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باد شــدیدی می وزد؛ برف های سر 
قله ها، به آهستگی آب می شوند و برفابی 
که به دامنه سرازیر شــده، راه رفتن در 
میان مالروهای پیچاپیچ را به سخت ترین 
کار دنیا تبدیل کرده است. »امروز اگر راه 
بیافتیم و به سالمت به مقصد برسیم و بار 
را در قهوه خانه مرزی به واسطه بدهیم 
و پول بگیریم، فردا خانه هســتیم. این 
مسیر سخت را در همه زندگی پیش رو 
داریم. کار ســاختمانی که راکد است و 

چاره ای جز کولبری نمی ماند...«.
»احمــد« در اصــل یــک کارگــر 
ساختمانی ساده است اما برای پر کردن 
جای خالــی کار ســاختمانی و آجر باال 
انداختن، به هــر گریزراهی که بگویید، 
پا گذاشته است. کارگری در کردستان 
عراق و اربیــل، مدتی مسافرکشــی با 
موتورسیکلت اقوام حاشیه نشین در تهران 
و البته کولبری با بار بر پشت گذاشتن و از 
کوره راه های پرخطــر، یخچال و ضبط 
صوت و تلویزیون ال ســی دی به مقصد 
رساندن. او که از رکود ساخت وساز دهه 
90، ضربه های بسیار خورده، مثل بسیاری 
از کارگران ساختمانی استان های غربی 
و محروم کشــور، راه مطمئنی برای نان 
درآوردن ندارد: »ســه فرزند مدرسه ای 
دارم، خانه اجاره ای در شین  آباد و زنم که 

مرض قند دارد و...«.

رنجنامه کارگران فصلی غالباً بیکار 
مانند احمد، مثنــوی هفتادمن کاغذ 
است و این نامه مطول، نقطه پایانی ندارد. 
در شــرایطی که جای شغل شایسته با 
درآمد مطمئن خالی ست، حمایت های 
اجتماعی و بیمه ای نیز به کمترین میزان 
در چند ســال گذشته رســیده است. 
اثبات این ادعا دشوار نیست. »میکائل 
صدیقی«، رئیس کانــون انجمن های 
صنفی کارگران ســاختمانی اســتان 
کردســتان، می گوید: »تقریباً دو سال 
است که هیچ کارگر ساختمانی جدید 
بیمه نشده است. صف طوالنی کارگران 
ساختمانی اصاًل جلو نمی رود. این همه 
کارگر پاره وقت و معموالً بیکار را معطل 
تصویب اصالحیه قانون بیمه کارگران 
ساختمانی نگه داشــته اند و این طرح 
نیز مــدام در راهروهای مجلس عقب و 
جلو می رود بدون اینکه تصویب شود و 

خروجی داشته باشد«.
معطلی 2.۵ساله اصالحیه ماده ۵

اصــالح قانــون بیمــه کارگران 
ســاختمانی یا همان اصالح ماده ۵ که 
مربوط به نحوه اخذ ســهم کارفرما در 
مقوله بیمه کارگران ساختمانی است، 
مدت هاســت در گیرودار تصویب در 
مجلس اســت؛ دقیقاً دو سال و شش 
مــاه. شــانزدهم فروردین ماه ســال 
جدید، نماینــدگان مجلس به منظور 
رفع ایرادات، طــرح اصالح قانون بیمه 

کارگران ساختمانی را برای چندمین 
بار به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. 
به گفته »علیرضا سلیمی« از نمایندگان 
مجلس، »بند الف مــاده واحده طرح 
اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی 
ایرادات جدی دارد و برخالف چند اصل 

از قانون اساسی است«.
با این اوصاف، باز هم انتظار کارگران 
ساختمانی برای تصویب نهایی این طرح 
و خاتمه بالتکلیفی، طوالنی تر می شود. 
از آنجا که این طرح سازوکار دریافت سهم 
کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی را 
تعیین می کند، ظاهراً تا زمان تصویب 
نهایی در مجلس، مســیر بیمه شدن 

