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»همه چیز در بازار گران شده است. 
زمانی با یک حقوق کارگری دست مان 
به دهانمان می رسید اما حاال با مستمری 
بازنشستگی و کار دوم و یارانه ای که به 
حساب مان می ریزند، باز هم جیب مان 
خالی ست و استطاعت خرید ساده ترین 

کاالها را نداریم«.
»محمدعلی براتی«، بازنشســته 
کارگری است؛ بازنشســته ای که بجز 
مخارج سنگین روزانه، هزینه های ماهانه 
دارو و درمان دارد و نگران اســت حاال 
که کاالهای اساســی زندگی در چشم 
برهم زدنی گران شــده اند، هزینه های 
دارو و درمان هم باالتر بــرود و دیگر آه 

خالی هم در بساط بازنشستگان نماند!
این روزها کلیــدواژه اصلی اقتصاد 
ایران »گرانی« اســت و در مرحله بعد، 
یارانه. هر چند دولت وعده داده بجز چهار 
قلم کاالی اساسی، دیگر هیچ کاالیی 
گران نمی شــود یعنی مجوز رســمی 
برای گران تر شدن ندارد اما مشاهدات 
میدانی نشان از گران شدن بسیاری از 
کاالها و اقالم در نظام جانشینی، تکمیل 

و به هم پیوستگی دارد.
 نشانه هایی برای 

به هم پیوستگی قیمت ها
کاالها به شــدت به هم وابسته اند 
و آزادســازی قیمت یک کاال در عین 
تثبیت قیمت سایر کاالها و اقالم، نوعی 
ساده انگاری اســت. یک شاهد روشن 
برای این ادعا، گفته های رئیس اتحادیه 
برنج فروشان بابل است. بیست و پنجم 
اردیبهشت، حسن تقی زاده گفت: »در 
حال حاضر بازار از کنترل خارج شــده 
اســت و برنج با نرخ مصــوب به فروش 
نمی رسد. وقتی دولت افزایش نرخ چهار 
قلم کاالی اساســی را اعالم می کند به 
نوعی مجوز افزایش نرخ  در سایر اقالم را 
می دهد چراکه قیمت ها از یکدیگر تاثیر 

می پذیرند«.
در نمونه ای دیگر، بیســت و چهارم 
اردیبهشت، رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی گاوداران گفت: قیمت گوشت 
دام زنده هم به کیلویی ۱۰۴هزار تومان 
رسیده است. در واقع قیمت گوشت تمام 

شــده ما از ۸۰هزار تومان به ۱۰۴هزار 
تومان رســید. یک روز قبل تر، رئیس 
اتحادیه غذاهای کنســروی کشور هم 
از گرانی انواع ســس و کنسرو به دلیل 
افزایش قیمت روغن خبــر داد و اعالم 
کرد: روغن کاالی پایین دستی و اساسی 
برای تولید این کاالهاست و گرانی آن 

بازار گسترده ای را متاثر می کند.
در چنین شرایطی، به نظر می رسد 
برآورد دقیقی از این نظام پیوستگی و 
تاثیرگذاری در بازار در دست مسئوالن 
نیســت یا آن که آنها خود را به ندیدن 
می زنند. این پیوستگی و رابطه علت و 
معلولی قیمت گــذاری که یک معادله 
پیش پاافتاده و منطقی در علم اقتصاد 
است، تنها نتیجه گرانی دستوری چهار 
کاالی اساسی نیست. شوک روانی گرانی 
دستوری، خود عامل تخریبی دیگری 
اســت که روی تمام کاالها و همچنین 
خدمات ازجمله کرایه خانه، هزینه های 
حمل و نقل و هزینه های تعمیرات کاالها 
اثر می گذارد. امروز خدمات دهندگان 
با اســتناد به گرانی اقالم اساسی ادعا 
می کنند که هزینه هایشان باال رفته و باید 

