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بازدید جهرمی از خدمات
الکترونیکیتامیناجتماعی
در نمایشگاه تلکام
در اولین روز بازگشــایی نمایشــگاه تلکام 2018
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در ســالن شــرکت خدمــات ارتباطی
شــرکت رایتــل و فضــای اختصاصی ســازمان
تامیناجتماعی از خدمات و دســتاوردهای نوین
بازدید کرد.
بــه گــزارش تامین ،در این نمایشــگاه ســازمان
تامیناجتماعی خدمات مبتنی بر موبایل از طریق
کانالهــای مختلف ازجمله موبایل اپلیکشــن و
 USSDرا ارائه کرده است.
ارائه آخرین وضعیت حقوق و دستمزد ،نوبتدهی
مراکــز بیمهای و درمانی ،پرداخــت حق بیمه از
جمله دیگر خدمات مهم ارائه شــده به مخاطبان
در این نمایشگاه است.
همچنیــن این ســازمان با بهرهگیــری از آخرین
تکنولوژیهــای هــوش مصنوعــی و یادگیری
ماشــین ،دستیار شخصی هوشــمند تامین (آوا)
را کــه پاســخگوی نیازمندیهــای کاربــران در
زمینههــای بیمــهای و درمانی اســت ،رونمایی
کرد و به زودی نســخه اولیه این محصول منتشر
خواهد شد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص
افزایش اخیــر تعرفــه اپراتورها گفــت :افزایش
صورت گرفته در چهارچوب تعرفه تعیین شده برای
اپراتورهای تلفن همراه بوده اســت .با این وجود
اپراتور ســوم در برابر این افزایش تعرفه مقاومت
کرده اســت.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
در ادامه با حضور در غرفه رایتل( از شــرکتهای
وابســته به ســازمان تامیناجتماعــی) از آخرین
خدمات ،طرحها و سرویسهای رایتل بازدید کرد.
وی در این بازدید از آخرین دستاوردهای رایتل با
بهرهگیری از هوش مصنوعی در راهاندازی شهر
هوشــمند ،خانه هوشمند و سایر تالشهای این
اپراتور بازدید و قابلیتهای آن را بررسی کرد.
وی همچنین خواســتار پیشــرفت سریعتر طرح
حــذف دفترچه تامیناجتماعــی و جایگزینی آن
با ســیمکارت شــد و همچنین بر هوشمندسازی
خدمات تامیناجتماعی تاکید کرد.
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پیام تسلیت مدیرعامل و
اعضای هیات مدیره
به قائم مقام مدیرعامل
مدیرعامل،رئیـس ،نایـب رئیـس و اعضـای
هیـات مدیـره و معاونـان سـازمان در پیامهـای
جدگانـهای درگذشـت پـدر دکتر رضا راعـی قائم
مقـام مدیرعامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی را
تسـلیت گفتنـد .در ایـن پیامهـا آمـده اسـت:
انالله و اناالیه راجعون
جناب آقای دکتر راعی
قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت پدرگرامـی
را بـه جنابعالـی و خانـواده محتـرم تسـلیت
عـرض میکنیـم و ازخداونـد منـان بـرای آن
مرحـوم غفـران و رحمـت واسـعه الهـی و بـرای
بازمانـدگان صبـرو بردبـاری خواسـتاریم.

سختی کار
واحد اجراییات
و بازنگری
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کنیم
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دکتر نوربخش در جلسه شورای ملی سالمندان:

ارتقای امنیت مالی سالمندان ،هدف راهبردی ما است

مدیرعامـل سـازمان تأمیناجتماعـی در
جلسـه شـورای ملـی سـالمندان گفـت :بخـش
قابـل توجهـی از جامعـه سـالمندان کشـور
را بازنشسـتگان تأمیناجتماعـی تشـکیل
میدهنـد ،امـا بـا توجـه بـه تصویـب قوانیـن
مختلـف و بازنشسـتگیهای پیـش از موعد ،در
حـال حاضـر ورود بـه دوران بازنشسـتگی بـرای
بخـش قابـل توجهـی از بازنشسـتگان تحـت
پوشـش ایـن سـازمان همزمـان بـا سـالمندی
نیسـت و تعـداد زیـادی از بازنشسـتگان
تأمیناجتماعـی بیـن  40تـا  50سـاله هسـتند.
بـه گـزارش خبرنگارتامیـن ،دکتـر سـیدتقی
نوربخـش اظهـار داشـت :بـر اسـاس قوانیـن

