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المپیادکوهنوردیبانوانسازمان
برگزارشد

اســتا نها
ســال بیستویکم

آذربایجان
شرقی

کوهی بزرگ؛ مردمی بزرگتر
معصومهحیدریان
مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری

المپیــاد کوهنوردی بانوان ســازمان ،اول تا ســوم
شــهریورماه در اســتان ایالم برگزار شــد .مقصد،
بلندتریــن قله کبیرکــوه« ،کان صیفی» با ارتفاعی
حدود  3هزار و  50متر بود .همکاران خوب ایالمی
میزبــان ایــن صعود بودند کــه به غیــر از هفتهها
برنامهریزی و تدارک از قبل ،در زمان رســیدنمان
نیز ما را به گرمی پذیرا شدند .در این مدت ،ما نهتنها
میهمان ســازمان که میهمــان خانهها و دلهای
همکاران نیز بودیم و چه زیبا آنان رســم میزبانی را
بجا آوردند .آنــان در این چند روز فروتنانه ،صبورانه
و مهربانانــه زحمات میزبانی تیم بزرگ ســازمان را
متحمل شــدند .صعود از ســاعت پنــج صبح دوم
شهریورماه در تاریکی آغاز و کوه بزرگ ،پذیرای قدم
همنوردان ســازمان تامیناجتماعی گردید .ویژگی
«دست به صخره ،سنگ به سنگ ،حمایتی» همه
آنچه بود که از کوه میدانســتی و همین کافی بود
تا با احتیاط پیــش بروی و قدم برداری .اندکاندک
با طلوع خورشید ،عظمت و شکوه کبیرکوه نمایان
گردید و آن وقت بود که دانســتیم چرا این کوه کبیر
است و ما در مقابلش این قدر صغیر .آنجا کبیرکوه،
زیبا و باوقار در دل طبیعت ایالم قد برافراشته و همه
را به تحسین وامیداشــت .با وجود گرمای هوا در
ارتفاعاتش نسیمی خنک میوزید و سایه درختانش
را بیمنــت در اختیــار ما میگذاشــت تــا هر وقت
خسته شدیم در پناهشــان قدری بیاساییم؛ چونان
اسب سرکشــی که به یمن نفس و قدم همنوردان
ایالمیمــان که مرحله به مرحله همراهی ،حمایت
و پذیراییمان کردند ،اجــازه داد تا زمانی بر رکابش
بنشینیم و صعود و فرودی سرشار از خاطره داشته
باشیم .در انتها هر آنچه از این کوه به یادگار میبریم
تصویری دلانگیز اســت از ایالم؛ عروس زاگرس
و حــس قدردانی از همکاران خوبمان در اســتان
ایالم که با روحیه مثبت و خستگیناپذیرشان پذیرای
ما شــدند و محرومیتهای فراوان استانشــان را
بــا قلبهای بزرگ و پرمهرشــان جبــران کردند و
ی ما آفریدند .پس به
لحظات زیبــا و جاودانی را برا 
قول همنوردان« :زندهباد سرقدم ،زندهباد ایالم»!
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در همایش مشاغل سخت و زیان آور مطرح شد

روزی  700نفر به مستمریبگیران تامیناجتماعی
افزوده میشود
فرهنگی سازمان تامیناجتماعی طی سالهای

جلسه هماندیشی بررسی مشاغل سخت و زیانآور
با حضور اعضای کمیتههای بدوی و تجدیدنظر
رســیدگی به مشاغل سخت و زیانآور اداراتکل
آذربایجان شــرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل در
تبریز برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار تامین ،مهندس محمدعلی
جنانی ،مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان
تامیناجتماعــی در این نشســت با بیــان اینکه
ســازمان تامیناجتماعــی به عنــوان بزرگترین
درماه تعداد
سازمان بیمهای کشــور ،بیش از  ۴۲میلیون نفر
 ۲۰هزار پرونده
از جمعیت کشــور را تحت پوشــش قرار داده ،به
به تعداد
کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وسیع سازمان
بازنشستگان و
در ســطح اجتماع اشــاره کرد و افزود :صیانت از
مستمریبگیران منابــع بینالنســلی و مدیریت مصارف ســازمان
همزمان با تامین منابع ،بایستی مورد توجه جدی
این سازمان
افزوده میشود و قرار گیرد.
در این حالی است مدیــرکل امور فنــی مســتمریهای ســازمان
تامیناجتماعی ،حق بازنشستگی و مستمری را
که افزایش تعداد
از اســتراتژیکترین حقوق تامیناجتماعی برای
بیمهشدگان،
مخاطبان دانســت و با اشــاره به رشــد شتابنده
با
متناسب
رشد
مصارف نســبت به منابع ســازمان ،گفت :در ماه
مستمریبگیران تعــداد  ۲۰هــزار پرونده به تعداد بازنشســتگان و
مستمریبگیران این ســازمان افزوده میشود و
نداشته است

