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 حقوق بازنشستگان احقاقی درجهت اتشنهادیپ
وکالء  ،نمایندگان بازنشستگان مرکب از  یکارشناس  تهیکم لیتشک   -     

   و درمان مهیکارشناسان ب ،
   یاجتماع نی سازمان تأم  رهیمد أتیبازنشستگان در ه ندهیحضور نما    -    

  کانون یاصالح اساسنامه و حسابرس    -    
  و انتخابات یمشارکت مسئوالنه کارگران بازنشسته در مجامع عموم    -    

از  یتومان اردیلیبا توجه سو ء استفاده دهها ساله و با مبالغ هزاران م  - 1  

مرکب از کارشناسان   یکارشناس  ته یکم کیاست که  ازی منابع صندوق ن 

مجرب  یحقوق ی وکال نی و همچن مهیب ،  یاجتماع ن یارشد در حوزه تأم

و  یسازمان را بررس ی  شود تا تاراج اموال و منابع به هدر رفته لیتشک

به صندوق سازمان   صالحیمراجع ذ قیمنابع را از طر نینموده و ا یابیارز

ها و  مارستانیبع و ب امروزه دولت اقدام به الحاق منا ی برگردانند. حت 

 نیاز ا ی ری به دولت نموده است . جلوگ یاجتماع نیمؤسسات سازمان تأم

  ستگانکارشناسان و وکال و حضور آگاهانه بازنش م یبه کار ت از یاقدامات ن

 .دارد
  رهیمد أتیکارگران بازنشسته در ه  ندگان یحضور نما ی برا ست یبا یم   - 2 

 دیاقدام نمود، تا منابع سازمان اتالف نشود . با یاجتماع نی سازمان تأم

نمایندگان  نظارت کامل   شفافیت و نمود تا  نیتدو ییدستورالعمل و روش ها

 .برقرار باشد
الزم جهت   باتیترت ستی با یم کانون بازنشستگان  رهیمد  أتیه   - 3

 هو انتخابات را بعمل آورد یبازنشستگان در مجامع عموم ت یمشارکت اکثر

که کانون در دست عده  ای  ی انحصار تیو با اصالح اساسنامه کانون به وضع

 رانیدر اصالح اساسنامه کانون حضور مد .داده شود انیخاص است ، پا ی ا

 یریشده و از مادام العمر شدن آنها جلوگ ددر کانون به دو دوره محدو

 4بقیه در صفحه                                                        .دینما

 5شمارۀ امیــــد   
 مکانیک-نشریۀ بازنشستگان فلزکار

 1399 بهار

 

 !حداقل مردن یبرا یدستمزد

 

دستمزد نشان داد که دولت  یشیو فرما یشیجلسات فرسا    

جلسات نشان داد  نیاست. ا انیداغتر از آش کارفرما ی کاسه

و  ستندین لیقا ت یاهم یزیقانون پش یبرا رکارشیدولت و وز

  41ماده  یبلکه حت رندیگ یم  دهیرا ناد ینه تنها قانون اساس

گذارند. با توجه به تورم  یپا م ریگستاخانه ز زیرا ن کار قانون

 یمجموعه  ریکه ز یبانک مرکز یاز سو یاعالم یدرصد 45

 شیافزا درصد21گرفت قراردولت است، آنچه امسال مبنا 

است.  98تورم سال  هیدستمزد کارگران آن هم بر پاحداقل 

درصد  25 یاست که فقط حمل و نقل شهر یدر حال نیا

 مت یق شیو افزا یاز طوفان تورماست.  داشته مت یق شیافزا

  .مییگو ینم یزیچ یضابطه سال جار یب یها

با کم توان کردن  یکارگر یکه فرسودن خانواده ها سالهاست 

است به  یزحمتکشان در دست اجراست. کاف دیقدرت خر

 : میاندازیب یدر سه سال گذشته نظر دینزول قدرت خر

با دالر  97هزار تومان در سال  930حداقل دستمزد خالص 

 دالر ( 232)  یهزار تومان 4000آزاد 

 98هزار تومان در سال  114 ونیلیم 1حداقل دستمزد خالص 

 دالر (  130)  یتومان 9000آزاد با دالر 

هزار تومان در سال  517 ونیلیم 1حداقل دستمزد خالص 

  ی تنها بخش نی ا   دالر ( 101)  یهزار تومان 15با دالر آزاد  99

اندوخته  نیفرورد 20کارگران است. از  یاز دستبرد به زندگ

)شستا( را در بورس به حراج  یاجتماع نی ما در تام یها

 یروزها هیو سرما یدرمان حداقل نیتام نیگذاشته اند. تا هم

قلم دارو از    1000ببرند. در سال گذشته  نیاز ب زیما را ن یریپ

 میپرس یخارج شد. ما م یتماعاج نیفهرست درمان تام

 نیدولت به سازمان تام یتومان اردیلیهزار م 250 یبده

                            حراج چه خواهد شد؟ نیدر ا یاجتماع

 3بقیه در صفحه 

 



