
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1شمارة    امیــــد
 مکانیک-نشریۀ بازنشستگان فلزکار

 1398بهار 

 هزار میلیارد تومانی سازمان 40بدهی 
 هاتأمین اجتماعی به بانک
 تامین سازمان  سرپرست معاونت اقتصادي و برنامه ریزي

 اجتماعی تامین تومانی میلیارد هزار 40 بدهی از اجتماعی
 .داد خبر ها بانک به

 درباره ایبِنا حسین امیري گنجه در گفت و گو با
 در بانکی نظام از اجتماعی تامین سازمان ماهانه استقراض
: داشت اظهار بازنشستگان، مستمري پرداخت خصوص

 تراز اکچوئري، جمله از تراز سه اجتماعی تامین سازمان
 تراز که دارد مدت کوتاه یا نقدینگی تراز و بلندمدت

 جتماعی مثبت است.ا تامین سازمان در آنها تمامی

وي با بیان اینکه سال گذشته تراز نقدینگی در سازمان 
تامین اجتماعی محقق نشد، افزود: سال گذشته به حدود 

هزار میلیارد تومان منابع براي توزیع در جامعه نیاز  8تا  7
بود که محقق نشد و ناچار به دریافت ماهانه بین پنج تا 

 شش هزار میلیارد تومان تسهیالت از نظام بانکی شدیم.

سرپرست معاونت اقتصادي و برنامه ریزي سازمان تامین 
اجتماعی ادامه داد: در سال جاري نیز از آنجایی که 

درصدي داشته است، به  36ازنشستگان افزایش حقوق ب
هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که به دلیل  10تا  9

 کمبود منابع، بدنبال راهکاري براي جبران آن هستیم.

امیري گنجه، درباره بدهی این سازمان به نظام بانکی، 

گفت: بدنبال بازپرداخت تسهیالت دریافتی از سیستم 

از ابزارهاي مالی مثل تهاتر یا افزایش بانکی با استفاده 

هزار  40سرمایه هستیم. در حال حاضر رقم این بدهی به 

 4بقیه در صفحۀ                میلیارد تومان رسیده است.

 تظاهرات اول ماه مه در تهران
هاي کارگري و بازنشستگان، بنا به دعوت تعداد زیادي از تشکل

 داشت اول ماه مه، به سنّت هر ساله برگزار شد.بزرگتظاهرات 
امسال، محل تجمع، جلوي مجلس شوراي اسالمی اعالم شده بود. 
از همان ابتدا، نیروهاي امنیتی محل را کامالً تحت نظر قرار داده و 

 اجازة تجمع ندادند.
ها در هر چند صدها تن از کارگران و بازنشستگان، براي ساعت

، اما با حملۀ نیروهاي امنیتی یافتندهاي اطراف حضور محل و خیابان
ضمناً تعداد زیادي از  روبرو شده و امکان برگزاري جشن را نیافتند.

شرکت کنندگان در مراسم بازداشت شدند. در این شمارة امید، 
نامۀ مراسم را متن قطعهایی از بخشدلیل کمبود فضا، تنها به

 خواهید خواند.

 میلیارد تومان کسري اضافه حقوق امسال 15000
 این منابع از کجا تأمین خواهند شد؟

 اساس برسرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: محمد حسن زدا، 
 ارزش به حقوق درصدي 13 افزایش ،کار عالی شوراي پیشنهاد

 نیز بازنشستگان کانون پیشنهاد که است شده اعالم تومان هزار 260
 ما :داشت اظهار اجتماعی تأمین سازمان سرپرست .بود همین

 سفره به ايشایسته کمک تواندنمی هاحقوق افزایش این معتقدیم
 بتوانیم که دهیممی انجام را خود تالش تمام و کند بگیرانمستمري

 از ولی باشیم، داشته بگیرانمستمري و بازنشستگان به ايویژه توجه
 .مواجهیم نیز بودجه محدودیت با دیگر سوي

 حقوق افزایش هابینیپیش اساس بر: کرد خاطرنشان زدا
 4بقیه در صفحۀ                          بگیرانمستمري و بازنشستگان



 1398 مه ماه اول مراسم کنندگان برگزار قطعنامههایی از بخش

 مشترك اعتراض روز. است کارگر جهانی روز مه ماه اول
 است، جهان شوندگان استثمار و رنجبران و کارگران ۀهم

 نظام علیه را خود طبقاتی واحد صف روز، این در کارگران
 سازماندهی با تا دهند، می تشکیل سود اصالت بر مبتنی
ۀ وظیف طبقاتی، و محلی صنفی، هاي تشکل در خود

