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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۴

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۳

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۳

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۳

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۲

راه اﻧﺪاز ی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﺮش

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ

۱

ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱

ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺑﯿﺎت ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ی ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ

ﺗﻬﺮان ﭘﺮس

۲

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۱

روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی
اﺳﻼﻣﯽ

۳

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱

ﻫﻤﺸﻬﺮ ی آﻧﻼﯾﻦ

۲

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ

۰

ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻓﺪاﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

»اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ« ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی داﺷﺖ

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸ ﻊ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ٢ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ

»اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ« ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزان ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻠﻢ زد
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای

ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪای اﻋﻼم ﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﻪ اﻗﻤﺎر ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺪرا

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی
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ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را داﺷﺖ
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

ﻣﯿﺮاثداران ﻓﯿﻀﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

ﺑﺎﻏﺒﺎن دﻟﺴﻮز ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

ﻓﯿﻀﯽ  :ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

اﯾﻠﻨﺎ

۰

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

از ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮ ﯾﻢ/ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از
ﺣﻖﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۴:۰۸ :

ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر؛ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻫﺎی وﯾﮋه ای از آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮوﺗﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی اﻓﺰود :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ی ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۴:۲۵ :

ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ ،از ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻨﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر؛ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮوﺗﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای از آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻـﺤﯿﺢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮوﺗﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی اﻓﺰود :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ی ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۳:۳۵ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺷﯿﺮاز -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺮﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮ ﯾﻢ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ  ۲ﻫﺰار و  ۳۰۰داﻧﺶ
آﻣﻮز از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﯿﻤﻪ ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :در دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮ ح ﺑﺎزدﯾـﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ی ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻬﻢ ،دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺪارس از ﺷﻌﺐ  ۳۵ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻـﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻮاره

ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﺪت ﻧﻘﺶ ﺧﻄﯿﺮ ی در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس آﺷـﻨﺎﯾﯽ اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮور ی اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻃﺮ ح ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﻼی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮوﯾـﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪ و

ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻓﺮدای ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﮔﻔﺖ :رﺷـﺪ ﮐﻤﯽ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از  ۸۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ۲ﻫﺰار و۳۰۰ﻧﻔﺮ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ،اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻤﻪ ای ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اراﯾﻪ

ﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ،اﺧﺘﯿﺎر ی و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻮد.

وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺷـﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻓﺼﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃﺮ ح و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮدار ﯾﻢ.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ا ﺟﺮا ﺷﻮ د
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۳:۲۴ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ ،از ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻨﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر؛ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﻓﺮوﺗﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای از آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮوﺗﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی اﻓﺰود :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ی ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۴:۱۰ :

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ آﻗﺎ ﭘﻮرﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺳﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در رﮐﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از رﮐﻮد ﺧﺎر ج ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺣﺘﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ روزاﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸـﮑﻞ داﺷـﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻋـﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮآﻗﺎ ﭘﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ
ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺒﺴﺘﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش

ﺣﺴﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97

راه اﻧﺪاز ی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﺮش
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۴:۱۴ :

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ راه اﻧﺪاز ی ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ اراک ؛ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ راه اﻧﺪاز ی ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن رﻓﻊ
ﺷﻮد.

ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﮐﺎر و ﺗﻌﺎون و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد.

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه  ۲ﻫﺰارو  ۸۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎﺧﺖ آن  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺪر ﺻﻮرت اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش  ۶۴درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۴:۱۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ،از ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮﺗﺎن ﺣﻮزه ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻـﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ﺧﺮداد ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﺳـﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ

درﮔﺬﺷﺖ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ  ۸۷ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻏﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮانزﻣﯿﻦ را ﺧﻮرد.

ﺑﺎور ی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار یﻫﺎی ﻣﻠﯽ داﺷﺖ و در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ دﻟﺴﺮد ﻧﺸﺪ.

از وﻗﺘﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه رﺷـﺘﻪ دﻟﭙـﺬﯾﺮ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه »اﻣﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﻮهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮده و

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای »ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮ« ﺗﻼش ﮐﺮده ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ او را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪﺳـﻨﺞ ﺑﻮد و ﻃﻨﺎز و ﭘﯿﮕﯿﺮ ،ﻫﻔﺖ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اراک ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش

ﮐﺎر ی دﺳﺖوﭘﺎ ﮐﻨﺪ.

روﺳﺘﺎزادهای ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ی آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪرش و ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺶ را ﻧﺪﯾﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﺰرگ ﺷﺪ و در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳـﺮ از ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر درآورد و ﺑﺎ وز ﯾﺮ و وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪل ﮐﺮد و اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

او در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ز ﯾﺎدی  ،در اﺗﺎﻗﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ۱۴آن در ﺳﻮدای ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای

ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.

از اﺣﻤـﺪ ﻻﺟﻮردی ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺮزﻧـﺪ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻻﺟﻮردی از ﺑﺎزار یﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻢ ﺗﻬﺮان ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ را ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﺗﮑﻪاش را در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد ،ﭼﺮاﮐﻪ او روح ﮐﺎرﮔﺮ ی دارد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺶ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺒﯽ ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﯽﺷـﺪن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺖ دﺳﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳـﯿﻮم ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ آن زﻣﺎن و در ﺣﻀﻮر ﭼﻨـﺪ وز ﯾﺮ ،ﻓﯿﻀـﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺮان ،ﭘﺸﺖ ﺗﺮ ﯾﺒﻮن دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد.