جـاری پرداخـت مسـتمری ماهیانـه ،تأمیـن
درمـان و سـایر خدمـات از سـوی سـازمان
تأمیناجتماعـی بـه بازنشسـتگان ارائـه و تمامی
ابعـاد زندگـی و معیشـت ایـن عزیـزان تمشـیت
میشـود.
وی افـزود :سـازمان تأمیناجتماعـی بـرای
ارائـه خدمـات به جامعه شـریف بازنشسـتگان و
سـالمندان تحت پوشش دارای برنامه راهبردی
مشـخصی اسـت و آرامش خاطر و حفظ کرامت
ایـن عزیزان دارای اهمیت بسـیار باالیی اسـت.
مدیرعامـل سـازمان در ادامـه بـه تشـریح
اهـداف راهبـردی ایـن سـازمان درخصـوص
خدمترسـانی بـه سـالمندان پرداخـت و گفـت:

ارتقـای سـطح فرهنگـی جامعـه در خصـوص
پدیـده سـالمندی ،بهرهمنـدی از ظرفیـت
سـازمانهای مردمنهـاد و شـرکای اجتماعـی
در راسـتای احیـا و ارتقـای منزلـت سـالمندان و
توانمندسـازی و حفظ و ارتقای سلامت جسمی
و روحی سـالمندان از جملـه اهداف راهبردی ما
اسـت .دکتر نوربخش ادامه داد :ارتقای سرمایه
اجتماعـی و حمایـت اجتماعـی از سـالمندان،
توسـعه زیرسـاختهای مـورد نیـاز بـرای ارائـه
خدمـات بـه سـالمندان و ارتقـای امنیـت مالـی
سـالمندان از دیگـر اهـداف راهبـردی اسـت که
بـا اسـتفاده از تمامـی ظرفیتهـا در سـازمان
تأمیناجتماعـی پیگیـری میشـود.

محمدحسن زدا در شورای مدیران معاونت بیمهای در قزوین:

همه باهم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم

مجموعـه پرتلاش سـازمان ،همـواره تهدیـد
علیـه سـازمان را بـه فرصـت تبدیـل کـرده و در
ایـن مسـیر بایـد بـا تشـویق یکدیگـر فکرهـا را
گسـترش دهیـم و از تجربیـات پیشکسـوتان
سـازمان بهرهمنـد شـویم.
بـه گـزارش خبرنـگار تامیـن ،معـاون بیمـهای
سـازمان تامیناجتماعـی در جلسـه شـورای
مدیـران تامیناجتاعـی معاونت بیمـهای که در
قزویـن برگـزار شـد ،ضمـن بیـان ایـن مطلب از
افزایـش چشـمگیر وصولیهای اسـتان قزوین
بـا ضریـب پشـتیبانی  ،3/ 5تقدیـر کـرد.
محمدحسـن زدا اظهـار امیـدواری کـرد
بـا درج حقالنـاس بـودن امـوال و منابـع
سـازمان و همچنیـن لحـاظ کـردن محاسـبات
بیمـهای سـازمان تامیناجتماعـی ،از منافـع
تامیناجتماعـی دفـاع بـه طـور همهجانبـه
دفـاع و از دسـتاندازی بـه امـوال و سـرمایه
بیمهشـدگان پیشـگیری شـود.
مدیـر کل وصـول حـق بیمـه سـازمان
تامیناجتماعـی نیـز در ادامـه ایـن جلسـه،
ضمـن اشـاره بـه ارائـه خدمـات مطلـوب بـه

