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استقالل از اصلی ترین ویژگی های 
نهادی فراموش شده ســازمان تامین 
اجتماعی است؛ ســازمانی که اگرچه 
نرخ، کمیت و کیفیت خدمــات ارائه 
شده به جامعه هدف آن در گذر دهه ها 
کاســتی گرفته اما تا پیش از این هنوز 
بارقه هایی از تصمیم گیری های مستقل 
در آن به چشــم می خورد، هر چند با 
انحالل شورای عالی تامین اجتماعی در 
دوران احمدی نژاد، بدنه مدیریتی این 
سازمان، تماماً دولتی شد که با تایید و 
انتصاب شخص وزیر کار، جای گذاری 

می شود.
در نخســتین بند از قانــون تامین 
اجتماعی آمده است: »تامین اجتماعی 
یک سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی 
و غیردولتــی اســت«. با ایــن حال، 
مکانیسم های ارتباط دوســویه آن با 
دولت، نحوه مدیریــت و فقدان نقش 
مشارکتی بیمه شدگان، ماهیت عمومی 
و غیردولتی بودن این سازمان را تا اندازه 
زیادی زیر ســوال برده است. تصویب 
قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه ۱۳۵۴ 
و تشکیل ســازمان تأمین اجتماعی را 
می توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین 
اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ 
با تصویب قانونی کــه منجر به انحالل 
وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و 
بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی 
به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام 
داد و تعهــدات و امکانات درمانی آن به 
وزارت بهداری و بهزیستی محول شد 
اما این تغییر، چنــدان دوام نیاورد و با 
تصویب الیحه ای در شورای انقالب در 
سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی 
دوباره احیا شــد. با این همه، سازمان 
تامین اجتماعی تا زمانی که مدیریت آن 
مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت 
باشــد و ذینفعان در تصمیم گیری ها 
نقش ســزاوار و درخور نداشته باشند، 
نمی تواند مستقالنه نقش حمایتی خود 
را در قبال جامعه بیــش از ۵۰ میلیون 

نفری بیمه شدگان ایفا کند.
یکی از نشــانه های بارز مخدوش 
شدن این استقالل، عدم تصویب مصوبه 
افزایش مستمری بازنشستگان بعد از 
گذشت بیش از سه هفته است؛ تاخیر 
طوالنــی و رنج آور که برخــالف رویه 
مرسوم سال های قبل است و به گفته 
»علیرضا حیدری« کارشــناس رفاه و 
تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه ی کارگری، در 
نوع خود یک بدعت به شــمار می رود؛ 

بدعتی که می توانــد مفهوم معادالت 
پارامتریک تامین اجتماعی و استقالل 
در تامین منابع مالی آن را دچار اعوجاج 

و آشفتگی کند.
 سرکردن با حقوق
 ۴ میلیونی یا کمتر!

اردیبهشت به پایان رسید و به رغم 
وعده های مقامات سازمان و وزارت کار 
مبنی بر اینکه »بازنشســتگان نگران 
نباشند، حتی اگر دو روز مانده به پایان 
اردیبهشت افزایش مستمری ابالغ شود، 
مابه التفاوت ها پرداخت می شــود« نه 
مابه التفاوت پرداخت شد و نه مصوبه ای 
به تصویب هیات دولت رســید و ابالغ 
شد. دردناک تر اینکه ۶۵درصد جامعه 
حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشســتگان 
کارگری )حدود ۲.۵میلیون خانواده(، 
حداقل بگیران یا حتی زیرحداقل بگیران 
هستند که دو ماه آغازین سال جدید را 
به رغم آزادسازی ها و تورم با دستمزد 
۴میلیون تومانی یا کمتر سر کرده اند. 
در ایــن شــرایط »یــداهلل فرجی« 
بازنشســته کارگری و رئیس ســابق 
شورای اسالمی کار شــرکت جنرال 
استیل، از زیر ســوال رفتن استقالل 
نیم بند سازمان تامین اجتماعی انتقاد 
می کند: »اگــر امروز شــورای عالی 
تامیــن اجتماعی را بــا حضور مکفی 
نمایندگان کارگران و بازنشســتگان 
داشتیم، بهتر می توانســتیم از دولت 
مطالبه کنیم. وزیــر کار و مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی باید پای امضا 
و مصوبه خودشان بایستند و از هیات 
دولت با جدیت بخواهند مصوبه افزایش 
مســتمری ها را که به تصویب هیات 
مدیره سازمان رسیده، تصویب کنند. 
در مرحله شفاف و صادقانه روشنگری 
کنند و به بازنشستگان اطالع دهند که 