او در ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر ی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﺑﭽﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾـﺎ ﭘﺮﺗﻘـﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ ،ﺑﻬـﺎﻧﻪ ﺗﻮپ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،وﻟﯽ

ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪاﻧﺪ و «...او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮدای آن

روز ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽاش روی ﻣﯿﺰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽرود و ...اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
دﻫﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴـﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻤﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺧﻮندلﻫﺎ ﺧﻮرد و دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿـﻪ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ.

ﺳﻪﺳـﺎل ﭘﯿﺶ »آﺗﯿﻪﻧﻮ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت ﻓﻘﯿـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ از رﻓﺘﻨﺶ ﻏﻢزده و اﻧـﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای دوﺳﺎﻋﺘﻪ

اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﯽ دارﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی آن ﺧﻮد اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم.

آن زﻣﺎن ﭘﺪرم ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺪﯾﺪم.

در ۱۸ -۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

درﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوم داﻧﺸﮕﺎه ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻪﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪم.

آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی از ﺑﺴﯿﺎر ی اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ،دو ﺑﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم ،ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻢ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در درﺟﻪ اول ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
از ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ورود ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زاﻏﻪﻧﺸﯿﻦﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ و از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺪار ی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ.

وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪﺗﺪر ﯾﺞ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار یﻫﺎ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷـﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورده اﺳﺖ؛ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﻪای در ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻫﺮ ﻃﺮف دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎر آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم.

زﻣﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻻن وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻖ روﯾﺎﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺎل  ،۱۳۳۴ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺧﺘﯿﺎر داد ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ارﮐﺎﻧﯽ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن در آن دوره ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻃﺮف.

ﺳﺎل  ۱۳۵۴وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐ ﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ در ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از  ۳ﺑﻪ ۱۰

ﻧﻔﺮ ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و ﺳﭙﺲ اﺟﺮاﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ۱۳۵۵ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ی در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ.

ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه ﺑﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﻃﺒﻖ

اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوز ﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ،اداره ﺷﻮد.

اﺳـﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎر ﯾـﺦ ۱۳ﺷﻬﺮ ﯾﻮر ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻪﺟـﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ

ﻣﻮردﺗﺎ ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﺻﻼح ﻣﺎده ۱۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ی ﻣﺼﻮب ﻫﺸﺖ اﺳﻔﻨﺪ۱۳۸۸ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﺑﺎره ﺗﻐ ﺮ

ﮐﺮد.

ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ی و اﺟﺮاﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن،
ﺷﮑﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪ.

ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﻓﺎﻗﻪای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﻋﻤﺮم ﺑﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهام.

اﯾﻦ ﺑﯽوﺟﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎد از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻮزد ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﺟﺸﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۴در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم.

۱۴ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮ ﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :ای ﭘﯿﺮ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻣﺎ ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺪارت ﺑﺎد.
« ﻣﻦ رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮑﺮدم و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺻﺮ ﯾﺢ ﻣﻄﺮ ح ﮐﺮدم.
ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رکوﭘﻮﺳﺖﮐﻨﺪه ﺣﺮف زدهام.

ﻧﻬـﺎد دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﯿـﭻﮔﺎه
ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ۸ﺗﺎ ۱۵درﺻﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ.

اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷـﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺮ ی ﺑﻪ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﺷﺎن دارد در اﯾﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای

ﺗﻔﺮ ﯾﺢ و آراﻣﺶ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان -ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود -ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺤﺚ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در اداره ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ۱۵۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۳:۵۷ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﺎد اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﺗﮑﯿﺪه ،اﺳﻮه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺮدی در دﻓﺎع از ﮐﻠﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

اﯾﺸﺎن از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد.

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ در ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺖ.

ﺑﻪ ﻣـﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،درﻣـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آن

ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ی ﮐﺮد ،ﭘﺎس ﺑﺪار ﯾﻢ.

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﻮندﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻣﺎن از ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺰ ﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ.

« اﯾﻦ ﺳـﺨﻦ ﻣـﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺟﺴﻢ ﻟﺮزان او ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه روح او در دﻓﺎع از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه درﻣﺎن

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎاﻫﻼن و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻧﻠﺮز ﯾﺪ و ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرد.

ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ز ﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳـﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ از آن ﭘﺎﺳﺪار ی ﮐﻨﻨﺪ و آن را از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﻧﺪوه ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮز ی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آرﻣﺎن ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد.

از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰار ی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸ ﻊ و ﺗﺮﺣﯿﻢ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﺸﺎن در ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷـﮑﻮه ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺮاﻓﺮاز را ﮐﻪ ﺻﺪای رﺳﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد،

ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎد او را ﺑﺮای ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮ ﯾﻢ درﻣﺎن ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ او ﺑﻮد ،ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار ﯾﻢ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺧﻮشﻓﮑﺮ و ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد.

ﺗﻌﺼﺐ او ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻮد و ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻌﺼﺐ را ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
از اﯾﻦرو درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ.

ﻣﻦ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺑﯿﺎت ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۳:۴۷ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۷۷ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪم ،آﻗﺎی ﻓﯿﻀﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن ،ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ.

ﺷـﺎدروان ﻓﯿﻀـﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀـﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ اﻣﺮ درﻣـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮ ی و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮﺗﺎن ﺧﺎﻟﺺ و

ﻣﺨﻠﺺ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﺴﻪای داﺷﺘﻢ.
آﻗﺎی ﺑﺎﻫﻨﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از آﻗﺎی ﻓﯿﻀﯽ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﻓﺮدی ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ و ﻏﻢ زﻧﺪﮔﯽاش ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد.

آﻗﺎی ﻓﯿﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ.

ﯾﮏﺑﺎر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮ ح ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎور ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن زدم ،اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺶ را در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺷﺪ.

