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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

بیانیه

خبر

بیانیه تأمیناجتماعی به مناسبت روز
جهانی قدس و رحلت امام خمینی(ره)

ســال بیستم      20خرداد   97شماره 954

پیام تسلیت دکتر نوربخش
در پی درگذشت ابوتراب فیضی
حامی ســازمان تأمیناجتماعی و پیشکسوت
جامعه کارگری به دیار باقی شتافت
بــه دنبال درگذشــت مرحوم ابوتــراب فیضی،
پیشکســوت جامعه کارگری و کســی که عمر
پربرکــت خــود را بــرای حمایــت از ســازمان
تأمیناجتماعی صرف کرد ،پیام تسلیتی از سوی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی صادر شد.
متن پیام صادر شــده از ســوی دکتر ســیدتقی
نوربخش به این شرح است:

مرحوم طی
عمر با برکت
خود منشأ
خدمات خیری
برای کارگران
و سازمان
تأمیناجتماعی
شد و زحمات
زیادی برای
تصویب قانون و
مقررات حوزه
تأمیناجتماعی
و رفاه اجتماعی
کشید

پیام

انالله و انا الیه راجعون
درگذشــت حامــی فداکار و دلســوز ســازمان
تأمیناجتماعــی و جامعــه شــریف کارگران و
بازنشستگان باعث تأسف و تأثر گردید.
دفاع توام با دلســوزی عمیق مرحــوم ابوتراب
فیضی نســبت بــه ســازمان تأمیناجتماعی
در یــاد و خاطــره تمامــی مدیــران و کارکنان
ســازمان تأمیناجتماعی و شــرکای اجتماعی
این ســازمان باقی خواهد ماند .آن مرحوم طی
عمر با برکت خود منشــأ خدمــات خیری برای
کارگران و سازمان تأمیناجتماعی شد و زحمات
زیــادی برای تصویــب قانون و مقــررات حوزه

افتتاح بخش آنکولوژی بیمارستان فیاض بخش

ســازمان تأمیناجتماعی با صدور بیانیهای ،ضمن
گرامیداشــت روز قدس از همه مسلمانان و آزادگان
جهان دعوت کرد که با شرکت در راهپیمایی روز قدس
بــا آرمان بلند امام خمینی(ره) مبنــی بر بازگرداندن
فلسطین به پیکر جهان اسالم تجدید پیمان کنند.
در این بیانیه با اشــاره به اینکــه روز قدس نمادی از
تعهد همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان به قدس
شــریف و مردم مظلوم فلسطین است ،آمده است:
امام خمینی(ره) با اعــام آخرین جمعه ماه مبارک
رمضــان به عنــوان روز قدس ،ایــن روز را به نمادی
از آزادیخواهی و حقطلبــی تبدیل کردند.در بخش
دیگــری از این بیانیه با شــاره بــه جنایتهای رژیم
ضدبشــری ،کودککش و جنایتکار صهیونیســتی
که در  70ســال گذشته آوارگی میلیونها فلسطینی
و حبس و شکنجههای غیرانســانی هزاران انسان
مظلوم را سبب شده اســت ،آمده است:امروز بیش
از هــر زمان دیگــری ملتهای مســلمان نیازمند
حفظ وحدت ،همبستگی و یکپارچگی در برابر رژیم
ضدبشری اسرائیل هستند و الزم است با بصیرت و
درایت،ازتوطئههاواختالفافکنیصهیونیستهاکه
در صدد انحراف جهان اسالم از مبارزه با اشغالگران
قدسشریفواحقاقحقوقملتمظلومفلسطین،به
سمتبرادرکشیوجنگمذهبیهستند،پرهیزکنند.
این بیانیه با یاد آوری اینکه ملت شریف ایران افتخار
پیشگامی در دفاع از فلسطین مظلوم را دارد و در روز
قدسامسالنیزهمگامباتمامیمسلمانانجهاندر
دفاع از قدس شریف به پا خواهند خاست و بار دیگر
حقانیت آرمان فلســطین را فریــاد خواهند زد ،آمده
است:فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان،
یادآور یکی از مهمتریــن و تاثیرگذارترین یادمانها و
میــراث بهجا مانده از حضرت امام خمینی(ره) یعنی
روز جهانی قدس اســت که مبارزه با رژیم اشــغالگر
قدس را به نمادی از همبستگی ،وحدت و یکپارچگی
امت اسالمی و نماد ظلمستیزی و قیام ملت مظلوم
فلسطین علیه اشغالگران قدس تبدیل کرد.
ایــن بیانیه که طی روزهای قبل از روز جهانی قدس
صادر شده بود ،آوردهاست :مدیران و کارکنان سازمان
تأمیناجتماعی همپای اقشار گوناگون ملت ایران در
سراسرکشوردرراهپیماییباشکوهودشمنشکنروز
قدسشرکتمیکنندوباآرمانهایخمینیکبیر(ره)
و مقام معظم رهبری در دفاع از قدس شریف پیمانی
دوباره میبندند.
همچنین در بیانیه دیگری که به مناسبت فرارسیدن
سالروزارتحالبنیانگذارجمهوریاسالمیایرانوقیام
١٥خرداد صادر شده است ،سازمان تأمیناجتماعی
بــا صــدور بیانیــهای ضمن تســلیت فرا رســیدن
ســالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اســامی ایران
بــه ملت غیور و متعهد ایران اســامی ،یاد و خاطره
شــهدای قیام خونین ١٥خــرداد را که نقطه عطفی
در شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی محسوب
میشــود ،گرامی داشــت .در این بیانیه آمده است:
امام خمینی(ره) شــخصیتی اســت که با یک عمر
مجاهدت خســتگیناپذیر ،نظام مقدس جمهوری
اسالمی را بر مبنای اسالم ناب محمدی(ص) بنیان
نهاد و به عنوان الگو به جهانیان معرفی کرد.
بدون شک تجلیل و تکریم امام راحل عظیمالشأن
و تعظیم شخصیت واالی ایشان ،ادای دین به همه
کسانی است که طی ســالیان طوالنی در راه تحقق
آرمان انقالب اسالمی جانفشانی کردهاند.
ســازمان تأمیناجتماعی ضمن بزرگداشت و ادای
احترام بــه روح بلند و ملکوتــی بنیانگذار جمهوری
اســامی ایــران و شــهدای گرانقدر قیــام خونین
١٥خــرداد ،درجهــت اعتالی این نظــام مقدس و
سرافرازی ایران اسالمی تالش میکند.
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تأمیناجتماعی و رفاه اجتماعی کشید و در جهت
حفظ منابــع و کیان ســازمان تأمیناجتماعی
گامهای موثری برداشت.
درگذشــت ایــن حامــی فــداکار ســازمان
تأمیناجتماعــی را بــه خانــواده و بازماندگان
محترم ایشان و همچنین فعاالن و کنشگران
جامعه کارگری و بازنشستگی و همچنین مدیران
وکارکنانسازمانتأمیناجتماعیتسلیتعرض