خدمات ارائه شده را گران کنند.
 تبلیغات دولت 

برای کافی بودن یارانه نقدی
در این میان، اوضــاع کلیدواژه دوم 
این روزهــا یعنی »یارانــه نقدی« نیز 
چندان روبراه نیست. یکی از انتقادات 
وارده، ناچیــز بودن مبلــغ یارانه های 
واریزی به حســاب مردم است. ۳۰۰ یا 
۴۰۰هزار تومان یارانــه به ازای هر نفر، 
نمی تواند پوشش دهنده دایره گرانی ها 
باشد. مشخص است محاسبه دقیقی 

از تجمیع هزینه های ســربار خانوار به 
دنبال آزادسازی ها ی اخیر که از آن به 
عنوان »جراحی اقتصادی« یاد می شود، 
صورت نگرفته است. افزایش نرخ دو کیلو 
روغن، دو یا ســه کیلو مرغ، چند کیلو 
شیر و لبنیات، به تنهایی بیش از یارانه 
دریافتی یک خانوار سه نفره است که به 
شرط برخورداری از یارانه کامل یعنی هر 
نفر ۴۰۰هزار تومان، باز هم یک میلیون 
و ۲۰۰هزار تومــان نمی تواند همین 
افزایش نرخ های محدود را پوشش دهد.

محمدعلی براتی می گوید: به حساب 
من یک میلیون و ۱۶۵هزار تومان برای 
چهار نفر ریختند. رفتیم خرید ماهانه 
و با این پول چنــد کیلو مرغ و تخم مرغ 
برای یک مــاه خریدیــم. روغن که در 
بازار حتی با قیمت جدید پیدا نکردیم. 
حدود ۴۰۰هزار تومان مانده که با آن دو 
کیلو گوشت قرمز هم نتوانستیم بخریم. 
گوشت قرمز االن اینجا کیلویی ۲۲۰هزار 
تومان است. مگر اینکه با این ۴۰۰هزار 
تومان، چند عــدد نان و چند بســته 
ماکارونی بخریم. دیگر گوشت قرمز و 
برنج ایرانی کیلویی ۱۰۰هزار تومان و 
روغن و سایر کاالها را نمی شود خرید. 
اینکه فکر کنند همــه گرانی ها با این 
یارانه نفری کمتر از ۳۰۰هزار تومان که 
به من بازنشسته مستاجر و حداقل بگیر 
داده اند، پوشش داده می شود، اشتباه 
است. حتی گوشت و مرغ ماهانه خانوار 

هم با این پول تامین نمی شود!
اظهــارات ایــن فعــال صنفــی 
بازنشســتگان، در تقابل بــا اظهاراتی 
اســت که وزیر کار در یک گفت وگوی 
تلویزیونی در ارتبــاط با افزایش قدرت 
خرید مردم داشــت، آنجــا که گفت: 
»براساس برآوردها، یک خانواده چهار 
نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که 
یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت 
کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع 
مصارف در کاال های اساسی، ۲۴۱هزار 
تومان بوده که با اعمال قیمت های جدید 
این مصارف خانوار به ۵۶۸هزار تومان 
رســید. میزان افزایش هزینه برای این 
خانواده ۳۲۶هزار تومان است و افزایش 
قدرت خرید حدود یک میلیون تومان 

باال رفته است«.

مزدبگیرانی که یارانه نگرفتند
جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه 
پرداختی، مشکل اساسی دیگر، فقدان 
زیرساخت های اطالعاتی دقیق برای 
دهک بنــدی دقیــق و عادالنه جامعه 
اســت. »علیرضا حیدری« کارشناس 
رفاه و تامین اجتماعــی در این رابطه 
می گوید: ما پایگاه داده هــای به روز و 
قابل اطمینان نداریم، به همین دلیل 
اســت که اغلب طرح های حمایتی به 
نتیجه مورد نظر نمی رسد و همیشه افراد 
مستحق بسیاری جا می مانند. در طرح 
تامین اجتماعی فراگیر که مدت هاست 
کلیات آن تصویب شــده و قرار اســت 
اجرایی شود، باز هم جای پایگاه داده های 
اطالعاتی دقیق خالی ست لذا اجرای هر 
نوع طرح حمایتی قبل از آماده ســازی 
زیرساخت های مطمئن، درصد باالیی 
خطا خواهد داشــت و رضایت جامعه 

