
 بسمه تعالی

 یپیگیری های جناب آقای حاج بخشی ازو متناسب سازی حقوق کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعیافزایش و 

 قانون برنامه ششم توسعه 21نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در  مجلس شورای اسالمی پیرامون اجرایی شدن ماده 

  ود.سال اقدامی موثر ش 02قه کمتر از مری بگیران و بازنشستگان با سابتش حقوق مسروری است نسبت به افزایضبه رئیس جمهور:41/5/69حاجی در تذکرکتبی موخجناب آقای *

که این میزان حقوق آن هم در دوران پیری که هزینه های معیشتی و درمانی افزایش می یابد و امکان اشتغال میلیون تومان در شهرهای کوچک تعریف می شود  0خط فقر باالی حداقل 

  زندگی توام با خجالت و شرمندگی.ی به هیچ و جه امکان پذیر نیست یعن

:هرگونه کرد و وزیر کار در پاسخ به آن بیان هکار ورفاه اجتماعی ارسال نمودتعاون، به وزارت 44/6/69در تاریخ ی رئیس جمهور این تذکر را همراه با پیوستهای مربوطه مانلمعاونت پار

 د.شتغییر در میزان مستمری و شرایط بازنشستگی منوط به تصویب هیات وزیران می با

کمیسیون برنامه و سازمان تامین اجتماعی و رئیس  توسطپیشنهاد جناب آقای حاجی درخصوص همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی  02/7/69*در جلسه مورخ 

 ار ارائه آن قصد :در طرحی که سازمان تامین اجتماعیزمان تامین اجتماعی ( اذعان داشت.در این جلسه جناب آقای حاجی خطاب به دکتر نوربخش)ریاست فقیدساتایید شدبودجه 

و دریافتی را که سال حق بیمه پرداخت کرده اند  02یا42دی که ارگیران مورد توجه قرار گیرد تا افری بدارد باید موضوع بسیار مهم همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته و مستم

 .محقّ آن هستند را دریافت نمی کنند و آن دسته از عزیزانی که حداقل حقوق را پرداخت کرده و حداقل مستمری را می گیرند به حق خود برسند

  هزارتومان زندگی کند؟022یک از کار افتاده چگونه با حقوق ماهیانه:به وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی  42/44/69تذکرکتبی جناب آقای حاجی مورخ *

 .برگ مستندات مربوط به یکی از کارافتادگان به پیوست این تذکر برای آقای وزیر خواستار افزایش مستمری افراد از کار افتاده گردید 1  جناب آقای حاجی ضمن ارسال 

       نونقا 40بند )ب( تبصره ماده موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران  07/40/69اجی در تذکری به وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی  مورخ آقای ح بجنا*

از  و در حالی که یک سال ای برنامه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نمایدرسازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول اج:را خواستار شدبرنامه ششم توسعه 

 ؟آیا واقعا از میزان دریافتی قاطبه بازنشسستگان و مستمری بگیران اطالع دارید؛ اجرای قانون مذکور سپری شده هیچ اقدام شایسته ای از سوی آن سازمان انجام نگردیده است 

ان باالست و نجومی بگیران ولی به نفع افرادی که پایه حقوقشدرصحن علنی مجلس : شرایط در مجلس به نام کارگران ضعیف  09/0/67در تذکر شفاهی مورخناب آقای حاجی ج*

 شده است!

               مه ششم قانون برنا 40آقای رئیس جمهور ! پیگیری کنید ماده : 49/5/67ایراد شده در صحن علنی مجلس شورای اسالمی  جناب آقای حاجی بیستمین نطق میان دستور*

 ا بازنشستگان کارگری انجام پذیرد...تناسب سازی حقوق بازنشستگان خصوصم

 زیر بسیاری از بازنشستگان و مستمری بگیران افرادی هستند که امکان اشتغال دوباره آن ها وجود ندارد و خطاب به دکتر روحانی: 41/9/67مورخ  کتبیجناب آقای حاجی در تذکر*

 !و تاسف بارتراینکه عده ای زیر پانصد هزار تومان دریافتی دارند یک میلیون تومان دریافت می کنند

ان و مستمری بگیران اجتماعی انتظار است نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگ : از وزیر جدید تعاون ، کار ورفاه 67آبان  41بیست یکمین نطق میان دستور جناب آقای حاجی *

 ...اقدام نمایدبازنشسته 

قانون برنامه ششم توسعه برای متناسب سازی حقوق و مستمری  40: آقای وزیر رفاه ! چرا دنبال نمی کنید ماده 67بهمن  6ن نطق میان دستور جناب آقای حاجی یبیست و دوم*

      آقای شریعتمداری پیشنهاد می کنم این راهم قطع کنید و همه را  ؟ی دانید دریافتی عمده بازنشستگان کارگری چه عددی استآیا م ؟اجرایی شودبازنشستگان تامین اجتماعی 

 !تحت پوشش کمیته امداد ببرید

یع شده ! چرا متناسب سازی حقوق کارگران و مستمری بگیران اجرایی نشده درصحن علنی مجلس : آقای رئیس ! حق کارگران تضی 46/42/67تذکر شفاهی جناب آقای حاجی مورخ *

 است؟

 و کارکنان حقوق افزایش درباره یخوب مصوبه مجلس گذشته روز: اسالمی شورای مجلس درصحن علنی 67 ماه اسفند 40 یکشنبه، علنی نشست در تذکر شفاهی جناب آقای حاجی*

 بودجه بحث رد باید. است اجتماعی تامین بازنشستگان حقوق شد؛ توجهی بی و غفلتی که نسبت به آن مهم نکته اما داشت، باشد، توان که میزانی به کشوری و لشگری بازنشستگان

               انسازم طلب چرا شویم؟ قائل تبعیض چرا کنند؟ اداره را خود زندگی توانند می ناچیز حقوق با چگونه افراد این شد، می بیشتری توجه اجتماعی تامین بازنشستگان حقوق به

 با دهد؟چگونه نمی انجام را بازنشستگان حقوق سازی همسان کار ششم برنامه قانون 40 ماده براساس اجتماعی تامین سازمان شود؟چرا نمی پرداخت دولت سوی از اجتماعی تامین

 این افراد مظلوم واقع شده اند..اند افتاده حرج و عسر  به زندگی گذران برای افراد این کنند، اداره را خود زندگی تومان میلیون یک یا هزار 022

     HamianHosseinalihaji:Instagram        www.Hamasesazan.ir          @HamaaseDovvom      

http://www.hamasesazan.ir/

