وزﯾﺮﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ

دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ ٨۵ :درﺻﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢٣:١٧ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت
اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺸﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﺴﮫ ای را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت را اداﻣﮫ ﺑﺪھﯿﻢ و
 ۶ﮐﻤﯿﺘﮫ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮭﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﯿﻢ و
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺣﺎﻟﺖ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﮭﺮھﺎ و ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ دارد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﮫ ﺻﻮرت
اﻟﮕﻮ در ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ و ﺷﮭﺮداری ھﺎی
دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ  :از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺷﮭﺮداری اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ،ﭘﺎرک
ھﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎزارھﺎ و روزﺑﺎزارھﺎ در ﻣﺮاﮐﺰی از ﺷﮭﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﮭﺮداری در اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﮫ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺻﻨﻮف ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺗﮭﺮان
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺗﮭﺮان ﭘﺮ از ﺻﻨﻮف اﺳﺖ و ﺻﻨﻮﻓﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻼﺳﮑﻮ در ﺗﮭﺮان زﯾﺎد دارﯾﻢ .ھﻤﮑﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ،ﺷﮭﺮداری ھﺎی ﺗﮭﺮان و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﮫ ﺑﻮد .
وی اﻓﺰود  :ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﮑﺪی ﮔﺮی در ﺗﮭﺮان  ،ﻣﺘﺠﺎھﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ در
ﭘﺎرک ھﺎ و ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﮭﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﻼﻧﺸﮭﺮ ھﺎی دﻧﯿﺎ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﮫ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺎ را ﺑﺎ ھﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ ﺧﻮاب ھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ
ﮐﮫ ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز طﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ آن ﻣﯽ دھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﮭﺮه ﺗﮭﺮان را زﯾﺒﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ .
دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ اﻓﺰود :ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﮭﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﮭﺮان اﻣﺮوز
ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﻣﺘﮑﺪی ھﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن از ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ
اﯾﻨﮭﺎ را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪھﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺘﺮک و در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻨﮭﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد  :ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻮف ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ظﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﮭﺮان دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮑﺎری ﻣﺎ و ﺷﮭﺮداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺪھﺪ.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرک ھﺎ و ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ و ﺷﮭﺮداری در ﺗﮭﺮان دارﻧﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎزار ھﺎ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎزار ھﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺤﺚ
دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ھﻢ ﺑﻮده ،ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﭘﺎرک ھﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
١

وی اﻓﺰود  :ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺗﮭﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺗﮭﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
درﻣﺎن را در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺗﮭﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪھﯿﻢ  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺮای ﻣﺤﻠﮫ ای ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ،ﺣﺘﯽ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ھﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ  ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎرھﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮاب ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺰل ﺷﺎن اﻓﺮادی را ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و
ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺻﻨﻮف و ﺷﮭﺮداری ﺑﺮای دادن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻨﮭﺎ و اﯾﺠﺎد اطﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت وارد ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿ ﻦ و ﺣﺮﮐﺖ روان ﻣﻌﻠﻮل در ﺗﮭﺮان ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻮع ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ ٨۵ :درﺻﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی دو ارﮔﺎن ﺷﮭﺮداری و
وزارت ﮐﺎر ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻮارد دارای اوﻟﻮﯾﺖ و
ﻓﻮرﯾﺖ و ارﺟﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮭﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎم ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮭﺮداری
و وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ و اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﻮرا ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اراﺋﮫ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺣﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ٧۵ :
درﺻﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٢

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﻓﺎرﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی داروﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢٣:١٧ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی داروﯾﯽ اﮐﺴﯿﺮ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دارو و زھﺮاوی از
ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺗﯿﭙﯿﮑﻮ)ھﻠﺪﯾﻨﮓ داروﯾﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﺳﮫ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﻓﺎرﻣﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۴٠ﮐﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
داروﺳﺎزی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﻓﺎرﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی داروﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۵٠٢ﺷﺮﮐﺖ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع  ١۶۴ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ از  ٣٠ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ١٣ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﯾﯽ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

٣

ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢٣:١٧ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ١٣
ﺷﻌﺒﮫ ﺛﺎﺑﺖ ۶ ،ﺷﻌﺒﮫ اﻗﻤﺎری و  ۴ﮐﺎرﮔﺰاری رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺎ اﻓﺰود :در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد  ٢۴۴ھﺰار و
 ١٧٧ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺒﻌﯽ
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۶٧٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﮫ داد :در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن  ۴٣ھﺰار و  ٧٠٠ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎل ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺎ ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ را ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﮫ و ھﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭘﻮﯾﺎ ،ھﻤﮑﺎری ھﺎی
ﻻزم در ﺟﮭﺖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ،طﺮح ھﺎ و ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،اﺣﺼﺎء و ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ھﺎ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و ﺗﻼش ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن و ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ در ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻋﺚ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﮭﻮﻟﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و طﺮح ھﺎ ﻓﻌﺎل و راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎن ھﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﮭﺮه درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﺗﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ھﻤﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮔﯿﺮی ﺑﮭﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰار و ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﻔﮑﺮی در ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم آزادﺷﮭﺮ و راﻣﯿﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ای ﺑﮫ
وﯾﮋه در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ داﺷﺘﮫ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺮق آن ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮطﺎن در آن زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻌﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﯾﻮرت آزادﺷﮭﺮ اﻓﺰود :ﺑﺮای اﺣﺪاث
درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﮭﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺠﮭﯿﺰ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ھﻢ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود طﺮح ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎورزان ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ﻧﯿﺰ رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

