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عقد قرارداد کار را باید نقطه شروع رابطه کارگری-
امروز  صنعتی  جامعه  در  کرد.  تلقی  کارفرمایی 
قانونی  توافق های  قالب  در  که  انسانی  خدمات  شمار 
خریدوفروش شوند ممکن است تا بیش از هزاران مورد 
در ساعت برسد اما ازنظر حقوقی همه این قراردادها را 
نمی توان قرارداد کار نامید. اهمیت این موضوع به حدی 
است که می توان به جرئت مدعی شد بدون قرارداد کار 

رابطه کارگری- کارفرمایی مفهومی ندارد.
در  که  است  قانونی  توافق  نوعی  کار  قرارداد  درواقع 
چارچوب مقررات قانون کار میان کارگر و کارفرما 
کارگر  شخص  توافق،  این  به موجب  می شود.  منعقد 
کار  کارفرما  شخص  درخواست  به  تا  می شود  متعهد 
معینی را در محلی که کارگاه نامیده می شود انجام دهد 
و در مقابل شخص کارفرما نیز متعهد می شود تا درازای 
انجام آن کار معین مبلغ مشخصی را بابت دستمزد به 

کارگر پرداخت کند.
نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری- 
مطابق  که  است  کلیدی  ازاین جهت  کارفرمایی 
خدمات  از  بسیاری  نیز  مدنی  قانون  تأیید  مورد  عقود 
انسانی میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی  نیروی 
خریدوفروش می شوند؛ خدماتی که بسیاری از آنها را 
مورد  نیز  کار  قراردادهای  چارچوب  در  بتوان  شاید 

معامله قرارداد.
مواد  در  قانون گذار  سوی  از  که  اختیاراتی  به موجب 
۱۹۰ و ۴۶۷ قانون مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
پیش بینی شده است می توان خدمت انسانی را با رعایت 
چهار شرط قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین 
بودن موضوع معامله و مشروعیت معامله اجاره کرد و 
این در حالی است که می توان بسیاری از این خدمات 

را در چارچوب قانون کار نیز عرضه کرد.
در  نمی توان  که  هستند  خدماتی  مشاغل  از  بسیاری 
اصل کارگر بودن صاحبان آنها تردید کرد؛ اما چون 
قرار می گیرند  مورداستفاده  پراکنده  و  به صورت خرد 
در عمل عرضه آنها نه در چارچوب قرارداد و قانون 
قانون  تأیید  مورد  قراردادهای  چارچوب  در  که  کار 

مدنی انجام می شود. 
مثاًل یک نظافتچی، نقاش، بنا یا لوله کش و برق کار اگر 
درازا عقد قرارداد کاربری یک شرکت خدمتی را انجام 
دهد ازنظر حقوقی کارگر تلقی می شود؛ اما همین فرد 
همین کار را برای مشتریان خانگی انجام دهد معمواًل 

توافق آنها قرارداد کار محسوب نمی شود.
شاید یکی از خألهای قانون کار این باشد که نمی توان 
به موجب آن همه کسانی را که خدمت خود را عرضه 
باوجودآنکه  درواقع  کرد،  قلمداد  کارگر  می کنند 
مزدی،  ساعت  انجام  بر  را  کار  مبنای  قانون  همین 
با  اما  است؛  کرده  تعیین  مزدی  روز  و  کارمزدی 
قانون   ۱۹۱ و   ۱۸۹ مواد  در  که  احتمالی  معافیت های 
کاربری کارگران کارگاه های کوچک و خانوادگی و 
کشاورزی پیش بینی شده است عماًل جمعیت بالقوه ای 
حرفه  داشتن  باوجود  که  دارد  وجود  کار  نیروی  از 

کارگری نتوان ازنظر حقوقی به آنها کارگر گفت. 
خدمات  عرضه کنندگان  از  گروه  این  اینجاست  در 
نیروی انسانی کاالی خود را به موجب شرایطی که در 

قانون مدنی پیش بینی شده است عرضه می کنند.
نقش قرارداد کار در اثبات رابطه کاری

می توان نتیجه گرفت که رابطه کارگری-کارفرمایی را 
می توان با استفاده از قرارداد کار ثابت کرد، اما اینکه 
قرارداد دقیقًا به چه چیزی اطالق می شود، باید به قانون 

