سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد

دکتر نوربخش در جلسه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کرمان:

سهجانبهگرایی ،شاکله تامیناجتماعی است
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هفته
تامیناجتماعی
گرامی باد

سال بیستم  17تیر  97شماره 958

16صفحه

نشریه داخلی سازمان تامین اجتماعی

هفتهنامه

وزیر ارتباطات پس از بازدید از اتوماسیون فراگیر سازمان تامیناجتماعی:

به اجرای دولت الکترونیک
امیدوارترشدم

سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:
دولت الکترونیک همان سیاست راهبردی کاهش
مراجعات حضوری است و سازمان تامیناجتماعی از
وزیر ارتباطات نمره قبولی گرفت
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پیام دکتر نوربخش
به مناسبت هفته تامیناجتماعی

آسایش و رفاه
حقی همگانی است

در آستانه هفته تامیناجتماعی ،مدیرعامل سازمان در پیامی
ضمن تشــریح خدمات و فعالیتهای سازمان ،هفته تامین
اجتماعی را به همکاران و شرکای اجتماعی سازمان تبریک
گفت .متن پیام دکتر سیدتقی نوربخش به این شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
در سالی که با توجه به شرایط کالن اقتصادی و اجتماعی کشور
و اهمیت دوچندان ترویج فرهنگ کار و تالش و اســتفاده از
تولیدات باکیفیت داخلی برای رونق بخشیدن هرچه بیشتر به
اقتصاد ملی ،از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت
از کاالی ایرانی نامگذاری شده است ،گرامیداشت هفتهای به
عنوان هفته تامیناجتماعی ،فرصتی ارزشمند برای یادآوری
دوباره ضرورت تقویت هرچه بیشتر و کارآمدسازی حمایتهای

اجتماعی از ســربازان و تالشگران اصلی حوزه تولید و انگیزه
بخشیدن به کارآفرینان و کارگران برای استمرار تالش در مسیر
خودکفایی و بالندگی اقتصاد ملی است .اینجانب فرا رسیدن
هفته تامیناجتماعی –  19تا  25تیرماه – و  25تیر ماه را که روز
تامیناجتماعی نامیده شده است ،به محضر ملت بزرگ ایران
بهویژه بیمهشدگان تحتپوشش ســازمان تامیناجتماعی،
بازنشستگان و مســتمریبگیران از این سازمان و نیز جامعه
شریف کارآفرینان و کارفرمایان کشورمان ،صمیمانه تبریک
و تهنیــت میگویم.نامگذاری یک روز در هر ســال به نام روز
تامیناجتماعی ،ناشی از اهمیت کارکرد نظام تامیناجتماعی
در عمق بخشیدن هرچه بیشــتر به امنیتاجتماعی جامعه
و تالشــی برای جلــب توجه افکار عمومــی و نیز جلب توجه

تصمیمســازان و تصمیمگیران کالن کشور به توانمندیها و
در عین حال چالشها و مشکالت حوزه بیمههای اجتماعی
و بازنشســتگی بهعنوان مهمترین بخش از نظام جامع رفاه و
تامیناجتماعی کشور است .در سال جاری با توجه به تحوالت
بینالمللــی اخیر و خروج یکجانبه آمریــکا از معاهده برجام
و تحــرکات عنادورزانه ،یکجانبه و ســلطهگرانه آمریکا برای
برقراری دوباره تحریمهای غیرانسانی و غیرقانونی علیه ملت
ایران ،همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش
فرمودند ،راه مقابله با این دشمنیها ،بارورسازی اقتصاد ملی
بــا تکیه بر توان داخلی و اهمیــت دادن همگان به حمایت از
کاالهای باکیفیت داخلی است.
ادامه در صفحه 8
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مهندس آذری جهرمی :سازمان
تامیناجتماعی به کسبوکارهای نوپا
میدان داده است که هم موجب اشتغال
میشود و هم مردم و حاکمیت از آن سود
میبرند

