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  آذرخش آذرخش: فرستنده

 ٢٠١٨ فبروری ٢١

 

 "نگروه اتحاد بازنشستگا" ۀقطعنام
مين اجتماعی اين مرز و بوم درون زندگی پنج ألشکری، فوالد ايران و ت ساليان درازی است که بازنشستگان کشوری،

  .  ھستندتاب به زير خط فقر مطلق با سرعتی زياد در حال پرسفانهأفقر دست و پا می زنند و مت برابر زير خط

 بی ۀمطالبات خود را با صدای بلند فرياد زده ايم ولی ھمچنان درھا بر پاشن ما بارھا تجمعات اعتراضی برگزار کرده و

 .والن می چرخدؤناکارآمدی مس توجھی و

فرسای ما بوده از دستبرد اختالسگران در امان نمانده و بحران  سال کار طاقت ٣٠ ۀصندوق ھای بازنشستگی که ذخير 

 .را برای نگرانی ھرچه بيشتر از آينده ای مبھم و تيره فراھم آورده است عظيمی را رقم زده و زمينه

برون رفت از اين شرايط غيرقابل تحمل بازنشستگان، دست به ايجاد  نھادھای قدرت به جای رسيدگی جدی برای

 و  آن پسرفت بيشتر در شرايط زندگی و معيشتۀقانون مديريت خدمات کشوری زده اند که نتيج ر بندھایتغييراتی د

 .درمان ما بازنشستگان است

 :با توجه به موارد ذکر شده ما خواھان

) پنج ميليون تومان( خط فقر  به نفع بازنشستگان جھت برون رفت از زير ١٣٨۶لاجرای ق م خ ک مصوب سا -١

 .ھستيم

به خصوص .( در اين قانون را عليه منافع بازنشستگان بر نمی تابيم  اعالم می داريم که ھيچ تغييریًر اينجا صراحتاد 

 ).ھستيم ١٢۵ مخالف اصالح ماده

 .داشتن بيمه ای کارآمد و درمان رايگان -٢

انحالل صندوق ھای . و رسيدگی به دزديھا  آنھا به شکل دوره ایۀنظارت نمايندگان بازنشستگان بر صندوقھا و ادار -٣

 .اموال بازنشستگان فوالد ايران تقلبی فوالد و افشاء غارتگران آن و برگشت

 ۀ توسعۀمين اجتماعی بر اساس برنامأت مبنی بر پرداخت بدھی دولت به سازمان ٩٧  سالۀ بودجۀباتوجه به مصوب -۴

سازمان  یو ھمچنين انتقال منابع صندوق درمان. می باشدنقدی  ششم، دولت موظف به پرداخت بدھی خود به صورت

 ۀ بودجۀاز اليح ٧ ۀتبصر” ز”ھيچ عنوان مورد قبول ما نمی باشد و می بايست بند   دولت بهۀمين اجتماعی به خزانأت

 . سھم درمان کارگران حذف گردد٩% در مورد واگذاری ٩٧
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ھا می  پرداخت حقوقھا را اختالس آشکار از جيب بازنشسته  خير درأما ھرگونه ت. پرداخت به موقع حقوق ماھانه -۵

 .پنداريم

 .  بازنشستگان در اسرع وقتۀپرداخت معوقات و طلب ھای ھم -۶

 . مردم و ايجاد تسھيالت و حقوق برای بيکارانۀحق تحصيل رايگان برای ھم -٧

استار مطالبات خود و معترض به فقر و خو  کليه فرزندان اين مرز و بوم کهۀآزادی بدون قيد و شرط و بدون وثيق -٨

 !فساد و بيکاری در جامعه می باشند

  .مطالباتیداشتن حق تشکل و ھر نوع تجمع   -٩

نوعی چانه زنی  والن از آنھا، با مذاکره مخالف بوده و آن راؤبودن خواسته ھای ما و آگاھی کامل مستوجه به روشن  اب

ھای رسمی ابراز نشود، ما مطالبات خود  ول در رسانهؤسوی نھادھای مسمی دانيم و تا زمانی که جواب صريحی از 

  ! نخواھيم نشستیداد و تا تحقق اين خواسته ھا از پا  به اعتراض ادامه خواھيمًرا پيگيری کرده و مجددا

 "گروه اتحاد بازنشستگان"
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