٤

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری:

 ٧٢ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ  ١۵:١٧ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
اﯾﻨﮑﮫ  ٧٢ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،اظﮭﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دراﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﮫ داد :ھﺸﺖ ھﺰار و  ۴٠٠ﻧﻔﺮ در ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اداﻣﮫ داد :در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن  ١۵ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ و  ٢٣ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری  ٢٢ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺶ ھﺰار و  ٨٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ اﺧﺘﯿﺎری
ھﺴﺘﻨﺪ.

٥

اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ طﺮح ﺑﺎزرﺳﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ از ﺳﻮی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ  ٠٣:١٧ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
طﺮح ﺑﺎزرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :طﺮح ﺑﺎزرﺳﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺷﻌﺒﮫ  ۵اھﻮاز راه
اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ طﺮح ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از اﺑﺘﺪای ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه
اﺟﺮای آن را ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺷﻌﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ھﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎدی ،آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﺎزرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ
اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ داود ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮ رﺋﯿﺲ اداره ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺎﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای
اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽ ﺷﮏ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از
ﺧﺪﻣﺎت  ITﺑﮫ وﯾﮋه در اﻣﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ از ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن و ارﺗﻘﺎء ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺮﯾﻒ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﺳﺖ.
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،اﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،اﻣﮑﺎن
اﻧﺘﻘﺎل آﻧﯽ و ﻓﻮری اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺎزﻣﺎن و اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی
ﻣﺬﮐﻮر را از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ طﺮح ﺑﺮﺷﻤﺮد.

٦

ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،در دﺳﺖ اﻗﺪام
ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  ١٠:١۶ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺗﺎﺑﻨﺎک رﺿﻮی؛ ھﺎدی اﺑﻮی اظﮭﺎر داﺷﺖ :ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ رﻓﻊ ﺷﺪه و از ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ رﻓﺎھﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺎرت ﻣﮭﺎرت ﻓﻨﯽ و
ﺣﺮﻓﮫ ای را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن از طﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪام داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر اداﻣﮫ داد :اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارای ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻓﺮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ از آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدی دارای ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ؛ ﺗﺴﻨﯿﻢ

٧

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اردﺑﯿﻞ:

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ در اردﺑﯿﻞ  ١۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ  ٣۶:١١ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ  ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺸﺮﺧﻮاه ﺻﺒﺢ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ در
ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اردﺑﯿﻞ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ،٩٢
 ١۴٨ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ٩۶ﺑﮫ  ١٧٩ھﺰار ﻧﻔﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﺮی و ﺗﺒﻌﯽ
ﻧﯿﺰ از  ۴٩٢ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ٩٢ﺑﮫ  ۵٧٣ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  ٩۶رﺳﯿﺪه و رﺷﺪ  ١۶درﺻﺪی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از  ۴١درﺻﺪ ﺑﮫ  ۴۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮﺧﻮاه در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :در ﺳﺎل  ٩٢ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﺻﻠﯽ  ٢٩ھﺰار ﻧﻔﺮ و
اﻓﺮاد ﺗﺒﻌﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ  ٢۴ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﺻﻠﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩۶ﺑﮫ  ۴٠ھﺰار ﻧﻔﺮ و اﻓﺮاد ﺗﺒﻌﯽ ﺑﮫ  ٢٩ھﺰار ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :در واﻗﻊ طﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﺻﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯽ  ٣٠درﺻﺪ
رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

٨

ﻣﮭﻨﺪس ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ :

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﺧﺪﻣﺎت دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢٣:١١ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﮭﻨﺪس ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ در دﯾﺪار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺿﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
اﻣﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از زﺣﻤﺎت و
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪر
داﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در دوران اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدی زﯾﺎدی در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ،ﺑﮭﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﮐﺎری ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ...
اﺷﺎره ﮐﺮد  .ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺟﺰ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﻣﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺎًت اﻣﻨﺎء و ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﺧﺪﻣﺎت دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ و
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻢ .
ﻣﮭﻨﺪس ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ از دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی و ھﻤﺪﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی
ﻣﻮﺟﻮد را از ﺳﺮ راه وزارﺗﺨﺎﻧﮫ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﮫ طﺮح ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از طﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم
دھﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وظﯿﻔﮫ دارﯾﻢ از ﻣﺪﯾﺮان ﺻﺎﻟﺢ دوﻟﺖ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮭﺖ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﮫ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮوھﮭﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در ﻣﺼﺎرف و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﮭﺒﻮد روﺷﮭﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و  ...از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﮭﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ و ﺗﯿﻢ ھﻤﺮاھﺸﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺮی ،ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎ ،را ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮭﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ده ﺳﺎل ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺎل ﯾﮑﯽ از درﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی اﺻﻠﯽ و
٩