اﯾﺸﺎن ﺳﺎلﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

روﺑﻪروی دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،دﻓﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﭼﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ...رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

اﯾﺸﺎن از اﻓﺮاد درﺳﺘﮑﺎر و ﭘﺮﺗﻼش ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻬﻮﻟﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﺸﺎن در ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﻦ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی  ۳۳۰ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
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ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ی ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۳:۳۷ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑــﻊ و ﮐﺎرآﻣــﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
او ﮐﺴــﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑــﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺴــﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺟﻠﺴــﺎت ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴــﺘﺪل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓــﺎع ﮐﻨــﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳــﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨــﻮرم ﮐﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﮐﺎر اﯾﺸــﺎن از روی دﻟﺴﻮز ی ﺑﻮد و ﺣﺘــﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻧﺒﻮد.
ﻫﻤــﻪ ﻫﻢ و ﻏﻢ اﯾﺸــﺎن ﺑﺮای ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﺣﺪود  ۲۰ﺳـــﺎل در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺟﻠﺴـــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﺸـــﺎن را ﻣﯽ دﯾﺪم و او ﮐﺴـــﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤــﻮاره ﺑﻪ درﺳــﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳــﺨﻦ ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ درﺳــﺘﯽ دﻟﺴــﻮز ی و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ ﺷــﻮد و ﺑﺎﻗــﯽ ﺑﻤﺎﻧــﺪ.

ﻫﺮﭼﻨــﺪ اﻣــﺮوز ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﯿــﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﻫــﺎی اﻣﺪادی و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ.

اﯾﺸـﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﻤﯿــﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺎﻧﮏ رﻓــﺎه را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل ﺳـــﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ

ﺑﻮد.

اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و دﻟﺴﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ۱۵۵
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ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ
 ﺗﻬﺮان ﭘﺮس
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۰
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 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۳:۰۷ :

ﺷﯿﺮاز -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺮﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ ﺷﯿﺮاز -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺮﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺑﯿﻤﻬﻤﺪارﺳﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻬﺒﯿﻤﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮ ﯾﻢ ﻧﺒﺎﺗﯽ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ  ۲ﻫﺰار و  ۳۰۰داﻧﺶ آﻣﻮز از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :در دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮ ح ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ی ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻬﻢ ،دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ از
ﺷﻌﺐ  ۳۵ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻـﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷـﯿﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻘﺶ ﺧﻄﯿﺮ ی در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس آﺷـﻨﺎﯾﯽ اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮور ی اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻃﺮ ح ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻄـﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﻼی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮوﯾـﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ای و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻓﺮدای
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﮔﻔﺖ :رﺷـﺪ ﮐﻤﯽ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از  ۸۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ۲ﻫﺰار و۳۰۰ﻧﻔﺮ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ،اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺒﺎﺣﺚ ای ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اراﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ

ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧـﺎن ﺧـﺎﻧﻪ دار ،اﺧﺘﯿﺎر ی و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻮد.

وی در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺣﻀﻮر در ﺷـﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻓﺼـﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃﺮ ح و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮدار ﯾﻢ.
 ۲۰۲۷ /۹۸۷۳ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺮﻧﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۴۷ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﮐﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز ی و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از
ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮوﯾـﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤﻪای ،روﻧﻖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ی ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ

آﻣﻮزان و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪ و ﮐﺎر آﻓﺮ ﯾﻦ ﻓﺮدای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ

ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز ی ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ  ۳۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از
ﺷﻌﺐ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و

آﺳﺎﯾﺶ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار  ،اﯾﺠﺎد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در

ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی از ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ی ﭼﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان اﺻـﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد ،آﺷـﻨﺎﯾﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻋـﺎدل ﻋﻼـﺋﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺟﻤﻠﻪ دﻏـﺪﻏﻪﻫـﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداره ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮔﺎم ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮدار ﯾﻢ.

وی ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی داﻧﺶ آﻣﻮز ی در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶و ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۷در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی ۲۰و  ۴۰ﻧﻔﺮه در
ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۶_۹۷ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار ﮔﺮوه داﻧﺶ آﻣﻮز ی از ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻗﺎﻟﺐ  ۷۰۰ﮔﺮوه از ﺷﻌﺐ ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺣﺪود  ۴۳درﺻﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از داﻧﺶ

آﻣﻮزان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ی داﻧﺶ آﻣﻮز ی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از ﺷـﻌﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣـﺪارس ﺿـﻤﻦ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾـﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ و

ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺗﻼش ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗﺎ آﯾﻨـﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در زﻧـﺪﮔﯽ آﺗﯽ ﺧﻮد و

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷـﻌﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮ ح  ۹۰درﺻﺪ از ﺷـﻌﺐ ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎوی ﻟﻮح ﻓﺸـﺮده ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر اﻫﺪاء
ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬار ی ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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»اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ« ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزان ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻠﻢ زد
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۱۳ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪر ی )ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﭘﯿﺎﻣﯽ ،درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ )از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ ی( را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ.

ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷـﺮ ح ز ﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن

درﺧﺖ ﺗﻨﺎور و ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼشﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺮز ﯾﮕﺮان و

ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎﯾﯽ دﻟﺴﻮز و دﻏـﺪﻏﻪﻣﻨـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺻـﺮف ﻗﻮام و دوام آن ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ی ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

ﺑﯽﺷـﮏ ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از اﻗﺸﺎر ﺗﻼﺷـﮕﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺠﺎﻫـﺪتﻫﺎی ﻓﮑﺮ ی و ﻋﻤﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺴـﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن( اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗـﺪﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﺎر ی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز او ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺑﺪون ﭼﺸـﻤﺪاﺷﺖ از ﮐﯿﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

درﮔـﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺰز اﯾﺸﺎن ﺗﺴـﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای روح ﺳﺘﺮگ او ،ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﻫﻤﻨﺸـﯿﻨﯽ ﺑﺎ

اوﻟﯿﺎ و ﺻﻠﺤﺎ از درﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎ دارد درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮ ﻢ ﭼﺮاﮐﻪ او زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدر ا وﻗﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد

و در اﯾﻦ راه از ﻫﯿـﭻ ﮐﻮﺷﺸـﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻣﻘﯽ در ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪم زد و ﭘﺎی ﻓﺸـﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزاﻧﺶ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻠﻢ زد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۷:۰۰ :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻـﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

در اﺳﺮ ع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻣـﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای را ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و در
اﺳﺮ ع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از آن ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ؛ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾـﺪ دﻻﯾﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋـﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎ ﺪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار یﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪار یﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و

ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺪﻫﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۹:۳۰ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  : :ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »آﺗﯿﻪ ﻧﻮ« ،ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۰ﺧﺮداد  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮ ی آﻫﻨﮓ آﺗﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »آﺗﯿﻪ ﻧﻮ« ،ﻧﺸـﺮ ﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز ،ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۰ﺧﺮداد  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮ ی آﻫﻨﮓ آﺗﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺗﯿﺘﺮ »ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺗﺮاب« ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ی از اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﺧﺮداد ﺑﻪ دﯾﺎر ﺣﻖ ﺷـﺘﺎﻓﺖ ،روی ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷـﺶ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺻـﻨﻔﯽ ﻓﯿﻀـﯽ از ﻗﻮل آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎزﻧﺸﺮ داده اﺳﺖ.

آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﯿﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم.
آن زﻣﺎن ﭘﺪرم ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺪﯾﺪم.

در ۱۸ -۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

درﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوم داﻧﺸﮕﺎه ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻪﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪم.

آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی از ﺑﺴﯿﺎر ی اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ،دو ﺑﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم ،ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻢ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در درﺟﻪ اول ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
« ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ » ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ« ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ اﺳﺖ.

ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﮐﺎراﮐﺎرت.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ۹ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اﺷـﺘﻐﺎل و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آﺧﺮ ﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ی ﺧﺮ ﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل روﺷـﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﻧﯿﺰ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺷﺎن ﮐﺴﺮ ﺷﻮد.

ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻـ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﻞﻧﺸـﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻋﻤﻼ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ

ﻧﺒﺮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺼﯿﺒﯽ از آن ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ر ﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل۱۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﭘﯿﭻوﺧﻢ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮ ح

آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻧﻘﺸـﯽ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗـﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف دارد؟ ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺑﺎردار ی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﯿﺪی و ﺳﻨﻮات
ﻣﯽﺷﻮد؟ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی درﺑﺎره ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎردار ی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ ﻋﻮارﺿـﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ وی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ در
اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺎ ﺪ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎر ﯾﺦ زاﯾﻤﺎن ،ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌ ﻦ

ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و ﺗﺎ ﺪ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﺴـﻤﯽ ﻣﺎدر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣـﺪﺗﯽ از دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اﯾﺎم

ﺑﯿﻤﺎر ی ﺑﺪون ﮐﺴـﺮ از ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼـﯽ زاﯾﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ از دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن( ﺟﺰء ﻣﺮﺧﺼـﯽ

زاﯾﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را زﺧﻤﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ! آب؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺪون »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻟﻨﮓ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ راهاﻧﺪاز ی
ﯾﮏ ﺧﺸﮏﺷﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎران ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! @---atiyeno

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪای اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﻫﻤﺸﻬﺮ ی آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۶:۳۰ :

ﻫﻤﺸﻬﺮ ی آﻧﻼﯾﻦ:ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎ  ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ
ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪای اﻋﻼم ﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎع < اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﻫﻤﺸﻬﺮ ی آﻧﻼﯾﻦ:ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

ﺗﺎ  ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای را ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و در اﺳﺮ ع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از آن ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ دﻻﯾـﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋـﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎ ﺪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار یﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪار یﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و

ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎی ﺑﺪﻫﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ دﻫﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘـﺪی و ﯾـﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻂ ﺑـﺪﻫﯽ ﺗـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﯾـﮏ ﺳﺎل ،ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻃﯽ  ١٨ﻣـﺎه از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺎدل  ٨٥درﺻـﺪ ،در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺪت  ٢٤ﻣﺎه از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ
ﻣﻌﺎدل  ٧٥درﺻـﺪ ،در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ در ﻣﺪت  ٣٠ﻣـﺎه از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺎدل  ٦٠درﺻـﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ﻣﺪت  ٣٦ﻣﺎه ﻧﯿﺰ از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت وز ﯾﺮان در دی ﻣﺎه  ۹۵ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،از روز دوم دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۵در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮ ح در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن  ۱۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎرﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97

ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۳۸ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺷـﺮ ح اﺳﺖ:

اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺰرگ در ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر

و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺗﻌﺰ ﯾﺖ ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

او را اوﻟﯿﻦ ﮐﺴـﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺷﮏ ﻣﯿﺮ ﯾﺨﺖ.

رﺟﺎ واﺛﻖ دارم ﮐﻪ او ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ی ﺳﻨﮕﯿﻦ از اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ﺛﻮاب ﺑﻪ دﯾﺪار ﺣﻀﺮت ﺑﺎر ی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺰز اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای روح ﺳﺘﺮگ او ،ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎ و

ﺻﻠﺤﺎ از درﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ از اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ در اﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰ ی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺎ رﻓﺖ و در ﺑﺨﺶ  ICUﺑﺴﺘﺮ ی ﺑﻮد.

