کنگره  91اتحادیه سراسری
کنگره حمایت از بازنشستگان
 52و  52آپریل  – 5192شوده
کنگره  91اتحادیه سراسری در روزهای  52و  52آپریل  5192در شهر شوده .درمحل
First Hotelبرگزار گردید.
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جلسه رأس ساعت  92روز شنبه  52آپریل آغاز به کار نمود .نمایندگان حاضردرجلسه هیئت رئیسه
کنگره را به اسامی زیر انتخاب کردند :
 بیژن شفیعی  :رئیس  ،شریف دادوند  :معاون و شهمینه سرفراز :ناظر
 پیرامون تصحیح یا تکمیل دستور جلسه پیشنهادی بحث آغاز شد و بعد از چند پیشنهاد دستور
جلسه کنگره  91به تصویب رسید.
در ابتدای جلسه کنگره ازطرف امور تشکیالت اعالم شد که تا این ساعت  44نماینده اعتبارنامه خود
را به تدارکات کنگره تحویل داده اند.
توافق شد که برای بررسی عملکرد هیئت مدیره از روی دفتر گزارش ها مسئولین جلوی تریبون قرار
بگیرند و به سواالت نمایندگان پاسخ دهند .
در نتیجه دفتر گزارش های کنگره  91در بین نمایندگان توزیع گردید .
شاپور حاجی نژاد مسئول هیئت مدیره در پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشامد گوئی به
نمایندگان پیرامون محورهای اصلی فعالیت های دوره قبل یعنی سال  5194برای نمایندگان سخن
گفت .ایشان یادآور شد در دفتر مرکزی  4نفر مشغول به کار هستند ،سایت اتحادیه سراسری اگرچه
آماده نیست ولی گام های بزرگی برداشته است .هیئت مدیره در دوره قبل  4جلسه داشته است.
امورمالی عمدتا تحت نظارت مسئول هیئت مدیره بوده است و ازاین بابت به مشکالت قبلی سرو
سامانی داده شده است.
در نوبت بعد اصغر نصرتی دبیر اجرائی پشت تریبون قرار گرفت و یادآور شد که حدود  2صفحه
گزارش امور اجرائی در دفتر گزارش ها بطور مختصر و مفید قید شده است که شامل تماس با انجمن
های عضو ،بهبود وضع سایت اتحادیه سراسری ،تدارک چند برنامه فرهنگی ،شرکت درجلسات
سیوس وآ ب اف و فولک سام ،تدوین تقاضای بودجه از سازمان جوانان سوئد و  .....است .برای هر
مورد یاد شده در دفتر گزارش ها هفته ها کار شده است تا بتوانیم بار اتحادیه سراسری را به پیش
ببریم ولی در مورد همکاری انجمن های عضو در چند مورد از جمله دادن حق عضویت و ارسال
گزارش فعالیت ها انتقاد نمود.
در بخش بعد برای ارائه گزارش مالی برگ های باالنس و رسولتات بین نمایندگان توزیع شد و شاپور
حاجی نژاد به سئواالت نمایندگان در امور مالی اتحادیه سراسری پاسخ داد .چند سئوال بحث انگیز در
مورد کمک مالی به چند انجمن و برنامه تجلیل از عبدالکریم الهیجی مطرح گردید.
در ساعت  17/01تنفس اعالم گردید.
پس از تنفس بازرسان در پشت تریبون قرار گرفتند .خانم ها آیدا مهرانی و صدیقه یوسفی و آقای
یحیائی گزارش خود را بطور کتبی در جلسه قرائت نمودند و اعالم کردند که با بررسی اسناد اتحادیه
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سراسری و حضور در جلسات هیئت مدیره خوشبختانه خالفی مشاهده نشده است و کلیه اقدامات دقیقا
قانونی و بر مبنای مصوبات اتحایه سراسری بوده است.
 پس از گزارش هیئت بازرسان عمال از هیئت مدیره قبل سلب مسئولیت شد.
فصل بعدی دستور جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکالت اتحادیه سراسری اختصاص
دارد .نمایندگان برای اظهار نظر ثبت نام نمودند.
نیما هاتفی در رابطه با نحوه عملکرد هیئت مدیره بویژه مسئول هیئت مدیره انتقاداتی را مطرح ساخت
در ضمن لزوم رسیدگی به واحد استکهلم سخن گفت و یادآور شد که از کتابخانه اهدائی ایشان به
اتحایه سراسری به درستی استفاده نشده است .ایشان انتظار دارد که مسئولین اتحایه سراسری بیش از
آنچه که انجام داده اند مثمر ثمر باشند.
مسعود ارفاقی به نحوه کار اتحادیه سراسری با تئاتر سراسری سوئد انتقاد دارد وپیشنهاد می کند که
برای هر یک از کمیته های اتحایه سراسری در کنگره بودجه ای هر چند کم تعیین شود.
