
 ضمیمه اخباروگزارشات کارگری 21 دی ماه 1399(ویژه تجمع سراسری کارگران بازنشسته سازمان
 تامین اجتماعی)

احقاق برای ها شهرستان از وتعدادی تهران اجتماعی تامین سازمان بازنشسته کارگران همزمان تجمع -               

 حقوق برحقشان

 - گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 - گزارشی دیگرتحت عنوان:حق خود را می خواهیم!

برسانید/ فقر خط به را مستمری ها مجلس/ مقابل کارگری بازنشستگان شده:تجمع ای رسانه گزارش -               
 همسان سازی را اصالح کنید

 - گزارشی رسانه ای شده درباره تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تبریز

 اعتراض به طرح همسان سازی حقوق ها

فرمول های با اجتماعی/ تامین مقابل لرستان بازنشستگان تجمع درباره شده ای رسانه گزارش -              
 اصالحات همسان سازی مخالفیم

 - خواسته های تجمع کنندگان روز یکشنبه 21 دی 99:

تامین سازمان مستمری بگیران و بازنشستگان سراسری خواسته های درباره شده ای رسانه گزارشی -             

 اجتماعی

 - شعارهای تجمعات روزیکشنبه 21 دی:

احقاق برای ها شهرستان از وتعدادی تهران اجتماعی تامین سازمان بازنشسته کارگران همزمان               *تجمع

 حقوق برحقشان

همزمان برحقشان حقوق احقاق برای اجتماعی تامین سازمان بازنشسته کارگران دی، 21 یکشنبه               روز

اراک،اسفراین،اصفهان،اهواز، منجمله ها شهرستان و ازکالنشهرها مجلس)وتعدادی تهران(مقابل          در
کرمانشاه، تپه،شیراز،قزوین،کرج،کرمان، وهفت آباد،رشت،شوش بروجرد،تبریز،خرم       ایالم،بجنورد،

 مشهد،همدان ویزد (مقابل مراکزقدرت ویا سازمان تامین اجتماعی) تجمع کردند.



 

 *گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

تجمع مجلس مقابل در بازنشستگان تهران در دی ٢١ امروز بازنشستگان، مستقل تشکل های فراخوان                با
 اعتراضی برگزار کرده اند.

 چند تن از اعضای سندیکا نیز در تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس حضور داشتند.

و استانداری ها مقابل در نیز دیگر شهر چندین در تهران جز به بازنشستگان امروز اعتراضی                 تجمع
 فرمانداری ها برگزار گردید.

به تحمیلی تاسف بار معیشتی وضعیت حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران              سندیکای

پرداخت و بازنشستگان خواسته های به فوری رسیدگی خواهان و می کند محکوم را              بازنشستگان
 مستمری مطابق با تورم واقعی کشور می باشد.

تنها نه مجلس این گذشته سال چهل توی گفت:« وازجمله کرد ایراد سخنانی تجمع دراین                 داوودرضوی

از مرور به ایم داشته که هم را امکاناتی و منابع تمام بلکه نکرده کاری بازنشستگان و کارگران ما                     برای
 ما گرفته است، تنها راه رسیدن به حقمان همین تجمع و همبستگی است...»

تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرام کانال به رضوی داوود سخنان شنیدن               برای
 وحومه مراجعه کنید.



 

 *گزارشی دیگرتحت عنوان:حق خود را می خواهیم!

سوی از که قبلی اعالم با ١٣٩٩ ماه دی ٢١ یکشنبه کشور سراسر در بازنشسته 4000 از                   بیش

) موعود ساعت از قبل حتا تهران در بازنشستگان کردند. تجمع بود، شده اعالم بازنشستگی                 گروههای
رشت، شهر، 18 در تهران جز به بودند. شده جمع اسالمی شورای مجلس جلوی در صبح) نیم و ١٠                   

اسفراین، اهواز، اصفهان، شیراز، بروجرد، اراک، همدان، شوش، مشهد، کرمانشاه، کرج،             قزوین،
600 از بیش تهران در کردند. تجمع ها استانداری مقابل در بازنشستگان کرمان تبریز، آباد، خرم                  ایالم،

تجمعات با تجمع این تفاوت بود. ای سابقه بی امر یک خود این که بودند کرده شرکت تجمع این در                      نفر