کارگران متقاضی مسدود است.
در حالــت کلی در بیمــه کارگران 
ساختمانی، ســهم ۲0درصدی برای 
کارفرما در نظر گرفته شــده و کارفرما 
موظف اســت ۸درصد از مزد هر کارگر 
به ازای ســاخت هر متر از ساختمان با 
ضریب بین نیم تا ۱۴درصد را به عنوان 
ســهم خود برای پرداخــت حق بیمه 
کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب 
تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در 
مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین 
و شــرایط محیطی از 0.۵ تا ۱۴درصد 
متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت 
ساختمان باالتر و منطقه آن جزو مناطق 
گران قیمت تر باشد، هزینه سهم کارفرما 
برای پرداخــت بیمه کارگــر گران تر 

خواهد بود. اگر ســاختمان در مناطق 
محروم تر ساخته شود یا هزینه ساخت 
کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما 
در پرداخت حق بیمه کارگر هم کاهش 
می یابد. قرار اســت اصالحیه مجلس، 
ورودی های سازمان تامین اجتماعی را 
با دریافت سهم عادالنه از کارفرمایان و 
متولیان ساخت و ساز بیشتر کند اما گویا 
اراده ای برای تصویب سریع تر آن در کار 
نیست. چهاردهم خردادماه سال پیش 
نیز این طرح در صحن علنی مجلس به 
بررسی گذاشته شد اما به دلیل ایرادات 
آیین نامه ای و اشکاالتی که نمایندگان 
ازجمله رئیس مجلــس وارد کردند، به 
تصویب نرســید. حاال بعد از گذشت 
بیش از نه ماه، دوباره طرح به کمیسیون 
اجتماعی ارجاع داده شده و تصویب آن 

ناکام مانده است!

صدیقــی، یکــی از دغدغه هــای 
کارگران ساختمانی را تصویب عاجل 
این طرح و باز شــدن مســیر بیمه ای 
کارگران متقاضی می داند و می گوید: 
بعد از گذشت ۲.۵ســال، انتظار داریم 
در این شرایط بحران رکودی و کسادی 
بازار ساخت و ســاز و در حالی که کرونا 
این اوضاع را وخیم تر کرده، نمایندگان 
مجلس حساســیت موضوع را درک 
کنند و اجازه دهند کارگران ساختمانی 
متقاضی بیمه که غالباً حتی شش ماه از 
سال را اشتغال کامل ندارند، بیمه شوند.

 عدم تسهیل گری
 سازمان تامین اجتماعی

در مساله بیمه کارگران ساختمانی، 
مشکالت بسیار وجود دارد که فقط یکی 
از آنها، لیست طوالنی انتظار و هفت خوان 
پرمصیبت ثبت نام است. مشکل بعدی، 
هزینه سنگین بیمه  و البته قطع شدن 
آن به علــت ناتوانــی در پرداخت این 

هزینه است.
صدیقی در ایــن رابطــه توضیح 
می دهد: هزینه بیمه کارگران ساختمانی 
براساس کارت مهارت و نظام درجه بندی 
تعیین می شود. برای کارگران درجه سه 
)کارگر ســاده(، هزینه ماهانه در سال 
جدید ۳۶۳هزار تومان، بــرای کارگر 
درجه دو یا نیمه ماهر ۳9۳هزار تومان و 
برای کارگر درجه یک یا ماهر ۴۲۳هزار 
تومان است. البته این مبالغ برای شش 
ماه اول سال است. این مبالغ نسبت به 
شرایط معیشتی و شغلی کارگران و با 
در نظر گرفتن بیکاری های ادواری آنها، 
بسیار زیاد است. ســهم کارگر در بیمه 
کارگران ساختمانی، ۷درصد است اما 
تامین اجتماعی با استناد به فرمول هایی 
مبتنی بر کارت مهارت، برای هر ســه 
گروه، بیشــتر از ۷درصــد را دریافت 
می کند. مثاًل برای کارگر درجه ســه، 
۷درصد دقیقاً ۳0۸هزار تومان می شود 
نه ۳۶۳ هزار تومان اما آمده اند چند دهم 
درصد اضافه کرده اند و مبلغ بیشتری از 
کارگران ماهانه می گیرند. اگر کارگری 
شــش ماه نتواند حق بیمه را بپردازد، 
بیمه اش را خیلی راحت قطع می کنند. 
در واقع، درکی از شرایط سخت زندگی 
کارگران ساختمانی ندارند؛ کارگرانی 
که به هر دری می زنند تا هم هزینه های 
ســنگین زندگی را تامین کنند و هم 
بتوانند حق بیمــه را پرداخت کنند اما 

متاسفانه غالباً موفق نمی شوند.

