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در یک حرکت فرهنگی انجام شد

ســــــــال هــــفـــــدهـــــم
21اردیبهشت 94شماره 801

خراسان جنوبی :کارکنان سازمان تأمیناجتماعی این استان ،به همراه خانوادهایشان زنگ ورزش صبحگاهی برگزار
کردند .در این حرکت ورزشی که با استقبال بیش از  170نفر از کارکنان و خانواده هایشان برگزار شد ،شرکتکنندگان
مســافت 2کیلومتــری دور پــارک توحید بیرجند را پیاده روی کــرده و پس از آن به انجام حرکات ورزشــی و نرمش
صبحگاهی پرداختند.
در این برنامه ورزشــی تیم نونهاالن باستانی زورخانه حضرت ولیعصر (عج) حاجیآباد ،به انجام ورزشهای باستانی
پرداختند و پس از آن مسابقه طنابکشی بین  6تیم انجام شد و به سه تیم برتر هدایایی اهداء شد .درپایان این مراسم
به  20نفر از شرکتکنندگان نیز به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
در این برنامه ورزشی یکی از بازنشستگان با  65سال سن به همراه نوه 3ماههاش دراین مراسم حضور یافت.
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همکار سازمانی به اردوی تیم ملی
والیبال نشسته دعوت شد

آذربایجان غربی :رضــا خلیل رضایی
همکار سازمانی که عضو تیم والیبال نشسته
شهرداری ارومیه اســت ،از سوی فدراسیون
والیبال نشســته جانبازان و معلوالن کشــور
بــه اردوی تیم ملی دعوت شــد .رضایی که
در بخش درآمد بیمارســتان امــام رضا (ع)
مشغول به کار است،در رقابتهای لیگ برتر
 94 - 93والیبال نشسته جانبازان و معلوالن
کشور به همراه تیم والیبال نشسته شهرداری
ارومیه ،موفق به کســب مقام سوم این دوره
از مسابقات شد .گفتنی است ،اردوی مرحله
اول تیــم ملــی والیبال نشســته جانبازان و
معلوالن از  94/2/14در تهران برگزار شد و تا
 94/2/24ادامه دارد.

نایب قهرمانی فرزند همکار در
مسابقات اسکیت نونهاالن کشور

آذربایجانغربی:
امیررضا حسینعلیپور،
فرزند همکار سازمانی
نایب قهرمان مسابقات
اســکیت نونهــاالن
کشور شد .به گزارش
روابطعمومی مدیریت
درمــان این اســتان،
در جشــنواره اسکیت
نونهــاالن کشــور که
بــه میزبانی اســتان
مازندران و در ســالن
برادران شهید نوبخت
بابلســر برگزار شــد،
 19تیم در رده ســنی
نونهاالن پســر از سراســر کشــور طی یک روز
توانایی و مهارت خود را در رشــته اســکیت به
نمایش گذاشــتند .در رده ســنی  10سال این
مســابقات ،امیررضا حســینعلیپور فرزند علی
حســینعلیپور ،همکار شــاغل در حسابداری
بیمارســتان امام رضا(ع) ارومیه در جایگاه دوم
ایســتاد و نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را
آن خود کرد.

همکاران سازمانی ،در مسابقات
آسیایی افتخار آفریدند

گیالن :تیــم کاراته ملــوان بندرانزلی این
اســتان که به همراه تیمهای دانشــگاه آزاد و
اصفهان در مســابقات کاراته باشــگاههای آسیا
درکشور ازبکســتان شــرکت کرد ،در قسمت
کومیته تیمی به مقام سومی آسیا دست یافت.
وحیدحســنی پور ،همکارشعبه شهیدربانی
(2رشت) ،دراین مســابقات باکسب مدال نقره
یک عنوان نایب قهرمانی برای باشگاه خود کسب
کرد .همچنین مربیگری این تیم را نیز ســعید
حسنیپور ،همکار شــعبه کوچصفهان ،قهرمان
طالیی مســابقات اینچئون کره جنوبی برعهده
داشته است.
گفتنی است ،تیم دانشــگاه آزاد جمهوری
اســامی ایران در این ســری از مسابقات ،مقام
قهرمانی را ازآن خود کرده است.

