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از احیای کارخانه تا پایداری یک خانواده
افسانه قاسملو
کارشناس روابط عمومی

تامیناجتماعـی سـازمان بزرگـی اسـت کـه
خدمـات و فعالیتهای مختلفـی را ارائه میکند.
خدماتـش محـدود بـه یـک یا چنـد مورد نیسـت؛
از ارائـه مسـتمری و درمان گرفته تـا نقشآفرینی
در اقتصـاد کشـور .ایـن سـازمان بـرای پوشـش
ریسـکهای زندگـی و ایجـاد اطمینـان خاطـر
کارگران ایجاد شده است و خدماتش را در همین
جهـت طراحـی و اجـرا میکنـد .ایـن خدمـات
ً
گسـترده بایـد بـه مـردم معرفـی شـود کـه قطعـا
در شناسـاندن آن بـه مخاطـب رسـانهها نقـش
اصلـی دارنـد.
امیرعبـاس تقیپـور مشـاور مدیرعامـل و مدیـر
کل روابـط عمومـی سـازمان در دیـدار بـا خانواده
یکی از مسـتمریبگیران در آذرشهر این موضوع
را مطـرح میکنـد .وی معتقـد اسـت نظامهـای
تامیناجتماعـی بـرای آرامـش خاطـر ذینفعـان
بهوجـود آمدنـد و خدمـات سـازمان در همیـن
راستاسـت.
در ادامـه معرفـی خدمـات سـازمان با تعـدادی از
خبرنگاران عازم اسـتان آذربایجان شرقی شدیم.
در ابتـدای سـفر سـری بـه کارخانه ماشـین آالت
صنعتـی مجموعـه شـرکت تراکتورسـازی تبریـز
زدیـم .ایـن شـرکت در سـالهای گذشـته دچـار
بحـران مالـی شـده بـود و وضعیـت شـرکت بـه
حـدی بـه هـم ریختـه بـود کـه درآسـتانه اخـراج
 ۲۸۰نفـر از کارکنـان آن بودنـد کـه خوشـبختانه
کارخانـه توسـط شـرکت تراکتورسـازی خریداری
و احیـا شـد .در ایـن بیـن دسـتگاههای مختلفـی
از جملـه تامیناجتماعـی همراهـی و همـکاری
مناسـبی بـا شـرکت داشـتند تـا شـرکت بـه چرخه
تولیـد برگـردد.

فقیـه معـاون طـرح ،برنامـه و سـرمایه کارخانـه
ماشـینآالت صنعتی ،ورشکسـتگی این شـرکت
را یـک ناهنجـاری اجتماعی در اسـتان بیان کرد
و گفـت :تامیناجتماعـی یکـی از مجموعههـای
تاثیرگـذار در حـل مشـکل این شـرکت بـود که جا
دارد از تمامـی مسـئوالن آن درمرکـز و اسـتان
تشـکر کنیم.
شـرکت تراکتورسـازی تبریـز هیـچ بدهـی بـه
سـازمان تامیناجتماعـی نـدارد ،امـا کارخانـه
ماشـینآالت صنعتـی ایـن مجموعـه  10میلیارد
تومـان به این سـازمان بدهکار اسـت که با تعامل
و همـکاری سـازمان بـه تدریـج ایـن مطالبـات
پرداخـت خواهـد شـد.
مشـاهده کارگرانـی کـه زمانـی تـرس از اخـراج و
بیـکاری داشـتند و اکنـون با امید بـه آینده تالش
میکننـد ،موجـب خرسـندی و مایـه افتخار برای
سـازمان است.
در ادامـه سـفر از شـعبه تامیناجتماعـی اسـکو
بازیـد کردیـم .ایـن شـعبه طـرح سـاختار نویـن
ارائـه خدمات را اجرایی کرده اسـت .در این طرح
تمامـی خدمـات شـعبه توسـط همـه همـکاران
قابـل انجام اسـت .فضـای کمتر ،نیروی انسـانی
کمتـر و جایگزینی همکاران از مزایای آن اسـت.
جعفـر سمسـاری مدیـر کل تامیناجتماعـی
آذربایجـان شـرقی میگویـد :میـز خدمـت کـه
مـورد تاکیـد دولت اسـت ،جزئـی از سـاختار نوین
خدمـات اسـت و هـر دو یـک هـدف دارنـد و آن
روانسـازی امـور و تکریـم اربابرجـوع اسـت.
مقامـات اسـتان نیـز ایـن طـرح را تاییـد کردنـد
و آن را قابـل الگوگیـری بـرای دیگـر سـازمانها
دانسـتند.
عباسـی معـاون اداری و مالـی ایـن اداره کل نیـز

گــزارش

در جریـان ایـن بازدیـد ،آمـوزش کارکنـان را یکی
از مهمتریـن بخشهـای اجـرای طـرح سـاختار
نویـن خدمـات معرفـی میکنـد و میگویـد :ایـن
طـرح در شـعب اهـر 6 ،تبریـز و اسـکو اجرا شـده
اسـت و در آینـده نزدیـک در شـعب دیگر اسـتان
عملیاتـی میشـود.
مقصـد بعـدی مـان آذرشـهر و منـزل فاطمـه
آسـیابی بـود کـه بـه گرمـی مـا را در منـزل خـود
پذیرفتنـد .وی همکار نامنویسـی شـعبه آذرشـهر
اسـت که  18/5سال سابقه کار در سازمان دارد.
تقیپـور مدیـر کل روابـط عمومـی در ایـن دیـدار
از نقشهـای چندگانـه تامیناجتماعـی سـخن
میگویـد؛ از نقـش ملـی و حمایـت از تولیـد تـا
حمایـت از بنیـان خانواده و معتقد اسـت با کمک
یکدیگـر میتوانیم فرهنـگ تامیناجتماعی را در
کشـور گسـترده کنیم.
خانـم آسـیابی در جمـع خبرنـگاران در خصـوص
کارکـرد تامیناجتماعـی و نقشآفرینـی در ایجاد
کرامـت در بیـن خانوادههـا توضیحاتـی بیـان
میکنـد .وی میگویـد :در  13سـالگی پـدر خـود
را از دسـت دادم .پـدرم در کارخانـه لپهسـازی کار
ً
میکـرد .زندگـی بعد از فوت پدر جـدا از خالهای
روحـی و روانـی ،سـخت و دشـوار بـود .بناچـار
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افقی:
 .1تحملدار – عنوانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که
تامیناجتماعی از آنان مطالبه زیادی دارد
 -2تنگنای منابع فسیلی