کار مراجعه کرد.
در ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ که درواقع تکرار واژه به 
واژه ماده ۳۰ قانون کار مصوب سال ۳۷ است؛ قرارداد 
این طور تعریف  شده است: )قرارداد کار عبارت  کار 
آن  به موجب  که  شفاهی  یا  کتبی  قراردادی  از  است 
کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت 
موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.(

چندان دور از انتظار نیست که اثبات رابطه کارگری- 
زمانی  دیگری  شرایط  هر  اثبات  مانند  کارفرمایی 
دو  هر  یا  می شود که یک  و ضرورت  نیاز  به  تبدیل 
یا کارفرما نسبت  مقام کارگر  قرارداد کار در  طرف 
به  چون  و  می کنند  پیدا  جدیدی  ادعای  یکدیگر  به 
توافق نمی رسند ناگزیر برای حل اختالف راهی مراجع 

قضایی می شوند.
کار  قرارداد  که  مواردی  در  است  روشن  روز  مانند 
آن  ارائه  با  می توان  باشد  شده  منعقد  کتبی  به صورت 
آن  دنبال  به  و  ثابت  را  کارگری-کارفرمایی  رابطه 
صحت ادعای طرفین را بررسی کرد؛ اما پرسش اصلی 
شفاهی  به صورت  قرارداد  که  مواردی  در  است  این 
کار  قرارداد  کتبی  نسخه  صحت  در  یا  و  منعقدشده 

تردید وجود داشته باشد چه باید کرد؟
در ماده ۹ قانون کار از مشروعیت موردقرارداد، معین 
بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی 
به عنوان شرایط  انجام کار  یا  اموال  طرفین در تصرف 
الزامی یک قرارداد کار صحیح نامبرده شده است؛ اما 
به صورت  قانون گذار  ماده قانونی  تبصره همین  تنها  در 
پیش فرض اصل بر صحت قرارداد کار قرار داده است.
با این پیش شرط طرف مدعی قرارداد که بیشتر مواقع 
کارگر است می تواند با مراجعه به محاکم تشخیص و 
معتبر  مستندات  همراه  به  را  ادعای خود  اختالف  حل 
کلیه  صحت  بر  اصل  که  است  درست  کند؛  مطرح 
قراردادها بنا شده است اما نباید فراموش کرد که مطابق 
اصل حقوقی اباهه این طرف مدعی است که باید با ارائه 

مستندات معتبر ادعای خود را ثابت کند.
شاید به همین منظور است که قانون گذار در ماده ۱۰ 
قانون کار پس از مشخص کردن اجزا اصلی هر قرارداد 
قراردادهای  تمامی  که  است  کرده  تأکید  کتبی  کار 
کار،  اداره  میان  و  تنظیم  نسخه  چهار  در  باید  کتبی 
کارفرما، کارگر و تشکل صنفی کارگری تقسیم شوند 
تشخیص  هیئت های  آمد  پیش  ادعایی  روزی  اگر  تا 
از  را  مطرح شده  ادعای  بتوانند صحت  اختالف  حل  و 

طریق بررسی قرارداد معلوم کنند.
بنابر اصل حقوقی تبرع، به صورت پیش فرض انجام هیچ 
خدمت یا کاری نمی توان به رایگان بوده باشد بنابراین 
در  شدن  مطرح  قابلیت  قرارداد،  طرفین  دعوای  اگر 
هیئت های تشخیص و حل اختالف را داشته باشد ولو 
قرارداد شفاهی بوده و یا نسخه کتبی آن به هر دلیلی 
اظهارات  طریق  از  می توان  درنهایت  باشد  موردتردید 
یا  و  کارگاه  اسناد  بررسی  شهود،  گفته های  طرفین، 
بازدید از محل انجام کار صحت قرارداد را ثابت کرد.

اما درنهایت در مواردی مانند انجام خدمات خرد شاید 
نتوان وجود رابطه کارگری-کارفرمایی را ثابت کرد. 

