اهدای گل به بیماران بیمارستان میالد در جشنواره مهربانی و خوشرویی

پیام

همزمان با سالروز والدت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سرپرست سازمان تامیناجتماعی با حضور در بیمارستان میالد و اهدای شاخههای گل به بیماران و کادر پزشکی
به کمپین مهربانی و خوشرویی پیوستند .در این مراسم ،محمد شریعتمداری ،مهربانی با بیماران را یکی از آرمانهای همیشگی مدیرعامل فقید سازمان تامیناجتماعی خواند و گفت« :مرحوم نوربخش مهربانی خود را در
کار خالصانه و خدمت به مردم نشان دادند و مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این حرکت نیک را در قالب کمپین مهربانی ادامه میدهند .انوشیروان محسنیبندپی ،نیز در این مراسم ،ترویج فرهنگ مهربانی را کاری
ارزشمند دانست که زندهیاد نوربخش نسبت به آن اهتمام نشان میداد.
دوشنبه
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شماره صد و هفتادونه

خبرهاونظرهای تامیناجتماعی

راهروشنفردا

ی بندپی ،سرپرست سازمان تامین اجتماعی ،در تقدیر و سپاس از ابراز همدردی و همراهی مردم و شخصیت 
ها
بیانیه دکتر انوشیروان محسن 
در ضایعه فقدان دکتر سیدتقی نوربخش  و عبدالرحمان تاجالدین و  فراخوان مدیران و کارکنان سازمان تامیناجتماعی برای تحقق منشور خدمت به مردم
دکتــر نوربخش ،باید از هر فرصتی برای بســیج قوا
سرپرســت ســازمان تامیناجتماعی در بیانیهای
و امکانــات و توانها ،در مســیر صیانت از کیان و
با اشــاره به اجرای دقیق و با قوت منشور پنجگانه
اقتدار سازمان و روشن نگاه داشتن چراغ خدمت
خدمت بــه مــردم در این ســازمان ،تاکیــد کرد:
به زحمتکشترین اقشار مردم در این عرصهها
«شــفافیت ،حکمرانــی خوب ،کمک به اشــتغال
بهره بگیریم .به واقــع در میان انبوه غم و اندوهی که در
پایدار و تســهیل فضــای کســبوکار ،صیانت از
قلوب همه ما و شرکای اجتماعی سازمان بهخاطر این ضایعه
حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و حمایت از
بزرگ شکل گرفته است ،باید این همه همبستگی و همدلی
نیروهای مولد کشور در برابر آثار تحریمها ،اصول
شکلگرفتهدرحولسازمانتامیناجتماعیرامبدلبهانرژی
محوری همان منشــوری اســت که هــم در قالب
سازندهای کنیم برای تحقق آرمانهای بلندی که پیش روی
برنامهای  100روزه و هم بهعنوان جهتگیریهای
ماســت .یعنی کمک به تحقق رضایتمنــدی مردم در قالب
اصلــی طی ماههــای آتی ،مبنــا و راهنمای حرکت
توسعه ّ
کمی و کیفی خدمات ســازمان به میلیونها انسان
سازمان خواهد بود».
صبور ،تالشگر و سازنده فردای ایران.
بــه گــزارش اداره کل روابطعمومــی ســازمان
همکاران ارجمند
تامیناجتماعی ،متن کامل این بیانیه چنین است:
در شرایط دشوار اقتصادی کشور که بار طاقتشکنی بر دوش
طبقات کمدرآمد و متوســط جامعه قرار گرفته است ،نقش
با یاد و نام پروردگار بزرگ
سازمانهای بیمهگر اجتماعی در کنار متولیان دستگاههای
با تقدیم ســام و تحیت به حضــور تمامی مدیران و کارکنان
حمایتی و امدادی ،برجســتهتر میشــود .راه مــا نیز در این
شریف بخشهای بیمهای ،درمانی و اقتصادی سازمان در
شرایط ویژه ،روشن است .مدیرعامل فقید سازمان چند
سراسر کشور ،قبل از هر چیز دوازدهم ربیعاالول ،آغاز هفته