 

 
 

   1399 بهــار                                             5شماره   -امید                                              ۲صفحه    

بحران سازمان  وضعیت ما بازنشستگان و 

 یاجتماع نیتام

سال کار و پسس   یکارگران بازنشسته با حداقل سا م     

 نیدر صسسندوق سسسازمان تسسأم ایحقوق و مزا  %33انداز 

کسسه  میداشسست دیسس ام ،یدوران بازنشسسستگ ی بسسرا یاجتماع

 کیسس  یدر خور کسسار ت تسسالش وکرامسست انسسسان ی ا یزندگ

کسسه  یمرفهسس  یزنسسدگ نی. تسسأم میباشسس  داشته زحمتکش

ش خودمسسان حاصل اندوخته و دسترنج دوران کار و تسسال

  .است

 یمسس  ی ما ، خوددار ی دولت امروزه از پرداخت اندوخته  

خسسط فقسسر و  ریسس آن که حقوق بازنشستگان ز جهیکند نت

. باشد یو سرسام آور م ارهنگفتیبس درمان ی ها نهیهز

و  ونیسس لیم کیمتوسط حقوق کارگران بازنشسته حدود 

کمتسسر از  یافتیسس اسسست ، امسسروزه در انهیتومان ماهپانصد 

 .خط فقر است یدر ماه بمعن تومانن ویلیهفت م

درمسسان بسسر عهسسده  نسسهیهز درصد 75اکنون حدود      

کسسه در جهسسان بطسسور متوسسسط  یقرار دارد در حال ماریب

 میدانسس  یباشسسد. مسس  یمسس  درصد 18 ماریسهم پرداخت ب

قسسانون  38الزام درمان کامل و بند د ماده  برطبق قانون

 یدرمسسان مسس  ی هسسا نسسهیهز یبرنامه پنجم توسعه ، تمسسام

پرداخسست شسسود .  یاعاجتم نیتوسط سازمان تأم ستیبا

کاله گشاد بسسر سسسر  کی یلیتکم یخصوص مهیب ی برقرار

از سازمان ها و  ی اریبس حالیکه دربازنشستگان است در

بازنشسسستگان  اعم از بانک ها و وزارت خانسسه هسسا تنهادها

تعسسداد د. شسسونیدرمسسان م ی ا نسسهیهز چیبدون پرداخت ه

خط فقر سقوط  ریبه ز ریاخ  ی ده ساله  یکه ط ی افراد

حسسسن  دیسسس  ی برابسسر شسسده اسسست . آقسسا 2.5کرده انسسد 

 انهیبهداشسست اعسسالم کسسرد کسسه سسسال رسسسابقیوز یهاشسسم

ت بسسه فقسسر مبسستال درمان  ی ها نهینفر بجهت هز 700.000

  .شوند یم

 مسسهیب رهیسس کسسه از محسسل ذخ یاجتمسساع نیصسسندوق تسسأم

مردم نهاد  یشدهت سازمان لیشدگان و بازنشستگان تشک

نفراز بازنشستگان بر آن نظارت نداشته  کی یاست . حت

قدرت  ی شود و دولت ، گروهها یو توسط دولت اداره م

ه آن ب یصندوق اختصاص کیو اشخاص سود جو بمثابه 

آن بنفسسع خسسود و بضسسرر  ی هسسا هینگسساه کسسرده و از سسسرما

 ی هسسا انیسس از ز یبازنشستگان استفاده نموده اند که برخ

 ند از:آن عبارت

 ی گروههسسا ی اریدادن بسسه بسسس  ازیسس امت ی دولسست بسسرا  -

که خارج از قانون کار بوده اند، آنهسسا را ملحسسق  یاجتماع

 تفسسرش بافسسان  مسسهی) مثسسال : ب. به صندوق نموده است 

              (                                                                                        هیو طالب حوزه علم یدست عیصنا