به گفته صدیقی، وظیفه دولت این 
است که طبق اصل ۲9 قانون اساسی، 
آحاد مردم و تمام شــهروندان را بیمه 
کند و وظیفه سازمان تامین اجتماعی 
این است که طبق ماده ۵ قانون تامین 
اجتماعی، تمام کارگران ســاختمانی 
کشــور را بیمه کند اما متاســفانه به 
هیچ یک از این وظایف باالدستی عمل 

نشده است.
او تاکیــد می کنــد: اول باید همه 
کارگران ساختمانی را بدون استثنا و 
بدون توجه به سهمیه و ظرفیت، بیمه 
کنند و در گام دوم، باید تسهیل گری 
مناســب در مقولــه هزینــه بیمه و 
مهلت پرداخت آن به عمــل بیاورند. 
کارگری که به خاطر بیــکاری، بار بر 
دوش می انــدازد و کولبری می کند یا 
دست فروش می شــود و بساط پهن 
می کند، اگر داشــته باشد، حتماً حق 

بیمه را سر وقت می پردازد.
بیمه ما را تسهیل کنید

کارگران ســاختمانی وقتی بیکار 
می شوند، به درهای بســته ی بسیار 
برمی خورند. وقتی بــه عراق می روند 
و فعلگــی می کنند، رنــج زندگی در 
اتاقک های نمور و پر ازدحام کارگری 
بدون امکانات بهداشــتی و زیســتی 
را به تــن می مالند و خیلی ســاده از 
داربست های ناایمن کردستان عراق 
سقوط می کنند که یا مصدوم می شوند 
یا متاســفانه جان خود را در این راه از 
دست می دهند. ســال گذشته، اخبار 
پر بود از کارگران مهاجری که از عراق 
با آسیب های جسمی برگشتند و برخی 
هم شاید برنگشــتند. کولبری مسیر 
پیچاپیچ دیگری اســت کــه کمتر به 
مقصد می رســد! کارگران در ازدحام 
این همه ناکامی و بدبیاری، فقط یک 
چیز ســاده می خواهنــد: »بیمه ما را 

تسهیل کنید«.

اراده ای برای تصویب سریع تر اصالحیه ماده ۵ در کار نیست

کارگران ساختمانی؛ گرفتار در هزارتوی بیمه

خبر

یکی از اصلی ترین خطوطــی که در ابالغیه 
اخیر رهبــری در رابطه با وضعیت صندوق های 
بیمه ای به چشم می خورد، بحث ضرورت حفظ 
ذخایر و سرمایه های صندوق ها و سازمان های 

بیمه گر است.
»علیرضــا حیدری« نایب رئیــس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه 
»تامین اجتماعی در ابتدا نسبت پشتیبانی ۲۴ 
نفر به یک نفر داشــت«، تصریح کرد: این یعنی 
۲۴نفر حق بیمه پرداخت می کردند و یک نفر از 
بازنشستگی و بیمه آن استفاده می کرد لذا ذخایر 
این صندوق ها در زمان اوج خود می توانســت 
به عنوان یک ذخیره قوی مطرح باشد. وی با تاکید 
بر اینکه »صندوق هــا در دوران جوانی خود که 
حداکثر ذخیره های مالی بیمه پردازان را دارند، 
از امکانات خود برای سرمایه گذاری این ذخایر 
در حوزه های سودده استفاده می کنند«، ادامه 
داد: این اقدام به این دلیل انجام می شود که وقتی 
صندوق ها در دوران پیری جمعیت و کهنسالی 
قرار دارند، دچار ضعف در حفظ ارزش ذخیره های 