هفته پیش از این و بالفاصله بعد از رأی اعتماد به
وحدت که معطر به یاد و نام پیامبر عالیقدر اســام ،حضرت
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،منشــور
محمد مصطفی(ص) است را گرامی میداریم و از درگاه خالق
پنجگانهای را تحت عنوان «منشور خدمت به مردم
متعال ،درک پیام برادری و وحدت و بزرگداشــت ارزشهای
بلند اخالقی و اسالمی در همه شئون زندگی را خواستاریم .آنــان رحمت و مغفرت و عزت و ســربلندی اخــروی از درگاه طریــق تحریمهای همهجانبه و ضربه زدن به ارکان اقتصاد در ســازمان تامیناجتماعــی» بهعنوان راهنمای
ش رو ،تدوین
همچنین یاد و خاطره دوســت ،همکار و همسنگر صدیق خداوند رحمان خواستارم .همچنین صمیمانه به نمایندگی و تولید ملی اســت .یعنی درست همان نقطههایی که کانون علمی و عملی سازمان در ماههای پی 
و دیرین ،مرحوم دکتر ســیدتقینوربخش ،مدیرعامل فقید و از تمامی ارکان و کارکنان ســازمان از همه شــخصیتهای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و پایه ثبات و آرامش کشور و ابالغ کرده اســت .محتوای این منشــور که همسو با
برنامه کالن راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز
نیز برادر ارجمنــد ،پرتالش و خدمتگزار مرحوم عبدالرحمن مللــی و مذهبی اعم از ریاســت محترم جمهــور و معاونان محسوب میشود.
س شورای اسالمی و نمایندگان از ســوی دیگر سازمان تامیناجتماعی بهعنوان بزرگترین جهتگیریهای عمده برنامه کالن راهبردی سازمان است،
تاجالدین ،معاون محترم حقوقی و امور مجلس سازمان را از ایشان ،ریاست محترم مجل 
باید همچنان با قدرت و ّقوت در دســتورکار
صمیم جان ،ارج مینهیم.
محترممجلس،ریاستمحترمقوهقضائیهو ســازمان بیمهگر اجتماعی کشــور با بیش
  باید این همه
مسئوالن وابسته به این قوه ،ریاست محترم از 42میلیــون بیمهشــده ،بخــش اعظم تداوم ثبات ،کارآمدی سازمان باشد.
حادثه دردناکی که موجب از دست
همبستگی و همدلی
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،وزرای منابــع موردنیاز برای ارائــه خدمات متنوع و نقشآفرینی سازمان شــفافیت ،حکمرانی خوب ،کمک
دادن این دو مدیر خدوم شــد ،طی
حول
شکل گرفته در
و
روحی
آرامش
به
به اشــتغال پایدار و تسهیل فضای
ّچندروزگذشتهموجبلندیازعواطف
محترم ،نماینــدگان مقام معظــم رهبری بیمهای و درمانی خود را باید از اقتصاد ملی
روانی نیروهای مولد
کســبوکار ،صیانــت از حقــوق
ملی و انســانی توأم با هــمدردی و سازمان تامیناجتماعی در نهادها و ســازمانها ،نیروهای نظامی تامیــن کند ،بدون آنکــه هیچگونه اتکایی
همدلی را نســبت بــه خانوادههای در روزهای اخیر را مبدل و انتظامی ،فعاالن تشــکلهای کارگری ،بــه منابع عمومی ،ناشــی از فروش نفت یا دیروز ،امروز و فردای بازنشســتگان و مستمریبگیران و
به انرژی سازندهای
کشور و به امنیت
حمایت از نیروهای مولد کشــور در
ایشان و خدمتگزاران شریف مردم
کارفرمایی و بازنشســتگان و ســایر اقشــار اخذ مالیات داشــته باشــد .اینجانب به
کنیم برای تحقق
محترم جامعه بهخاطر اظهار همدردی در اعتبار چنــد دوره نمایندگی مردم در اجتماعی و ملی ما گره برابر آثار تحریمها ،اصول محوری
درسازمانتامیناجتماعی،درسطح
