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معیشت مستمری بگیران؛ 
دستخوش کژاندیشی و تنگ نظری

شاهین نامداری، حقوقدان و کارشناس تامین اجتماعی

ق  حقــو ی  ز سب ســا متنا ی  لگــو ا
مســتمری بگیران، ســال ها به عنوان موضوع 
درخور نگرشی در حوزه بازنشستگی در دستور 
کار دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعی برای 
برون رفت از نابه سامانی و رویارویی با دیو تورم و 
به جبران بیش از یک دهه کاســتی ناشی از عدم 
اجرای دقیــق ماده ۹۶ قانــون تأمین اجتماعی 

معلق و معوق مانده بود.
اجرای متناسب ســازی در راســتای اعمال 
بند )ب( ماده ۱۲ قانون برنامه ششــم توسعه در 
مردادماه ۱۳۹۹ و اردیبهشــت ۱۴۰۰، به لحاظ 
غلبه گرانی و اســتیالی تورم، اساساً توفیقی در 
کسب رضایت عامه مســتمری بگیران نداشت و 
اجرای نسبی و نارسای آن هرگز مفهوم و منطق 
ماده ۹۶ که ناظر بــر هزینه های زندگی و مرجح 
بر ســایر مقــررات و معطوف عبــارت »قوانین 
مربوطه« مقرر در بند )ب( ماده ۱۲ قانون برنامه 
ششم توسعه است را به نحو مطلق منطبق با مراد 

قانونگذار به اذهان متبادر نکرد.
سیاســت های دولتی، تــورم را در ســفره 
بازنشســتگان به انــدازه ای ســنگین کرده که 
می بینیم مانده سفره مستمری بگیران هم خالی 
شده است، با این حال عده ای هنوز هم ار اقدامات 
خود دست نمی شویند. معتقدم اگر نمایندگان 
مجلس، بر جراحات نمک سود مستمری بگیری 
کــه ۳۰ روز به امیــد دریافت فقــط ۳ میلیون 
تومان دیده می ســپارد، مرهم شــان نیســت، 
حداقل به نحوی عمل نکنند که صدمات شــان 
بر خدمات تشان فائق آیند! از این عده می خواهم 
که صرف نظر از ایرادات نگارشــی ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی و منصرف از درخواســت هایی 
مبنی بر رفع این ایراد که سابقاً و به کرات تقدیم 
»مرکز پژوهش های مجلس« شــد و مسکوت و 
معوق ماند، به مفهوم آن توجه کنند. این ماده، به 
نحو اطالق و عموم، ناظر بر تکلیف سازمان تامین 
اجتماعی بر افزایش مطلق میزان مستمری کلیه 
مستمری بگیران، به نســبت هزینه های زندگی 
اســت؛ هزینه هایی که تأثیر و تبعاتش به لحاظ 
محاســباتی جهت تامین کاالهــا و خدمات، بر 
زندگی بازنشستگی چون بختک نشسته و طاقت 

آنها را طاق کرده است.
معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران نباید 
دست خوش کژاندیشی و تنگ نظری افرادی شود 
که در واقع برای رسیدن به ارتفاعی که در خواب 
هم نمی دیدند از نردبانــی عبور کردند که روزی 
همین بازنشستگان برافراشتند. توصیه می شود 
که به جهت تداوم اتکا و اســتقرار بر کرسی هایی 
که اگر شایســتگی، مالک بود، دست یابی به آن 
اساساً برای بسیاری از مخاطبین ممتنع می شد، 
قــدری دوراندیشــی و احتیاط معمول شــود. 
خودداری هیأت رئیسه مجلس، از وصول »الیحه 
دوفوریتی دائمی شــدن همسان سازی حقوق 
بازنشستگان« با شــاغالن که پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری، با ۲۰۸ امضا قائل به تصویب آن 
بود و نیز ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی 
بر تورم زا بودن این الیحــه و اقدام به جمع آوری 
امضا جهت خارج کردن آن از دستور کار مجلس 
و ممانعت از قانونی شدن آن، تامل برانگیز و حتی 