خود نشوند.
این کارشــناس تامیــن اجتماعــی افزود: 
صندوق هایی مثــل تامیــن اجتماعی چون 
بین النسلی هســتند، نقطه پایانی در کار خود 
ندارند و همواره پایدار هســتند اما بســیاری از 
صندوق ها زمان طالیی خود را از دست داده اند 

یعنی زمانی که جمعیت کشور جوان بود و صندوق 
می توانست با کمک نرخ پشتیبانی باال منابع خود 

را سرمایه گذاری کند، تدبیر خاصی نکردند.
حیدری تصریح کرد: یکی از بدترین اقدامات 
صندوق های بازنشستگی کشــور این بود که 
ذخایر و منابع خود را در بانک ها سرمایه گذاری 
می کردند و بانک نیز تنها در حــد نرخ کارمزد 
عایدی به صندوق اضافه می کرد. در آن سال ها 
بانک ها تنهــا با پرداخت کارمــزد به اصل پول 
صندوق های تامین اجتماعی از پول های مردم 
حفاظــت کردند و اولین تبدیــل منابع تامین 
اجتماعی به شــکل ســرمایه گذاری به شکل 
متعارف در دهه ۷0 شروع شد. در این مدت اگر 
مانند خود بانک ها منابع و ذخایر صندوق های 
تامین اجتماعی در حوزه مســتغالت و امالک 
سرمایه گذاری می شد، ارزش ذخایر صندوق ها 

بسیار بیشتر از اکنون بود.
وی گفت: همچنین باید سود خود را از طریق 
حفظ سهام خود در شرکت ها حفظ می کردیم 
و مدیریــت شــرکت ها و بنــگاه داری را کنار 
می گذاشتیم زیرا تصدی گری بار سنگینی دارد 
و در سال های اخیر نیز نشان دادیم که سازمان 
تامین اجتماعی نمی تواند سرمایه گذار موفقی 
باشــد لذا بهتر بود که مدیریت بنگاه ها را واگذار 
و خود را به عنوان ســهام دار بزرگ شرکت های 
غیرقابل واگذاری مطرح می کرد و از این طریق 

بدون داشــتن انبوهی از شــرکت های زیان ده 
می توانست با سود باالی سرمایه گذاری، ارزش 

ذخایر صندوق های تامینی را حفظ کند.
این کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: 
بنگاه داری و تشکیل ســازمانی به نام شستا به 
تامین اجتماعی تحمیل شــد. در زمان دولت 
مرحوم هاشمی رفســنجانی عمال چون دولت 
توان پرداخت تهعدات دولت در قبال صندوق را 
نداشتند، اقدام به فروش شرکت های دولتی به 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی کردند. 
این واگذاری سمت و ســوی خصوصی سازی 
داشــت و تامین اجتماعی به ناچــار بنگاه دار و 
شرکت دار شد. در واقع این وضعیت باعث شد که 
نه تنها وضع صندوق های تامین اجتماعی بهتر 

نشود که برعکس، بخشی از ذخایر و توان مالی 
صندوق های تامین اجتماعی صرف حمایت از این 
شرکت ها شد تا ورشکسته نشوند. از آنجا که این 
شرکت ها در قالب بدهی دولت به تامین اجتماعی 
فروخته شدند، معموال پیشاپیش شرکت هایی 

زیان ده بودند و بحران را بیشتر کردند.
او با بیان اینکه ســایر صندوق ها نیز همین 
وضعیت را دارند و هدف مدیریتی در آنها حفظ 
ذخایر مالی عظیم صندوق ها نبــوده، ادامه داد: 
طبق اسناد باالدســتی و قانون این صندوق ها 
نباید شرکت داری بکنند و باید سهام دار باشند 
هرچند این تحول کار آسانی نیست و کار سختی 
است. شما برای آنکه تبدیل به سهام دار شوید و 
تصدی خود را واگذار کنید، باید انتقال سرمایه 
انجام دهید و بازار ما نیز کمتر ایــن امکان را به 

شما می دهد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری اضافه کرد: سهام داشــتن سوددارتر 
از مدیریت شرکت هاســت زیــرا صندوق ها با 
جابه جایی قدرت و دولت دچار تحول عظیم در 
ساختار مدیریتی می شوند لذا برای جلوگیری 
از سوءاستفاده و باندبازی ها در انتصابات و کارایی 
بیشتر، باید به سهام دار تبدیل شوند و هزینه های 
گزاف حقوق و پاداش مدیــران انتصابی خود را 

