
1 
 

 نام خدابه 

  اجتماعیمینأت سازمان محترم عامل مدیر ساالری دکترآقای جناب بزرگوار رادرب

  تحیت و سالم اهداء با

 و قانون ۶۹ ماده اعمال و سازیمتناسب اجرای اندرکاردست و متصدیهمکاران عملکرد ؛ رساندمی استحضاربه

 متاسفانه که است نابسامان و آشفته ؛ ۰۰۱۱ سال برای همکاران خصوص در سازمان استخدامی آئیننامه ۹۶ ماده

 وجهت  عدم  اثر بر دیگر بخشی و گیری تصمیم و سازی تصمیم حوزه از یافته نشأت آشفتگی این از بخشی

 . است شاغل همکاران از قلیلی افراد تعداد توسط موضوع اهمیت درخور کارشناسی

 آنهادر حذف و سایت روی متناقض و مکرر حقوقی هایفیش و احکام گذاشتن و شیرین هایوعده دادن 

 کارانهم نگرانیدل و هاپرسشبه آشکار اعتنائی بی و پاسخگو مطلع مرجع یک فقدان ؛ کوتاه زمانی هایفاصله

 قراردادن رجاء و خوف موقعیت در ترتیب بدین و  متناقض هایپاسخ ارائهمواردی در و هایشانوخانواده

 همکاران بین اعتراض و نارضایتی از موجی اجتماعی تامین قانون ۰۰۰ ماده مشمولین منجمله همکار بازنشستگان

 سوء عاتتب که میرود آن بیم نشود واقع گشائیگره و عنایت مورد فوریتبه اگر که ؛ استآورده پدید بازنشسته

 . باشد داشته  دنبالبه ناخوشایندی و

 : داریم استدعا جنابعالی از لذا

  حضرتعالی اختیارات درحوزه که بازنشسته همکاران حق احقاق خصوص در مقررات بر مبتنی اقدامات از - اوالً

 . نفرمائیدمضایقه است میسر مدیره محترم هیئت یا و

 وجای ایدنموده مندبهره مقرر هایافزایش از دستی گشاده با را غیرهمکار بازنشستگان همچنانکه  - ثانیاً

 و سازمان متقابلتعهدات میثاق که استخدامیآئیننامه مشمول بازنشستههمکاران حق ادای در ؛ دارد قدردانی

 .رمائیدنف احاله آتی دولت به را مهم این اجرای مسئولیت و ننموده دریغ ؛ باشدمیشاغل و بازنشسته اعم کارکنان

 قحقو تضیع بهایبه معترضین رضایت تامین معنیبه متخذه تصمیماتاجرای بر اصرار و ابرام است بدیهی

 نهاآ شدن ماندگار و آفرین تنش عمده یبازنده سه خلق  مگر داشت نخواهد حاصلی و بوده بازنشسته همکاران

 این واما  سازمان دراینعملکردحضرتعالی ماحصل عنوانبه تثبیت تاسف با و اجتماعی تامین سازمان در

 :             بازندهسه

 از کرتش و تقدیر  برضرورتمبنی اجتماعیوعرف اخالقیموازین نهادن بازیرپا که  معترض گروه- نخستبازنده

 ناسپاسی وهمتیبی کمربرعکس اند؛نموده آنهابه خدمت مصروف را خود جوانی و عمر از سال ۰۱ کهکسانی

 . اندبسته خود خدمتگزاران یقانون حق نمودن وضایع مالی اِضراربه

 . عنایتبی مخدوم را کس مباد یارب: که

  7: شماره 
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 الحهالمصوجه فرزندانشان و زن و خودمعیشت و حقوق،کهاجتماعیتامینسازمان بازنشستهکارکنان- دومبازنده 

 . استشده واقع  سازمان و معترضین

 ذرب خود بازنشستگان از گروه دو بین ؛ مدیرانش تصمیم این با که ستاجتماعیتامینسازمان - سومبازنده 

 بزرگ اجتماعی پژوهش یک موضوع تواندمی  آن اجتماعی و فرهنگی تبعات و ابعاد که کاشته نفاق و کدورت

 و هستند بازنشستگان جرگه به ورود صف در دیگری از پس یکی که شاغل همکارانبه آن دامنه که چرا ؛ باشد

 قلیلی ریگی موضع از آنان دریافتی پیام و یافته تسری ؛ کنندمی مشاهده بازنشستگان زندگی آینه را خود آتیه

 قابلت ناخواسته خدای یا تعامل مواضع اتخاذ در آنها آتی منافع علیه نفوذصاحب ولی غیرهمکار بازنشستگان از

 . بود خواهد کننده تعیین  کنونی شدگانبیمه و بازنشستگان با

                 

 گانه همکاران بازشسته سطح کشور )غیر از تهران( 63نفره منتخب کانون های  7هیئت 