هر ادعایی که طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر داشته 
چارچوب  در  و  عمومی  دادگاه های  طریق  از  باشند 

مقررات قانون مدنی پیگیری خواهد شد.
قرارداد کار و مشاغل موقت

می توان موضوع یکی از تبصره هایی که در سال ۶۹ در 
ماده ۷ قانون ذکر شد را باعث دعوای حقوقی دانست 
که درنهایت به قانونی قلمداد شدن قراردادهای موقت 

کار منجر شد.
کار  قرارداد  تعریف  از  پس  کار،  قانون   ۷ ماده  در 
است؛  شده  پیش بینی  قانون گذار  سوی  از  تبصره  دو 
است  مکلف  کار  وزارت  نخست  تبصره  به موجب 
حداکثر مدت زمانی الزم برای انجام مشاغلی که ماهیت 
موقت و غیرمستمر دارند را برای تصویب هیئت وزیران 
تهیه کند؛ اما در تبصره دوم که باید آن را منشأ این 
اختالف حقوق دانست آمده است: چنانچه در مشاغلی 
که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد مدتی در قرارداد ذکر 

نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
بازخوانی پرونده قانون کار نشان می دهد که موضوع 
تبصره دوم ماده ۷ قانون کار را نمی توان به تنهایی دلیل 
این اختالف نامید؛ درواقع دائمی بودن استخدام کارگر 
زمانی در جریان تصویب قانون کار به منشأ حساسیت 
تبدیل شده است که قانون گذار در ماده ۲۷ همین قانون 
شرایط سخت گیرانه ای را برای اخراج کارگر پیش بینی 

می کند.
به  قادر  زمانی  کارفرما  کار،  قانون   ۲۷ ماده  به موجب 
صنفی  تشکل  که  بود  خواهد  خاطی  کارگر  اخراج 
کارگری موافقت خود را با اخراج کارگر خاطی اعالم 

کرده باشد.
عدالت  دیوان  رأی  با  که   ۷۰ دهه  نخست  نیمه  از  اما 
به  مستمر  مشاغل  در  موقت  کارگران  استخدام  اداری 
رویه ای قانونی تبدیل شد، استخدام کارگران در مشاغل 
مستمر و دائم به یک امر عادی تبدیل شد به طوری که 
دیگر حتی شرایط ماده ۲۷ قانون کار نیز نمی توان روند 

اخراج کارگران را کند.
مشاغل آزمایشی

صرف نظر از دعوای حقوقی که از زمان تصویب قانون 
رابطه کارگری-کارفرمایی  فسخ  کاربر سر چگونگی 
به وجود آمده است؛ قانون گذار در ماده ۱۱ قانون کار 
را داده است  اختیار  این  به طرفین کارگر و کارفرما 
که در زمان عقد نخستین قرارداد کار، مدتی را به عنوان 

دوره آزمایشی معین کنند.
همین  در  که  کار  آزمایشی  دوره  گنجاندن  از  هدف 
و  ساده  کارگران  برای  آن  مدت  حداکثر  ماده قانونی 
نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و متخصص 
سه ماه در نظر گرفت شده است، این است هریک از 
رابطه همکاری  از سنجش  بتوانند پس  قرارداد  طرفین 
خود  همکاری  رابطه  فسخ  یا  ادامه  درخصوص  بتوانند 

تصمیم گیری کنند.
حدود  تا  آزمایشی  دوره  درباره  تصمیم گیری  هرچند 
زیادی به شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار بستگی 
کارفرما  چنانچه  ماده قانونی  همین  به موجب  اما  دارد 
بخواهد در دوره آزمایشی رابطه کاری را فسخ کند باید 
تمامی حقوق مربوط به دوره آزمایش را تمام و کمال 
پرداخت کند و در مقابل چنانچه تصمیم به فسخ رابطه 
آزمایشی از سوی کارگر مطرح  شده باشد تنها دستمزد 

مربوط به ایام انجام کار را دریافت خواهد کرد.
در  نیست؛  جداگانه  و  منفک  قرارداد  آزمایش  دوره 
صورت توافق کارگر و کارفرما این دوره مقطعی معین 
از همان قراردادی است که به امضا کارگر و کارفرما 

رسیده است.
قراردادهایی  و  مشاغل  مختص  تنها  آزمایشی  کار 
می شود که دارای ماهیت دائم هستند و در کارها موقت 
از طرفین  هیچ کدام  برای  آزمایش  دوره  تعیین  امکان 