نپردازند.
حیدری گفت: اینکه دولت، تامین اجتماعی 

و سایر صندوق های بیمه گر چطور می خواهند 
با چالش ها و وضعیت جدید صندوق ها مواجهه 
داشته داشته باشند، سوالی است که باید به آن 
پاسخ داد. سوال دیگر این اســت که ناپایداری 
صندوق ها با توجه به وضعیــت موجود چطور 
باید درمان شود؟ معتقدم هنوز نسخه آماده ای 
وجود ندارد! باید دانست در نهایت تمام تعهدات 
صندوق ها در صورت ورشکستگی بر ذمه دولت 
است زیرا این صندوق ها در سال های قبل جور 
دولت را کشــیده اند و اکنــون دولت ها مجبور 
هستند طبق قانون متولی صندوق ها در صورت 
ورشکستگی باشــند به خصوص که اکنون نرخ 
پشتیبانی صندوق های کشوری حدود ۸دهم نفر 

است که بسیار خطرناک است.
این فعال کارگری در پایان با یادآوری اینکه 
»اصلی تریــن چالش بــرای صندوق ها پیری 
جمعیت و عبور از آن مرحله دوره طالیی صندوق 
اســت«، گفت: کاهش ضریب پشتیبانی برای 
صندوق ها بســیار خطرناک است که برای حل 
آن باید فکر عاجلی کرد. صندوق ها اکنون برای 
مصارف روزمره از ذخایر خود استفاده می کنند 
که این یک خطر بسیار آشکار است. این وضعیت 
در تمامی صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشگری وجود دارد و باعث شده که وابستگی شان 
به پول دولت و بودجه جــاری افزایش یابد. این 
در صورتی است که اگر در دهه های قبل ذخایر 
صندوق ها مانند بانک ها در قالب دالر یا امالک 
سرمایه گذاری می شد، این ذخایر چند برابر اکنون 
بود و االن تامین اجتماعی و ســایر صندوق ها 

پولدارترین نهادهای کشور بودند!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

هنوزنسخهایبرایپایداریصندوقهایبازنشستگیتجویزنکردهایم

قرار است اصالحیه مجلس، 
ورودی های سازمان تامین 

اجتماعی را با دریافت 
سهم عادالنه از کارفرمایان 

و متولیان ساخت و ساز 
بیشتر کند؛ اما گویا اراده ای 

برای تصویب سریع تر آن 
در کار نیست

سهم کارگر در بیمه 
کارگران ساختمانی، 

۷درصد است، اما تامین 
اجتماعی با استناد به 
فرمول هایی مبتنی بر 

کارت مهارت، برای هر سه 
گروه، بیشتر از ۷ درصد را 

دریافت می کند
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نسرین هزاره مقدم 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک:
کارگرانرابرایاستقرار

دراطرافشهرکهایصنعتی
ترغیبمیکنیم

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران درباره تمهیدات این سازمان برای حل 
مشــکل تامین نیروی کار در شهرک های صنعتی، 
از برنامه ریــزی برای اســتقرار کارگــران در اطراف 

شهرک های صنعتی خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی رســولیان اظهار کرد: سال 
گذشــته بیش از ۱۲هزار واحد راکــد و غیرفعال در 
داخل و بیرون شــهرک های صنعتی مورد بررسی و 
پایش قرار گرفتند. در نهایت با کمک مشــاوران این 
سازمان، استانداران و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
۲0۶۷ واحد احیا شد که نسبت به سال  ۱۳99 رشد 
۴0درصدی داشــته و ۱۵درصد از تعداد واحدهای 
راکد زیرمجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی کاسته 

شده است.
به گفته وی ۱۶00 مــورد از این واحدها در داخل 
شــهرک ها و ۴۵0 واحد در بیرون از شهرک ها احیا 
شدند و ۳۶هزار شغل جدید با احیای این واحدها نیز 
ایجاد شد. برنامه امسال این سازمان نیز احیای ۲000 

واحد راکد و غیرفعال است.
    