 مسیرة کنند تعیین بازوي عنوان به را خود انسانی-تاریخی
 است قرن یک از بیش ...نمایند پیگیري جهانة آیند تاریخ

 و همگام نیز ما کشور زحمتکشان و کارگران که
 و دار سرمایهۀ طبق بیداد علیه جهان رنجبرانۀ هم دوشادوش

 دهه در بسیار سفأتبا  ...کنند می مبارزه داري سرمایه نظم
 ایدئولوژیک پشتوانه باحاکم  داري سرمایه اخیر، هاي

 بانک چون امپریالیستی نهادهايۀ توصی و نئولیبرالیسم
 با ،جهانی تجارت سازمان و پول المللی بین صندوق جهانی،

 آنها، خانواده و کارگران شغلی امنیت و معیشت به هجوم
 حتی. است گرفته پس را داده دست از سنگرهاي از بسیاري

 از نیز را شاهنشاهی نظام در کارگرانة مبارز دستاوردهاي
 و ها پیروزي این حال هر در اما. اندستانده باز آنان چنگ

 در شک بی که است بهایی گران هاي تجربه ها شکست
 ... .بود خواهد راهمان چراغ آتی ةمبارز

ها آمده که برخی از آنان اي خواستهماده 21در ادامه، متن 
 شرح زیر است:به
 داخلی امور در را امپریالیسم دخالت هرگونه و تحریم -1 

 محکوم خودمان کشور در جمله از و جهان کشورهاي
 و خواهانه ترقی هاي حرکت با مقابله آنرا و کرده

 و ارتجاع تقویت جهت در و مردم خواهی دموکراسی
 می محکوم قاطعیت با و کرده ارزیابی سرکوبگر نیروهاي

 در امپریالیسم مستقیم غیر و مستقیم نظامی حضور. کنیم
 صلح به منطقه مردم دستیابی از مانع بویژه خاورمیانه، منطقه

 .است نموده سلب مردم از را عادي زندگی امکان و شده
 را شاغل کارگران معوقه دستمزدهاي فوري پرداخت -2 

 تشکل فعال مشارکت با دستمزد حداقل تعیین و خواستاریم

 نیاز رفع اساس بر بازنشستگان و کارگري مستقل هاي
 و کارگران مسلم حق انسان، شان در و آبرومندانه زندگی

 براي. است شده گرفته دیدهان کنون تا که است بازنشستگان
 اصالح و 98 سال بودجه متمم خواستار قصور این جبران

 .هستیم فقر کردن عمومی به دادن پایان براي آن
 و نفر 10 زیر هاي کارگاه کردن خارجۀ مصوب لغو -3  

 شمول از اقتصادي ویژه مناطق در موجود هاي کارگاه
 و کار قانون اصالح الیحه حذف خواستار نیز و کار قانون
 طرح جمله از مجلس و دولت کار دستور از اجتماعی تامین
 .هستیم پارامتریک فاسد

 طبیعت خشونت از دیدگانمصیبت به فوري رسیدگی - 4
 مسکن تامین خواهان نیز و خواستاریم را زلزله و سیل نظیر

 ي همه براي کار تامین و مزدبگیران ۀهم براي مناسب
 براي بیکاري بیمه مقرري از استفاده آوردن فراهم و بیکاران

 .هستیم بیکاران ۀهم
 نظارت و کنترل و بیکاران و شاغالن همه کردن بیمه - 5 

ۀ بیم حق پرداخت صحت بر کارگران صنفی هاي تشکل
 .دانیم می خود حق را کارفرمایان توسط کارگران واقعی

 تشکل هرگونه و ها اتحادیه سندیکاها، فعالیت آزادي - 6 
 مراسم از محدودیت رفع نیز و طبقاتی و محلی صنفی

 را کارگر جهانی روز تعطیلی کردن قانونی بویژه کارگري
 .خواستاریم

 تکمیلی هاي بیمه موسسات بساط کردن جمع -7 
 مستمري و بازنشستگان تمامی برخورداري و خصوصی

 و اقتصادي دغدغه بدون و شایسته زندگی یک از بگیران
 را بازنشستگان مستمري پرداخت در تبعیض هرگونه رفع

 و اجتماعی تامین از بازنشستگان مندي بهره. خواستاریم
 اجتماعی تامین سازمان اداره و کنترل نیز و درمانی خدمات

 توسط بگیران حقوق سالمت و آینده متولی تنها عنوان به
 صاحبان که بازنشستگان و کارگران واقعی نمایندگان