بیشتر از آن، اسفناک است.
به نمایندگان فعلی مجلس توصیه می کنم که 
اگر قانون دان قابلی نیستند، حداقل تا پایان این 
دوره، زحمت قانون خوانی را به خودشان تحمیل 
کنند. برخــی از این نمایندگان کــه به هر دلیل 
و ســبب و مستمسکی بر کرســی قانون گذاری 
نشسته اند، بدانند که شایسته جایگاه قانون گذار 
نیســت که مضمون قوانین را وارونــه بخواند. از 
این نمایندگان می خواهم کــه »اصل ۲۹ قانون 
اساسی« را که حتما نسخه ای از آن در فضای وب 
قرار دارد، به دقت مطالعــه کنند و به تصریحات 
و تکلیف مقرر در آن توجه ویژه داشــته باشــند 
و از تحریف ایــن اصل و واژگون کــردن مفهوم 
آن، پرهیز کنند. ضمن توصیه می شــود به ماده 
۳۰ »قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه« که 
ناظر بر تکلیف دولت به بررســی های الزم جهت 
برقراری عدالت در نظــام پرداخت، رفع تبعیض 
و متناسب ســازی دریافت های بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران اســت، توجه ویژه داشته و 
پیش بینی اعتبار الزم در بودجه ســنواتی برای 
اجرای قانون همسان ســازی و اختصاص منابع 
مقرر در جز ۱ بنــد )و( تبصــره ۲ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ را داشــته باشــند، چرا که ناشی 
از اراده قانون گــذار بــه تداوم متناسب ســازی 
و همچنیــن تجویــز مبلــغ ۸۹هــزار میلیارد 
 تومان ویژه ســازمان تأمیــن اجتماعی از محل 

مطالبات سال جاری است.

4
یادداشت

نسرین هزاره مقدم

منابع درآمدی و ذخایر سازمان تامین 
اجتماعی، بی پایان نیســت؛ نمی توان 
بی رویه از آن برداشــت کــرد و انتظار 
داشت که پایان نیابد. این یک واقعیت 
ساده اســت که در زبان علمی از آن به 
حفظ تعادل یا موازنــه میان ورودی ها 
و خروجی های ســازمان های بیمه گر 

یاد می شود.
در حال حاضــر ســازمان تامین 
اجتماعی برای عمل به تعهدات مستمر 
و ماهانــه خود، ماهانه نیــاز به حداقل 
۱۸هزار میلیارد تومان اعتبار مستمر 
دارد. اعتبــار مورد نیاز، بعــد از اجرای 
متناسب ســازی از میانه سال قبل، به 
شدت افزایش یافته است. حدود ۳ هزار 
میلیارد تومان از ایــن مصارف ماهانه 
هم مربوط به ۲۳ گروه بیمه شده خاص 
است که ســهم دریافتی از بیمه شده 
بسیار قلیل است و ســهم کارفرمایی 
بیمه شده براساس قانون، برعهده دولت 
است و دولت سال هاســت این سهم را 

نمی پردازد.
از میانه دهه ۹۰ و با ورود گروه های 
خاص ازجمله رانندگان، قالی بافان و زنان 
خانه دار به چرخه بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعــی، همان ها که »علی 
دهقان کیا« رئیس کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران، آنها را مهمانان 
ناخوانده می داند و تاکید دارد که یا دولت 
سهم خود را بپردازد یا مهمانان ناخوانده 
را سر سفره دیگری بنشــانند، بحران 
منابع- مصارف سازمان به شدت تشدید 
شده و بعد از ســال ۹۷، هرگز ضریب 
پشتیبانی )شاخص ایستایی و پایداری 
سازمان( به باالی ۵ برنگشته و این یعنی 

تداوم خطرساز یک بحران.
در چنین شرایطی، مهم ترین سوال 
این است که چطور می توان ورودی های 
سازمان را صیانت کرد یا حتی افزایش 
داد. صیانت از ورودی های فعلی یعنی 

عمیق تــر نشــدن بحــران و افزایش 
ورودی ها، یعنی ترمیم شرایط و کاستن 

از عمق این بحران خطرآفرین.
زنگ خطرهایی که نمی شنوند

ه ســال جــاری،  دمــا خردا
»محمدحســن زدا« سرپرست سابق 
سازمان تامین اجتماعی در این رابطه 
گفت: تحت عنوان متناسب ســازی از 
جیب سازمان طرحی را اجرا کردند که 
هزینه های مســتمری را به یک باره تا 
۱۸هزار میلیارد تومــان در ماه افزایش 
داد. باید بپرسیم که تامین اعتبار از کجا 
خواهد بود؟ با جمعیت ســه میلیون و 
۵۰۰هزار نفری بازنشســتگان روبه رو 
هستیم و باید قانعشان کنیم که از نظر 

