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»بعد از محرومیت از ساندویچ فالفل 
و سوســیس که هفته قبل اتفاق افتاد، 
حاال قرار است از کاالهای اساسی دیگر 
هم محروم بشــویم«. این را یک کارگر 
شــهرداری کوت عبداهلل می گوید؛ از 
گروه همان کارگرانی که دستمزد ناچیز 
و زیر خط فقرشــان را با درخواســت و 
مطالبه گری و اســتانداری رفتن، هر 
چند ماه یک بار می گیرنــد اما هر روز 
با آزادســازی قیمتی جدیــد مواجه 
می شوند و بخشــی از قدرت خرید به 

تاراج رفته شان، باز هم از دست می رود.
این کارگر به نمایندگــی از جانب 
خانواده  های کارگری کم درآمد که در 
بخش های مختلف اقتصاد در چنگال 
پیمانــکاران و دالالن نیروی انســانی 
گیر افتاده اند، از مصائب زیســتن زیر 
باران یک ریز تــورم و گرانی می گوید؛ 
زیستنی که تمام مولفه های تاثیرگذار 
آن از آزادسازی به شدت تاثیر می پذیرد. 
می گویــد: »صاحبخانه آمــده و ادعا 
کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون 
تومان بگذاریم روی اجاره خانه. وقتی 
پرســیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده، 
گفت مگــر در این مملکــت زندگی 
نمی کنید و نمی دانید من باید روغن، 
مرغ، تخم مــرغ، نــان و... را چند برابر 
قیمت بخرم؟ اینها همه گران شده و باید 

اجاره خانه هم متناسب با آن باال برود«.
نکته ای که این کارگر کم تخصص 
به زبان ساده می گوید، همان پیوستگی 
ســاختاری کاالها و خدمات مورد نیاز 
طبقات مردم اســت. قیمت کاالهای 
اساسی به شــدت به یکدیگر وابسته 
هســتند و نرخ اثرگذاری برخی اقالم 
بسیار باالست. در واقع وقتی قرار است 
نرخ کاالهایی مانند نان ســنتی و دارو، 
به رغم باال رفتن قیمت آرد و باال کشیدن 
نرخ دالر به دلیل حــذف ارز ترجیحی 
ثابت بماند، این تثبیت نرخ هیچ تضمینی 
ندارد و در میان مدت و حتی کوتاه مدت، 

تمام کاالها و خدمات اساسی، نرخ خود 
را با نرخ کاالهای مرتبط و زیرساختی 
اصطالحاً باالنــس می کننــد؛ از نان 
آزادپز نانوایی ها گرفته تا کرایه خانه و 
خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام 
با افزایش قیمت کاالهای اساسی گران 
می شــوند. این تعادل قیمتی به ضرر 
طبقه کارگر و کم درآمد تمام می شود؛ 
همان گروه هایی که قــرار بود افزایش 
۵۷درصدی دستمزد، قدرت خرید آنها 

را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.
حاال اما سوال اینجاست که با وجود 
آزادســازی های قیمتی، دســتمزد 
افزایش یافته کارگــران به اضافه یارانه 
۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی که قرار است 
به اعضای خانوارهای دهک های پایین 
پرداخت شــود، چقــدر می تواند در 
تامین سبد معیشت حداقلی یا همان 
مجموعه ای از کاالها و خدمات مورد نیاز 

ماهانه موثر باشد؟
از تمام انتقادات موجود به یارانه های 
نقدی، نظام توزیع ناکارآمد آن، حذفیات 
و خط خوردگی های ناعادالنه و احتمال 
عدم تخصیص پول نقد بــه کاالهای 
اساسی توســط سرپرســتان خانوار 
درمی گذریم. در همین روزهای اخیر 
و بعــد از واریز یارانــه حمایتی ۳۰۰ و 
۴۰۰هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران 
ادعا کردند کــه به دالیــل نامعلوم و 
کاماًل بی اهمیت از شــمول یارانه خط 
خورده اند؛ مثل داشتن یک خودروی 
ساده یا سفری به خارج از کشور در چند 