هدف جلب نخواهد شد.
حاال سوال این اســت که چرا با این 
همه ظرفیت اجرایی و شتاب برای اجرای 
طرحی که از آن به عنوان »شــجاعت 
اقتصادی« یاد می شود، اول سامانه های 
اطالعاتی دقیق بــرای پرداخت یارانه 
و تعییــن دقیــق دهــک خانوارهای 
کشور تهیه نشد تا در مرحله بعد سراغ 
پرداخت یارانه نقدی و شکایت برویم. اگر 
سامانه های مبتنی بر پایگاه داده های 
به روز بــا معیارهای اقتصــادی دقیق 
وجود می داشت، هر سرپرست خانوار 
با وارد کردن کد ملی خود می توانست 
اطالعات دقیقی از دهک خانوار خود و 
دالیل و معیارهای دهک بندی دریافت 

کند و در همان صفحه اختصاصی، امکان 
شکایت به دهک بندی برای فرد مورد 
نظر فراهم می شد اما حال به دلیل فقدان 
چنین سامانه های سرراست و شخصی 
شده، مردم باید به ســامانه همگانی و 
شلوغ برای شکایت عدم دریافت یارانه 
مراجعه کنند که اتفاقاً بیشــتر اوقات 
به دلیــل تراکــم مراجعه کنندگان یا 
ایرادات زیرساختی دیگر، مسدود است 

و دسترسی فعالً ممکن نیست.
در روزهای اخیر، تعدادی از کارگران 
و بازنشستگان که به دالیل مختلف از 
دریافت یارانه نقدی محروم شــده اند، 
از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد 
کردند و گفتند: ما نتوانستیم به سامانه 
معرفی شده رجوع و شــکایت خود را 
ثبت کنیم.مراحل شــکایت هم اصاًل 
ساده نیســت. به گفته وزیر کار، حدود 
دو میلیون نفر تاکنون به عدم دریافت 
یارانه معترض بوده اند و فقط ۷ میلیون 
نفر متعلق به دهک ۱۰ درآمدی هستند 
که یارانه نقدی نگرفته اند اما در روزهای 
گذشــته پیام هایی از بازنشستگان و 
کارگران دریافــت کردیم که به دالیل 
بسیار معمولی، ظاهراً مشمول دهک 
۱۰ درآمدی شــده اند، یعنی جزو یک 
درصدی ها و یارانه شان واریز نشده است. 
چند پیام را می خوانیم: »من صندوقدار 
یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی 
هستم که با هزار دردسر چند خانواده 
با هم راه انداخته ایم تــا به طور دوره ای 
چند میلیون تومان به هر خانواده برسد 
و به زخــم زندگی بزنــد. فقط همین 
گردش حساب را حســاب کرده اند و 
گفتند من جزو یک درصدی ها هستم؟ 
ما اگر ثروتمنــد بودیم کــه نیازی به 
صندوق نداشتیم«. »من تازه از صندوق 
بازنشستگی وام گرفته ام تا برای دخترم 
جهیزیه بخرم امــا یارانه ام را نریختند، 
چرا؟«، »بازنشسته ام اما دو فرزندم شاغل 
هستند. با اینکه با ما زندگی می کنند و 
مجرد هستند، همه درآمدشان را برای 
خودشــان نگه می دارند تا فردا بتوانند 
خانواده تشــکیل دهند و ازدواج کنند. 
انگار درآمد بچه هایــم را جزو گردش 
حساب ماهانه خانواده حساب کرده اند 
و به همین دلیل به من بازنشسته یارانه 
نداده اند«. »کارگر یک کارخانه و پدر دو 
فرزند هستم. فقط چون یک تندر ۹۰ 
دارم، یارانه به من نداده اند؟! یعنی من 
جزو یک دهک پردرآمد کشورم؟ پس 
چرا هر روز توی کارخانه پای خط تولید 