تامین منابع نگران نباشند.
وی ادامــه داد: ســقف دریافت وام 
هم در دو سال گذشته پر شده و امکان 
دریافت وام هم نیســت. هر چه امکان 
فروش داشته را هم فروخته اند. اگر فقط 
هزینه های الزم و ضروری مســتمری، 
درمان و پرسنلی را بخواهیم بپردازیم 
که با احتساب متناسب سازی به ۲۵هزار 
میلیارد تومان می رسد با توجه به اینکه 
ســقف درآمدهای ســازمان ۱۳هزار 
میلیارد در ماه اســت، هــر ماه حداقل 
۱۰هزار میلیارد کسری بودجه و زیان 
انباشته خواهیم داشت. این خطر بزرگی 
اســت که ســازمان و جامعه را تهدید 

می کند و جای نگرانی دارد.
 معافیت های بیمه ای؛

 ترجمان تعمیق بحران
۱۰هــزار میلیارد تومان کســری 
ماهانه، خطری بســیار جدی اســت. 
سال هاســت دولــت بــرای خــود 
یــک معافیت بیمه ای خودخواســته 
تعریف کرده و نه ۳درصد ســهم بیمه 
بیمه شــدگان عادی و نه ســهم بیمه 
کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شــده خاص 
را نمی پردازد. اگر چنین معافیت های 
بیمه ای به هر شــکلی )بــا توافق نامه، 
تصویب نامه، در قالب تسهیل شرایط 

کســب و کار و...( به کارفرمایان اعطا 
شود و از سهم کارفرمایی بیمه شدگان 
عادی نیز کاسته شود، کسری ۱۰هزار 
میلیاردی ماهانه به شــدت عمیق تر 
خواهد شد تا جایی که سازمان از انجام 
تعهدات بسیار ساده خود مثل پرداخت 
به موقع مستمری بازنشستگان، ناتوان 

خواهد ماند.
تالش بــرای دادن یارانــه بیمه ای 
بــه کارفرمایــان یا اعطــای معافیت 
کامل بیمه ای، براســاس یک فرضیه 
شکل گرفته است: »سهم هزینه های 
بیمه ای کارفرمایان سنگین است. این 
هزینه های بیمه ای مخل تولید اســت 
و تولیدکننده را به دردســر می اندازد، 
پس برای حمایت از تولید باید ســهم 
بیمه پرداختی توسط کارفرمایان کشور 
کاهش یابــد«. این در حالی ســت که 
»اکبر شــوکت« عضو کارگری هیات 
امنای ســازمان تامین اجتماعی، این 
فرضیه را نادرست و غیرعلمی می داند و 
می گوید: »بررسی های صورت گرفته در 
مورد سهم تامین اجتماعی از مشکالت 
تولیدکنندگان، منطبق با سهم تامین 
اجتماعی در هزینه های تولید نیست. 
اکثر بررســی هایی که توســط مراکز 
پژوهشــی مانند مرکــز پژوهش های 
مجلس، انجام شده نشــان می دهند 
که تامین اجتماعــی در اولویت های 
پایین دستی رفع موانع تولید قرار دارد 
و سهم آن از سرجمع هزینه های تولید 
بسته به هزینه های ثابت و متغیر بنگاه ها 
و تعداد نیروی انســانی، در بنگاه های 
بزرگ متغیر و بین ۵ تــا ۱۰درصد و در 
بنگاه های کوچک و متوســط، حدود 
۲ تا ۳ برابر این میزان اســت. در نتیجه 
ســهم تامین اجتماعی جزو کمترین 
هزینه هاست. البته مشکالت بنگاه های 
صنعتی بــا تامین اجتماعی بیشــتر 
معطوف به جرایم بیمه ای آنهاســت 
که ســازمان تامین اجتماعی با تهیه 
فرمولی، کارفرمایان خوش حســاب را 

از بخشودگی تا ســقف ۱۰۰درصدی 
جرایم بیمه ای بهره مند می کند«.