مـادرم خانـه و طالهایمـان را فروخـت .خواهـر و
برادرهایـم بایـد کار میکردند تا خرج خودشـان را
درآورنـد .حتـی خواهرم بـه خاطر مسـائل مالی از
رفتـن به دانشـگاه منصرف شـد ( البته خواهرش
سـالها بعد موفق به تحصیل در دانشـگاه شـد).
خانـم آسـیابی در مـورد اینکـه چگونـه بـه فکـر
برقـراری مسـتمری بـرای پـدرش افتـاد ،چنیـن
میگویـد :روزی همسـایهای بـه مـادرم گفـت
بـه شـما مسـتمری نمیدهنـد؟! مـادرم جـواب
داد مرحـوم محمـد آسـیابی کارگـر فصلـی بـود و
نمیدانیـم بیمـه بـوده یـا نـه ،تـا اینکـه از شـعبه
پیگیـری میکننـد و درنهایت مشـخص میشـود
پـدرم مسـتحق دریافـت مسـتمری اسـت و
مسـتمری برقـرار میشـود.
وی در خصـوص ورود بـه سـازمان نیـز میگوید:
از همـان بچگـی بـه کار در تامیناجتماعـی
عالقهمنـد بـودم .از ایـنرو در آزمـون ورودی
شـرکت کـردم و بعـد از قبولی اسـتخدام سـازمان
شـدم.
ایـن خانـواده  26سـال اسـت کـه مسـتمری
دریافـت میکننـد و پـس از فـوت مـادر در سـال
 ،84مسـتمری بـه بـرادر بیمارشـان پرداخـت
میشـو د .

خانواده خانم
آسیایی 26
سال است
که مستمری
دریافت
میکنند و پس
از فوت مادر
در سال ،84
مستمری به
برادر بیمارشان
پرداخت
میشود

پاسخ جدول شماره قبل

 -3چشــم فروبســتن -پدر نریمان -قیصر دیوانه -برش
ساقه غالت
 .4عاری از میکروب  -وســایل مکمل زین در سوارکاری-
غذای درهم

 -5هراس ،ترس و بیم -ورم  -زمان محدود و معین
 .6پیشرفته -پاکدامن -از فنون کشتی آزاد
 -7مروارید  -منطقه کوهستانی سردسیر -مایوسکننده
 -8صدا -مخترع ماشین بخار -خوب -ساختمان
 -9قرارگاه دراویش -از خبرگزاریها -هر جانور درنده
 .10برآمدگی -صدای سکسکه -واسطهگری
 .11شیرینی عروســی و تولد -محل اتصال در و پنجره به
چهارچوب -دسته نظامی کوچک
 .12معبود خدانشناس -آفتاب پرست -میوه تابستانی
 - 13در آغــاز پرســش می آید -لغو کردن -برو به ســیاق
بیادبانه  -ردیف
 -14تپق زدن و ناتوانی لحظهای در گفتار
 – 15مسیحیت توحیدی نیوتن و پیروان او – پیش درآمد باز
عمودی:
 .1خون خشک شده درخت – کارفرمایان خوش حساب به
موقع انجام میدهند  -پدر
 -2دعــوت فریبکارانه مردگان به دنیای زندگان – پرندهای
حالل گوشت
 -3بهتر از بدتر  -بازار -قلیل -خاستگاه فلسفه
 -4آن که در ده زندگی می کند  -زشت -نوعی خطکش
 -5درخت مجازات -فیلمی از رسول مال قلی پور -ناپسند
پنداشتن
 .6می گفتند این اکســیر مس را طــا خواهد کرد  -تلفظ
فرانسوی شهر گراونهاگ هلند -آشوب
 .7ورق کاغذ -اثر صوفیانه عراقی شاعر دوره مغول -تنبیه

ورزشی در اماکن نظامی
 .8اجــازه -خــط فرضی اتصال زمین و آســمان -جانوری
زیبا -آینده
 -9پیش درآمد بافندگی و نســاجی -آخرین تزار روســیه-
دستیار فراری هیتلر
 .10عقیــده و اعتقاد -ثابت در لســان اهــل فرنگ -نامی
برای زنان
 – 11ژنراتــور برق جریان مســتقیم  -مجــرای مایعات در
گیاهان -نیاز اسکی بازان
 – 12ضد هیچ -مقدس -ایلخان مغول که گنبد ســلطانیه
از او به یادگار مانده است
 .13نقیــض تیــز -شــهری در آذربایجان غربــی -یکم-
دودمان
 – 14درختی در شــمال کشــورمان -متحمل رنج و مرارت
بسیار شدن
 - 15دستکاری در عکس -شهری در شرق ترکیه نزدیک
مرز ایران -کتاب شعر