که
بلندی
های
ن
آرما
همان منشوری است که هم در قالب
ملی شکل داده است.
خورده است
اینضایعهدردناکبهسهمخودسپاسگزارم .مجلسشورایاسالمیونیزتصدی
ماست
روی
پیش
برنامــهای 100روزه و هــم بهعنوان
بهویژه این روزها همه ما شاهد توجه عمیق
مسئولیتهایکلیدی
اکنــون که دســت تقدیر،
در شرایط دشوار
در حوزه نظام ســامت و بهزیستی جهتگیریهــای اصلــی طی ماههــای آتی ،مبنا
جامعه کارگری ،کارآفرینان ،بازنشستگان
اینجانب را در مسیر تداوم
اقتصادی کشور که
و همچنیــن طی دو ،ســه ماهی که و راهنمــای حرکت ســازمان خواهد بــود .حفظ و
و مستمریبگیران و تشکلهای شرکای اجتماعی سازمان راه انســان بزرگ ،فرهیخته و خدمتگزاری
بار طاقتشکنی بر
مسئولیت سرپرستی وزارت تعاون ،تقویت انســجام در ارکان ســازمان از طریق تعامل نزدیک
و دیگر اقشار جامعه ،نســبت به نقش کلیدی خادمان مردم صدیــق ماننــد دکتــر نوربخش قــرار داده
در این ســازمان بزرگ ملی بودهایم و به روشــنی دیدهایم که اســت و به پاس اعتماد وزیر محترم دوش طبقات کمدرآمد کار و رفاه اجتماعی را در سالجاری بــا هیئتمدیره و هیئتامنا ،توجه بیــش از پیش به موازین
و متوسط جامعه
برعهده داشتهام تا حدود زیادی به سهجانبهگرایی و بهرهگیری از نظرات و مشاورههای دلسوزانه
چگونه در لحظات حســاس ،ولینعمتان ما ،با چشــمان باز تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،خود
نقش
گرفته،
قرار
جایگاه ،نقش و کارکردهای کلیدی شرکایاجتماعیسازمان،بهادادنبهفرهیختگان،نخبگان
و با انصاف و اخالق ،نســبت به عملکــرد خدمتگزاران خود را در برابــر مأموریت و مســئولیتی
داوری میکنند .در واقع به تعبیر وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه ســنگین میبینم که اجــرا و ایفای سازمانهای بیمهگر
این ســازمان عظیــم و خدمتگزار و و صاحبنظران حوزههای رفاه و تامیناجتماعی و استفاده
اجتماعی ،حضور گسترده مردم در مراسم تشییع ،آن ،نیازمنــد عنایت خداوند بزرگ و اجتماعی و دستگاههای نیز برخی چالشهای اساســی آن حداکثری از نیروهای خالق و دلسوز کارشناسی در تمامی
آگاهم و میدانم تداوم ثبات ،کارآمدی و سطوح ســازمانی میتواند ضامن اقتدار و اعتالی سازمان
تدفین و یادبود این عزیــزان ،بهمثابه رفراندومی نیز همراهــی و همدلی جامعه بزرگ
حمایتی و امدادی،
نقشآفرینی سازمان تا چه اندازه به آرامش تامیناجتماعی باشد .دست یاری به سوی همه شما عزیزان
ناجتماعی
بود برای ارزیابی عملکرد صادقانه و خالصانه این مدیران و کارکنــان تامی 
برجستهتر میشود
روحی و روانی نیروهای مولد دیروز ،امروز و دراز میکنم و از تمامی مدیران و کارکنان خدوم ،شــریف و
خدمتگزاران فروتن و بیادعا.
اســت .همه میدانیم کشور ما در شرایط
اینجانب ضمن تسلیت مجدد به خانواده گرانقدر عزیزان حساس و دشواری به سر میبرد و آماج وسیعترین و شدیدترین فردای کشور و به امنیت اجتماعی و ملی ما گره خورده است .شکیبای سازمان در ستاد و سراسر کشور درخواست همراهی
ســفر کرده و تمامی مدیران و کارکنان شریف سازمان ،برای دشمنیهایی است که هدف اصلی آن ،ناامیدکردن مردم از از ایــن رو به پیــروی از راه و رســم بزرگانی چون شــادروان و همدلی دارم.