 ازجدي هستند، سازمان این هاي دارایی و سرمایه شکبال



 بدهی شرط و قید بدون پرداخت. ماست هاي خواست ترین
 بویژه بازنشستگی هاي صندوق به کارفرمایان و دولت

 .   ماست هاي خواسته الویت در اجتماعی تامین سازمان صندوق

 براي را تجمع و اعتراض و اعتصاب حق آزادي - 8 
 امکان یگانه عنوان به بازنشستگان و زحمتکشان و کارگران

 . دانیممی خود حق را کارفرمایان و داري سرمایه ستم با مقابله

 رسمیت به و امضا سفید و موقت قراردادهاي حذف - 9 
 هاي تشکل مدیریت و نظارت با جمعی قراردادهاي شناختن
 . دانیم می خود حق را کارگري مستقل

 را اقتصادي سازي آزاد و سازي خصوصی گسترش -10 
   دانیم می فقر کردن عمومی و زحمتکشان با دشمنی

 تحصیل و اشتغال محدودیت و آلود تبعیض قوانین رفع - 11 
... و عقیدتی و قومی هاي اقلیت مهاجر، کارگران زنان، براي

 .خواستاریم را
 بهداشت، سازي کاالیی سیاست حذف خواستار مصرانه -12 

 ... هستیم آموزش و درمان

 
 جهان کارگران همه روز مه ماه اول باد گرامی

  ایران بازنشستگان سراسري تحادا
  ایران ايپروژه کار نیروي اتحادیه

 سوزنی بافنده سندیکاي نشستگان باز

 مکانیک-فلزکار بازنشستگان

 ومکانیک فلزکار صنف کارگران از جمعی
 

 در صندوق بازنشستگی آینده ساز چھ می گذرد؟

در حالی که صندوق بازنشستگی آینده ساز جوالنگاه فیش 
کارگران هاي نجومی جمعی از مسئوالن کشور است، 

شاغل و بازنشسته اي که در سنوات گذشته به اجبار سازمان 
گسترش به عضویت این صندوق درآمده اند از قوانین کار 
و حداقل هاي قانون تامین اجتماعی کشور محروم هستند. 
اینک سازمان گسترش هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و 
 وزارت کار در انجام وظایف خود به عنوان متولی صندوق

عدالت در محاسبه   هاي بازنشستگی کوتاهی می کند
ازنشستگان، اجراي قانون بازنشستگی بحقوق و درمان 

سخت و زیان آور شاغلین و ... از مهمترین دغدغه هاي 
صندوقی که تحت نظارت هیچ  اعضا این صندوق است.

تداوم فعالیت آن در آینده و  .نهاد و ارگانی قرار ندارد 
سرنوشت اعضاء آن در ابهام است. نبود سقف پرداخت 
حقوق و نبود سقف زمان بازنشستگی و نبود هیچ نظارت 
کننده اي، این صندوق را تبدیل به بهشت مسئوالنی نموده 

لی هاي خود را حفظ است که قصد دارند مادام العمر صند
این چنین است که این صندوق تبدیل به کلکسیونی  کنند.

از مسئوالن از هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا و نیز 
 برخی مقامات زمان طاغوت شده است حتی

برخی از  یپس از قرائت گزارش کمیسیون اجتماع
نمایندگان مجلس در قالب طرحی تالش کردند با انتقال 

صندوق به تامین اجتماعی آنان را از این کارگران عضو
گرفتاري برهانند اما قدرت هاي پشت پرده به بهانه 
خصوصی بودن صندوق با اخطار قانون اساسی مانع مطرح 
شدن طرح در صحن علنی شدند اما معلوم نشد با کدام 

این صندوق بازنشستگی خصوصی شده و  قانون و مجوز
امور حاکمیتی اصال آیا بخش خصوصی می تواند در 

 دخالت کند یا نه؟
پنج هزار نفر بازنشسته و کارگران کارخانجات بزرگی 
چون ایران خودرو، سایپا، تراکتورسازي و ماشین سازي 
تبریز، آذرآب و کمباین سازي اراك، بهران موتور 
گلپایگان، صنایع چوب و کاغذ مازندران در سرگردانی 

  .بسر می برند
نمودن کارگران با  هبراي بازنشست عدم توانایی کارفرمایان

قوانین عجیب و غریب صندوق آینده ساز باعث گردیده 
است مساله صندوق به یکی از موانع تولید در این صنایع 

