢ.
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