سال پیشتر.
از اواخــر دهه ۸۰ و اجــرای فاز اول 
هدفمندســازی یارانه هــا در دولت 
احمدی نژاد، متوســط زدایی از طریق 
نظام توزیع یارانه های نقدی یک انتقاد 
جدی همیشــگی بوده است. دولت ها 
ابتدا نظام تقریباً بسیط تری برای توزیع 
یارانه در نظر می گیرند اما در گذر زمان 
با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد 
نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه ها 
خط می خورند. این گروه ها که زمانی 

متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی 
آزادسازی ها شده و به زیر خط فقر سقوط 
می کنند و این در حالی ست که حتی در 
صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه 
پرداختی بــه خانواده ها هرگز تکافوی 
افزایش هزینه های متاثر از آزادسازی 
را نمی دهــد. آیا یک خانوار متوســط 
کارگری حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰هزار 
تومانــی را کامل دریافــت کند، با یک 
میلیون و 2۰۰هزار تومان یارانه به اضافه 
دستمزد حدوداً ۶ میلیون و ۸۰۰هزار 
تومانی که مجموعــاً ۸ میلیون تومان 
می شــود، می تواند از پس هزینه های 
حداقلی زندگی بربیاید؟ کافی ســت 
قیمت های جدید کاالهای اساســی را 
دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص 

شود.
گرانی در انتظار اخذ مجوز

»احمــد وحیدی«، وزیر کشــور، 
سه شنبه شب )بیستم اردیبهشت( در 
یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: 
مرغ، تخم مرغ، لبنیــات و روغن نباتی 
چهار قلم کاالیی هســتند که در طرح 
اصالح یارانه ها قیمت آن تغییر خواهد 
کرد. وی افزود: مجوز افزایش قیمت با 
اصالح یارانه ها فقط برای این چهار قلم 
کاال صادر شده و به غیر از این کاالها، هیچ 
مجوزی برای افزایش قیمت کاالهای 
دیگر وجود ندارد. اما ســوال اینجاست 
که آیا واقعاً سایر کاالهای اساسی گران 
نمی شــوند؟ درست اســت که مجوز 

رسمی در کار نیست یعنی فعاًل در کار 
نیست اما بازار به هم پیوسته ای اقتصاد 

چه حکمی صادر می کند؟
بالفاصله در روز بعد یعنی بیســت 
و یک اردیبهشــت، خبر آمــد که در 
آخرین جلســه قرارگاه امنیت غذایی 
جهاد کشاورزی که با حضور نمایندگان 
اصناف تشکیل شده، قیمت هر کیلوگرم 
مرغ بــرای مصرف کننده بــه ۶۴هزار 
تومان، قیمت هر شــانه تخم مرغ ۳۰ 
عددی برای مصرف کننده به ۹۸هزار 
تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای 
مصرف کننده ۶۹هــزار و ۸۰۰ تومان، 
روغن جامــد حلــب ۴.۵ کیلوگرمی 
به ۴۰۰هزار تومــان و روغن جامد ۱۶ 
کیلوگرمی به یک  میلیون و ۱۰۰هزار 
تومان افزایش خواهد یافت. حال درآمد 
نهایتــاً ۸ میلیون تومانــی یک خانوار 
متوسط حداقل بگیر کارگری با فرض 
استمرار همیشگی یارانه هر نفر ۴۰۰هزار 
تومان، چطور می تواند از پس خرید این 

کاالها با این قیمت ها بربیاید؟
 ابهام جدی 

در قیمت کاالهای اساسی
»علیرضا حیدری«، کارشــناس 
رفاه و تامین اجتماعــی و نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
در این رابطه می گوید: به نظر می رسد 
طراحان آزادسازی های اخیر، تحلیلی از 
نتایج این طرح نداشته اند و نتوانسته اند 
ابعاد »تخریب معیشتی« طرح را برآورد 
کنند. اثر روانی و شوک وارده به بازار همه 
چیز را درهم می ریــزد. با این تصمیم، 
نظم اقتصادی کامــل از بین می رود و 
مهم ترین نکته این است که نمی دانیم 
از فردا کاالها را باید با چه قیمتی در بازار 