پیام تسلیت معاون فرهنگی و اجتماعی:

ن فیضی بود
عشق به مردم ،آرما 

معــاون فرهنگــی و اجتماعی ســازمان تامیناجتماعــی در پیامی
درگذشــت مرحوم ابوتراب فیضی پیشکســوت جامعه کارگری را به
تمامی بیمهشــدگان ،مستمریبگیران و عموم مردم تسلیت گفت.
در پیام دکتر محمدرضا جعفریان آمده است:
جامعه کارگری و بیمهشــدگان تامیناجتماعی کشور ،امروز سوگوار
مــرد بزرگی اســت کــه عمــر گرانبهای خــود را صرف پاسداشــت
ســرمایههای اجتماعی فرزندان این سرزمین کرد و الگوی پرتالش
و ارزشــمندی را برای نظــام جامع رفاه و تامیناجتماعی کشــور به
یادگار گذاشت.
زندهیاد ابوتراب فیضی ،پیشکسوت جامعه کارگری و بیمه شدههای
تامیناجتماعی در کشــور ،به عنوان فردی دلسوز و توانمند خدمات
برجستهای به سازمان تامیناجتماعی و ذینفعان عزیز این سازمان

یادداشت

میکنم .برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و
بــرای بازماندگان صبرجمیــل از درگاه احدیت
مسئلت مینمایم.
شــایان ذکر اســت ،ابوتــراب فیضــی از اوایل
اردیبهشت در اثر سکته مغزی به حالت کما رفت
و در بخش  ICUبیمارســتان تأمیناجتماعی
شهیددکترفیاضبخش بستری شد و صبح روز
شنبه 19خرداد ماه  97دارفانی را وداع گفت.