کسسه  ی در مراکسسز صندوق ی ها هیاز سرما ی اریبس   -   

نافسسذ  ی گروههسسا ایسس ضرورت نداشته با دسسستور دولسست و 

شسسده انسسد. ) مثسسال : پرداخسست دسسستمزد مسسار   نسسهیهز

 توسط شستا ( یمل میسابق ت یمرب ت لمویو

 تومان اردیلیهزارم 250 حسسداقلدولت هم اکنون   - 

 نیدارد . تسسأم یاجتمسساع نیمعوق به سازمان تسسأم یبده

را بعهسسده  عیصسسنا ی قسسانون نوسسساز ی در اجرا یمنابع مال

بابسست حسسدود  نیقرار داده و از ا یاجتماع نیصندوق تأم

گسسردد .  یبه سسسازمان بسسدهکار مسس  تومان اردیلیم 129

سالمت کمسسک  مهیبه ب تومان اردیلیم 12000سازمان 

سسسالمت مربسسوط بسسه  مسسهیب کهینموده است در حال یمال

 .مجموعه دولت است ریوزارت بهداشت و ز

سسسخت و  ی قانون کارهسسا حیصح ی بجهت عدم اجرا  - 

، یتومان اردیلیم 1227با تخلسس   انیآور، کارفرما انیز

حسسق  یده سسسال پرداختسس  زدند. اگسسر خسارت به صندوق

ضرر حاصله به دههسسا  میو حقوق را هم حساب کن مهیب

 .ابدی یم شیافزا تومان اردیلیم

خبسسر از  یاجتماع نیو تفحص از سازمان تأم قیتحق   -

ان می تومان از منابع سازم اردیلیبه هدر رفتن هزاران م

از پنجسساه  شیبسس  انسسهیحقسسوق ماه رانیمسسد یبرخسس دهسسد. 

صسسدها  انسسهینمسسوده و ماه افسستیاز سسسازمان در یونیسس لیم

  .ندانموده  لیو م  یح زین تومان ونیلیم

 غارتگران در نعمت --- –زحمتکشان در سختی 
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  شیقانون کار در خصوص افزا ۴۱ماده  

 ؟ د یگو یحداقل دستمزدها چه م یساالنه

حداقل  زانیکار همه ساله موظ  است، م یعال ی شورا

  ا ینقاط مختل  کشور و  ی دستمزد کارگران را برا

  دینما نیی تع لیذ ی ارهایمختل  با توجه به مع عیصنا

که   یحداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم  - 1 

  ی اعالم م رانیا یاسالم ی جمهور  ی از طرف بانک مرکز

 .  شود

  کی یباشد تا زندگ ی به اندازه ا د یحداقل مزد با  - 2 

 یخانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسم

 . دینما نیشود را تام یاعالم م

  !حداقل مردن یبرا یدستمزد بقیه 

 

  ه یسرما میاعالم کرد یبه درست یتجمهور   ییبه ر تدومسرگشاده نامه  در

 یو ب کارانیبازنشستگان، ب  تخالص شدن از دست سالمندان ی برا ی دار

 یدستمزد، خانواده ها نیخانمان ها دل به طوفان کرونا بسته است؛ حال با ا

 . خواهد اضافه کند  یبه آنها م  زیتنگدست را ن ی کارگر

که شما در حالی میکن تیخود را رعا ی دستمزد چگونه بهداشت فرد نیبا ا    

  ن یبا ات  می چگونه در خانه بمان د؟یداده ا متیق شیاقالم را سه برابر افزا نیا

شود؟ چگونه خود را به  یهم نم رینان و پن یکه حت دستمزدی  حداقل

توان سوار اتوبوس و مترو  یکه نم یاجتماع ی با فاصله گذار تمیسرکار برسان 

اجرا  ن قیرا دق ی طبقات ی دستمزد مصوب شما فاصله گذار نیشد؟ با ا وغشل

 .دیکرده ا

و همه کوشندگان   کاها،یبر دوش سند نی سنگ  ی ا فهیوظ طیشرا نیدر ا 

باشد که با اتحاد خود و  ی، بازنشستگان و دلسوزان زحمتکشان م  ی کارگر

نروند و به هر شکل ممکن   یظلم فرا قانون  نیبار ا ریآگاه نمودن کارگران، ز

 .ندیاعالم نما ی مصوبه ضد کارگر نیاعتراض خود را نسبت به ا

 