گیر کار کجاست«.
او ادامه می دهــد: در همین دو ماه، 
توزیع کنندگان کاالها و ارائه دهندگان 
خدمات مثل صاحبخانه ها، سود خود 
را به جیب زده اند ولی ما بازنشستگان 
حتی از افزایش قانونی حقوق مان محروم 

مانده ایم. مگر ادعــا نمی کنند تامین 
اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس 
چرا دولت در این بین تصمیم گیرنده 
اصلی است و حقوق ما را برخالف روال 

سال های قبل منجمد کرده است؟
انجماد مزدی در زمانه گرانی ها

کافی ســت فقط دو نمونه از اخبار 
منتشره در آخرین روز اردیبهشت ماه را 
بازخوانی کنیم تا دریابیم چطور افزایش 
هزینه ســبد معیشــت خانواده های 
بازنشسته به خصوص حداقل بگیران 
به پیش می تازد در حالی که دستمزد 
دچار انجماد شده است. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی 
و آبمیوه تهران گفــت: از اول خرداد، 
بســتنی و آبمیــوه افزایــش قیمت 
۲۵درصدی خواهد داشــت. در عین 
حال، »نیما حبیب فر« عضو هیأت مدیره 
اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با 
اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵هزار تومانی 
گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، 
گفت: گوشت گوساله بدون استخوان 
در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰هزار 
تومان به فروش می رسد در حالی که این 

نرخ، هفته گذشته ۲۳۰هزار تومان بود.
بازنشســتگان باید با حقوق سال 
قبل ســر کنند، در حالی که کاالها و 
خدمات بسیاری در یک نظام پیوسته 
و ادامه دار بــه طور زنجیــره ای گران 
می شوند. علیرضا حیدری در انتقاد از 
تاخیر طوالنی هیات دولت می گوید: 
رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش 
مستمری بازنشســتگان کاماًل جدید 
است. برخی سال ها تاخیر در پرداخت 
به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت 
می گرفت امــا تاخیــر در تصویب و 
ابــالغ، پدیده کاماًل جدیدی اســت و 
همین است که بازنشستگان را نگران 
می کند. در حال حاضر، بازنشستگان و 
مستمری بگیران عوارض تورمی سال 
جدید را با دریافتی های سال قبل تحمل 
می کنند. این تحمل در ذات خود فرایند 
مناسبی نیســت و هیات وزیران باید 
هرچه زودتر بحث افزایش مستمری ها 
را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند 
حقوق ها را با نرخ های جدید پرداخت 

کند.
حیدری تاکیــد می کند: فراموش 

نکنیــم بخــش قابــل توجهــی از 
بازنشستگان سازمان را حداقل بگیران 
و زیرحداقل بگیران تشکیل می دهند 
که تکلیف افزایش حقوق آنها در قالب 
ماده ۴۱  قانون کار مشــخص شــده، 
منتها سازمان نمی تواند احکام نیمی 
از بازنشســتگان را صادر کند و باقی را 

بگذارد برای بعد.
اشاره حیدری به ماده ۱۱۱ قانون 
تامین اجتماعی است که تاکید دارد 
افزایش ســاالنه حداقل مســتمری 
بازنشســتگان تامین اجتماعی نباید 
از افزایش حداقل دســتمزد مصوب 
شورای عالی کار کمتر باشد، بنابراین 
تکلیــف بازنشســتگان حداقل بگیر 
روشــن اســت: ۵۷.۴درصد افزایش 
روی تمام مولفه های مزدی اما در مورد 
سایر سطوح مســتمری، ماده قانونی 
ناظر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 
است که تاکید دارد مستمری ها باید 
به اندازه افزایــش هزینه های زندگی 
افزایش یابد. هزینه هــای زندگی در 
قالب سبد معیشت براساس داده های 
تورمی دی ماه ســال قبــل، نزدیک 
به ۹میلیون تومان بــود و حاال با موج 
تورمــی جدید بدون تردیــد مرز ۱۱ 
میلیون را پشت سر گذاشته اما هیات 
دولت افزایــش ۳۸درصدی به اضافه 
مبلغ ثابت )برابر با مصوبه شورای عالی 