میکروفون و شدند داوطلب انتظامات برای حضار خود از بود. وظایف تقسیم و بهتر انسجام این بر                   سابق
شعار بر کردند.عالوه می تکرار را شعارها شوق و شور با زن و مرد همه بود. شده خریداری بلندگو                     و

کانون البدل علی بازرس غالمی اقای دیگر، خانم یک و لشگری خانم بازنشستگان، از نفر                 چند
واحد، شرکت بازنشسته داوودرضوی، فلزکارمکانیک، بازنشستگان از ناصراسالو تهران،           بازنشستگان

نمودند. مطرح دیگران برای را مشکالت و سخنرانی گاز و نفت های پروژه بازنشسته                ناصرآغاجری
مخالفت اختالس، و فساد با مخالفت زندگی، هزینه با ها مستمری تطابق عدم پیرامون ها سخنرانی                  بیشتر

(نظیر بازنشستگان منافع علیه بر گیری تصمیم و شفافیت عدم اجتماعی، تامین امنایی هیات اداره نوع                  با

عمل حیطه و وظایف به ربطی هیچ که اجتماعی تامین توسط ویلموتس ملی تیم مربی دستمزد                  پرداخت
که:« کردند اعالم غالمی آقای بود. بورس در شستا آوردن و سازی خصوصی با مخالفت ندارد)                  سازمان

ناصر باشد» اعالمی فقر خط باالی حداقل و خانوار هزینه اساس بر بلکه تورم طبق نباید ها                   مستمری
این زمین تصاحب برای فقط ها سازی خصوصی این اینکه:« و سازی خصوصی مورد در نیز                  اسالو

می تولیدی واحدهای شدن بسته باعث و شد نخواهد پرداخت هرگز که نجومی های وام گرفتن و                   واحدها

اجتماعی تامین سازمان های هزینه آورده روی بیکاری بیمه به واحدها این کارگران و است                 شوند،
گفت:« اجتماعی تامین در موجود بحران مورد در سخنانش از دیگر بخشی در او گردد». می                  بیشتر

کم هم اجتماعی تامین درآمدهای تردید بی شوند می خارج قانون شمولیت از نفر ده زیر کارگاههای                   وقتی
باز و نکرده پرداخت بیمه کارگر هزار صدها کنید می معاف کار قانون از را آزاد مناطق وقتی شود                     می



با باید که دیگری فرد هزاران و مسجد خادم و طلبه وقتی یابد. می کاهش اجتماعی تامین درآمدهای                    هم
اجتماعی تامین به را ای هزینه بار کنید می اجتماعی تامین وارد ضابطه بدون را شوند اداره دولت                    خرج

زند» می دامن بحران این به پردازد نمی اجتماعی تامین به را اش بدهی دولت وقتی اید. کرده                    تحمیل
 داوود رضوی گفت:« از این مجلس انتظاری نیست فقط باید متحد بود تا وضعیت مان تغییر کند»

اظهار و شد حاضر تجمع در بود تلفیق کمیسیون در که بسطامی آقای ایالم نماینده تظاهرات، ادامه                   در
حاضرین مخالفت با که است شده رد بودجه در سازی همسان متاسفانه گفت و کرد حاضرین با                   همبستگی

  روبرو شد. بازنشسته ها به او گفتند که ما همبستگی تو را نمی خواهیم باید مشکل مان را حل کنی.

  برخی شعارها :

وقتی کارمندیه/ چرا عیدی - تورم طبق حقوق / ما اصلی خواسته - تورم طبق حقوق بازنشسته/                   خواسته

این ما شعار - نشینیم نمی پا از نگیریم/ خود حق تا - مردم جان بالی / تورم گرانی - کارگران ما                        که
خط میلیون/ سه ما حقوق - است بیزار تبعیض از است/ بیدار بازنشسته - درمان و است معیشت                    زمان/

های بیمه - میشه حل ما مشکل بشه/ قطع اختالسا - گردد باید پرداخت سازمان های طلب - میلیون ده                      فقر
 تکمیلی/ دزد سر گردنه

 شعارهای حمل شده توسط بازنشسته ها:

به دولت بدهی پرداخت - لشکری و کشوری با اجتماعی تامین های بازنشسته حقوق سازی                 همسان

- ماست مسلم حق معیشت، منزلت، - تکمیلی بیمه نه کارآمد، و رایگان درمان - اجتماعی تامین                   سازمان
- ٨٩ ماده درصد ٢ حذف - ۶٩ ماده ابطال - ٩۶ ماده دقیق اجرای - تکمیلی بیمه نه رایگان،                      درمان

اجتماعی، تامین بازنشسته کارگر - باشد کارگران عیدی همانند بازنشسته عیدی -١١١ ماده دقیق                اجرای
 زیر خط مرگ.