وی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.

روﺣﺶ ﺷﺎد و راﻫﺶ ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد اﻧﺸﺎءاﷲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮاﻧﺒـﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﺒﻮد در راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و درﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن دروﻏﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97

اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﻪ اﻗﻤﺎر ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺪرا
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

ﺷﻌﺒﻪ اﻗﻤﺎر ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﺻﺪرا اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﮐﺪ وﯾﺪﯾﻮ داﻧﻠﻮدﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۲۴ :

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97

ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻓﺪاﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۱۳ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ،ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت و ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ی »ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺎم

ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد.

ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺻﺎدر ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑـﺪﯾﻦ ﺷـﺮ ح اﺳﺖ :اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن درﮔـﺬﺷﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﻓـﺪاﮐﺎر و دﻟﺴﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮ ﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

دﻓـﺎع ﺗﻮام ﺑﺎ دﻟﺴﻮز ی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

آن ﻣﺮﺣﻮم ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺸـﺎء ﺧـﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮ ی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﺪ و زﺣﻤﺎت ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﻘﺮرات ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ی ﺑﺮداﺷﺖ.

درﮔـﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺣـﺎﻣﯽ ﻓـﺪاﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﻨﺸـﮕﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﺑﺮای آن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻔﺮان واﺳﻌﻪ اﻟﻬﯽ و ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮﺟﻤﯿﻞ از درﮔﺎه اﺣﺪﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ از اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ در اﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰ ی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺎ رﻓﺖ و در ﺑﺨﺶ  ICUﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮ ی ﺑﻮد.

وی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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»اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ« ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی داﺷﺖ
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۱۳ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺎﻣﯽ درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷﺮ ح ز ﯾﺮ اﺳﺖ:

درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ،ﻓﻌﺎل و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺳﺨﺘﮑﻮش ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎور ی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎلﻫﺎی

ﻣﺘﻤﺎدی دﺳﺖ از ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت در راﺳﺘﺎی ﻋﺰﺗﻤﻨﺪی آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﻮد.

او ﺑﺴـﺎن ﺗﺎر ﯾـﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸـﯿﺐ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺧـﺪﻣﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ی ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑـﺪﯾﻞ در ﺗﺸـﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی و

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ.

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﺰ ﯾﺰ ﻏﻔﺮان واﺳﻌﻪ ﺑﺮای روح ﺑﻠﻨﺪش ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﯿﺎت

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸ ﻊ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۱۲ :

ﺑﻮﻟﺘﻦ
20ﺧﺮداد97

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ٢ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۲:۰۲ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان اﺻـﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷـﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺒـﺪاﻟﮑﺮ ﯾﻢ ﻧﺒﺎﺗﯽ اداﻣﻪ داد  :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻘﺶ ﺧﻄﯿﺮ ی در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس آﺷـﻨﺎﯾﯽ اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴـﯿﺎر

ﺿﺮور ی اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود  :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن  ،ﻃﺮ ح ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ وﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ارﺗﻘﺎء و اﻋﺘﻼی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای واﯾﺠـﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎز ی ﻻـزم ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎء ﭘـﺬﯾﺮش ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴـﻞ

ﻣﻮﻟﺪوﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻓﺮدای ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﮔﻔﺖ  :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز ی  ٢ﻫﺰار و  ٣٠٠ﻧﻔﺮاز داﻧﺶ
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻬﻢ ،دﻫﻢ وﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺪارس ﻓﺎرس در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی ٢٣رو  ٤٦ﻧﻔﺮ ی ﭘﯿﺸﺘﺎز ی داﻧﺶ آﻣﻮز ی از ﺑﻬﻤﻦ  ٩٦ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺧﺮداد

 ٩٧از ﺷـﻌﺐ ٣٥ﮔـﺎﻧﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺿـﺮورت ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷـﻨﺎ ﺷﺪﻧـﺪ و  ١٠٠ﻧﻔﺮ از

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  :رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از  ٨٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ

٢ﻫﺰار و٣٠٠ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ،اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻤﻪ ای  ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ،اراﯾﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ،اﺧﺘﯿﺎر ی و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺑﻪ

داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻮد .

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۱:۱۸ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﯿﺘﺮ »ﺧـﺪاﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺗﺮاب« ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ی از اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﮐﻪ روز ﺷـﻨﺒﻪ  ۱۹ﺧﺮداد ﺑﻪ دﯾـﺎر ﺣﻖ ﺷـﺘﺎﻓﺖ ،روی ﺟﻠـﺪ اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره از ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷـﺶ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺻـﻨﻔﯽ ﻓﯿﻀـﯽ از ﻗﻮل آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎزﻧﺸﺮ داده اﺳﺖ.

آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﯿﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم.
آن زﻣﺎن ﭘﺪرم ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺪﯾﺪم.

در ۱۸ -۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

درﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوم داﻧﺸﮕﺎه ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻪﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪم.

آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی از ﺑﺴﯿﺎر ی اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ،دو ﺑﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم ،ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻢ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در درﺟﻪ اول ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
« ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ » ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ« ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ اﺳﺖ.

ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﮐﺎراﮐﺎرت.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ۹ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اﺷـﺘﻐﺎل و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آﺧﺮ ﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ی ﺧﺮ ﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل روﺷـﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﻧﯿﺰ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺷﺎن ﮐﺴﺮ ﺷﻮد.

ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻـ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﻞﻧﺸـﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻋﻤﻼ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ

ﻧﺒﺮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺼﯿﺒﯽ از آن ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ر ﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل۱۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﭘﯿﭻوﺧﻢ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮ ح

آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻧﻘﺸـﯽ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗـﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف دارد؟ ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺑﺎردار ی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﯿﺪی و ﺳﻨﻮات
ﻣﯽﺷﻮد؟ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی درﺑﺎره ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎردار ی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ ﻋﻮارﺿـﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ وی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ در
اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺎ ﺪ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎر ﯾﺦ زاﯾﻤﺎن ،ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌ ﻦ

ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و ﺗﺎ ﺪ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﺴـﻤﯽ ﻣﺎدر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣـﺪﺗﯽ از دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اﯾﺎم

ﺑﯿﻤﺎر ی ﺑﺪون ﮐﺴـﺮ از ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼـﯽ زاﯾﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ از دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن( ﺟﺰء ﻣﺮﺧﺼـﯽ

زاﯾﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره  ۱۵۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را زﺧﻤﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ! آب؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺪون »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻟﻨﮓ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ راهاﻧﺪاز ی
ﯾﮏ ﺧﺸﮏﺷﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎران ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آرﺷﯿﻮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را داﺷﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۱:۱۸ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀـﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ ی ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

وی ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﻠﺒﯽ از ﺗﭙﯿـﺪن اﯾﺴـﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟـﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﭙﯿـﺪ ،اﻓﺰود :ﺣﻨﺠﺮه ای از ﺳـﺨﻦ اﯾﺴـﺘﺎد ﮐﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ.
او ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ او آﺷـﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺻﺪق و اﺧﻼص در رﻓﺘﺎر وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ی را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀـﯽ
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳـﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺪون ادﻋﺎی وی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﯾﺴـﯽ از اﯾﺸﺎن در
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﺸﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد.

ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎح ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل و زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺄﺟﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﺪﯾﺴـﯽ از اﯾﺸﺎن در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺗﺴـﻠﯿﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰ ی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮای

اﻋﺘﻼی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد.

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﻋﺪﻟﯽ اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و دﻏﺪﻏﻪ او ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ر ﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و زﺣﻤﺎت ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻓﺘﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن) ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد( ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران

و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد ،اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :او ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻌﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و رﻓﺘﺎر او از ﻋﻤﻖ ﻋﻼﻗﻪ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۰:۰۵ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد  :ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ی  :اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد....
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد....

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ی رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎرآﻣـﺪی

ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.

او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر دلﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺟﻠﺴﺎت ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرم ﮐﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن از روی دﻟﺴﻮز ی ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏدرﺻﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮد.

ﻫﻤﻪ ﻫﻢوﻏﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﺣﺪود  ۲۰ﺳـﺎل در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﯽدﯾـﺪم و او ﮐﺴـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

دﻟﺴﻮز ی و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد.

اﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖﻫﺎی اﻣﺪادی و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد؛ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و دﻟﺴﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﯿﺮاثداران ﻓﯿﻀﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۹:۵۶ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻣﯿﺮاثداران ﻓﯿﻀﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ  :ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ  :اﺳﺘﺎد اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﺗﮑﯿﺪه ،اﺳﻮه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺮدی در دﻓﺎع
از ﮐﻠﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و از
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﺗﮑﯿﺪه ،اﺳﻮه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺮدی در دﻓﺎع از ﮐﻠﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

اﯾﺸﺎن از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد.

ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ در ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﺲ
از ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺖ.

ﺑﻪ ﻣـﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،درﻣـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آن

ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ی ﮐﺮد ،ﭘﺎس ﺑﺪار ﯾﻢ.

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﻮندﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻣﺎن از ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺰ ﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ.

« اﯾﻦ ﺳـﺨﻦ ﻣـﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺟﺴﻢ ﻟﺮزان او ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه روح او در دﻓﺎع از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه درﻣﺎن

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎاﻫﻼن و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻧﻠﺮز ﯾﺪ و ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرد.

ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ز ﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳـﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ از آن ﭘﺎﺳﺪار ی ﮐﻨﻨﺪ و آن را از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﻧﺪوه ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮز ی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آرﻣﺎن ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد.

از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰار ی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸ ﻊ و ﺗﺮﺣﯿﻢ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﺸﺎن در ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷـﮑﻮه ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺮاﻓﺮاز را ﮐﻪ ﺻﺪای رﺳﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد،

ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎد او را ﺑﺮای ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮ ﯾﻢ درﻣﺎن ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ او ﺑﻮد ،ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار ﯾﻢ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺧﻮشﻓﮑﺮ و ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد.

ﺗﻌﺼﺐ او ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻮد و ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻌﺼﺐ را ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
از اﯾﻦرو درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ.

ﻣﻦ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺎﻏﺒﺎن دﻟﺴﻮز ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۹:۳۹ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺑﺎﻏﺒﺎن دﻟﺴﻮز ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  :ﯾﺎدداﺷﺖ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪر ی در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ  :درﺧﺖ ﺗﻨﺎور و ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼشﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺮز ﯾﮕﺮان و ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎﯾﯽ دﻟﺴﻮز و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺮف ﻗﻮام و دوام آن
ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
درﺧﺖ ﺗﻨﺎور و ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼشﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺮز ﯾﮕﺮان و ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎﯾﯽ دﻟﺴﻮز و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ

را ﺻﺮف ﻗﻮام و دوام آن ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

ﻋﻠﯽ ﺣﯿـﺪر ی ﻋﻀﻮ و ﻧـﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺑﯽﺷـﮏ ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از اﻗﺸﺎر
ﺗﻼﺷـﮕﺮ و زﺣﻤﺖﮐﺶ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮﻫـﻮن ﻣﺠﺎﻫـﺪتﻫـﺎی ﻓﮑﺮ ی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣـﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن ،ﻣﺴـﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮان و