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در اﯾﻦ دوره اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺤﻖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮرد اﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ھﺴﺘﻢ .
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎًت اﻣﻨﺎء ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺮدم اﻓﺰود  :ﻣﻦ از اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺠﺪد دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد آﮔﺎه ،ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺼﻒ در ﭘﺴﺖ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﺴﺘﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﭽﻮن دوره
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮی در ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺠﺪد
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ھﺴﺘﻢ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻤﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در
ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﺎرﮐﺮدھﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ارﺗﺒﺎطﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﮭﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮭﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ و اطﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺸﺴﺘﮭﺎی ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ  ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ و اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در دوﻟﺖ دوازدھﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.

١٠

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ  ٨۵درﺻﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان  ٢٠:١١ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه ﺷﮭﺮی ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ؛ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﮭﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺑﺪھﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻟﮕﻮھﺎی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﻮد.
ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان دارای ﺻﻨﻮف زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﮭﺮه ﺷﮭﺮ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎھﺮ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ظﺎھﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ  ،دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﺎک ﺳﺎزی ﭼﮭﺮه ﺷﮭﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ دو ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﮭﺮداری و
ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ھﺎ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ آﻧﮭﺎ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ  ۴ھﺰار ﮐﻮدک ﮐﺎر در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه آﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارم.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺖ روان ﺳﺎزی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺷﮭﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﯾﻢ و در ﺧﺼﻮص
ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻌﺘﺎدان و ﺟﻤﻊ آوری آﻧﮭﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺻﻨﻮف ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﺎرک ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎزارھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﮭﺮداری در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺻﻨﻮف
١١

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد.
رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮاھﺎی ﻣﺤﻼت و اراﺋﮫ آﻣﻮزش
ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﻮد.
وی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﮭﺮداری ﮔﻔﺖ ٨۵ :درﺻﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﮭﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم/

١٢

وزﯾﺮ رﻓﺎه ﺟﺰﯾﯿﺎت دﯾﺪارش ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰھﺎ ،درﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ /ظﺎھﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان  ١۶:١١ -ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر
١٣٩۶
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،وزﯾﺮ رﻓﺎه ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺿﻤﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺠﻔﯽ
ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ و در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﮫ ای ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﺠﻔﯽ دارم و
اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﮭﺮان ﺑﮫ دﯾﺪار وی رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﮭﺮه ﺗﮭﺮان ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ای ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار
ﺗﮭﺮان داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﮭﺮان
ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ ای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﮭﺮداری و وزارت رﻓﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺗﮭﺮان ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد و آن اﯾﻨﮑﮫ اﻟﮕﻮھﺎی آن ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ﺗﺴﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻓﺰود:
ﺗﮭﺮان اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی زﯾﺎدی در ﺗﮭﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﮫ از اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﮫ ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :ظﺎھﺮ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎھﺮ و ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺷﮭﺮداری و ﻧﺎﺟﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﮫ ای ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﮭﺮه ﺷﮭﺮ را از ﺗﮑﺪی ﮔﺮی ﭘﺎک
ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻧﮕﮭﺪاری آن ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده اش اﺧﻄﺎر ﻣﯽ دھﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺮی ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ رﻓﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺮوزه ﺷﺎھﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮭﺮداری  ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و ﭼﮭﺎرراه ھﺎ را ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮭﺮداری و وزارت رﻓﺎه ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ روان ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺷﮭﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و رﻓﺖ و آﻣﺪ درون ﺷﮭﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ای
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
وزﯾﺮ رﻓﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﮭﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮭﺮداری از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اداﻣﮫ داد :ﺷﮭﺮداری
ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎھﺮ دارد ﮐﮫ در اﻣﺮ ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻊ آوری
دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐ ھﺎ در ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرھﺎی ﺟﻠﺴﮫ اﻣﺮوزش ﺑﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺻﻨﻮف ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک ھﺎی
١٣

ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎی
ﺗﮭﺮان از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد.
رﺑﯿﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﮫ در ﺧﺼﻮص ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اظﮭﺎر
ﮐﺮد ٨۵ :درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﮭﺮداری ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﮐﻤﯿﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯿﻦ وزارت
رﻓﺎه و ﺷﮭﺮداری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
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