 در خاتمه ساعت ١٢ و نیم قطع نامه خوانده شد.

 منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

برسانید/ فقر خط به را مستمری ها مجلس/ مقابل کارگری بازنشستگان شده:تجمع ای رسانه               *گزارش

 همسان سازی را اصالح کنید

 بازنشستگان کارگری با تجمع مقابل مجلس، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.

خبر اسالمی شورای مجلس مقابل خود ماه) دی ٢١) امروز تجمع از کارگری بازنشستگان از                 جمعی

 دادند.

توجه ما قانونی مطالبات به داریم انتظار مسئوالن تمام و مجلس نمایندگان از می گویند: بازنشستگان                 این

همچنین و قانون اساس بر همسان سازی اصالح فقر، خط اندازه به مستمری ها افزایش خواستار ما                 کنند؛
 ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان هستیم.

با ارتباط در بازنشستگان این از یکی دارند. حضور امروز تجمع در نیز زیان آور و سخت                  بازنشستگان
سال هر باید هستیم. عدالت دیوان رای براساس همسان سازی اصالح خواستار ما می گوید: خود                مطالبات

 سابقه کار سخت ما، یک سال و نیم در نظر گرفته شود.



و کرده ورود مسئوالنه بازنشستگان، معیشت بحث به باید مجلس نمایندگان می گویند:              بازنشستگان
 مشکالت آن ها را حل نمایند.

به رسیدگی خواستار استانداری ها، به مراجعه با بازنشستگان شهرستان ها، از برخی در حال، عین                در

 وضعیت معیشتی خود شده اند.

 *گزارشی رسانه ای شده درباره تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تبریز

 اعتراض به طرح همسان سازی حقوق ها

در قانونی مصوبات اجرای عدم و معیشتی وضع به اعتراض در اجتماعی تامین بازنشستگان از                 تعدادی
 خصوص یکسان سازی حقوق ها در تبریز تجمع کردند.

و آمدند گردهم تبریز فرمانداری محوطه مقابل ماه)، دی یکشنبه(٢١ امروز بازنشستگان، از               تعدادی
اعتراض حقوق ها یکسان سازی خصوص در قانونی مصوبات اجرای عدم و معیشتی شرایط به               نسبت

 کردند.

 

دست نوشته هایی و پالکاردها داشتن دست در با می رسید نفر ۵٠٠ از بیش به تعدادشان که                 تجمع کنندگان

ماده صحیح اجرای اجتماهی تامین بازنشستگان «ما ماست»، مسلم حق تورم، با «افزایش مضامین:                با
و اجتماعی تامین بازنشستگان بین تبعیض «عدم خواستاریم»، اجتماعی تامین سازمان از را ٩۶ و ٨٩                

،«٩۶ ماده اجتماعی تامین بازنشستگان حقوق سازی همسان کامل «اجرای لشکری»، و              کشوری
 اعتراض خود را به مسووالن سازمان تامین اجتماعی اعالم کردند.



تا داد مساعد قول و شد حاضر اجتماعی تامین بازنشستگان بین در تبریز فرماندار مهدوی                 بهروز
شعارهای با که تجمع این کند. پیگیری کشوری مسووالن از را اجتماعی تامین بازنشستگان                مشکالت

 مطالباتی همراه بود پس از مدتی به پایان رسید.

تجمعات برگزاری به واکنش در اجتماعی تأمین سازمان مستمری بگیران امور مدیرکل حال، عین               در

فرد، هر بیمه حق و سوابق به توجه با گذشته سال نسبت به است: گفته سازمان این                   بازنشستگان
 افزایش های قابل توجهی را لحاظ کرده ایم!

زیادی تاثیر مستمری بگیران زندگی بر و رفته باال بسیار تورم میزان گرچه که کرده اذعان هم را این                    او

 گذاشته و باعث شده که ارزش این افزایش ها را مستمری بگیران ما حس نکنند!