عرق می ریزم؟«
خبرگزاری ایســنا هم روز یکشنبه 
برخی از تماس ها و کامنت های مردمی 
زیر اخبار خود را منتشر کرد که نشان 
می داد بسیاری از مزدبگیران مشمول 
یارانه هــای دولت نشــده اند؛ »فردی 
گفته که بازنشسته و حقوق بگیر تامین 
اجتماعی و جزو حداقل بگیران است، 
ماهانه چهــار میلیون تومــان حقوق 
دارد. مستاجر اســت، امالک و ماشین 
هم ندارد. از هفت نفــر اعضای خانوار، 
یکی از فرزندان صاحب خودرو است و 
فرزند دیگر مهماندار هواپیما است که 
شغل او ایجاب می کند دائم در سفرهای 
خارجی باشد. بر این اساس یارانه خانواده 
او قطع شده و در دهک دهم طبقه بندی 

شده اند. وی معتقد اســت که عدالت 
برایشان رعایت نشده اســت«. »فرد 
دیگری که در اســتعالم بــه وی اعالم 
شــده جزو دهک دهم است می گوید 
بازنشسته ای با حداقل درآمد و کمتر از 
۱.۵میلیون تومان حقوق در ماه است«. 
»شخص دیگری نیز گفته که بازنشسته 
است با درآمد حدود ۳.۶ میلیون تومان 
در ماه ولی در دهک پردرآمد دسته بندی 
شــده و یارانه وی قطع شــده است«. 
»خانمی گفته است خانه ندارد ولی به 
نام همسرش خانه ای دارند که در حال 
پرداخت اقساط آن است. در عین حال 
برای سایر هزینه ها از وام استفاده کرده 
و کل دریافتی او نزدیک به پنج میلیون 
تومان اســت در حالی که همسر او در 
خرج خانواده هیچ کمکی نــدارد و در 
دهک دهم نیز طبقه بندی شده اند. او 
سوال کرده که آیا وضع او از ۸۵ میلیون 
ایرانی بهتر بوده و ثروتمندتر هستم؟« 
و در نهایت »فــردی هم اعالم کرده که 
خانواده او مستاجر هستند و سرپرست 
خانوار نیز به دلیــل دیابت، ۷۰درصد 
بینایی خود را از دست داده و نمی دانند 
براساس کدام معیار در دهک دهم و در 

بین ثروتمندان قرار گرفته اند«.
 بار تورمی دولت 

دوباره بر دوش فرودستان
اینها بخشی از پیام های دریافتی در 
روزهای اخیر است. بدون تردید اجرای 
طرح اقتصادی اخیر، دو نگرانی جدی 
برای کارگران و بازنشستگان به همراه 
آورده اســت؛ اول نگرانی بابت گرانی 
تقریباً تمام کاالها و خدمات اساسی و 
دوم، نگرانی ناچیز بــودن یارانه و عدم 
پرداخت آن. برای دهک های ثروتمند، 
هیچ کدام از ایــن نگرانی ها اصاًل جدی 
نیست و اساســاً محلی از اعراب ندارد. 
به گفته »حسین حبیبی«، عضو هیات 
مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار کشــور، در اصــالح اقتصادی که 
با آزادســازی قیمت ها شــروع شده، 
بیشترین آسیب ها متوجه کارگران و 

محرومین جامعه است.
او اضافــه می کنــد: در حالی کــه 
انحصار به ویژه انحصار مواد اولیه تولید 
در دســت دولت اســت و هنوز رانت و 
ویژه خواری و اختــالس وجود دارد و از 
ســوی دیگر، هزینه های دولت بسیار 
باالست و نهادهای غیرشفاف و غیرکارا 
برای مردم بودجه های هنگفت دارند و 
خواص ازجمله خودروسازها، سودهای 
نجومی به جیب می زنند، چرا اصالحات 
اقتصادی از افزودن بار سنگین تورم بر 

دوش طبقات فرودست آغاز شد؟

حضور جمعی از بارنشستگان و کارگران در دهک اول درآمدی

فقرایی که در فرمول های دولتی، ثروتمند شدند!

