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 دکتر مظفر کریمی

 دبیر شورای تدویه بروامه ششم توسعه در سازمان تأمیه اجتماعی

 

کَ شازىان  4931، شازىان جأىیً اجحياغی وارد چِارىیً دَُ از غير خّد ىی طّد. در جیرىاه 4931ةا آغاز شال 

جظکیم طد، غالوه ةر وظایف كاٌٌّی شازىان ُای ادغام طده، ىأىّریث ُای جدیدی را ةَ طکم اىروزی جأىیً اجحياغی 

ٌیز ةرغِده گرفث کَ ىِو جریً آٌِا، گصحرش و اجرای اٌّاع ةیيَ ُای اجحياغی و ةَ ویژه پّطض دادن غاحتان حرف 

 و ىظاغم آزاد و روشحاییان ةّد.

شیس اٌحظاراجی از ایً شازىان جازه جأ 4931ىػّب  حياغیىی جّان چٍیً پٍداطث کَ ةٍیاٌگذاران كاٌّن جأىیً اج

از ایً دیدگاه، شازىان جأىیً  کَ جا آن زىان اجرا ىی طد ـ داطحَ اٌد.جر از ةیيَ ُای اجحياغی کارگری ـ فراةصیار 

 ُای َگصحرده جر از ةیي یرا ةَ ىفِّى "جأىیً اجحياغی"اشث کَ  گرفحَىأىّریحی ىهی ةر غِده در آن زىان اجحياغی 

 کَ در آن زىان ىظيّل ُیچ كاٌّن حيایحی دیگری ٌتّدٌد،را ٌیز اكظار جاىػَ  شایرو اجرا کٍد ىرشّم اجحياغی 

 پّطض دُد.

ُيان شازوکارُای ةیيَ اجحياغی  4931ةیٍی طده در كاٌّن جأىیً اجحياغی ىػّب وجّد ایً، شازوکارُای پیض  ةا

رایی اش، ةخض غيده ای از اُداف كاٌّن ةا شازوکارُای اج ٌاشازگاری ةیً اشث. طاید ةَ دنیم ُيیًىرشّم 

از ایً كاٌّن  دیگریةا جػّیب كّاٌیً در شال ُای ةػد  ِای اونیَ شازىان جأىیً اجحياغی ةَ اجرا در ٌیاىد وىأىّریح

ػدی ةیيَ اجحياغی غاحتان حرف و ىظاغم آزاد کَ اةحدا اجتاری ةّد، ةَ ىّجب كّاٌیً ة ،ٌيٌَّ ةرای ىٍحزع طد.

اخحیاری طد و ةیيَ روشحاییان ٌیز ةا شازوکاری ىحفاوت ةَ غٍدوق دیگری شپرده طد جا شازىان جأىیً اجحياغی ةَ 

 ُيان ىأىّریث اونیَ خّد کَ اجرای ةیيَ اجحياغی ةرای اكظار ىزد و حلّق ةگیر ةّد ةازگردد.

را کَ ایً شازىان ةیيَ ای  گرفحَ طد دیگری جػيیياتوجّد ایً، در شال ُای اخیر در حّزه كاٌٌّگذاری کظّر  ةا

جيػیحی فاكد کارفرىا ىحػدد پّطض ةیيَ ای گروه ُای ةَ ةػد،  4931از شال . دور شاخثاز ىأىّریث اغهی اش دوةاره 

كظر جدیدی ةا غٍّان ةیيَ طدگان خاص ىّجب طد کَ )غیرىزد و حلّق ةگیر( ةا اشحفاده از کيک ُای حيایحی دونث 

 پّطض ةیيَ ای آٌِا ةا اغّل و ىتاٌی ةیيَ ُای اجحياغی شازگاری ٌداطث.طرایؿ ورود و کَ وارد شازىان طٌّد 

کَ ةَ غِده دونث گذاطحَ طده ةّد، غيالً كاةم وغّل ٌتّد و در  ایً افراداز یک شّ، ةخض غيده ای از حق ةیيَ 

طد و از شّی دیگر، ةیيَ طدگان  ٌحیجَ ىّجب اٌتاطحَ طدن ده ُا ُزار ىیهیارد جّىان ةدُی ىػّكَ دونث ةَ شازىان

جدید از جِث ةرخّرداری از ىٍاةع غيّىی و طرایؿ ةیيَ طدن ةا شایر ةیيَ طدگان جفاوت ُایی جدی داطحٍد کَ 

 .گردیدةی غدانحی و جتػیؼ در جاىػَ ةزرگ ةیيَ طدگان جأىیً اجحياغی  و گصحرش ٌّغیىّجب پیدایض 

ػارف شازىان جأىیً اجحياغی ىی جّان دریافث کَ ورود ةیيَ طدگان ةا ٌگاُی ةَ طاخع ُای جيػیحی و ىٍاةع و ى

جدید و اٌتاطث ةدُی ُای ىػّكَ دونث از ایً ةاةث و ةَ جتع آن غدم اىکان جداوم پّطض ةیيَ ای در ىّرد ةرخی از 



چانض ُایی یً، ا ةلای ایً شازىان را در ةهٍد ىدت ةَ ـّر جدی ىّرد جِدید كرار داده و غالوه ةرایً اكظار ةیيَ طده 

، ایً ىّؽّع و در ٌحیجَجدی را ةیً شازىان جأىیً اجحياغی ةا شفّح ىخحهف حاکيیحی یا اجحياغی پدید آورده اشث. 