با این حساب، یک فرضیه نادرست 
و غیرعلمی می تواند حیات ســازمان 
و بیمه شــدگان آن را در معرض خطر 
جدی قرار دهد. تالش بــرای اعطای 
معافیت بیمه ای به کارفرمایان یعنی به 
خطر انداختن حقوق مزدی و معیشتی 
مستمری بگیران و به مخاطره افکندن 
حقوق درمانی شــاغالن. اگر کسری 
۱۰هزار میلیارد تومانی بیشــتر شود، 
همه این حقوق در معرض خطر نابودی 

قرار می گیرند.
هزینه سنگین تخلفات بیمه ای

یکــی از راهکارهــای جلوگیری 
از کاســتن از ســطح ورودی هــای 
ســازمان، همین ندادن یارانه بیمه ای 
به کارفرمایان و البتــه مقابله جدی با 
تخلفات بیمه ای است. سال هاست که 
تخلفات بیمه ای، کمر ســازمان را خم 
کرده است. کارگرانی که حقوقی باالتر 
از حداقل دســتمزد می گیرند، در یک 
توافق ضمنی به کارفرما اجازه می دهند 
حق بیمه آنها را حداقلی رد کند و فقط دو 
سال آخر را برای آنها واقعی بپردازد چون 
حقوق بازنشستگی بسته به میزان حق 
بیمه دو ســال آخر بیمه پردازی است. 
در این شرایط، ورودی های سازمان به 
شدت کم می شود. بیمه شده ای که ۲۸ 
سال بیمه حداقلی پرداخته، قرار است 

تمام سال های بازنشســتگی از زمان 
خاتمه خدمت تا فوت، مستمری بسیار 
باالتر از حداقلی بگیرد و این یعنی برهم 

خوردن تمام موازنه های بیمه ای.
از این رو، مدیران ســازمان تامین 
اجتماعی نه تنها نباید تن به پذیرش هیچ 
مدل از معافیت بیمه ای بدهند، بلکه باید 
با اصالح نرم افزارهای بیمه ای مقابل این 
تخلفات بایستند. لیست بیمه باید در 
تطابق کامل با لیست حقوق باشد تا هیچ 

تخلفی ممکن نشود.
افزایش ورودی ها با افزایش 

عادالنه و قانونی دستمزد شاغالن
جلوگیری از این تخلفات و ممانعت 
از دادن معافیت یا یارانه بیمه، از کاستن 
ورودی ها جلوگیری می کند اما چطور 
می توان ورودی ها را افزایش داد؟ اولین 
راه، پایبندی دولت به تعهدات بیمه ای و 
پرداختن سهم بیمه بیمه شدگان عادی 
و سهم کارفرمایی بیمه شدگان خاص 
اســت. دولت باید بدهی جاری خود را 
ســاالنه بپردازد و عالوه بــر این بدهی 
انباشته تاریخی خود که مرز ۴۰۰هزار 
میلیارد تومان را پشت سر گذاشته، به 
سرعت در یک بازه زمانی کوتاه نهایت 
پنج ساله پرداخت کند. جالب اینجاست 
که نمایندگان مجلــس با این بهانه که 
الیحه دائمی شدن همسان سازی برای 
دولت جدید بار مالی دارد، مانع از تصویب 
آن می شــوند چون بند دوم و سوم این 
الیحه دولت را مکلــف می کند بدهی 
تاریخی خود را در یک بازه پنج ســاله 

کامل تسویه کند.
اما راهکار اصولی و استاندارد دیگری 
نیز برای افزایش ســطح ورودی های 
سازمان وجود دارد؛ راهکاری که براساس 
علم و اسلوب های اکچوئری تعریف شده: 
»افزایش عادالنه حقوق شــاغالن«. 
بزرگترین منبع ورودی سازمان، حق 
بیمه شــاغالن اســت و اگر دستمزد 
شاغالن براساس الزامات ماده ۴۱ قانون 
کار افزایش یابد، ورودی های سازمان 
افزایش می یابد و ســازمان می تواند از 
محل حق بیمه دریافتی، ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی )تطابق مستمری ها با 
هزینه های حداقلی زندگی( را اجرایی 
کند و دیگر نیازی به همسان ســازی 
نیست. شوکت در این رابطه می گوید: 
دولتی ها در شورای عالی کار در مقابل 
افزایــش عادالنه و قانونی دســتمزد 
کارگران و مســتمری بازنشســتگان 
ایســتادگی می کننــد و نمی گذارند 
ماده ۴۱ قانــون کار و مــاده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی اجرایی شود. بعد برای 
اینکه مخالفت ها و اعتراضات گسترده 
بازنشســتگان را تا حدودی تســکین 
ببخشند، سراغ راهکارهای غیرعلمی 
مانند همسان سازی و متناسب سازی 
می روند. این راهکارها یعنی برداشــت 
بی رویــه از منابع قلیل ســازمان، در 
حالی که افزایش منظم و سیستماتیک 
ورودی ها فقط از طریق افزایش حقوق 
شاغالن ممکن اســت. وقتی حداقل 