لشکری، و کشوری بازنشستگان از پس اجتماعی تامین بازنشستگان حقوق همسان سازی طرح              اگرچه

رضایت است نتوانسته اصالحات این ظاهرًا اما شد صادر نیز جدید حقوقی فیش های حتی و                 اجرایی
شده اجرایی تبعیض ها رفع هدف با که طرح این حاال کند، جلب را سازمان این پوشش تحت                   بازنشستگان

 خود به محل اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

تغییر دریافتی هایشان سال، ١٣ از پس حقوق ها همسان سازی با می گویند اجتماعی تامین              بازنشستگان

 چندانی پیدا نکرده و این افزایش ناچیز هم منطبق با تورم و گرانی های اخیر نیست.

زیر افراد حقوق همسان سازی ٩٩ سال بودجه قانون اساس بر باید اجتماعی تامین سازمان معتقدند                 آنها
 پوشش این سازمان را کامل اجرایی کند.

همسان سازی طرح اجرای با همزمان پیش روز چند از اجتماعی تامین بازنشستگان اعتراضی               تجمع
 حقوق ها در چندین شهر از جمله تبریز برگزار شد.

فرمول های با اجتماعی/ تامین مقابل لرستان بازنشستگان تجمع درباره شده ای رسانه              *گزارش
 اصالحات همسان سازی مخالفیم

معیشتی شرایط به آباد، خرم اجتماعی تامین ادارات مقابل حضور با لرستان استان کارگری                بازنشستگان
 خود اعتراض کردند.

تامین ادارات مقابل حضور با لرستان استان کارگری بازنشستگان از جمعی ماه) دی ٢١) امروز ،                
 اجتماعی خرم آباد، نسبت به شرایط معیشتی و دستمزدهای پایین انتقاد کردند.

مطالبات پالکاردهایی، داشتن دست در با حاضران و شده برگزار امروز ٩صبح ساعت از تجمع                 این

 خود را مطرح کرده اند.

ناچیز میزان و حقوق ها همسان سازی اصالح و اجرا نحوه به ما اعتراض می گویند: بازنشستگان                این

به داریم درخواست نهاد این از و شده ایم حاضر اجتماعی تامین اداره مقابل دلیل همین به                  مستمری هاست
 مطالبات ما پاسخ دهد.

سوی از بازنشستگان حقوق همسان سازی قانون اعمال از ناشی که دریافتی ها ناچیز افزایش گفتند:                آن ها
 سازمان تامین اجتماعی است و امسال اجرایی شده منطبق با میزان تورم و هزینه های زندگی آنان نیست.



فرمول هایی با زیان آور و سخت بازنشستگان برای همسان سازی اصالح می گویند: لرستانی             بازنشستگان
اندازه به مستمری ها افزایش خواستار ما آن، بر عالوه نیست؛ رضایت بخش وجه هیچ به که شده                  انجام

رفاهی خدمات آوردن فراهم و بازنشستگان به مکفی و رایگان درمانی خدمات ارائه معیشت،                سبد
 مناسب هستیم.

 *خواسته های تجمع کنندگان روز یکشنبه 21 دی 99:

 - تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان

  - پرداخت کلیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی

 - نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب

 - واکسیناسیون استاندارد، همگانی و رایگان

 - افزایش مستمری ها متناسب با هزینه های سبد معیشت با احتساب نرخ تورم

 - تعیین حداقل مزد بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران باطل است

  - مقرری مناسب ماهیانه برای همه بیکارشدگان و افراد جویای کار

  - بازگردان سرمایه های شستا به سازمان تامین اجتماعی

 - حذف بودجه های غیر ضروری نهادها، افزایش بودجه های رفاهی برای رفع فقر در جامعه

 اموال صندوق ها به بازنشستگان تعلق دارد، تعرض به منابع آنها، ممنوع!