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن( اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗـﺪﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺪاوﻣﺖﮐﺎر ی و ﻫﻢ ﺑﻪ

ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز او ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ از ﮐﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

درﮔـﺬﺷﺖ اﯾﺸـﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺰز اﯾﺸﺎن ﺗﺴـﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺮای روح ﺳﺘﺮگ او ،ﻋﻠﻮدرﺟﺎت و ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎ و

ﺻﻠﺤﺎ از درﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﮐﺎرﮔﺮ ی را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ او زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و

در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﯾﻎ ﻧﮑﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻣﻘﯽ در ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪم زد و ﭘﺎی ﻓﺸﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﯽ
در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزاﻧﺶ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻠﻢ زد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻓﯿﻀﯽ :ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴
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۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۹:۲۷ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻓﯿﻀﯽ :ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺶ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﺻﻨﻔﯽ زﻧﺪهﯾﺎد اﺑﻮﺗﺮاب
ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ  :اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ ،از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺣﻮزه ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ﺧﺮداد ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره
ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ درﮔﺬﺷﺖ .اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ  ۸۷ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻏﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮانزﻣﯿﻦ را ﺧﻮرد .ﺑﺎور ی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار یﻫﺎی ﻣﻠﯽ داﺷﺖ و
در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ دﻟﺴﺮد ﻧﺸﺪ.
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ،از ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮﺗﺎن ﺣﻮزه ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻـﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ﺧﺮداد ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﺳـﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ

درﮔﺬﺷﺖ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ  ۸۷ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻏﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮانزﻣﯿﻦ را ﺧﻮرد.

ﺑﺎور ی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار یﻫﺎی ﻣﻠﯽ داﺷﺖ و در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ دﻟﺴﺮد ﻧﺸﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴از وﻗﺘﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه رﺷـﺘﻪ دﻟﭙـﺬﯾﺮ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﺷـﺪه »اﻣﯿـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ﺧﻮاﻧـﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﻮهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ

ﺧﻮدش ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای »ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮ« ﺗﻼش ﮐﺮده ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ او را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪﺳـﻨﺞ ﺑﻮد و ﻃﻨﺎز و ﭘﯿﮕﯿﺮ ،ﻫﻔﺖ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اراک ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش

ﮐﺎر ی دﺳﺖوﭘﺎ ﮐﻨﺪ.

روﺳﺘﺎزادهای ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ی آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪرش و ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺶ را ﻧﺪﯾﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﺰرگ ﺷﺪ و در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳـﺮ از ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر درآورد و ﺑﺎ وز ﯾﺮ و وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪل ﮐﺮد و اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

او در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ز ﯾﺎدی در اﺗﺎﻗﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷـﻤﺎره  ۱۴آن در ﺳﻮدای ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬـﺘﺮ ﺑﺮای

ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.

از اﺣﻤـﺪ ﻻﺟﻮردی ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺮزﻧـﺪ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻻﺟﻮردی از ﺑﺎزار یﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻢ ﺗﻬﺮان ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ را ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﺗﮑﻪاش را در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد؛ ﭼﺮاﮐﻪ او روح ﮐﺎرﮔﺮ ی دارد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺶ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺒﯽ ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﯽﺷـﺪن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺖ دﺳﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳـﯿﻮم ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ آن زﻣﺎن و در ﺣﻀﻮر ﭼﻨـﺪ وز ﯾﺮ ،ﻓﯿﻀـﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺮان ،ﭘﺸﺖ ﺗﺮ ﯾﺒﻮن دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد.

او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر ی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﺑﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮپ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭼﻮن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.

وﻟﯽ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮐﻨﺴﺮﺳـﯿﻮم ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻗﺮارداد ،ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪاﻧﺪ و «...او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽاش ﺿـﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﺮدای آن روز ﻓﺎﯾـﻞ ﺻﻮﺗﯽاش روی ﻣﯿﺰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽرود و ...اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺷﺪ.

ﭼﻨـﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴـﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻤﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺧﻮندلﻫﺎ ﺧﻮرد و دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ.

ﺳﻪﺳـﺎل ﭘﯿﺶ »آﺗﯿﻪﻧﻮ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت ﻓﻘﯿـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ از رﻓﺘﻨﺶ ﻏﻢزده و اﻧـﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای دوﺳﺎﻋﺘﻪ

اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﯽ دارﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی آن ﺧﻮد اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم.

آن زﻣﺎن ﭘﺪرم ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺪﯾﺪم.

در ۱۸ -۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

درﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوم داﻧﺸﮕﺎه ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻪﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪم.

آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی از ﺑﺴﯿﺎر ی اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم.

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ،دو ﺑﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم ،ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻢ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در درﺟﻪ اول ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
از ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ورود ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زاﻏﻪﻧﺸﯿﻦﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ و از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺪار ی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ.

وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪﺗﺪر ﯾﺞ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار یﻫﺎ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷـﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورده اﺳﺖ؛ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﻪای در ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻫﺮ ﻃﺮف دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎر آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم.

زﻣﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻻن وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻖ روﯾﺎﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺎل  ،۱۳۳۴ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺧﺘﯿﺎر داد ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ارﮐﺎﻧﯽ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن در آن دوره ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻃﺮف.

ﺳﺎل  ۱۳۵۴وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐ ﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ در ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از  ۳ﺑﻪ ۱۰

ﻧﻔﺮ ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و ﺳﭙﺲ اﺟﺮاﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ۱۳۵۵ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ی در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ.

ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه ﺑﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﻃﺒﻖ

اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوز ﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ،اداره ﺷﻮد.

اﺳـﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎر ﯾـﺦ ۱۳ﺷﻬﺮ ﯾﻮر ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻪﺟـﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ

ﻣﻮردﺗﺎ ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﺻﻼح ﻣﺎده ۱۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ی ﻣﺼﻮب ﻫﺸﺖ اﺳﻔﻨﺪ۱۳۸۸ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﺑﺎره ﺗﻐ ﺮ

ﮐﺮد.

ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ی و اﺟﺮاﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن،
ﺷﮑﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪ.

ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﻓﺎﻗﻪای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﻋﻤﺮم ﺑﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهام.

اﯾﻦ ﺑﯽوﺟﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎد از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻮزد ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﺟﺸﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۴در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم.

۱۴ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮ ﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :ای ﭘﯿﺮ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻣﺎ ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺪارت ﺑﺎد.
« ﻣﻦ رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮑﺮدم و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺻﺮ ﯾﺢ ﻣﻄﺮ ح ﮐﺮدم.
ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رکوﭘﻮﺳﺖﮐﻨﺪه ﺣﺮف زدهام.

ﻧﻬـﺎد دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﯿـﭻﮔﺎه
ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ۸ﺗﺎ ۱۵درﺻﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ.

اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷـﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺮ ی ﺑﻪ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﺷﺎن دارد در اﯾﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای

ﺗﻔﺮ ﯾﺢ و آراﻣﺶ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان -ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود -ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺤﺚ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در اداره ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ،ﺷﻤﺎره ۱۵۵
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از ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮ ﯾﻢ/ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از ﺣﻖﺷﺎن دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۰۹:۱۲ :

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ ی ﺑـﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻧـﺪن ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﯾﻠﻨـﺎ ،ﺑﯿﺴﺖ و دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﻀـﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻄـﺎب ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر ﺗﻦ از وزرا ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺑﻪ

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی داﻣﻦ زد.

در اﯾﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن ﺑﻨـﺪ »ز« ﺗﺒﺼـﺮه ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﻮﺷـﯿﺢ و اﺑﻼغ ﺷـﺪه ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻟﺰام ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﺳـﻬﻢ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ

)ﻧﻪ/ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ( را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪدار ی دوﻟﺖ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ )رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :اﺟﺮای ﻧﺎﻣﻪی
ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤًﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺎﮐﻠﻪ و ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
»ﻧﻪ /ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ« ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه درﻣﺎن را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪ؛ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ آن ﻣﺜﻞ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ ﮐﺎر و
اروﺗﺰ و ﭘﺮوﺗﺰ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻣﮑﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﻪ /ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ« ﺻـﺮﻓًﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ درﻣﺎِن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ در درون اﯾﻦ درﻣﺎن،
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﭘﺮوﺗﺰ و ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻬﻢ درﻣﺎِن ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ِ
ت ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی درﻣﺎﻧِﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺻـﺎدﻗﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ ی اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن ،ادﺑﯿﺎت و ﺷـﯿﻮه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎدﻗﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ،
ادﺑﯿﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از وزرا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ادﺑﯿﺎت ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ی اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در داﻧﺸـﮕﺎه »ﺣﻘﻮق«
ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺴـﻠﻂ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﺸﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه و اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ،ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد و اﺟﺮا ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻨـﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و از اﺑﺘـﺪا ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮای اﻣﻮال ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ی ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﻮال ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻣﻮال ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ اﻓﺮاد
ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺘﺮاق ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻧﺴـﺨﻪی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ را در دﺳﺘﻮر

ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ اﻣﻮال ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻟﺬا ﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر.

دور زدن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ«
ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وار ﯾﺰ ﮐﺮده؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺑﺘـﺪا ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی درﻣﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﺻـﺮف ﺷـﺪه و ﭘﺲ از آن در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ِ
ت ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ز« ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺻﺎدﻗﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دوﺳﺘﺎن وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻘﺪر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻣﺪه در

اﯾﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ،اوﻟﻮﯾﺖ درﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﻐ ﺮ داده و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﺳﺎﻧـﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﻮدش )درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ( دادهاﻧـﺪ؛ در

ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دور زدن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام ،ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ،ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

ﻣـﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ دوﻟﺖ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿـﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ دردﺳـﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد

آورده اﺳﺖ.

او اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻧﺎﻣﻪی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺠﺪد آن ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﺧﻼِف ﻣﺸـِﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﺷـﮑﺎر ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌًﺎ دﺳـﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﺑﻼی اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ،
ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺪه و اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن و اﺟﺮای آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣـﺎ ﮐـﺎرﮔﺮان ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ ﯾﻢ از ﺣﻖﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ ﺻﺎدﻗﯽ درﺑﺎره اﺻـﺮار ﺑﺮ اﺟﺮای ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﺎ

ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ ﯾﻢ از ﺣﻖﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ :ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﻪ راهﻫﺎ را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ؛ ﺣﺘﯽ در دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻃﺮ ح دﻋﻮی ﮐﺮدﯾﻢ؛ دﯾﻮان در ﻣﺮز رای دادن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺘﻮﻗﻔﺶ ﮐﺮدﻧـﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺠـﺪدًا در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﺮ ح دﻋﻮی ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﮔﺮ دﯾﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﻨـﺪ ،ﮐﺎر ﻣﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر و دﺳﺘﻮرات ﺗﺒﻌﯽ و ﻫﻢﺳﻨﺦ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎز ﯾﻢ.

