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دکتر حسین امیریگنجه:

انتظار داریم فعالیت شستا
در عراق پایدار باشد

به منظــور بررســی راهکارهای گســترش همکاری و
صادرات محصوالت شــرکتهای تابعه شستا به کشور
عراق ،جلسهای با حضور سرپرست معاونت اقتصادی و
برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی ،رییس هیاتمدیره
بانک «االتحاد» عراق ،مشاور پارلمان عراق و تعدادی
از فعــاالن حوزه صنایــع مختلف این کشــور در محل
معاونت اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تامین ،دکتر حســین امیریگنجه
در این جلســه اظهار داشت :با توجه به اینکه دبیرخانه
ستاد ویژه مقابله با تحریم در معاونت اقتصادی سازمان
تامیناجتماعی مســتقر است ،در شرایط تحریم انتظار
داریم کــه فعالیت اقتصادی شــرکت ســرمایهگذاری
تامیناجتماعی (شستا) در عراق پایدار باشد.
وی افزود :امیدواریم با توجه به سطح باالی فعالیتهای
اقتصادی شســتا در عراق نمایشگاه دائم شستا در این
کشوربرگزارشودوهلدینگهایتخصصیازجملهدارو،
فوالد و سیمان در عراق فعالیت مناسب داشته باشند.
در ادامه این جلســه ،نمایندگان شــرکتهای مختلف
زیرمجموعه شستا به معرفی توانمندیها و فعالیتهای
خود در عراق پرداختند و خواستار تسهیل شرایط فعالیت
اقتصادی در این کشور شدند.
اعضــای هیات عراقی حاضر در جلســه نیز از توســعه
همکاریهــای اقتصادی با شــرکت ســرمایهگذاری
تامیناجتماعــی اســتقبال کــرده و پیشــنهاد دادنــد
شــرکتهای تابعه شستا بهویژه شرکتهای داروسازی
از امکانات منطقــه ویژه اقتصادی بغداد برای صادرات
محصول به این کشور استفاده کنند تا داروهای تولیدی
این مجموعه با سرعت بیشتری در عراق توزیع شده و به
دست مصرفکننده برسد.

وزیر تعاون ،کار  و  رفاه اجتماعی:

در رونق تولید گامهای خوبی برداشته شده است
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احمد تاجی (شهرکرد)،امیر قادری (اراک)،امین نظری
(اهواز)،بهارشقایق(گلستان -گرگان)،مهدیپارساییان
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به گــزارش خبرنگار تامیــن ،فراخوان این مســابقه در
اســفندماه ســال  1397از طریق پایگاه اطالعرسانی
تامیناجتماعــی انجام و تعداد  700عکس به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.
هیات داوران جشنواره در انتها سه نفر از شرکتکنندگان
را به عنوان برندگان جشنواره عکس «تامیناجتماعی در
یکنگاه»و 15عکسرانیزبهعنوانعکسهایبرگزیده
در این جشنواره انتخاب کردند.
الزم بــه ذکر اســت ،از منتخبــان این جشــنواره طی
مراســمی در تهران و مراکز استانها تقدیر خواهد شد.
خاطرنشان میشود این مسابقه سومین دوره دوساالنه
«تامیناجتماعی در یک نگاه» اســت که برگزار شــده
و طــی دورههــای قبل نیــز از عکسهــای دریافتی و
برگزیده در تولیدات متنوع هنری ،اطالعرسانی سازمان
تامیناجتماعی بهرهبرداری شده است.
به گزارش خبرنگار تامین ،اسامی نفرات برتر این مسابقه
به این شرح است:
علی محمدی رتبه اول (خوزستان  -اهواز)
سید علی رضویان رتبه دوم (کردستان  -بیجار)
اسحاق آقایی رتبه سوم (یاسوج).
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و ایجاد زمینه برای فعالیت جوانان به همکاری
تمام دســتگاهها و مشــارکت بخش خصوصی
و فعــاالن تولیــدی و اقتصادی نیــاز دارد و در
این راســتا تاکنــون گامهای خوبی برداشــته
شده است.
وی گفت :همبســتگی و مقاومت مردم ،تمام
توطئههای اقتصادی و فرهنگی دشــمنان را
به شکســت کشانده و باید این روحیه و همدلی
همچنان در کشور ادامه یابد.
وی افــزود :راه برونرفت از مشــکالت همان
همدلی ،هوشــیاری و کار و تــاش و فعالیت
مضاعف در حوزههای مختلف اقتصادی است
که با همراهی مردم و مسئوالن محقق میشود.

رونق تولید و
اشتغال و ایجاد
زمینهبرایفعالیت
جوانان به همکاری
تمام دستگاهها و
مشارکتبخش
خصوصی و فعاالن
تولیدی و اقتصادی
نیاز دارد و در
این راستا تاکنون
گامهای خوبی
برداشته شده
است

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی صبح روز
پنجشنبه وارد یزد شــد و در نخستین برنامه از
ســفر یکروزه خود به دیــدار نماینده ولیفقیه
در اســتان و امامجمعــه یزد رفــت .مصطفی
ساالری ،مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعی
نیز در این سفر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
را همراهی میکرد.
محمد شریعتمداری در دیدار با نماینده ولیفقیه
در اســتان یزد گفت :کشــور در حــال حاضر
تحت فشارهای گوناگون است و نظام سلطه با
طمع خود ،همه تالشــش را علیه ملت و نظام
به کار گرفته که تاکنون هم با شکســت مواجه
بوده است.
شــریعتمداری ادامه داد :ملت ایــران همواره
ثابــت کردهانــد که هــرگاه تحریمی به کشــور
تحمیل شده ،با مقاومت ایستادگی کرده که این
موضوع ،بار مســئولیت مسئوالن را سنگینتر
کرده است.