خدمترسان ارائه کرد .او عمری را در راه ثبت لحظات حساس تاریخ
تامیناجتماعی کشــور صرف کرده و از خود به یادگار گذاشته است.
عشــق به مردم و تعصب به آرمانهای بلنــد تامیناجتماعی از یک
ســو و امید به ساختن فردایی بهتر در وجود آن مرحوم ،او را مصمم
برای پیگیری مطالبات بهحق این سازمان میکرد.
اینجانــب بــا نهایــت تأثــر ضایعه درگذشــت ایــن اســوه تالش و
خســتگیناپذیری را خدمت خانواده محترم ایشان ،جامعه کارگری
کشــور تســلیت و تعزیت عرض نموده و از خداونــد متعال برای آن
مرحــومّ ،
علــو درجات و رحمت واســعه الهــی و بــرای بازماندگان
گرانقدر و بســتگان ارجمند ،صبر و شکیبایی در تحمل این مصیبت
را مسئلت دارم.
یاد مــردان بزرگی همچون زندهیــاد ابوتراب فیضی تــا ابد بر تارک
این مرزوبــوم جاودان خواهد ماند و رهــروان و دغدغهمندان نظام
تامیناجتماعی ،مشــی این مرد بزرگ و ارزشمند را سرلوحه حرکت
خود در مســیر خدمت به میهن عزیزمان قرار خواهند داد.

ابوتراب فیضی مرد روزهای سخت درگذشت

او به تنهایی یک انجمن بود

ادامه از صفحه یک
شــاید بتوان گفت یکی از خطوط قرمز زندگی این مــرد نیکاندیش حوزه
تامیناجتماعی« ،تامیناجتماعی» بود .هرگاه به این نتیجه میرســید که
قانون ،بخشنامه یا ادغام فردی ،نهادی و ...همسو با منافع بیمهشدگان و
ی مناسب و در
مستمریبگیران نیست ،آرام نمینشست تا آن را به سرانجام 
راستای منافع سازمان برساند.
این پیشکسوت جامعه کارگری طول سالهای گذشته با توجه به تغییراتی که
در دولت قبلی(دهم) در اساسنامه سازمان به عمل آورده بود ،با طرح شکایت
در کمیسیون اصل  ٩٠مجلس شورای اسالمیبه دنبال اصالح اساسنامه
سازمان تامیناجتماعی و اعمال سهجانبهگرایی در آن بود و همچنین برای
بازگشت استقالل سازمان و یکپارچگی آن بارها با نمایندگان مجلس شورای
اسالمی با هزینه شخصی مکاتبه و مذاکره میکرد.در سالهای گذشته (در
دوره مدیر عاملی دکتر محمد ســتاریفر) قرار بود تندیسی از چهره این مرد
پرتالش ساخته شود که به دالیلی نامعلوم بهرغم تاکیدات مدیرعامل وقت ،به
سرانجام نرسید.مرحوم فیضی در یادداشتی که در  16دی ماه  1392منتشر
کرده بود،ضمن تشریح تاریخچه سازمان تامیناجتماعی و نحوه شکلگیری
آن و نقش دولت در آن چنین بیان داشته بود« :بازگشت به قانون و پیگیری
اجرای کامل و بدون تنازل قانون خواست و هدفی است که همه ما باید آن

را اداره کنیم و برای پیگیری حقوق قانونی خود کوشا باشیم .اجرای دقیق
قانون تأمیناجتماعی و رفع مشکالت سازمان از خواستههای به حقی است
که طی ســالهای گذشــته با جدیت تمام از مراجع مربوطه آن را پیگیری
کردهایم که یکی از آنها پیگیری حقوق قانونی بیمهشدگان تأمیناجتماعی
از طریق طرح شکایت در کمیسیون اصل  ٩٠مجلس شورایاسالمیاست
که این موضوع نیز با جدیت تمام پیگیری میشود و شکایات خود را به این
کمیسیون ارائه دادهایم».
این پیشســکوت جامعــه کارگــری در گفتوگویی که در  17خــرداد  94با
خبرگزاری تسنیم انجام داد ،خود را جزو اولین افرادی یاد میکرد که پیشنهاد
و پیگیر بیمه اجتماعی کارگران به دکتر محمد مصدق نخســت وزیر سال
 1332میداند .خبرنگار این خبرگزاری چنین شــرح میدهد« :در ســال
 1332برای اصل وجودی بیمه اجتماعی کارگران پیشــقدم میشــود و به
همراه تیمیاز کارگران با واسطه ،موضوع را با دکتر مصدق در میان میگذارد
و باالخره بعد از طی فراز و نشیبهای بسیار این امر را محقق میکند.
در میان کالمش ،گویی خاطرات تالش  60سالهاش در این حوزه به ذهنش
خطور میکند و با خواندن این شعر سرنوشت خود را که ب ه نوعی نماینده قشر
کارگر است ،شوم میداند« :الهی بخت برگردی ،از این طالع که من دارم،
نه در غربت دلم شاد است ،نه رویی در وطن دارم»...