برگزاری زنگ ورزش صبحگاهی در بیرجند

ترویج بهبود ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب
کردســتان :مدیر درمان تامیــن اجتماعی
اســتان کردستان در نشستی که به مناسبت هفته
سالمت در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان
کردســتان برگزار شد ،با اشــاره به اهمیت مصرف
مــواد غذایی ســالم گفت :مواد غذایی ســالم ،هم
در ســامت و نشــاط جامعه و هــم در کاهش بار
هزینههای درمانی کشور نقش بسزایی را دارد.
بــه گــزارش روابطعمومی مدیریــت درمان
کردستان ،دکتر فوالدی تصریح کرد :هفته سالمت
فرصتی است تا با بیان اهمیت و جایگاه بسیار مهم
و ســهم آن در تحقق توســعه پایدار ،بر مشارکت
مــردم و همراهی مجموعه نهادهــای حاکمیتی و
اجرایی تأکید شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان کردستان
با بیان این که امروزه نیاز به تقویت سیســتمهای
ایمنی مواد غذایی بیش از پیش در میان کشــورها
مشهود است ،گفت :به همین دلیل سازمان جهانی
بهداشت شعار ســال  2015را ترویج بهبود ایمنی
مواد غذایی از مزرعه تا بشــقاب (ســفره) قرارداده
است.
وی بــا تأکید بر این که ایمنی مواد غذایی یک
مسئولیت مشــترک و مدنی است ،گفت :سازمان
تأمیــن اجتماعی در این راســتا همــگام با وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی و مجموعه
نهادهــای حاکمیتی و اجرایــی در تمام طول این
زنجیره همدل و همسو است.

دکتر فــوالدی با اعالم آمادگی در همراهی
و همــکاری همــه جانبه بــا دانشــگاه علوم
پزشــکی در برگزاری و اجرای برنامههای هفته
ســامت گفــت :آمادهایم تا با تمامی کســانی
کــه در بخشهای مختلف دولتی ،دانشــگاهی
و متخصصــان بهداشــت و ســامت اســتان
دســتاندرکارند ،در مــورد اهمیت ایمنی مواد
غذایی همکاری و تعامل کنیم.

همچنین در این دیدار دکتر طیب قدیمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با
تقدیــر از همراهی و تعامل بخش درمان تأمین
اجتماعی کردســتان با حوزه بهداشت و درمان
اســتان ،گفت :همگرایی خوبــی در این رابطه
بین مسئوالن اســتانی برای توسعه همه جانبه
بهداشت و سالمت جامعه وجود دارد؛ به گونهای
که ما را به کار و تالش مضاعف تشویق میکند.

خدمات تأمین اجتماعی ،رفع کننده مشکالت کارگران است
آذربایجان غربی :حجت االســام دکتر ســید
مهدی قریشــی ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه
در دیدار با اعضای شــورای هماهنگی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان اظهار امیدواری کرد که با فعالیتهایی
که انجام میشود ،مشکالت قشر کارگر رفع شود.
در ایــن دیدار ،نقی زاده مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان گزارشــی از عملکرد شورا ارائه کرد و
در خصوص اهمیــت کار و کارگر گفت :در مقام کارگر
همین بس که پیامبر عظیم الشــأن اســام بر دستان
کارگر بوسه می زد.
در این مراســم همچنین وجدانی ،مدیرکل تأمین

اجتماعی اســتان با اشــاره به تعداد شعب و واحدهای
فعال استان گفت :هم اکنون اداره کل تأمین اجتماعی
استان با  16شعبه 5 ،کارگزاری و  4شعبه اقماری بیش
از  340هزار بیمهشده اصلی و یک میلیون و  120هزار
بیمهشــده اصلی و تبعی را تحت پوشش خود دارد .وی
همچنیــن تعداد طالب و روحانیون تحت پوشــش در
استان را  3800نفر اعالم کرد.
دکتر شیرزاده ،مدیر درمان تأمین اجتماعی استان
نیز در این دیدار گفت :ســازمان تأمین اجتماعی با دارا
بودن یک بیمارستان ،یک دی کلینیک 2 ،پلیکلینیک
و  5درمانگاه خدمات مورد نیاز بیمهشدگان را به صورت