عنـوان رسـالت سـازمان تامیناجتماعی گفت:
در شـرایط اقتصـادی امـروز کـه منابع سـازمان
ً
صرفـا از طریـق ارائه حق بیمه تامین میشـود،
عملکـرد  94درصـدی اسـتان صنعتـی قزویـن
نسـبت بـه سـال گذشـته بسـیار حائـز اهمیـت
اسـت و جـای تقدیـر دارد.
مهـرداد قریـب بـه تعامـل دوسـویه بـا مجامـع
کارفرمایـی بـه عنـوان شـرکای اصلی سـازمان
تامیناجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت :حفـظ
حرمـت و رعایـت شـأن کارفرمایان در جلسـات
هیاتهـا و اختصـاص زمانـی مناسـب بـرای
ارائـه مطالـب بـه این قشـر همـواره بایـد مدنظر
قـرار گیـرد.
وی در ادامـه از ارتقـای سـختی کار بازرسـان
شـعب و مراکز اسـتانها به  600درصد خبر داد
و گفـت :سـختی کار واحد اجراییـات و بازنگری
مشـکالت آنهـا در دسـتور کار سـازمان قـرار
دارد تـا بـا نگاهی عادالنه و تخصصی در مسـیر
راهبردهـای سـازمانی حرکـت کنیم.
مدیـر کل امـور کارگزاریهـای سـازمان
تامیناجتماعـی نیـز از اقدامـات انجـام گرفتـه

در  4کارگـزاری و دو شـعبه اقمـاری در اسـتان
قزویـن از مجمـوع  80کارگـزاری کشـوری و
همراهـی مجموعـه مدیریتـی ایـن اسـتان در
واگـذاری امـور محولـه تقدیـر کـرد و گفـت:
افزایـش چهار کارگـزاری در شهرسـتان آبیک،
بوئینزهـرا ،محمدیـه و شـماره  3قزویـن مـد
نظـر بوده و خوشـبختانه اسـتان قزوین از جمله
اسـتانهایی اسـت کـه وارد تمامـی فعالیتهـا
شـده اسـت.
محمد قوامی تهیـه و تنظیم برنامههای نظارتی
دورهای و منظم ،استانداردسـازی کارگزاریها،
فرآیندهای اجرایی برقراری تعامل بیشـتر شعب
و کارگزاریهـا و رعایـت کامـل تمامـی ضوابـط
و مقـررات در واحدهـای اجرایـی و جلوگیـری از
اعمـال سـلیقه و توجه بـه آموزش کاربـران را از
انتظـارات این حوزه برشـمرد.
مدیـر کل تامیناجتماعـی اسـتان قزویـن نیـز
ت شـورای
ضمـن خرسـندی از برگـزاری نشسـ 
مدیـران معاونـت بیمـهای سـازمان در اسـتان
قزویـن اظهار داشـت :با همراهـی و همافزایی
مجموعـه همـکاران و در شـرایطی که  70هزار
خانـوار مسـتمریبگیر بـا ضریـب  3/ 5و تحـت
پوشـش داشـتن  63درصـدی جمعیـت اسـتان
در خدمـت بیمهشـدگان ،مسـتمریبگیران و
کارفرمایـان بودهایـم.
سـیروس نصیـری اظهـار داشـت :بـا پیشـروی
در حـوزه  ITو خدمـات الکترونیکـی ،موفقتـر
از گذشـته در حـوزه ارائـه گزارشهـا در مجامـع
گوناگـون سیاسـی و اقتصـادی وارد شـدهایم
و بـدون کوچکتریـن اتکایـی بـه بودجـه دولـت
همـواره یـار و همـراه دولـت بودهایـم.
وی افـزود :بـا درک حقالنـاس بودن سـازمان
تامیناجتماعـی در نشسـتهای تخصصـی بـا
مقامـات ارشـد اسـتانی و نماینـدگان مجلـس،
اکثـر مشـکالت موجـود مرتفع شـده اسـت.