خریداری کنیم.
اصرار دولت بــر ثابت ماندن قیمت 
برخی اقالم اســت. بعــد از ۱۳.۳ برابر 
شدن نرخ آرد صنعتی، پافشاری کردند 
که نان ســنتی گران نمی شود. بیستم 
اردیبهشت، وزیر اقتصاد از حذف یارانه 
چهار کاالی اساســی )مرغ، تخم مرغ، 

لبنیات و روغن نباتی( رونمایی و تاکید 
کرد که سایر کاالها هیچ مجوزی برای 
گرانی ندارند اما آیا ساختار اقتصاد ما و 
نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، 

واقعاً این گونه عمل می کند؟
حیدری با تاکید بر به هم پیوستگی 
ســاختاری کاالها می گوید: کاالها به 
صورت جانشین و به صورت مکمل، روی 
یکدیگر اثر می گذارند و این تاثیرگذاری 
به ســرعت اتفاق می افتد. وقتی شما 
کاالهای اساسی را بیش از ۱۰۰درصد 
در بازار گران کرده اید، نمی توانید انتظار 
داشته باشید قیمت سایر کاالها ثابت 
بماند. دولت قیمــت روغن چهارونیم 
کیلویی را ۴۰۰هزار تومان اعالم کرده، 
یک کیلو گوشت مرغ نزدیک ۷۰هزار 
تومان و شــیر کیلویی ۱۳هزار تومان. 
وقتی این قیمت ها توســط تنها نهاد 
کنترل کننده بازار یعنی دولت پذیرفته 
و اعالم شــده، باید منتظر قیمت های 
بســیار باالتر در بازار آزاد باشیم. دولت 
تورم بیــش از ۱۰۰درصدی کاالهای 
اساسی را پذیرفته است. خب عامالن 
عرضه در بازار دیگر چــه دلیلی برای 

نپذیرفتن دارند؟
فقرزدایی یا متوسط زدایی؛ 

مساله این است
در عین حال، بعد از اعالم آزادسازی 
قیمت چهــار کاالی اساســی دیگر 
»میرکاظمی« رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در گفت وگوی ویژه خبری سیما، 
با دفاع از سیاســت های تعدیلی اخیر 
گفت: اصالح ضریب جینی با این اقدام 
صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر 
خواهد شد. امیدواریم با اقدامات بعدی 
که در سنوات آتی صورت خواهد گرفت 
بتوانیم به طور کامل بگوییم که در کشور 

فقیر نخواهیم داشت.
به گفته حیدری، این سیاســت ها 
بــدون در نظــر گرفتن نظــام تامین 
جایگزین برای نیازمنــدان و صرفاً اتکا 
به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه 
نقدی، نه تنها به از میــان رفتن فقر و 
کاهش ضریب جینی منجر نمی شود 
بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل 
از مایحتاج اساسی ســفره ها محروم 
می کند. در این شرایط خطر فقر غذایی 
و سوءتغذیه بسیار بیشــتر می شود و 
حتی طبقــات متوســط را در معرض 
خطر قرار می دهد.مســاله مهم دیگر، 
فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد 
معیشت حداقلی است؛ سبدی که دی 
ماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان بود و 
حاال به گفته حیدری، حتماً چند میلیون 
تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد اما باید 
چند هفته آینده، زمانی که اثرگذاری 
سیاست های آزادسازی در بازار کاالها 
و خدمات تثبیت شد، محاسبه واقعی 
هزینه هــای زندگی صــورت بگیرد تا 
دریابیم شکاف عمیق دستمزد- درآمد 