وی در ادامــه این دیدار بــا تاکید بر اینکه در
سال گذشــته بیش از  7هزار میلیارد تومان
برای مبارزه با فقر مطلق در نظر گرفته شــد،
عنوان کرد :از ســالهای  92تا  95دریافتی
خانوادههــا به میــزان  300تــا  500درصد
رشد داشــته است.شــریعتمداری با اشاره به
همــکاری و تعامل همهجانبه ســه قوه عنوان
کرد :بیش از  42میلیون نفر وابسته به سازمان
تامیناجتماعی هستند و مجموعه تکفلی که در
نهادهای حمایتی داریم ،حدود  500هزار خانوار
است .همچنین زنان سرپرست خانوار نیز تحت
پوشش سازمانهای حمایتی قرار گرفتهاند.
وی ادامــه داد :رونق تولید و اشــتغال مولد در
گرو همکاری تمام بخشها ،مشارکت همگانی
و برگــزاری دورههای مختلف مورد نیاز مهارت
و کارآفرینی اســت که امیدواریــم با تحقق آن
اهداف نظام اسالمی محقق شود.
شریعتمداری تصریح کرد :رونق تولید و اشتغال

حل مشکل بیکاری و اشتغال با توسعه
تعاونیها

امامجمعــه و نماینــده ولیفقیه در اســتان یزد
نیــز در این دیدار با تقدیــر از اقدامات ارزنده در
حوزه تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی اظهار کرد:
اگر اشــتغال در تعاونیها همراه با برنامهریزی
باشــد قطعا میتوان مشــکل اشتغال در کشور
را حــل کرد.آیــت اللــه محمدضــا ناصــری با
بیــان اینکه نظام آموزشــی ما سیســتم کاملی
نــدارد و کارآفرین تربیــت نمیکند ،ادامه داد:
تشــکیالت تعاونی باید به شکلی پیش برود که
بر اساس استعدادیابی و ارائه طرحهای مختلف
آموزشهایی ارائه کند تا در نهایت به اشتغالزایی
و کارآفرینی منجر شــود.وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در ادامه ســفر خود به اســتان یزد به
همــراه اســتاندار ،رییس و مدیــران کل عضو
شورای هماهنگی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان از شــرکت تعاونی دانش بنیان نوآوران
بهینه کار یزد بازدید کرد.

مدیرعاملتامیناجتماعیدربازدیدازادارهکلگیالن:

کارگران ساختمانی واقعی را باید شناسایی کنیم

دکتر مصطفی ســاالری مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعی با حضور در
ادارهکل تامیناجتماعــی گیالن از نزدیک در جریان روند خدماترســانی
به بیمهشــدگان و نحوه ارائه خدمات میــز خدمت این ادارهکل قرار گرفت.
دکتر ساالری را در این بازدید ،ارسالن زارع استاندار جدید گیالن همراهی
میکرد.
به گزارش تامین ،دکتر ساالری در جریان این بازدید گفت :هدف از اجرای
میز خدمت این اســت که مراجعهکننده با حضور در میز خدمت شعب یک
خدمــت را به صورت جامــع و کامل دریافت کند و نیاز به مراجعه به ســایر
واحدها نداشته باشد.
وی که در نشست با مدیران استانی تامیناجتماعی گیالن نیز حاضر شد،
در این نشست گفت :باید کارگران ساختمانی واقعی را شناسایی کنیم تا آنها
از خدمات بیمه برخوردار شــوند.دکتر ساالری اظهار داشت :در خصوص
تسهیل در تهاتر مطالبات این سازمان دستورالعمل ویژهای با اختیارات خاص
به اســتانها ابالغ خواهد شد .تالش میکنیم تا پایان مهرماه هزینههای

درمانی جاری مراکز طرف قرارداد را بهروزرسانی کنیم و برای پرداختهای
بهروز مراکز طرف قرارداد شرایطی را لحاظ کردهایم و نشستهایی نیز در این
خصوص با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داشتهایم.
دکتر ساالری با اشاره به اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان
گفت :سازوکارهایی برای کارفرمایان خوشحساب اندیشیده شده است.
اســتاندار گیالن نیز در این نشســت از خدماترســانی تامیناجتماعی در
بخشهای مختلف بیمهای و درمانی قدردانی کرد و خواستار تقویت بیشتر
ارائــه خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری در مراکز بیمهای و
ارتقای بخشهای درمانی شد.
ارســان زارع گفت :در آخرین ارزیابی دستگاههای خدمترسان استان
گیالن به لحاظ رضایتمنــدی مراجعان ،تامیناجتماعی در جایگاهی باال
قرار گرفت که این مهم حاصل خطمشــی دکتر ساالری در توجه به کرامت
انسانی و پاسخگویی به اربابرجوع است که از این حیث از او و همکارانشان
قدردانی میکنم.
در ادامه این ســفر ،دکتر ساالری مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعی در
دیــدار با آیتالله فالحتی نماینده ولیفقیــه در گیالن ،خدمات و تعهدات
این سازمان را تشریح کرد .همچنین دکتر ساالری در سفر به گیالن با آیات
عظام «رودباری» و «قربانی» از علمای استان نیز دیدار و گفتوگو کرد .در
این دیدارها ضمن قدردانی از خدمات و تالشهای دکتر ساالری در زمان
تصدی اســتانداری گیالن ،برای او در مســئولیت جدید نیز تداوم توفیق و
عزت آرزو گردید.
گفتنی است ،دکتر ســاالری مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی به منظور
شــرکت در مراسم معارفه استاندار جدید گیالن عصر روز یکشنبه وارد این
استان شد.