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه:
حذفیارانهنان،بیشترینفشاررا

برفرودستانتحمیلمیکند
خیــر  ا ی  هــا ز و ر ر  د
اظهارنظرهای متفاوتی درباره 
آینده یارانه قیمت گندم و نان 
به عنوان مهمترین قلم خوراکی 
کارگران و گروه های فرودست 
اجتماعی مطرح شده است.»مصطفی شریف« استاد 
اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی ضمن اشــاره به 
صحبت های اخیر استاندار زنجان که از اجرای آزمایشی 
طرح آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه خرید نان در 
شهرهای این استان خبر داده، گفت: انسان نباید از یک 
نقطه دوبار نیش بخورد. به نظر می رسد شواهد قیمتی 
و بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا بیش از 
۱0هزار تومان و ادعاهای اخیر برخی مسئوالن حاکی 

از احتمال افزایش قیمت نان و آزادسازی آن است.
این کارشناس اقتصاد کشــاورزی با بیان اینکه 
نحوه عملکرد ما در رابطه با نان و گندم شبیه ماجرای 
بنزین شده، افزود: به نظر نمی آید که در این زمینه کار 
کارشناسی جدی صورت گرفته باشد هر چند تجربه 
نشان داده که این اقدامات نیاز به مطالعه گسترده دارد. 
اینکه ما چنین چیزی را صرفا از باب آزمایش در یک 
منطقه یا استان کوچک تست کنیم، نتایج مطلوب را 

به ما نخواهد داد.
وی گفت: در ماجرای بنزین نیز ابتدا گفته شــد 
طرح در یکی از بنادر یا جزایر جنوبی اجرا می شــود 
و اگر جواب داد به مرور مطرح می شود اما به ناگهان 
بحث آن متوقف شد و پس از مدتی به صورت دفعی 
طرح اجرا شد. به همین علت ابتدا باید شفاف کنند 
که این اقدام با چه پشتوانه مطالعاتی و به چه نحوی 

اجرا خواهد شد؟
شــریف اضافه کرد: اثر افزایش قیمــت نان روی 
سفره های طبقات اجتماعی مختلف یکسان نیست و 
روی گروه های فرودست بیشترین فشار را می آورد و 
مشخص نیست که پرداخت مبلغ اندکی به نام یارانه نان 
بتواند آن را جبران کند اما با تخمین های موجود تصور 
من این است که آزادســازی قیمت آرد و نان و حذف 
یارانه دولتی از روی آن در ازای پرداخت یارانه نقدی 

نان، قیمت را بیشتر از دو برابر خواهد کرد.
    

حقمسکنوبنخواربار
بازنشستگانناچیزاست

یک فعال حوزه کاربا بیان اینکه افزایش ۳۸درصدی 
در سایر سطوح باید در مورد بازنشستگان نیز رعایت 
شود،  تصریح کرد: حق مسکن و بن خواربار بازنشستگان 

مبلغ ناچیزی است. 
رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
برخی نگرانی ها نســبت به عدم رعایت افزایش سایر 
ســطوح مزدی در مــورد بازنشســتگان و مواردی 
که درخصــوص افزایــش ۱0درصــدی در بودجه 
۱۴0۱ مطرح می شــود، اظهار کرد: آن چیزی که در 
بودجه مصوب می شود هیچ ارتباطی به بازنشستگان 
تامین اجتماعی ندارد. بودجه فقط برای کارمندان و 

بازنشستگان کشوری و لشگری است.
وی یادآور شد: در جلســه با هیات مدیره سازمان 
تامین اجتماعی برای سایر مزایا، حق اوالد و عائله مندی 
هم باید پیش بینی افزایش صــورت گیرد ولی آنچه 
مسلم اســت افزایش ۵۷.۴درصدی در پایه حقوق 
بازنشستگان لحاظ می شود و در مورد سایر سطوح نیز 
انتظار داریم ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان ماهانه 
اعمال شود که قول مساعد داده شده از اردیبهشت ماه 
پرداخت شود و مابه التفاوت فروردین ماه نیز به دنبال 

آن پرداخت خواهد شد.

اخبار کارگری