واقعاً چقدر عمیق تر شده است.
 بار ابرتورم 

بر دوش طبقات فرودست
حیــدری اضافه می کنــد: دولت 

قیمــت ارز را در قانون بودجه امســال 
2۳هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی 
تقلیل اساسی ارزش پول ملی. این اقدام 
پایه تمام سیاســت های تعدیلی است 
و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد 
سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این 
نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته اســت. 
همچنین چه معنایی دارد دولتی یک 
میلیون و ۵۰۰هزار میلیــارد تومان، 
بودجه عمومی داشــته باشــد و اصاًل 
بودجه عمرانی نداشــته باشد. دولت 
تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه های 
خود می کنــد و آن وقت بــرای تامین 
کاالهای اساسی ادعا می شــود ارز در 
بساط نیست و باید قیمت ها آزاد شود! 
بار این سیاست ها بر دوش کیست؟ فقط 
کارگران و الیه های فرودست اجتماع 
هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر 

دوش بکشند.
بازیگران بازار اقتصــاد ایران عادت 
دارند خودشــان را با تورم بخشــی در 
اقتصاد تطبیق دهند. به ســرعت یک 
معادلــه علــت و معلولی سرراســت 
می چیننــد و بار هزینه هــا را بر دوش 
مصرف کننــده نهایــی می اندازنــد. 
این همــان اتفاقی اســت که حیدری 
این گونه از آن تعبیــر می کند: »صبر 
کنید تا صاحبخانه ها یا ارائه دهنده های 
خدمات، اولین حلب روغن ۴۰۰هزار 
تومانی را بخرند و به خانــه ببرند، بعد 
ببینید چه افزایشــی در نرخ هایشان 
خواهند داد. این چهار قلــم کاال، بعد 
از اثرگذاری در بــازار، همان چهار قلم 
نمی ماند و به ســرعت 2۰۰ قلم کاال و 

خدمات می شود«.
پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه 
خواربــار اصفهان با اشــاره به افزایش 
قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰هزار تومان 
گفت: امروز تنها ۵درصد ایرانی ها توان 
خرید برنج ایرانی دارند. این یک اعتراف 
تلخ بود اما حاال اگر قرار باشد نظام توزیع 
ارزان کاال برای طبقات فرودســت در 
کار نباشد )مثاًل تعاونی های کارگری 
که کارگران با داشتن کارت شناسایی 
معتبر بتوانند اقالم اساسی را به قیمت 
قبل از آزادســازی تهیه کنند(، اقالم 
بیشتری به لیســت برنج ایرانی اضافه 
خواهند شد. به گفته کارگر شهرداری 
کوت عبداهلل »دست گذاشته اند روی 
مهم ترین و اصلی تریــن اقالم غذایی. 
اگر مــا دیگر نتوانیم شــیر و تخم مرغ 
 هم بخوریم، چطور ســر پــا بمانیم و

 کار کنیم...«.

یارانه های حمایتی جدید از حفظ قدرت خرید مردم ناتوانند

آغاز افزایش دومینووار قیمت ها در بازار 

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان 
اینکه اگر اعتراض جاماندگان یارانه تایید شود، 
یارانه ماه های قبل را هم می گیرند، گفت: برای 
شناســایی مشــموالن یارانــه، وضعیت مالی 
خانوارها طی دوره ۳ تا ۵ ساله بررسی شده است.

بــه گــزارش »توســعه ایرانــی«، حجت 
عبدالملکی در یــک گفت وگــوی تلویزیونی 
گفت: برای ثبت اعتراض به دهک بندی یارانه ها، 
فقط کافی است وارد ســامانه وزارت رفاه شده و 

اطالعات خود را بارگذاری کنید.
وزیر کار بیان داشت: یارانه مورد نیاز ۹۰درصد 
مردم تأمین شده و در حساب دولت است، پس 
اگر تا ۳ ماه دیگر مشــخص شود فردی نیازمند 

بوده اما دریافتی نداشته، یارانه معیشتی ماه های 
گذشته نیز به حساب آن واریز می شود.