در این حالی است که افزایش تعداد بیمهشدگان،
رشد متناسب با مستمریبگیران نداشته است.
مهنــدس جنانی با بیــان اینکه روند ســالمندی
جمعیت و افزایش امید بــه زندگی به عنوان یک
رویــداد مطلــوب در جامعه ،بازنگــری در قوانین
و مقررات متناســب با ســاختار و شــاخصههای
جمعیتی را میطلبد ،تصریح کرد :پایداری سازمان
جهت ایفای تعهدات بینالنســلی ،مورد مطالبه
شرکای اجتماعی و ذینفعان این سازمان است و
در راستای پاسخ به این مطالبه به حق ،همراهی
و همــکاری موثر و کارشناسیشــده بین مراجع
ذیربط ،ضروری است.
مجتبی موســوی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
بیمهشدگان و کارکنان سازمان تامیناجتماعی نیز
در این نشست هماندیشی ،فرهنگسازی و ارتقای
آگاهی از طریق اطالعرسانی و برگزاری نشستها
و کارگاه آموزشــی ،تعامل با شــرکای اجتماعی و
اعتمادسازی عمومی را از جمله اولویتهای حوزه
معاونتفرهنگیسازمانتامیناجتماعیدانستو
افزود :در این راستا ،نشستها و جلسات مختلف
هماندیشی با شرکای اجتماعی برگزار میشود.
وی،توسعهگفتمانمباحثبیمه و تامیناجتماعی
در بین اقشــار مختلــف جامعــه را از برنامههای

محمداخالقی:
سمنان

فرهنگ بیمه در مردم سمنان به درستی نهادینه شده است

فرزند همکار درمان سمنان
مدال لیگ علمی
بینالمللی گرفت
متین عبدوس فرزند خانم خیرالدین همکار اســناد
پزشکیسمنانباشرکتدرمرحلهنهاییدوازدهمین
دوره «لیگ علمی بینالمللی پایا» و با کسب رتبه اول
موفق به دریافت مدال طالی انفرادی در رشته علوم
تجربی گردید .همچنین در قسمت رقابت گروهی
نیز تیم  5نفره اعزامی از سمنان پس از طی مراحل
مقدماتی و نیمهنهایی با کســب رتبه اول در مرحله
نهایــی موفق به دریافت مدال طــای این دوره از
مسابقات شد .گفتنی است در مرحله نهایی این دوره
از مسابقات که در هفته اول شهریورماه سال جاری
و با حضور شرکتکنندگان بینالمللی از کشورهای
انگلســتان ،افغانستان ،پاکســتان ،ترکیه ،عراق،
هندوستان ،ســوریه و لبنان در شهر مشهد برگزار
شــد ٣٦،نفر در بخش فــردی و  ٣٦تیم در بخش
گروهی مدال دریافت کردند.