طهمورث یاسمی بر این عقیده است که ارزیابی افراد از توان اتحادیه سراسری متفاوت است در نتیجه
انتظارات متفاوتی هم مطرح می شود .ساختار اتحادیه سراسری هم از جانب افراد گاه دگرگون می
شود و موجب برداشت های نادرست می گردد .وجود اتحایه سراسری در کل ضروری است و باید
در حفظ آن کوشید در ضمن باید حدود وظائف و امکانات نیز دقیق شود.
امیر جواهری در تائید سخنان طهمورث یاسمی یادآور شد بدون بلند پروازی یک یا دو مورد مهم را
می باید در دستور کار قرار دهیم و با همه توان برای آن بکوشیم .یکی از موارد مهم برای جامعه
ایرانیان در سوئد در حال حاضر مسئله بازنشستگی افراد است .این امر را می توان در سال پیش رو
پیگیری نمود و پیشنهاد می کنم نام این کنگره را ( کنگره حمایت از بازنشستگان ) تعیین نمائیم.
بیژن شفیعی در تائید پیشنهادهای امیر جواهری به نقش سایر سازمان های مهاجرین که آنان نیز با
مشکالت بازنشستگی روبرو هستند اشاره نمود وی یادآور شد که بیمه فولکسام در این رابطه گام های
موثری برداشته است و می تواند در سال جاری با ما همکاری کند.
صرف شام
ایمیل خانم افسانه حسینی در مورد نارضایتی از اتحایه سراسری در جلسه کنگره قرائت شد.
محمد جعفری پیرامون واحد گوتنبرگ سخن گفت و در مورد ضرورت اقدام به موقع کمیته انتخابات
تاکید نمود.
رحیم استخری خواستار ریشه یابی مشکالت موجود در استان استکهلم شد و پیشنهاد نمود هیئت مدیره
جدید در این رابطه اقدام نماید.
امیر صدیقی کارمند دفتر مرکزی در مورد کاستی های دفتر مرکزی توضیحاتی ارائه داد و اعالم
نمود که تنها امور تکنیکی سایت به عهده ایشان بوده است و کار سر دبیری و تعیین مطالب را دبیر
اجرائی به عهده داشته است.
جلسه روز اول کنگره در ساعت  21/01پایان یافت.
جلسه روز دوم کنگره  91در ساعت  9/01آغاز به کار نمود.
در ابتدا امیر جواهری پیشنهادی را در جهت ارائه یک نامه سر گشاده در حمایت از جامعه معلمان
ایران بصورت کتبی به کنگره ارائه نمود .در ضمن پس از بحث و تبادل نظر مبلغ ده هزار کرون
از بین نمایندگان حاضر در کنگره جهت یاری به خانواده زندانیان سیاسی در ایران جمع آوری
گردید.
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 قرار شد نامه سر گشاده برای کانون معلمان سوئد ،دولت سوئد و سازمان عفو بین الملل
ارسال شود.این نامه را انجمن های حاضر در کنگره  91امضاء نمودند.
تعیین نام کنگره مورد بحث قرار گرفت .پیشنهادات مختلفی مطرح شد.
 نام کنگره ( 91کنگره حمایت از بازنشستگان ) تصویب شد.
پیشنهاد شد جهت حمایت فعال از باز نشستگان مهاجر در سوئد بیانیه ای فراهم شود .تالش شود که
این بیانیه مورد تأیید سایر ریکس فوربوندها قرار گیرد.سپس برای دولت فرستاده شود .انتخاب یک
کمیته ویژه پیگیری امر بازنشستگان نیز در جلسه مطرح گردید.در عین حال همکاری با بیمه
فولکسام که قدم های موثری در رابطه با بازنشستگان برداشته است یادآوری گردید.
 پیشنهاد فوق به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
 گروه کار برای پیگیری مسئله بازنشستگی عبارتند از :طهمورث یاسمی – امیر جواهری –
محمد جعفری – آسیه رئیسی – بیژن شفیعی .
صرف نهار
پس از صرف نهار اسامی کاندیداهای هیئت مدیره ،بازرسان و کمیته انتخابات بر روی تابلو نوشته
شد و کاندیداها به نوبت پشت تریبون قرار گرفتند و خود را معرفی کردند.
در پی یک رأی گیری کتبی افراد زیر برای هیئت مدیره ،بازرسان و کمیته انتخابات برگزیده شدند:
 اعضای هیئت مدیره  :طهمورث یاسمی  -مالمو ،غالم حاجی نژاد  -لینشوپینگ ،آیدا مهرانی
 امئو ،علی یعقوب وند  -گوتنبرگ ،رامین رحمی  -گوتنبرگ ،جاسم یوسفی  -مالمو ،محمدسلیمانی  -استکهلم ،نیما هاتفی  -استکهلم ،سارا صیادان – گوتنبرگ.
 عضو جانشین  :منیژه محمدزاده  -گوتنبرگ ،مسعود ارفاقی – سوندسوال.
 بازرسان  :حسین یحیائی  -گوتنبرگ ،شریف دادوند  -مالمو ،صدیقه یوسفی  -مالمو
 کمیته تدارک انتخابات  :آذر قنبری  -شوده ،محمد جعفری  -گوتنبرگ ،هما کهربائی –
استکهلم
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شهمینه سرفراز