حقوق زیاد شود )مطابق سبد معیشت 
یا القل تورم ناظر بر ســبد معیشــت( 
به تاســی از آن، حداقل مستمری هم 
افزایش می یابد و دیگر نیازی به اجرای 
همسان سازی و تشدید بحران منابع و 

مصارف در سازمان نیست.
»حمیدرضا سیفی« دبیرکل کانون 
عالی انجمن های صنفــی کارفرمایی 
ایران نیــز ضمن هشــدار در ارتباط با 
بحران منابع تامین اجتماعی می گوید: 
منابع همسان سازی دیده نشده و بحران 
بیشتری را در سازمان تامین اجتماعی 
در انتهای سال خواهیم دید. این بنگاه 
متعلق به کارگر و کارفرماســت اما این 
دو قشر در اهداف کالن و کوتاه مدت و 
حتی در فرایند شرکت ها دخالت عملی 
ندارد و خروجی مطلوب نخواهد داشت. 
در این صورت است که حکمرانی خوب 
صورت نمی گیرد و در پــی آن عدالت 
اجتماعی به درستی برقرار نمی شود و 
افرادی که در زیرمجموعه هســتند نه 
رفاه عمومی درستی خواهند داشت و نه 

رفاه اجتماعی مطلوبی.
افزایش دستمزد مطابق با الزامات 
ماده ۴۱، به طور خودکار منابع سازمان 
را به شــیوه پایدار افزایش می دهد و از 
همین محل، مســتمری های افزایش 
یافته قابــل پرداخت می شــود. این 
مکانیســم، یک معادله برد-برد است 
که هم ســازمان و هم بازنشستگان و 
مستمری بگیران آن، همزمان منتفع 
می شــوند اما نه تنها به دنبال حفظ و 
افزایش ورودی های سازمان نیستند، 
بلکه مدام از لزوم اعطای یارانه بیمه ای 
به کارفرمایان و گره گشــایی از تولید 
سخن می گویند و دائماً ادعا می کنند 
افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت 
میســر نیســت و باید تورم مهار شود. 
در این فضای معیــوب، بحران منابع و 
مصارف سازمان نه تنها کنترل نمی شود 
بلکه ماه به ماه عمیق تر خواهد شــد. 
دور نیست روزی که ســازمان ماهانه 
بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان کسری 
داشته باشــد و دیگر هیچ بانکی به این 
بیمه گر کالن کشــور وام ندهد. در آن 
صورت تکلیف ۳.۵میلیون بازنشسته 
و مستمری بگیر که حیات و ممات شان 
به همین آب باریکه بازنشستگی وابسته 

است، مشخص نیست.

تصمیم سازی ناآگاهان برای بزرگترین صندوق بیمه ای کشور

کسیبهتامیناجتماعیوامهمنمیدهد

خبر

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بحران معیشت کنونی 
ناشی از سیاست های چهار دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کل 
کشور است. سیاســت های پولی، مالی و ارزی دولت به نحوی 
بوده که تمامی متغیرهــای کالن اقتصادی را در وضعیت بدی 

قرار داده است.
به گزارش ایلنا، محمود جامســاز افزود: بی توجهی به علم 
اقتصاد در تصمیم گیری ها باعث شده که اقتصاد ما در رتبه بندی 

اقتصاد کشورهای جهان در رده های پایین قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حکومت های دمکراتیک که همه حکومت ها 
خود را به آن متصف می کنند، مردم بخشی از حقوق طبیعی خود 
را در اختیار دولت قرار می دهند با این هدف که دولت از حقوق 
ذاتی و فطری آنان صیانت کند، رفاه و آسایش آنها را تامین کند و 
شرایطی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند تا زمینه برای رشد 
بخش خصوصی واقعی مهیا شود. متاسفانه ما با وجود انتخابات، 
تفکر دموکراتیــک نداریم و در عرصه اقتصــاد با تمرکز دولت 