 - تداوم سیاست های خصوصی سازی = تشدید فقر و فالکت

 - لغو خصوصی سازی ها در تمام زمینه ها

 - بازنگری در اجرای همسان سازی برپایه حقوق و مستمری، متناسب با سبد هزینه های خانوار

 - تجمع، تشکل مستقل حق مسلم ما

 - اتحاد و همبستگی ضامن پیروزی بازنشستگان

 - تخصیص حقوق بازنشستگی برای اخراج شدگان از کار

تامین سازمان مستمری بگیران و بازنشستگان سراسری خواسته های درباره شده ای رسانه             *گزارشی
 اجتماعی

کشور، سراسر در اجتماعی تامین بازنشستگان دی) (یکشنبه/٢١ امروز تجمع برگزاری دنبال              به
 خواسته های سراسری آن ها در قالب یک بیانه منتشر شد.

سازمان بگیران مستمری و بازنشستگان سراسری خواسته های متن شده، ای رسانه گزارش              براساس
  تامین اجتماعی که به دنبال تجمع امروز منتشر شد، به این شرح است:



تامین بازنشستگان کارگران، حقوق افزایش خصوص در کار عالی شورای جلسات شروع به توجه با -١                
بازنشستگان نظر تا فرمایند اتخاذ ترتیبی سریعتر چه هر داریم درخواست ذیربط، مسئولین از                اجتماعی

  هم در تعیین حداقل مزد تامین گردد.

ترمیم و افزایش به موظف اجتماعی، تامین قانون ماده٩۶ مطابق اجتماعی تامین سازمان که آنجا از -٢                 
 عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می باشد. در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.

قانون ١٢ ماده (ب) بند مطابق اجتماعی تامین سازمان طرف از متناسب سازی دقیق اجرای پیگیری -٣                
 برنامه ششم توسعه اقتصادی انجام پذیرد.

بازنشستگان کامل درمان تامین مسئول اجتماعی تامین قانون ۵۴ ماده طبق اجتماعی تامین سازمان -۴               
  بیمه پرد از اجباری به طور مستقیم می باشد. لذا این مورد هم مدنظر و اجرایی شود.

شاغلین با متناسب اجتماعی تامین سازمان بازنشستگان شغلی مزایای دریافت خصوص در پیگیری -۵              
  هم در دستور کار قرار گیرد.

پیگیر و اقدام غیرهمکار و اجتماعی تامین سازمان همکار بازنشستگان بین تبعیض رفع به نسبت -۶                

  برداشتن اینگونه تبعیضات و رفع  آن در سازمان باشید.

گروه های از دولتی و حمایتی وظایف اجرای مسئول اجتماعی تامین سازمان مطلعید که همانطور - ٧                

دسترنج از نباید و نماید اخذ دولت از را حمایتی گروه های از حمایتی هزینه های باید و نمی باشد.                   حمایتی
گونه این از است الزم لذا گردد. هزینه حمایتی گروه های برای اجباری بیمه پرداز شاغالن و                 بازنشستگان

  اهمال کاری ها جلوگیری شود.

اجتماعی، تامین سازمان ارکان و انجام اجتماعی تامین سازمان اساسنامه اصالح خصوص در تالش -٨               

  بر اساس سه جانبه گرایی در دستور کار قرار گیرد.

اجتماعی تامین سازمان بگیران مستمری و بازنشستگان به شاغلین با برابر عیدی پرداخت خواهان ما -٩                
 هستیم.

 *شعارهای تجمعات روزیکشنبه 21 دی:

 بازنشسته بیدار است از تبعیض بیزار است

 معیشت منزلت سالمت حق مسلم ماست

 هم مجلس،  هم دولت بس است فریب ملت

 گرانی، تورم    بالی جان مردم

 شعار ما این زمان معیشت است و درمان

 مدیر بی لیاقت  استعفا استعفا

 وزیر بی لیاقت   استعفا استعفا

 فریاد فریاد از این همه بیداد



 فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

 هزینه ها دالریه  حقوق ما ریالیه

 حقوق ما ریالیه تورم دالریه

 تورم دالری   حقوق ما ریالیه

  تاحق خود نگیریم   ازپا نمی نشینیم

 تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطه

 عیدی چرا کارمندیه؟ وقتی که ما کارگریم!

 گزارش رسانه ای شده درباره تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تبریز

 اعتراض به طرح همسان سازی حقوق ها

 عدالت عدالت تامین اجتماعی خجالت خجالت

 همسان سازی حق مسلم ماست

 درمان رایگان حق مسلم ماست

  همسان سازی حق مسلم ماست

akhbarkargari2468@gmail.com 
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