وی با بیان اینکه ۱۰ متغیر و شــاخص برای 
دهک بندی یارانه ها در نظر گرفته شده، گفت: 
شــاخص هایی ازجمله گردش حساب، حقوق، 
سود ســهام و سود حســاب، خودرو، سفرهای 

خارجی و سایر موارد مدنظر است.
عبدالملکی افزود: برای اینکه تحوالت مقطعی 
در زندگی افراد و جابه جایی دهک ها مؤثر نباشد 
در دوره سه تا پنج ساله دهک بندی ها مورد توجه 
قرار گرفته و حساب می شود. به عنوان مثال فردی 
خانه خریده و فروخته که این جزو دارایی حساب 
نمی شــود. برای اینکــه دهک بندی ها درگیر 

نوسانات نشود شاخص ها در دوره سه تا پنج ساله 
در فرمولی دقیق ضریب بندی می شود.

وی تاکید کرد: افراد تا ۳ ماه آینده فرصت ثبت 
در ســامانه را دارند و اگر مستحق دریافت یارانه 
باشند به آنها یارانه پرداخت می شود. یارانه ها در 
حساب های دولتی موجود است و تقریباً برای ۷۸ 

تا ۷۹ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.
عبدالملکــی با بیان اینکــه ۷ و نیم میلیون 
نفر یارانه نمی گرفتند، گفت: یک بخشــی از آن 
افراد متمکن بودند. اکنون فرض می کنیم پنج 
میلیون نفر مستحق هستند. این افراد می توانند 
در سامانه هدفمندی یارانه ها که اعالم می شود، 
ثبت نام کنند و فرایندی طول می کشد تا بررسی و 

ارزیابی شود.وی گفت: امکان دارد فردی به خاطر 
گردش مالی باال یارانه اش قطع شده که می تواند 
اعتراض کند. به عنوان مثال بعضی از روحانیون 
و طالب وجوهات شرعی را دریافت می کنند که 
این امر مال این افراد نیست و برای مرجعیت است 

که این امر قابل اعتراض است.وزیر رفاه تاکید کرد: 
توصیه می کنیم حساب های شخصی از کاری 
جدا شود، ضمن اینکه در سامانه با ثبت اعتراض 
و ارائه مستندات یارانه در صورت مستحق بودن 

اختصاص می یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اعتراضتاییدشود،یارانهماههایقبلراهممیدهیم

 اثر روانی و شوک وارده 
به بازار همه چیز را درهم 
می ریزد. با این تصمیم، 

نظم اقتصادی کامل از بین 
می رود و مهم ترین نکته این 

است که نمی دانیم از فردا 
کاالها را باید با چه قیمتی 

در بازار خریداری کنیم

دولت تمام درآمدهای 
ارزی را خرج هزینه های 

خود می کند و برای تامین 
کاالهای اساسی ادعا 

می کند ارز در بساط نیست 
و باید قیمت ها آزاد شود! 

بار این سیاست ها بر دوش 
کیست؛ کارگران و الیه های 

فرودست اجتماع
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نسرین هزاره مقدم

سخنگوی دولت:
قدرتخرید90درصدمردمرا

افزایشدادیم
سخنگوی دولت سیزدهم گفت: مردمی سازی 
یارانه ها قدرت خرید همــه دهک ها را افزایش داد. 
دهک اول با ۹2۳هزار تومان افزایش، صدرنشین 

بازتوزیع عادالنه یارانه ها است.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر 
نوشت: با اعالم نرخ جدید کاالهای اساسی از سوی 
اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه مصرف 
و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها، قدرت خرید 
همه ۹ دهک افزایش یافته اســت. سه دهک اول 
)اقشار با کم ترین درآمد( به طور میانگین ۸۰۴هزار 
تومان افزایش قدرت خرید داشته اند. دهک اول تا 
نهم به ترتیب ۹2۳هزار تومــان، ۷۸۳هزار تومان، 
۷۰۶هزار تومان، 2۹۱هزار تومان، 2۳۶هزار تومان، 
2۳۴هزار تومان، ۱۵۰هزار تومان، ۷۱هزار تومان و 

۱۸هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده اند.
    