 پیاىدُای ٌاطی از آن را ىی جّان ىِو جریً ىصأنَ شازىان جأىیً اجحياغی در شال آیٍده داٌصث.

ویژه دارد. ٌخصث آٌکَ ةرگزاری اٌحخاةات ىجهس  یاز چٍد جِث ةرای شازىان جأىیً اجحياغی اُيیح 4931شال 

در ایً شال، فؾای حاکو ةر ىٍاشتات ةیً ىردم و ٌيایٍدگان ىجهس طّرای اشالىی را ةَ طدت جحث  طّرای اشالىی

جأثیر كرار خّاُد داد و ججرةَ ُای گذطحَ ٌظان ىی دُد کَ در چٍیً ىّاكػی اىکان جػّیب كّاٌیٍی کَ ةدون رغایث 

شازىان جأىیً اجحياغی و ةیيَ طدگان از  ةیيَ ای، ىفانتات ةخظی از جاىػَ را جأىیً کٍد، افزایض ىی یاةد.اكحؾائات 

 ٌاحیَ ایً ٌّع كّاٌیً در گذطحَ آشیب ُای فراواٌی را ىححيم طده اٌد. 

آن ُو  یٌدیگر آٌکَ در ایً شال كرار اشث كاٌّن ةرٌاىَ طظو جّشػَ در ىجهس ةَ جػّیب ةرشد و جػّیب چٍیً كاٌّ

ةدون ن در كاٌّن ةرٌاىَ را ىفانتات اجحياغی ةیظحر و اٌػکاس آاٌحخاةات، اىکان ـرح ةرگزاری در چٍد ىاه ىٍحِی ةَ 

. شازىان جأىیً اجحياغی ةرای ىّاجَِ ةا ُر دو ىّؽّع یادطده ةاید دادخّاُد  ـی فرایٍدُای کارطٍاشی الزم، افزایض

 جداةیر ىؤثری پیض ةیٍی کٍد.

ةخض غيده ای از ىفانتات ٌيایٍدگان ىردم در ىجهس طّرای اشالىی ةَ حق و ةرخّاشحَ از اٌحظارات  ةی جردید

ةاید ىتحٍی ةر ةَ جای ىلاوىث و ىخانفث، ىردم اشث. رویکرد شازىان جأىیً اجحياغی در ةراةر ایٍگٌَّ ىفانتات كاٌٌّی 

از شّی دیگر، ةخض غيده ای از كّاٌیً  ةاطد. تفع ىظکالریافحً راه حم ُای ُّطيٍداٌَ ةرای ُيکاری و ُيصّیی و 

و جکانیف كاٌٌّی کَ در شال ُای گذطحَ ةدون رغایث ىالحظات ةیيَ ای جػّیب طده و ىّجب طکم گیری ةدُی ُای 

در ٌتاید طده اشث، و ةی غدانحی ةیً ةیيَ طدگان و ةروز غدم جػادل در ٌصتث ىٍاةع و ىػارف شازىان ىػّكَ دونث 

 اةد.آیٍده اداىَ ی

جا ةحّاٌد در فرایٍدُای  را اجخاذ کٍد ىؤثریجػاىهی  ُایةاید راُکار ةٍاةرایً، ةَ ٌظر ىی رشد شازىان جأىیً اجحياغی

ةا رغایث انزاىات ٌلض ىؤثری ایفا کٍد و الیحَ كاٌٌّی ةرٌاىَ طظو پیض ٌّیس احکام كاٌّن ةرٌاىَ طظو جّشػَ جدویً 

ایً، ةَ ىٍظّر جأىیً  غالوه ةر .ةَ ىجهس طّرای اشالىی جلدیو طّد غهيی و اكحؾائات ةیيَ اجحياغی جػّیب و

راُکارُای اغالحی ىٍاشب شازىان ةاید اٌحظارات و ىفانتاجی کَ از شّی ىردم ةَ ٌيایٍدگان ىجهس ىٍػکس ىی طّد، 

ف گردد ىّجّد در پّطض جيػیحی و ایفای جػِدات شازىان در كتال ىردم ةرـر یجا کاشحی ُا کٍدو ىؤثری پیظٍِاد 

 و فظارُای اجحياغی و ُزیٍَ ُای ٌاطی از آن ةَ شازىان جحيیم ٌظّد.

پّطض و رفع دغدغَ ُا و  ُدف ٌِایی شازىان جأىیً اجحياغی جأىیً حلّق كاٌٌّی جاىػَ زیرکَ ٌکحَ پایاٌی ایٍ

ٌگراٌی ُا و جأىیً رؽایث آٌان در چارچّب كاٌّن اشث و ایً ُدف ةزرگ، کَ ُيصّ ةا اُداف ىحػانی ٌظام جيِّری 

 یاةد. طرکای اجحياغی شازىان جحلق ىؤثر ، ٌيی جّاٌد ةدون کيک و ُيکاری ٌیز ُصثاشالىی 