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونان وزارتخانه ،اعضای هیئتمدیره و شورای معاونان سازمان تامیناجتماعی

دکتر محسنی بندپی بهعنوان سرپرست سازمان تامیناجتماعی معرفی شد
مراسم معارفه سرپرست ســازمان تامیناجتماعی با حضور
محمد شــریعتمداری ،وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
معاونان وزیر ،اعضای هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی
و اعضای شورای معاونان این سازمان برگزار شد .به گزارش
روابطعمومی سازمان تامیناجتماعی ،محمد شریعتمداری
در ایــن مراســم با گرامیداشــت یاد و خاطره دکتر ســیدتقی
نوربخش ،مدیرعامل فقید سازمان تامیناجتماعی و مرحوم
عبدالرحمن تاجالدین ،معاون فقید امور حقوقی و امور مجلس
این سازمان ،اظهار داشت« :دکتر نوربخش و آقای تاجالدین
در راه خدمترسانی به بندگان خدا جان خود را از دست دادند
و قطعا شهید راه خدمت محسوب میشوند ».شریعتمداری
با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئوالن در

مراســم تشییع و تدفین و بزرگداشــت دکتر نوربخش و آقای
تاجالدین ،گفت« :دکتر نوربخش اجر و مزد زحمات و خدمات
گسترده خود را در این دنیا و با حضور و قدردانی مردم دریافت
کرد و امیدواریم بهحق عزت و منزلت مرحوم دکتر نوربخش
و مرحوم تاجالدین این سازمان به مسیر خود با قوت و قدرت
بیشتر ادامه دهد».
شــریعتمداری با اشــاره به سابقه  20ساله آشــنایی مرحوم
نوربخش و محســنیبندپی ادامه داد« :دکتــر بندپی برای
پذیرش این مسئولیت به دلیل اینکه جانشین دکتر نوربخش
شــود ،ناراحت بود ،اما من تأکید کردم که شما در مسیر دکتر
نوربخش فعالیت کنید و دکتر محسنی بندپی خواسته من را
پذیرفت ».وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کرد:

«دکتر محسنیبندپی دارای معرفت اخالقی فراوانی است و
با خصوصیات و تجارب گوناگون و ارزشمندی که دارد ،منشأ
خدمات بهتر و پیشبرد امور در این سازمان خواهد بود و مدیران
و همکاران ردههای مختلف سازمان هم با ایشان همکاری
جدی خواهند کرد».
پا جای پای مرحوم نوربخش میگذاریم
دکتــر انوشــیروان محســنیبندپی ،سرپرســت ســازمان
تامیناجتماعی نیز در این مراسم گفت« :یاد و خاطره دوست
دیریــن و پرتالشمــان دکتر نوربخش را گرامــی میداریم،
همچنین به روح آقای تاجالدین که مدیری پرتالش و وفادار
به ارزشهای انقالب اسالمی بود ،درود میفرستیم ».وی با

اشاره به مراسم باشکوه تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم دکتر
نوربخــش و مرحوم تاجالدین ،افــزود «:دکتر نوربخش پنج
سال در شرایط بحرانی سازمان تامیناجتماعی را به بهترین
نحو مدیریــت کرد و وقتی ارزیابی میکنیــم با همه افزایش
مصارف نسبت به منابع در تامیناجتماعی ،این سازمان به نحو
شایسته و مدبرانهای مدیریت شده است »،وی ضمن قدردانی
از اعتماد وزیر رفاه ،گفت« :تقدیر چنین است که پا جای پای
مدیریبگذارمکهچنینعملکرددرخشانیداردو ُحسناعتماد
آقای شریعتمداری نیز مسئولیت بنده و همکاران را سختتر
میکند اما قطعا آسایش و ارائه خدمات استاندارد و باکیفیت
برای42میلیوننفرجمعیتزیرپوششمیتواندروحمرحومان
دکتر نوربخش و تاجالدین را شاد کند».