قائم مقام وزارت کار:
قانونبازنشستگیبایداصالحشود

قائم مقام وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تمامی صندوق های وابسته 
بــه وزارت کار در طول هر 
ماه ۳2هزار میلیارد تومان 
پرداختی دارند، از این رو باید قانون بازنشســتگی 
اصالح شــود.به گزارش خبرگزاری مهر، ضرغام 
صادقی بیان کرد: طی سالیان اخیر در سایه توجه 
رهبری شاهد بودیم که گشایش های متعددی در 
جامعه ایجاد شد و اگر برخی این توانمندی را ایجاد 

نکردند، مقصر هستند.
وی ادامه داد: اینکه ایران توانســت روســیه را 
توانمند کند به گونه ای که روســیه کشور ایران را 
الگوی خود می داند و کشورهای عربی توانایی مقابله 
با یمن را ندارند، نشان دهنده اقتدار ایران و رهبری 
است.قائم مقام وزیر کار عنوان کرد: یکی از برنامه های 
دولت از بین بردن فقر مطلق است و ارائه طرح های 
اقتصادی توسط دولت می تواند مشکالت اقتصادی 
جامعــه را از بین بــرده و زمینه توســعه خدمات 
اجتماعی را فراهم کند.صادقی خاطرنشان کرد: ۵ 
صندوق در وزارت کار وجود داشت که نابه سامانی 
در این صندوق ها را شــاهد بودیم. ایــن در حالی 
اســت که در صندوق بازنشستگی سرمایه گذاری 
۴۰ میلیاردی صورت می گیرد و امید اســت این 

سرمایه گذاری ها افزایش چشمگیری داشته باشد.
    

مصوبهافزایشحقمسکنکارگران
بایدفروردینابالغمیشد

یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش 
حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به 
افزایش حق مسکن کارگران،  تصویب هر چه سریع تر 
مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران را خواستار 
شد و گفت: انتظار داشتیم در هفته کار و کارگر یا روز 
جهانی کارگر مصوبه را ابالغ می کردند. هیات دولت 
می توانست افزایش حق مسکن را تصویب کند تا 

موجب دلگرمی جامعه کارگری شود.
وی افزود: قبال وزیر کار اعالم کرده بود که قول آن 
را از رئیس جمهوری گرفته، بنابراین تصویب و ابالغ 

آن نباید با تاخیر همراه باشد.
این کارشــناس حوزه کار متذکر شد: وقتی در 
شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن 
کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان 
برج هم ابالغ شود که به حقوق فروردین برسد چون 
حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود 
و مثل این است که کارگران بخشی از حقوق خود را 

دریافت نکرده  باشند.
    

مقابلاجحافبهبازنشستگان
ساکتنمینشینیم

در نشست چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت، 
باز هم افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به 

تصویب نرسید.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در 
این رابطه به ایلنا گفت: تکلیف را مشخص نکردند و 
حتی دالیلی را که منجر به عدم تصمیم گیری شده، 
اعالم نمی کنند تا جامعه کارگری بتواند با مذاکره 
مشکل را حل کند. در واقع بازنشستگان را در خوف 
و رجا نگه داشته اند و این شیوه، برخورد مناسبی با 
جامعه ۱2 یا ۱۳ میلیون نفری خانواده بازنشستگان 

کارگری کشور نیست.
حســن صادقی گفت: توصیه می کنیم مصوبه 
تامین اجتماعی را سریع تصویب کرده و برای اجرا 
به سازمان برگردانند تا بازنشستگان آرامش فکری 
و روانی پیدا کنند. بازنشســتگان دیگر بیش از این 
نمی تواننند منتظر بمانند. مــا در مقابل اجحاف 

نسبت به بازنشستگان ساکت نمی نشینیم.

اخبار کارگری