اخیر عنوان داشت و افزود :در این راستا اقدامات
متنوعی از حوزه دانشآموزی تا مراکز دانشگاهی
صورت پذیرفته است.
موســوی ،پیشــگیری از حوادث ناشــی از کار،
بررسی مشاغل ســخت و زیانآور ،پیشگیری از
آســیبهای اجتماعی کارکنــان و ارتقای حقوق
شهروندی از طریق نظرســنجی را از برنامههای
عملیاتیادارهکلفرهنگیواجتماعیبیمهشدگان
دانست و اظهار امیدواری کرد :با مشارکت فعال
شــرکای اجتماعی این برنامهها به نحو مطلوب
محقق شوند.
جعفــر سمســاری ،مدیــرکل تامیناجتماعــی
آذربایجان شــرقی نیز در این جلســه هماندیشی
بــا تاکید بر رعایت دقیق و شــفاف حقوق متقابل
سازمانتامیناجتماعیوشرکایاجتماعیمطابق
قوانین و مقــررات ،گفت :در اســتان آذربایجان
شــرقی بالغ بر  ۲۶هزار نفر ،بازنشســته مشاغل
ســخت و زیانآور تحت پوشش تامیناجتماعی
هستند و کمیتههای بدوی و تجدیدنظر به استناد
بازرسیهای مشترک و آالیندهسنجیهای انجام
شده ،در راســتای احقاق حقوق نیروی کار اقدام
میکنند.
سمساری با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین
و مقررات حوزه بازنشســتگی با توجه به تغییرات
ســاختار کار و تولیــد ،افــزود :به جهــت ارتقای
سالمت جســمی و روحی نیروی کار و همچنین
ارائه خدمات مطلوب به افراد ذینفع ،تنوع مشاغل
و نوع عوامل ســخت و زیــانآور از جمله مواردی
اســت که میبایست در احتســاب سوابق ارفاقی
موردنظر قرار گیرد.
درادامهایننشست،مدیرکلوکارشناسانادارهکل
فنیمستمریهایسازمانتامیناجتماعیضمن
ارائــه آمار و گزارش عملکرد حوزه مســتمریها،
الزامات و مقررات بازنشستگی مشاغل سخت و
زیانآور را تشریح کردند.

مدیرکل تامیناجتماعی اســتان سمنان گفت:
سال  ۱۳۵۷تعداد کارگاههای فعال استان  3هزار
و  ۵۴واحد بود که اکنون این تعداد  ۳۷۱.۳درصد
افزایش یافته است.
مدیرکل سمنان اظهار داشت :آمار بیمهشدگان
در استان سمنان نشاندهنده افزایش اشتغالزایی
و رونق تولید در این استان است.
محمد اخالقــی ادامه داد :ســال  ۱۳۵۷تعداد
بیمهشــدگان اصلــی تامیناجتماعــی اســتان

سمنان  ۱۲هزار و  ۲۰۰نفر بود ،اما اکنون تعداد
بیمهشدگان اجباری تحت پوشش استان به ۱۶۱
هزار و  ۸۹۲نفر رســیده که نشاندهنده افزایش
یکهزار و  ۲۲۷درصدی است.
وی افزود :اوایل انقالب تنها یک گروه بیمهای
در اســتان سمنان وجود داشــت ،اما اکنون ۸۹
گــروه بیمــهای در بیمــه تامیناجتماعی برای
برخورداری اقشار مختلف جامعه از مزایای بیمه
تعریف شده است.

اخالقی تصریح کرد :استان سمنان بیش از ۷۰۲
هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد  ۴۹۱هزار
و  ۴۱۳نفر بیمه شــده تامیناجتماعی هستند و
آمار گواه پوشــش مطلوب بیمه تامیناجتماعی
در استان است.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین هزار و  ۱۳۷نفر
در ســال  ۹۷به پرداختکنندگان حــق بیمه در
اســتان سمنان افزوده شــد .آمارها حاکی از آن
است که فرهنگ بیمه به عنوان یک ضرورت در
خانوادههای استان سمنان نهادینه شده است.
مدیرکل استان سمنان گفت ۷۲ :درصد جمعیت
استان تحت پوشش بیمه تامیناجتماعی هستند.
این در حالی اســت که  ۵۱درصد جمعیت کشور
تحت پوشش بیمه تامیناجتماعی قرار دارند.
وی یادآور شــد :ادارهکل ســمنان بــا دارا بودن
 ۱۰شــعبه و با ظرفیت  ۲۷۸نفر نیروی شــاغل،
چهــار کارگزاری در شهرســتانهای ســمنان،
شاهرود ،دامغان و گرمسار و همچنین دو شعبه
اقمــاری در آرادان و بیارجمنــد به بیمهشــدگان
مستمریبگیران و کارفرمایان این استان خدمات
ارائه میدهد.