پیش بینی نشده است.
اخذ چک و قراردادهای سفید امضا

 ۱۰ ماده  در  قانون گذار  توسط  که  شرایطی  باوجود 
پیش بینی  کار  کتبی  قراردادهای  عقد  کاربری  قانون 
شده است؛ اما کم نیستند کارگرانی که گفته می شود 
قراردادهای کار آنها سفید امضاست؛ در توضیح سفید 
 ۱۰ ماده  به موجب  گفت  باید  قراردادهای  بودن  امضا 
مشخصات  بر  عالوه  کار  قرارداد  یک  در  کار  قانون 
دیگری  مشخصات  وجود  کارفرما  و  کارگر  فردی 
همچون نوع کار، مبنای مزد، ساعات کار، محل انجام 
و  ضروری  قرارداد  اعتبار  مدت  و  عقد  تاریخ  کار، 
الزامی است؛ اما هستند کارفرمایانی که ممکن است در 
قرارداد مکتوب جای یکی یا تمامی این مشخصات را 
خالی گذاشته باشند؛ چندان دور از ذهن نیست که این 
کارفرمایان تمامی نسخ های تنظیم  شده از هر قرارداد را 
نزد خود نگهداری می کنند تا در صورت بروز هرگونه 
اختالف با کارگر بتوانند با پر کردن قسمت های خالی 
حل  و  تشخیص  محاکم  نتیجه  کار  قرارداد  از  مانده 

اختالف را به نفع خود تغییر دهند.
از  امضا  سفید  سفته  یا  چک  دریافت  این  بر  عالوه 
عقد  در  مشهود  رویه ای  به  اخیر  در چند سال  کارگر 
این  معلوم  قرار  از  است؛  تبدیل  شده  کار  قراردادهای 
اقدام به ظاهر ضمانتی بر حسن انجام کار کارگر است.

اخذ قرارداد سفید امضا موضوعی است که در صورت 
اثبات، شخص یا اشخاص متخلف را به مجازات هایی که 
در قانون کاربری عمل مجرمانه جعل اسناد تعیین شده 
به  بسته  مجازات ها  این  دامنه  البته  می کند.  محکوم 
متغیر  شده  کارگر  حق  در  که  سوء استفاده ای  وسعت 
بر آنکه  تخلف عالوه  قانون عامل چنین  ازنظر  است؛ 
را  کارگران  یا  کارگر  به  وارده  خسارت های  تمامی 
باید به نرخ روز جبران کند می بایست از جنبه عمومی 
نیز مجازات شود و این مجازات بسته به مدت زمان و 

وسعت انجام تخلف متغیر است.
و  چک  دریافت  به  مجاز  تنها  کارفرما  قانونی  ازنظر 
سفته از کارگرانی است که فعالیت آنها با امور مالی 
مربوط می شود تا اگر فعالیت آنها خسارتی را متوجه 
شده  اخذ  سفته  و  چک  طریق  از  بتوان  کرد  کارگاه 
از کارگر  مثاًل کارفرما حق دارد  آن را جبران کرد، 
سفته  و  دارد چک  سروکار  پول  با  که  صندوق داری 
هیچ  او  شغل  که  کارگری  هیچ  اما  بگیرد؛  ضمانت 
ارتباطی با مسائل مالی ندارد مجبور به امضای چک یا 

سفته ضمانت نیست.
و  چک  گرفتن  از  را  کارفرمایان  کار  قانون  اگرچه 
زمان  در  چنانچه کارگری  اما  است؛  نکرده  منع  سفته 
است  تعهدی  چنین  امضا  به  مجبور  کار  قرارداد  عقد 
باید دلیل اخذ چنین ضمانتی را هم در اصل سند و هم 
در اصل قرارداد ذکر کند تا به این راحتی ها نتوان آن 

را نقد کرد.
مشکل اصلی این است که بیشتر کارگرانی که چک 
و سفته امضا می کنند از یکسو از تبعات حقوقی اقدام 
خود بی اطالع هستند و از سوی دیگر بیشتر کارگران 
امضاکننده در زمان بازپس گیری این چک و سفته با 

کارفرمایان خود دچار مشکل می شوند.
پیمان های دسته جمعی

آغاز  قرارداد  عقد  با  کارگری-کارفرمایی  رابطه 
می شود، قراردادی که مطابق ماده ۸ قانون کار شرایط 
و مزایای تعیین  شده در آن نباید از حداقل های تعیین 
 شده در مقررات این قانون کمتر شود، شاید برای همین 
است که می گویند قانون کار قانون حداقل هاست، اما 
چانه زنی و توافق بر سر ارتقا شرایط و مزایای حداقلی 
موضوعی است که باید آن را فصل هفتم قانون کار که 
مسئله مذاکرات و پیمان های دسته جمعی اختصاص یافته 
که  کارگرانی  فصل  این  اساس  بر  کرد،  دنبال  است 
کارگری  رابطه  کار  قرارداد  عقد  طریق  از  پیش تر 
صنفی  منطقه  کارگاه،  سطح  در  می توانند  است  محرز 
سر  بر  خود  کارفرمایان  یا  کارفرما  با  جغرافیایی  یا 