مواجهیم که در تأمین رفاه و آسایش مردم فاقد توانایی الزم است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز مسئله اصلی مردم 
معیشت است. متاسفانه بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند و 
تورم بی سابقه ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه 
نه تنها از غم بی مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت 
خود نیز در رنجند. وی درباره تفــاوت میان گرانی و تورم گفت: 
تورم افزایش ســطح عمومی قیمت هاست در حالی که گرانی، 
به قدرت خرید مردم برمی گردد. ممکن است در کشوری تورم 
باشد اما قدرت خرید مردم برای پوشش هزینه ها کافی باشد. در 
یک اقتصاد ولی هم شاهد نرخ تورم باال و هم کاهش قدرت خرید 

مردم باشیم. این چیزی است که ما با آن مواجهیم. 
این اقتصــاددان ادامه داد: عدم تخصیــص یارانه به تولید، 
عامل دیگر گرانی است. به جای اینکه یارانه را به تولید بدهیم به 
مصرف کننده می دهیم. دولت باید یارانه بسیاری از دهک ها را 
حذف کند و در ازای آن بهره تسهیالت تولیدی به بانک پرداخت 

کند، بدین مفهوم که بهره تســهیالت تولیدکننده را دولت به 
عنوان یارانه تولید بپردازد. جامساز افزود: معموال در کشورهای 
توسعه یافته به خصوص در زمان رکود اقتصادی، مالیات ها را کم 
می کنند یا مشوق های مالیاتی می دهند تا تولید رونق بگیرد. در 
کشور ما مالیات ها را افزایش می دهند و دولت درآمد مالیاتی خود 
را از تولیدکنندگان واقعی می گیرد، در حالی که باید این مالیات را 
از بنیادها و بنگاه های فرادولتی و حاکمیتی که یا از معافیت مالیاتی 
برخوردارند یا به سبب وابستگی به قدرت، مالیات گریز هستند، 
دریافت کند. وی اظهار گفت: طبق آمارهای رســمی ۷۵هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که فکر می کنم بیش از اینهاست. 
تمام موسسات، بنیادها و نهادهای بزرگ حاکمیتی گردش های 
هزاران میلیاردی دارند اما مالیات نمی دهند و حتی برخی از آنها 
معاف از مالیات هستند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در بودجه 
ردیف دارند اما در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند. آنها نیز از 
مصادیق معافیت های مالیاتی هستند. این کارشناس اقتصادی 

افزود: مالیات به جای اینکه از این نهادها گرفته شــود از اقشار 
آسیب پذیر گرفته می شود. حقوق بگیران قبل از آنکه رنگ حقوق 
را ببینند مالیات خود را باید پرداخت کنند. جامساز افزود: دولت 
به وظایف اصلی خود که اولویت آن تأمین رفاه مردم است، توجهی 
نمی کند. شوربختانه بسیاری از کارگران حقوق چند ماه خود را 
دریافت نکرده اند، اینها فاجعه است. چرا کارگری که دو شیفته کار 
می کند باید دست خالی به خانه برود؟ رفع این وضعیت مسلتزم 
تغییرات بنیادین در ســاختار اقتصاد سیاسی است. بدون این 

تغییر و تحول نمی توان آینده کشور را ساخت.

جامساز با انتقاد از نحوه تصمیم گیری در کشور:

نیاز به تفکر دموکراتیک در عرصه سیاسی و اقتصادی داریم

شوکت: دولت مقابل 
افزایش عادالنه و قانونی 

دستمزد کارگران و 
مستمری بازنشستگان 
ایستادگی می کند. بعد 
برای اینکه اعتراضات 

گسترده بازنشستگان را 
تسکین ببخشد، سراغ 

متناسب سازی می رود؛ این 
یعنی برداشت بی رویه از 

منابع قلیل تامین اجتماعی

زدا: سقف دریافت وام در 
دو سال گذشته پر شده 

و تامین اجتماعی امکان 
دریافت وام هم ندارد. هر 

چه امکان فروش داشته را 
هم فروخته اند. سازمان هر 
ماه حداقل ۱۰هزار میلیارد 

کسری بودجه و زیان 
انباشته خواهد داشت
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