کار( را نمی پذیرد.
 اجرای ماده ۹۶،

 یک تصمیم دولتی نیست
حیدری با بیان اینکه »دولت فارغ از 
هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید 
به لحاظ معضالتی که اقتصاد خانوار را 
تحت تاثیر قرار دهد، بیش از این تعلل 
کند«، اضافه می کند: اساسا ماده ۹۶ و 
میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست 
چون قاعده و مبنای بودجه ای ندارد و 
هیچ سالی تکلیفی برعهده دولت نبوده 
اســت. در مورد مزد کارگران، دولت تا 
حدودی تکلیــف دارد چون در برخی 
حوزه ها نقش کارفرمایــی دارد اما در 
مورد مســتمری بازنشستگان دولت 
هیچ نقشــی ندارد و قرار نیست تامین 
مالی کند. تامین مالی برای مستمری 
بازنشستگان به طور اتوماتیک از طریق 
مصوبه شــورای عالی کار انجام شده و 

منابع ریالی تامین و تضمین می شود.
به گفته وی، وقتی پیشــنهادی از 
ناحیه هیات مدیره تامین اجتماعی به 
دولت ارجاع می شود چون نهاد دولت 
در هیات مدیره مستقیم و غیرمستقیم 
حضــور دارد، فرض بر این اســت که 
نگاه دولت و خط مشــی دولت رعایت 

شده و سابقه نداشته که مصوبه ای از 
هیات مدیره سازمان که زیرمجموعه 
وزارت کار اســت و شــخص وزیر به 
عنوان نماینده دولــت در آن حضور 
دارد، بــا مخالفت هــای جدی هیات 
دولت مواجه شده و حتی تا مرز تعلیق 

تصمیم گیری پیش برود.
این کارشناس رفاه تاکید می کند: با 
این تاخیر، دشواری های معیشتی ایجاد 
می کنند. روزی نیســت که گروه های 
مختلف ذینفع نسبت به این تعلل انتقاد 
نکنند و این برای دولت زیبنده نیست. 
مضاف بر اینکه مصوبــه هیات مدیره 
ســازمان، تامین کننده کاهش قدرت 
خرید سال قبل است و نمی تواند تورم 
سال جدید را بپوشاند. جالب است که 
مرکز آمار تورم جدید را اعالم کرده اما 
تصمیم گیران به این وضعیت تورمی 
و عقب ماندگی مســتمر قدرت خرید 
بازنشستگان بی توجه هستند و بازهم 

تعلل می کنند.
بازنشستگان؛ تماشاگران 

افزایش روزانه قیمت ها
بازنشستگان هر روز با افزایش قیمت 
جدید مواجه می شــوند. این جامعه ۴ 
میلیون خانواری که دیگر چندان فرصت 
و توانی برای شغل دوم و تامین شکاف  
سنگین هزینه-درآمد خانوار ندارند، 
روزگاری نــه چنــدان دور چرخ های 
صنعت را با تمام قــدرت گردانده اند و 
حاال با نگرانی بسیار انتظار می کشند تا 
افزایش ناچیز مستمری ها که با افزایش 
هزینه های زندگی تطابق ندارد و اتفاقاً 
توسط هیات مدیره سازمان به تصویب 
رسیده، ابالغ شود. باید دید این انتظار تا 

کی ادامه خواهد داشت.