اما آنچه در این میان عالوه بر عمر کارگران و  دتبدیل شو
بازنشستگان از یاد می رود منابعی است که از سازمان 
گسترش و بیت المال در سنوات گذشته به صندوق آینده 

تاب در حال کو ساز انتقال داده شده و اینک بدون حساب 
 هااما نه براي کارگران و بازنشسته  .هزینه شدن هستند



 در افراد کامل پآچک براي هزینه دریافت 
 اجتماعی تامین پوشش تحت هايبیمارستان

 تأمین هايدفترچه دارندگان براي آزمایشات کلیۀ انجام سابقاً
 ولی .بود رایگان این سازمان مختص هايبیمارستان در اجتماعی

 کامل چکاپ انجام بابت و شده ایجاد محدودیت که است مدتی
  .شود پرداخت صندوق به بیمار توسط بایستی تومان هزار 60

 کسر شده بیمه حقوق از هرماه ناکارآمد، تکمیلی بیمۀ حق
 و مانده آزمایش جواب منتظر روز 10 باید بیمار شود، ولیمی
 طول دیگر روز 15 حداقل و مراجعه سازان آتیه بیمۀ به بعد

 .شود پرداخت چکاپ هزینۀ تا بکشد

 مالی بضاعت که افرادي درمان، و بیمه سودجویانۀ روند این با 
 قید بایستی ناچار -انداینگونه بگیران مستمري غالب که- ندارند
 و بیماري شدن مزمن و پیشرفت با و زده را کامل چکاپ انجام

 روبرو گرفت، خواهد را بیماران گریبان که بعدي دردسرهاي
 .شوند

 تامین شدگان بیمه همه حق) صد تا صفر(  رایگان درمان
 سازمان و شده بیمه بین قرارداد در که است اجتماعی

 .است شده ذکر اجتماعی تامین
 

 سازمان تأمین اجتماعی .... ادامۀ بدهی

وي درباره خصوصی سازي بانک رفاه کارگران نیز توضیح داد: 
بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک تخصصی براي 
مدیریت ذخایر و نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی ایجاد و در 

شدگان است و خدمت کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه 
است که توانست تراز مثبتی را  خوشبختانه یکی از بانک هایی

 هاي کشور داشته باشد.بین بانک 

سرپرست معاونت اقتصادي و برنامه ریزي سازمان تامین 
اجتماعی درباره خصوصی سازي این بانک توضیح داد: براساس 

بانک رفاه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  44اصل 
باید خصوصی شود و سازمان تامین اجتماعی تنها 

و در عمل  درصد سهام این بانک باشد 15تا  10داراي 
بر نقدینگی را ایجاد کند اما در تالش هستیم تا  نتواند مدیریت

اصالحاتی در این زمینه صورت گیرد گرچه تاکنون به نتیجه 
 پایان خبر ایم.مشخصی در این خصوص نرسیده

ا اکیداً مخالف خصوصی سازي بانک م

ها باید رفاه کارگران هستیم. همۀ بانک

 ملی شوند.
 

 بخور شلغم
 بخور شلغم عدد یک را شب و روز                 بخور مــک برادر اي توانی تا

 بیشتر باشد هــکاس یک ذاــغ تا                جگر خون میخوري برادر، اي

 شکم؟ از جایی کرد پُر توان کی                کم مزد و ها نرخ این با زانکه

 صفا؟ کردن اشکنه با ايهــلحظ               هوا باد جز به خوردن توان کی

 گشود؟ خود آرزوي روي دربه           نمود مسکن توان کی زاغه به جز

 الــپایم گرانی گالــچن به وي                   وعیال فرزند ز توشرمنده اي

 ترـــبیش تالش و ارــک همه اــب             رهگذر این در که میگویم فاش

 زر و زور و آز دانـــخداون جز                ور بهره نگردد زآسایش کس
 )کارگر( مرندي جعفري علی

 

 میلیارد تومان کسري ... 15000ادامۀ 
 در که دارد نیاز منابع تامین تومان میلیارد 1300 ماهانه

 سازمان ولی رسدمی تومان میلیارد هزار 16 به 98 سال
 افزایش براي تومان میلیارد هزار اجتماعی تامین

 پایان خبر .است دیده منابع 98 سال حقوق
هزار میلیارد تومان  15با این حساب، امسال 

ها، به بدهی سازمان کسري موازنه پرداخت
اضافه خواهد شد. منبع تأمین این مبلغ از 

اموال متعلق به کجا خواهد بود؟ فروش 
 کارگران؟!

 متناسب با ھزینھ ھای معیشت باشدحداقل مستمری بازنشستگی باید 

 