       رانیا کیکارگران فلزکار مکان یکایسند
 1399 نیفرورد                                                          

 
 

 ،یاز سالمند با امکانات و مراقبت مکف یدارگه ن

 دولت است یفهیوظ

دولت است که  ی  فهیوظقانون اساسی این  29بر طبق اصل 

استاندارد تحت   طی و در شرا یسالمندان را با امکانات مکف 

مختل  از جمله  ل یها به دال خانواده.  پوشش کامل قرار دهد

کوچک و اجاره   ی ، مسکن ها  زیدرآمد ناچ  ،یساعات کار طوالن

از قشرمرفه که  جدا.  الزم هستند ی  تهای و ... ناتوان از حما ی ا

و از   ندینما یسالمندان نم ریگ ر د ما یمستق چوجهیخود را به

 ای را  به پدر  یکی هستند آن  که مالک ی امکانات و چند خانه ا

را به پرستار   کاملش تیمادر سالمند خود داده و مسئول

در هفته، وقت  ی تنها چند ساعت دیشا و  رند اسپی م یخصوص

انجام کار، به عضو سالمند نه  دار،یآنهم بمنظور د خود را

 . دهندیاختصاص م 

را در  ی باد آورده ا یتوان مال نیاز مردم چن ی ری کث لیخ

  ،ی موجب سالمند آزار نه تنها  دلیلبه این  و ندارند  اریاخت

 ی خود آزار یو حت ی همسر آزار ،ی کود  آزارمسبب بلکه 

  .شوندیم

لقمه  ی  هیکه لنگ پرداخت اجاره آلونک و ته ی خانواده ا از

  . !!!داشت شودیم ی نان است چه انتظار ی ا

 ،ی بیفرعوام  ی و برا ها دنبال علت بگردندو رسانه نیمسئول

 .معلول نشوند زانیآو

------------------------------------------------- 

شده از سطح خدمات تمامی مزدبگیرانِ بیمه

ای بیمه های درمانی ارائه شده توسط صندوق

 .خود ناراضی هستند
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 فریاد! 

------------------------- 

   کوبم بر در یمشت م

 بر پنجره ها میسا یم پنجه

 دچار خفقانم، خفقان من

 زیبه تنگ آمده ام از همه چ من

  بزنم یهوار د یبگذار

  ! با شما هستم یآ

 د یدرها را باز کن نیا

 گردم یم ییبه دنبال فضا من

  یبام لب

 یکوه سر

  ییصحرا دل

 تازه کنم یدرآن نفس که

 بکشم یادیخواهم فر یم

   !به شماها هم برسد  میصدا که

  !هوارم را سر خواهم داد من

 داد کند نیا د یدرد مرا با چاره

  !چند  یشما خفته  از

 د یآ یم یکس چه

 .کند  ادیبا من فر 

 یشاعر: فریدون مشیر           

  حقوق بازنشستگان احقاقی درجهت اتشنهادیپبقیه  

  ره یمد أت یکانون بر عملکرد ه یاست که دو بازرس اصل ی ضرور

در جهت منافع بازنشستگان و موارد فوق نظارت و کنترل کامل 

گزارش کنند که تا چه حد منافع  یداشته باشد و در مجمع عموم 

ها   ی ها و کم کار یو علت کاست  افته یبازنشستگان معزز تحقق 

 ؟  ستیچ

تحقق   نیو بازرس رهیمد أتیه ی واضح است که فلسفه وجود 

  ر ی باشد . در غ یقدامات مؤثر ممنافع مشروع کارگران بازنشسته و ا

خود را از دست  ی ت علت وجود نیو بازرس  رهیمد ات یه  نصورت یا

 دهند . یم

 ----------------------------  

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۳۱اصل 

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده  

اولویت برای ایرانی است. دولت موظف است با رعایت 

آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران 

   .زمینه اجرای این اصل را فراهم کند

------------------------- 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۳۰اصل 

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را 

برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و  

وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به 

   .طور رایگان گسترش دهد

----------------------------- 

  , خالص شدن از دست سالمندان یبرا یدار هیسرما

خانمان ها دل به طوفان   یو ب کارانیبازنشستگان، ب

 .کرونا بسته است

 