دولت همچنان از تصویب افزایش حقوق مستمری بگیران طفره می رود

بار آزادسازی قیمت ها روی دوش خمیده بازنشستگان

گفتوگو

دبیرکل خانه کارگر می گویــد: انتظار ما از 
دولت این اســت که حق بازنشســتگانی که در 
طول سال های اشتغال حق بیمه خود را منظم 
پرداختند، محترم شمرده و مانعی برای پرداخت 

حقوق کامل و قانونی در موعد مقرر نباشد.
علیرضا محجوب در گفت وگــو با ایلنا ادامه 
داد: قــرار بود تــا طی همسان ســازی، حقوق 
بازنشستگان براســاس آنچه در دوران اشتغال 
به صندوق تامین اجتماعی واریز کردند، برقرار 
شود و طبقات مزدی براســاس همسان سازی 
در جای خودشــان قرار بگیرند لذا انتظار داریم 
امسال بحث همسان ســازی کامل شود. دولت 
یا باید همــان بحث افزایــش دریافتی را طبق 
مصوبه شورای عالی کار عیناً برای بازنشستگان 
صندوق تامین اجتماعی لحاظ کند یا از فرار به 
جلو، اجتناب و همسان ســازی سایر سطوح را 

عادالنه انجام دهد.
محجوب با تاکید بر اینکه »مسیر فعلی دولت 
باعث می شود صندوق سازمان تامین اجتماعی 
به سمت حداقل بگیران فراوان برود«، ادامه داد: 
این مسیر به دلیل سیاست های دولت در حال طی 
شدن است و در سازمان حداقل بگیران اکثریت را 

تشکیل می دهند. سیاست های دولت در زمینه 
عدم همسان سازی باعث شده که بسیاری حقوق 

واقعی خود را در لیست های ارسالی رد نکنند.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: این مسیر 
دولت یک مسیر اصالحی نیست و آن قدم هایی 
که تاکنون نیز بــرای همسان ســازی و بهبود 
شرایط معیشت بازنشســتگان برداشته شده را 
نیز به عقب پس می زند. مــا حتی قدرت خرید 
پول را هم مقایسه نمی کنیم ولی اگر این مقایسه 
را انجــام دهیم، می فهمیم که اعــداد پرداخت 
شده به صندوق با اعداد دریافتی با ارزش امروز 
نمی خواند. دولت هر تصمیمــی می گیرد باید 
در این زمینه بــا هدف حفظ توان معیشــتی 
بازنشستگان باشد. البته در این زمینه تصمیمات 
شورای عالی کار شامل مصوبات متین و خوبی 
است و طرح ارقامی کمتر از رقم مطرح و مصوب 
در این شورا ظلم به حقوق بگیران و بازنشستگان 
است.نماینده ادوار پیشــین مجلس در ادامه با 
اشاره به مســائل کارگران دولت گفت: برای ما 
فرقی بیــن کارگران دولــت و بخش خصوصی 
وجود ندارد. همه آنها زحمتکش بوده و از حقوق 
آنها دفاع می کنیم. دولت نباید به دنبال راه های 

درآمدی نامتعارف بــرای دادن حقوق کارکنان 
خود یا بازنشســتگان تامین اجتماعی باشد و 
نباید از حقوقی کسر شــود تا به حقوق دیگری 
اضافه شود. راضی نیستیم که دولت برای تامین 
حقوق افرادی، حقوق مستمری بگیران دولت را 

تحت الشعاع قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه »راه های متعددی برای 
ایجاد منابع الزم برای پرداخت حقوق ها و افزایش 
قانونی آنها وجود دارد«، گفت: یکی از این راه ها 
دریافت مالیات دقیق و اصالح نظام مالیاتی به نفع 
حقوق بگیران است. این تامین منابع بخشی از 
سیاست های اجتماعی است و برای سیاست های 
اجتماعی باید راه های متناسب با این سیاست ها 
را تدارک دید. دولت با توجه به اختیاراتی که دارد 
می تواند منابع بسیاری که تامین کننده حقوق 

بازنشستگان کشور باشد را تامین کند.
محجوب با اشــاره به اینکه »تعریف ما از فقر 
دوباره باید به آن تعریف محــض و مطلق از فقر 
برگردد«، اظهار کرد: ما جامعــه حقوق بگیر را 
به سمت فقر شدید سوق داده ایم. در سال های 
گذشته اقدام به سرکوب قیمت ها کردیم و معادله 
عرضه و تقاضا به این دلیل به هم خورده است ولی 

حاال کشور دارد به سمت سرکوب سمت تقاضا 
میل پیدا می کند.