قزوین :مدیــرکل تأمیناجتماعی اســتان قزوین به مناســبت
هفتــه کارگر ،در همایش نمایندگان کارگران و تشــکیالت خانه کارگر
اســتان قزوین که با حضور معاون دبیرکل خانه کارگر کشــور در امور
شهرستانها برگزار شد ،حضور یافت.
صادقی ،معاون دبیر کل خانه کارگر کشور در امور
شهرســتانها گفت :اســتان صنعتی قزوین با نیم قرن
تجربــه تولید ،قطب صنعتی کشــور بود ،اما هم اکنون
حضور مدیرکل
ضریب وابســتگی آن با اجرای برخــی قوانین تحمیلی
تأمیناجتماعی در
و نادرســت به 4/7درصد رسیده و برخی مشاغل اعم از
همایش کارگری
کارگران ساختمانی ،قالیبافان و غیره را به نظام بیمهای
با بــار مالی ارجاع دادهانــد .درصورتیکه این موارد در
حیطــه وظایف حمایتی دولت اســت کــه امیدواریم
با همراهی مجامع کارگری از ورشکســتگی ســازمان
جلوگیری شود.
وی خواســتار صیانت دلسوزانه نظام و مجامع کارگری و کارفرمایی
از صندوق مشــاع بینالنسلی شــد که برای رفاه آسیبپذیرترین اقشار
جامعه تالش میکند.
مدیــرکل تأمیناجتماعــی اســتان قزویــن نیــز از مجموعــه

رایگان ارئه میکند.
مدیــر درمان تأمین اجتماعی اســتان به طرحها و
فعالیتهای عمرانی ســازمان اشاره کرد و گفت :خرید
و نصب دســتگاه  ،MRIســاخت بیمارســتان خوی،
ساخت پلی کلینیک تخصصی ولیعصر ارومیه در منطقه
محروم شــهر ،خرید زمین و ساخت درمانگاه سردشت،
ارتقای درمانگاه سلماس به پلیکلینیک ،تکمیل ناوگان
آمبوالنــس واحدهای درمانی اســتان ،ارتقای درمانگاه
نقده به درمانگاه تخصصی ،ســاخت مرکز تصویربرداری
بیمارســتان امام رضــا(ع) از جملــه فعالیتهای این
مدیریت برای رفاه حال بیمهشدگان است.

تأمیناجتماعی به عنوان خادمان ســهامداران ســازمان و حافظ امنیت
اجتماعی آنان نام برد و گفت :از شما به عنوان مدافعان جامعه کارگری
انتظار میرود که همیشــه و در همهجا مدافع سازمان باشید وبا اطالع
از ریزدســتمزدپرداختیهای خود در دوران کار و تولید وپرداخت حق
بیمــه ،ازدریافتی بهتری برخوردار شــوید .زیرا آگاهــی از مدت زمانی
کارکرد با الکترونیکی شــدن امور سازمان ،آســان شده و امید است با
پویایی صنعت و تولید و اشتغال ،عمل به تعهدات ما نیز مطلوبتر شود.
جشن نیروهای خدماتی با حضور خانواده آنها

همزمان با فرارسیدن هفته گرامیداشت کارگر ،جشن ویژه این ایام
با حضور نیروهای خدماتی و خانواده آنان برگزار شد .علیرضا محسنی،
مدیرکل تأمیناجتماعی اســتان قزوین ،از همراهی همســران آنان در
خدمتگزاری به خانواده تأمیناجتماعی در مسیر ارائه خدمات مطلوبتر
قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد تا مجموعه همکاران با پشــتیبانی
یکدیگر در ســال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی هرچه شــفافتر در
پاسخگویی به مخاطبان  64درصدی استان صنعتی قزوین گام بردارند.
در این مراســم همچنین ،لوح تقدیر و هدیه نقدی به این همکاران اهدا
شد.