خبر

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار بهبود دستمزدها و 
بازگشت به کار کارگران به کارخانه ها را دو عامل اصلی کاهش 

آمار شکایات و تعدیل نیروهای کار عنوان کرد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا گفت: آماری که درباره 
کاهش تعدیل نیرو و شــکایات در فروردین ماه امســال ارائه 
می شود ناشی از دو عامل است. سال گذشته به دلیل وضعیت 
معیشتی و شرایط اقتصادی حاکم تقاضا برای مشاغل غیرمولد 
باال رفت و همین امر موجب شد تا بیشتر کارخانه ها در شش ماهه 
دوم احساس نیاز شدید به کارگر پیدا کنند. به همین منظور 
کمیته هایی تشکیل شد و به ادارات کار نامه زدند و به کارگیری 

کارگران اتباع خارجی را درخواست کردند تا در خطوط تولید 
کار کنند لذا کمبود شدید کارگر در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 
که به دلیل زیاد شدن شغل های غیرمولد به وجود آمد باعث 
شــد تا جوانان جویای کار و کارگران چندان رغبتی به کار در 
کارخانه ها نشان ندهند و سراغ شغل های غیرمولد بروند که 

راحت تر و درآمدش بیشتر است.
نماینده کارگــران در هیات های حل اختــالف، افزایش 
دستمزدها را از دیگر علل کاهش آمارهای مذکور عنوان کرد و 
ادامه داد: یکی از دالیلی که امسال شکایات نسبت به فروردین 
ماه گذشته کم شده، بازگشــت به کار نیروهای کار بوده است. 

از فرودین ۱۴۰۱ که دســتمزدها بهبود یافت، شاهد حضور 
نیروهای کار در خطوط تولید وکارخانه ها بودیم چون با افزایش 
۵۷درصدی حقوق، عالقه کارگران نســبت به کار بیشتر شد. 
البته هنوز هم کارخانه ها با معضل کمبود نیروی کار مواجهند 
ولی درصد شــکایات کارگری به این دلیل کم شده که رقابت 
نیروهای کار برای جذب فرصت های شــغلی بیشــتر شده به 
نحوی که اگر فردی قبال به ۱۰ کارخانه زنگ می زد اکنون با توجه 
به نیاز کارخانه ها، متقاضیان کار با فرصت های شــغلی بیشتر 
روبه رو هستند در نتیجه می توان گفت که کارگران از شغل های 

غیرمولد به شغل های مولد و دارای بیمه روی آورده اند.

افزایش مزد، دلیل اصلی کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروهای کار است

تقی زاده: بازار از کنترل 
خارج شده و برنج با نرخ 

مصوب به فروش نمی رسد. 
وقتی دولت افزایش نرخ 

چهار قلم کاالی اساسی را 
اعالم می کند به نوعی مجوز 

افزایش نرخ  در سایر اقالم 
را می دهد چرا که قیمت ها 
از یکدیگر تاثیر می پذیرند

حبیبی: در حالی که 
هزینه های دولت بسیار 

باالست و نهادهای 
غیرشفاف و غیرکارا، 

بودجه های هنگفت دارند 
و خواص، سودهای نجومی 

به جیب می زنند، اصالحات 
اقتصادی از افزودن بار 
سنگین تورم بر دوش 

طبقات فرودست آغاز شد

حیدری: وقتی جای پایگاه 
داده های اطالعاتی دقیق 

خالی ست اجرای هر 
نوع طرح حمایتی قبل از 

آماده سازی زیرساخت های 
مطمئن، درصد باالیی خطا 

خواهد داشت و رضایت 
جامعه هدف جلب نخواهد 

شد
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نسرین هزاره مقدم

 درخواست یک نماینده مجلس 
از معاون اول رئیس جمهور؛

بخشنامه افزایش 10درصدی 
دستمزد کارگران دولت ابطال شود

نماینده دشتستان در نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهور، خواســتار ابطال بخشــنامه دولت مبنی بر 

افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران دولتی شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در نامه ای به محمد 
مخبر، خواستار ابطال بخشــنامه افزایش دستمزد 
۱۰درصدی کارگران دولت شــد و درخواست کرد 
مصوبات شورای عالی کار برای کارگران نفت، نیرو و 

سایر وزارتخانه های دولتی اعمال شود.
    