دبیرکل خانــه کارگر با تاکید بــر اینکه »با 
مطالبه حقوق صنفــی و مطالبات همه گروه ها 
ازجمله کارکنان دولت و نیروهای کشــوری و 
لشــگری موافقیم«، ادامه داد: اما موضوع اصلی 
امروز ما بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی 
و سایر مشمولین قانون کار هستند که در بخش 
دولتی کار می کنند و حدود دو ماه است که حقوق 

واقعی خود را بنابر قانون دریافت نکرده اند.
رئیس سابق فراکســیون کارگری مجلس 
تصریح کرد: در ابتدا از طریق شــکایت قانونی 
و حقوقی، پیگیری های حقوقــی و مذاکرات با 
طرفین دولتی را انجــام می دهیم اما در مرحله 

دوم اگر ایــن پیگیری های حقوقــی و اداری با 
گفت وگو و اســتدالل پاســخ خود را نگرفت، از 
سایر ابزار قانونی اعتراض که آنها نیز به رسمیت 
شناخته شــده و به عنوان امر مجاز قانونی تلقی 
می شوند، اســتفاده خواهیم کرد. این صحیح 
نیست هرکس پشــت میز مسئولیت بنشیند و 
برای خود بدون توجه به نیازها و مطالبات افراد 

تصمیم گیری کند.
وی در پایان بیان کرد: آماده همکاری با دولت 
هستیم و تاکنون نیز در این راستا حرکت کردیم 
اما دولت نیز باید قدمی پیش گذاشته و با کارگران 
و بازنشســتگان و ذی نفعان تامیــن اجتماعی 
همکاری داشته باشد. همکاری یک طرفه معنا 

ندارد و اساس همکاری دوطرفه است.

دبیرکل خانه کارگر:

دولت به حقوق بازنشستگان کارگری احترام بگذارد

حیدری: تعلل دولت در 
تصویب افزایش مستمری 
بازنشستگان، در نوع خود 

یک بدعت به شمار می رود؛ 
بدعتی که می تواند مفهوم 

معادالت پارامتریک تامین 
اجتماعی و استقالل در 
تامین منابع مالی آن را 

دچار آشفتگی کند

در حال حاضر، 
بازنشستگان و 

مستمری بگیران عوارض 
تورمی سال جدید را با 

دریافتی های سال قبل 
تحمل می کنند. این تحمل 

در ذات خود پدیده مناسبی 
نیست
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نسرین هزاره مقدم

 فقیرترسازی بازنشستگان 
توسط دولت

مــروز  معتقــدم ا
بــا تقلیل گرایــی در 
مطالبه گــری روبــه رو 
هستیم. اگر از همان ابتدا 
اجرای دقیق مــاده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی را 
مطالبه می کردیم، بعد از تصویب افزایش دستمزد در 
شــورای عالی کار، خواستار تصویب افزایش مستمری 
بیشــتر براســاس قانون بودیم و مطالباتی مانند ادامه 
همسان سازی و از همه مهم تر افزایش یکسان برای تمام 
سطوح مزدی را مطرح و پیگیری می کردیم، امروز دچار 
این وضعیت نبودیم که دولت افزایش مستمری ها را برای 
مدتی طوالنی به تاخیر انداخته و مدعی شــود افزایش 
مستمری برای سایر سطوح باید کمتر از مصوبه شورای 

عالی کار باشد.
افزایش غیریکسان مستمری ها و کاهش در میزان 
افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح به معنای 
تالش برای حداقل بگیرســازی بازنشســتگان است 
و با سیاســت افزایش ناچیز مســتمری بازنشستگان 
غیرحداقل بگیر، روند فقیرترسازی بازنشستگان ادامه 
می یابد در حالی که یک بازنشســته که امروز بیشتر از 
حداقل درآمد دارد، در زمان اشتغال، کارگر متخصصی 
بوده و هر ماه مبلغ قابل توجهی به حساب تامین اجتماعی 
واریز کرده تنها به این امید که در دوران بازنشستگی بتواند 
از حقوق شایسته و زندگی با یک رفاه حداقلی بهره مند 
باشد لذا این ناعادالنه است که حق قانونی این بازنشسته 