آغاز ثبتنام آزمون
استخدامی تامیناجتماعی
از سوم آذر
ســازمان تامیناجتماعــی بــرای تامیــن
نیروی انســانی حفاظت فیزیکی (نگهبان)
مدیریتهای درمان خود در سراسر کشور،
از طریق یکی از شرکتهای وابسته خود به
نــام «کار و تامین» بهصورت قرارداد موقت
شرکتی ،نیرو جذب میکند .متقاضیان برای
ثبتنام در آزمون اســتخدامی این شــرکت
میتوانند از ســوم آذرماه به مدت  12روز به
ســایت سازمان ســنجش آموزش کشور به
نشــانی  www.sanjeshserv.irمراجعه
کنند .داشتن حداکثر ۲۴سال سن ،مدرک
تحصیلی دیپلم متوسطه ،نظری ،کارودانش
و فنیوحرفهای با شرط معدل حداقل ،۱۳از
جمله شروطی است که متقاضیان شرکت در
آزمون باید داشته باشند.

خبر

پرداخت یک ماه حقوق
معوقه کارگران هفتتپه
روز پنج شنبه یک حقوق از چهار ماه حقوق
معــوق کارگران شــرکت نیشــکر هفت تپه
پرداخت شد .این خبر را فرماندار شهر شوش
به خبرگزاریها داده است .بیش از سه هفته
است کارگران نیشکر هفتتپه دست از کار
کشیدهاند و در اعتراض به خصوصی سازی
غیر اصولی شــرکت و پرداخت نشدن  4ماه
حقوق معوق خود ،به همراه خانوادههایشان
مقابــل فرمانــداری شــهر شــوش تجمع
کردهاند .عدنان غزی ،فرماندار شهرستان
شــوش ،با بیــان اینکه مطالبــات یک ماه
کارگــران این واحد تولیدی پرداخت شــده،
خبــر داده در هفتــه جاری نیــز حقوق یک
مــاه دیگر آنها پرداخت شــود .با این حال
کارگران هفت تپه دیروز هم با حضور ،مقابل
فرمانداری شوش برای بیست و یکمین روز
متوالی خواســتار رسیدگی به مطالبات خود
و همچنیــن دولتی شــدن مجــدد کارخانه
شدند .هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت
دولــت ،وزیــر اقتصــاد و دارایــی گفته بود
شرکت نیشکر هفتتپه در فرایندی قانونی
واگذار شده و مشــکالت ایجاد شده ربطی
به واگذاری ندارد بلکه آنچه ایجاد مشــکل
کرده مسائل مربوط به طرحهای توسعهای
این واحد تولیدی است.غالمرضا شریعتی،
استاندار خوزستان هم وعده داده مشکالت
کارگران شــرکت نیشکر هفتتپه حل شود.
وی گفته دولــت عالوه بر تخصیص اعتبار
بــرای پرداخــت معوقات مــزدی کارگران،
منابعی هم برای تعمیرات اساســی خطوط
تولید کارخانه اختصاص میدهد .شــرکت
کشــت و صنعت هفتتپــه ،از قدیمیترین
کارخانههای تولید شــکر در کشــور اســت
که حدود نیمقرن پیش تاســیس شــد و در
حــال حاضر حدود پنج هــزار نفر بهصورت
رســمی ،پیمانی ،قراردادی و پیمانکاری در
بخشهای مختلف آن مشغول کار هستند.
تا سه ســال پیش این شرکت بزرگ تولیدی
بهصورت دولتی اداره میشــد ،اما در سال
 ،94ســازمان خصوصیســازی بر اساس
سیاســتهای اصل  44قانوناساســی آن
را بــه بخشخصوصی واگذار کرد .کارگران
و فعــاالن کارگری ایــن شــرکت معتقدند
واگذاریها بر اســاس اهلیت و شایستگی
انجام نشده و مجددا باید به دولت بازگردانده
شــود .آنها میگوینــد بهخاطــر مدیریت
ناکارآمد بخش خصوصی در هفت تپه ،دچار
مشکالت بسیار زیادی شدهاند و باید عالوه
بر پرداخــت چهار ماه حقوق معوقهشــان،
مالکیت شــرکت نیــز به به بخــش دولتی
بازگردانده شود.