چگونگی ارتقا شرایط و مزایای کار به توافق برسند.
کارگران  کار  قرارداد  در  است  ممکن  به طورمثال 
حداقل  برمبنای  کارگران  دستمزد  تولیدی  واحد  یک 
همین  اما  شود؛  تعیین  کار  عالی  شورای  دستمزد 
با کارفرمای خود  توافق  از طریق  کارگران می توانند 
مزایایی  آن  در  که  کنند  منعقد  را  دسته جمعی  پیمان 
کار  عالی  شورای  در  تعیین  شده  حداقل های  از  بیش 

مقرر شود.
دسته جمعی  پیمان های  تأیید  به  موظف  کار  ادارات 
پیمان ها  این  که  الگویی  نقش  به  توجه  با  اما  هستند 
و  کارگران  کار  روابط  تنظیم  در  است  ممکن 
کارفرمایان منطقه داشته باشد، ادارات کار هر پیمانی 
را تأیید نمی کنند، به عنوان مثال ممکن است در منطقه 
فعالیت  نساجی  حوزه  در  آن  کارگاه های  بیشتر  که 
اگر  شود،  دایر  پتروشیمی  کارگاه  یک  باشند،  داشته 
شرایط اقتصادی عمومی طوری باشد که به غیر بنگاه 
پتروشیمی وضع سایر بنگاه های نساجی نامناسب باشد، 
طبیعی است که پیمان دسته جمعی کارخانه پتروشیمی 
به لحاظ روانی بر روند فعالیت واحدهای نساجی تأثیر 
بگذارد در این شرایط معمواًل ادارات کار در تأیید مفاد 

پیمان بسیار احتیاط می کنند.

خیران و نیک اندیشان زیر نظر اداره کل بهزیستی فارس به صورت خودجوش اقدام به ثبت 
مؤسسه ای حمایتی برای پشتیبانی از خدمت رسانی بیشتر به توان خواهان کردند.

معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی فارس گفت: 
سازمان بهزیستی کشور 6 سال پیش طرح خیرین به عنوان حامی معلولین را آغاز کرد و این 
باید مؤسسه  ابالغ شد که بر اساس آن بهزیستی هر استان  طرح به صورت دستورالعمل ملی 

خیریه ای را ثبت می کرد؛ اما 16 استان بیشتر وارد عمل نشدند و ابتر ماند. 
محمدرضا هوشیار در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: این طرح در استان فارس آسیب شناسی شد 
با همت خیران و نیک اندیشان بهزیستی که  و 2 سال پیش به صورت خودجوش موسسه ای 

بیشترشان در کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند، آغاز شد. 
معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی فارس ادامه 
داد: این طرح بدون هیچ دستورالعملی و تنها با تمایل قلبی افراد صورت پذیرفت که امروز 
همه شهرستان ها شورای مشورتی تشکیل داده اند و این مؤسسه استانی تا آخر تیرماه 97 به 
ثبت خواهد رسید و با به سرانجام رسیدن این موضوع بسیاری از مشکالت خودبه خود در سطح 

استان حل می شود. 
هوشیار اضافه کرد: شعار بهزیستی در موضوع جلب کمک های مردمی این است که اکرام 

گروه هدف مقدم بر اطعام آن است. 
اعتبار بهزیستی اعتماد مردم است

وی بیان داشت: اعتبار بهزیستی به اطمینانی است که مردم به این سازمان دارند و بعدازآن، 
می گذارند،  میان  در  ما  با  را  خود  مشکالت  افراد  این که  می کنند.  ما  درباره  که  قضاوتی 
نیز بسیار عالی رصد، پردازش  نشان دهنده این است که اطمینان متقابل وجود دارد و مردم 