سلب شود.
بازنشستگان امروز خواستار عدالت در توزیع هستند، 
منتها توزیع ثروت نه توزیع فقر. بازنشســته کارگری از 
منابع اندوخته خودش حقوق می گیرد نه از بودجه دولت. 
اگر ۳۰ســال این حق بیمه ها را در یک حســاب بانکی 
پس انداز می کرد و ارزش افزوده آن حفظ می شد، امروز 
واقعاً چقدر درآمد داشت؟ آیا هرگز محاسبه کرده اند؟ 
حاال چرا می خواهند با کاهــش افزایش قانونی حقوق، 

بازنشستگان را به زیر خط فقر سوق دهند؟
باید گفت بین ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر بازنشســته 
کارگری داریم. اگر بعــد میانگین خانوار را ســه نفر 
بگیریم، جامعه بازنشستگان کارگری کشور جمعیتی 
بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر دارد. از این جمعیت، چیزی 
کمتر از یک درصد حداکثربگیر هستند که از امکانات 
مالی مناسب و خوبی برخوردار هستند. جمعیت کثیری 
حداقل بگیر هســتند که کاماًل زیر خط فقر هستند. 
گروهی هم هســتند که ســوابق بیمه پردازی کمی 
داشته اند یا به دلیل حوادث ازکارافتاده شده اند و کمتر 
از حداقل می گیرند. در این میان، گروهی نیز میانه بگیر 
هستند. بخش زیادی از این بازنشســتگان، گرچه از 
نظر معیارهای پارامتری، غیرحداقل بگیر هستند اما 
فاصله حقوق شان با حداقل مســتمری بسیار ناچیز 
است. مثاًل فقط ۵ میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق 
می گیرد. اینها بخش زیادی از بازنشستگان را تشکیل 
می دهند و عادالنه نیست که افزایش مزد این گروه ها 
ناچیز باشد. حتی افزایش مزدی مصوب شورای عالی 
کار هم نمی تواند قدرت خرید سال گذشته را برای این 

بازنشستگان احیا کند.
معتقدم با توجه به جهش تورمی که بعد از آزادسازی 
اخیر شــاهد هســتیم، افزایش ۳۸درصدی مورد نظر 
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اصالً کافی نیست. 
خانوارهای بازنشستگان کارگری، عموماً مستاجر و در 
شرایط بد معیشتی به سر می برند. دولت به جای حمایت 
از این گروه های کم درآمد همــان افزایش ۳۸درصدی 
را نمی پذیرد. اگر قرار باشــد به ســطوح میانی حتی 
۳۸درصد افزایش حقوق تعلق نگیرد، به معنای از میان 
برداشته شدن کامل این سطوح است. از بازنشستگانی که 
نمی توانند با این دستمزدها زندگی خود را اداره کنند و در 
دوران پیری، امکان کار مجدد ندارند، چه انتظاری هست، 
درحالی که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت وظایف 
حمایتی بسیار در قبال گروه های کم درآمد دارد لذا باید 
به شفافیت توضیح دهد که چرا با افزایش قانونی حقوق 

بازنشستگان مخالف است.

بازنشستگان کارگری:
دولت افزایش مستمری ها را 

به سرعت تصویب کند
بازنشستگان کارگری در برخی از استان های کشور 
با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی خواستار تصویب 

افزایش مستمری ها در هیات دولت شدند.
به گزارش ایلنــا، در همین زمینه بازنشســتگان 
کارگری رشت خواســتار تصویب افزایش مستمری ها 
مطابق مصوبه شورای عالی کار در هیات دولت شدند و در 
عین حال، خواستار پرداخت بدهی های دولت به تامین 

اجتماعی و پایبندی دولت به قانون شدند.
بنا بر این گزارش، در کرمانشــاه و خوزســتان نیز 
بازنشستگان خواستار تصویب افزایش حقوق و اعمال 

آن شدند.
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