کارگران پیمانکاری شهرداری 
اهواز، معوقات مزدی طلبکارند

کارگران پیمانکاری پروژه کمربند سبز شهرداری 
اهواز که در منطقه دو این شهر واقع شده، حداقل سه 
ماه دستمزد پرداخت نشــده دارند و سنوات و عیدی 
پاداش سال گذاشته آنها هم کامل پرداخت نشده است.
به گزارش ایلنــا، این کارگــران از افزایش میزان 
مطالبات مزدی خود در ماه هــای آینده ابراز نگرانی 
کردند و گفتند: مشــکالت معیشتی و عدم پرداخت 
مطالبات، مشکالت بسیاری برای خانواده های ما به 
وجود آورده است.به گفته این کارگران، به رغم اینکه 
مسئوالن شهری از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما 

مطالبات آنها با دو تا سه ماه تاخیر انجام می شود.
طبق اظهارات این کارگران که در واحد فضای سبز 
کار می کنند، آنها هنوز مصوبه افزایش حقوق ســال 
۱۴۰۱حقوق نگرفته اند و اگر وضعیت به همین منوال 
پیش برود برای دریافت حقوق اسفند ماه سال گذشته 

باید چندین ماه صبر کنند.

این کارگــران از عدم اجرای طــرح طبقه بندی 
مشاغل نیز گالیه دارند. آنها می گویند: برای اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل خود طرح شکایت کردیم 
اما پیمانکار وقتی شــکایت ما را دید وعده همکاری 
داد بنابراین شکایت خود را پس گرفتیم. با این حال 
پیمانکار ماهانه ۳۰۰هــزار تومان به حقوق هر یک از 
ما اضافه کرد در حالی که کارگران فضای سبز داخل 
شهر هر ماه ۶۰۰هزار تومان اضافه تر بابت اجرای طرح 

طبقه بندی مشاغل می گیرند.
آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود گفتند: 
با وجود همه مشکالتی که در زمینه دریافت حقوق با 
آن مواجهیم، توقع داریم مسئوالن شهرداری اهواز به 
مساله معیشت و پرداخت دستمزد ۴۲ نفر از کارگران 

پروژه کمربند سبز شهر رسیدگی کنند.
    

دولت تکلیف افزایش حقوق 
بازنشستگان را مشخص کند

یک فعال حوزه کار ضمن تاکید بــر لزوم تدوین 
آیین نامه تبصره دو ماده قانــون کار و تعیین تکلیف 
قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم 
افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در 
هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان 
پایان یابد.رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با ایسنا 
متذکر شد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار باید 
توسط وزارت کار انجام شــود و ابتدا تدوین آیین نامه 
به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد 
و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود 

و ابالغ شود.
وی درعین حال روشــن شــدن تکلیف حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را 
خواستار شــد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان 
و مســتمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده 
و بازنشســتگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش 
حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر 

ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.
پورموســی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق 
بازنشستگان باید ۵۷.۴درصد به اضافه ۳۸درصد سایر 
سطوح مزدی و ۵۰۰هزار تومان تصویب شود. با توجه 
به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه 
آن در سازمان تامین شده، مصوبه جهت اجرایی شدن 

باید در هیات وزیران به تصویب برسد.
به گفته این فعال حــوزه کار، اینکه مابه التفاوت 
افزایش حقوق در خرداد پرداخت شــود، محل بحث 
نیست ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط 
اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می رود که از 
اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود 
و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین 

تکلیف و تصویب شود.

اخبار کارگری