و نتیجه گیری می کنند و بر این اساس، بهترین قضاوت کنندگان عملکرد سازمان ها هستند. 
هوشیار گفت: موضوع اصلی در بحث خیر جمعی، بذل مال نیست بلکه ایجاد پویشی اجتماعی 
و  متخصص  پزشکان  ظرفیت های  از  کشور  پزشکی  قطب  به منزله  فارس  مثال،  برای  است 
جراحان به نام برای پیشگیری و درمان افراد توان خواه بهره می گیرد. وی ادامه داد: کسانی 
که حتی حاضر به دریافت هزینه نیستند و تاکنون حاضر به شرکت در جلسات قدردانی نیز 

نشده اند و به صورت گمنام فعالیت می کنند.
وی همچنین اعالم کرد: با آغاز هفته بهزیستی )25 تا 31 تیرماه( 60 پروژه در زمینه های 
ثمر  به  خیران  را  پروژه ها  این  عمرانی  هزینه های  عمده  قسمت  و  می شود  افتتاح  مختلف 

رسانده اند.
سید مرتضی موسوی مدیرکل بهزیستی فارس هم اعالم کرد: 380 مؤسسه خیریه با نظارت 
تخلفی  این زمینه هیچ گونه  تاکنون در  فعالیت می کنند و  فارس  استان  بهزیستی در  سازمان 

صورت نگرفته است؛ اما به محض مشاهده تخلف رسیدگی می کنیم. 
سه هزار خیر با بهزیستی همکاری می کنند

موسوی راهبرد بهزیستی را در مبحث مشارکت خیران روش غیرمستقیم عنوان کرد و گفت: 
سه هزار خیراندیش به واسطه این مؤسسات با بهزیستی همکاری می کنند و جمع آوری مستقیم 

کمک های مالی در زمره فعالیت های بهزیستی نیست.
وی بابیان اینکه مراکز خیریه بهزیستی اعتمادسازی بسیار خوبی را در جامعه ایجاد کرده اند، 
اضافه کرد: بر اساس پیمایشی اجتماعی که در سال 1395 در کشور صورت گرفت، مردم 
این موضوع  بهزیستی داشته اند و  به سازمان  به هالل احمر و دوم  را نخست  اعتماد  بیشترین 

دستاوردی مهم و بزرگ ترین سرمایه سازمان به شمار می رود. 
که  است  فعالیت هایی  زمره  در  بهزیستی  فعالیت های  کرد:  بیان  فارس  بهزیستی  مدیرکل 
کودکان  سالمندان،  معلوالن،  از  نگهداری  مثاًل  برآیند.  آن  عهده  از  نمی توانند  خانواده ها 
بی سرپرست یا معتادان کارتن خوابی که توسط سازمان نگهداری می شود، از توان جامعه خارج 

است. 
موسوی توجه به خیر جمعی را از راهبردهای مهم بهزیستی برشمرد و گفت: بهزیستی در پی 
تحقق شعار هر شهروند یک خیر است و بر این اساس ایجاد نشاط و حس مسئولیت اجتماعی 

را در کنار اهدای کمک های مادی در دستور کار دارد.
وی بیان داشت: گسترش این تفکر که با اهدای کمک به دیگران، برای فردا سرمایه گذاری 

می کنیم از اهداف مهم این سازمان در جلب حمایت های مردمی است.
این مقام مسئول یکی از شاخص های برجسته سازمان بهزیستی را برون سپاری خدمات دانست 
و ابراز داشت: همه خدمات سازمان، حتی خدمات بخش های حاکمیتی به واسطه ایجاد اعتماد 
به مؤسسات خیریه، سازمان های مردم نهاد و هیئت امنا واگذار شده است که صرفه جویی در 

هزینه ها را به همراه داشته است.
مدیرکل بهزیستی فارس ادامه داد: 50 درصد قیمت تمام  شده هر خدمتی را یارانه می دهیم و 50 
درصد دیگر را مؤسسات به واسطه کمک خیران تأمین می کنند و قدرت نظارت ما افزایش یافته 

و موفق به کیفی سازی خدمات بهزیستی شده ایم.
سازمان بهزیستی کشور از ادغام 16 سازمان خیریه و حمایتی به موجب الیحه قانونی بیست و 

چهارم تیر 1359 تشکیل شد.

نیک اندیشان بهزیستی فارس آستین همت باال زدند

قرارداد کار ، محاسن و معایب آن
دژبخش، مدیر موسسه مشاوره شغلی و کاریابی هستی


