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 فشــار حجم کار امانــش را بریده. خســتگی از گــــفت وگو
نگاهــش می ریزد،  اما همچنــان لبخند می  زند. و 
همه مراجعه کنندگان این جوان خوش رو و کاربلد 
را می شناســند. برخی نیز خودمانی تر می  شوند و 
فرشــاد صدایش می  کنند و وی همچنان پرانرژی 
پاســخ می  دهــد. کســری کادر واحدهــا یکی از 
مشکات شــعب ســازمان از جمله شعبه شوش 
است که امید می  رود با بهره گیری از فن آوری های 
نویــن،  کمکی بــرای کاهش حجــم مراجعان و 

افزایش کیفیت خدمت رسانی فراهم شود.
 در ایــن بین افــرادی هم مانند فرشــاد چندین 
کار را با هم انجام می  دهند تا بتوانند پاســخگوی 

مراجعان باشند. 
فرشــاد قصه ما با توجه عاقه مندی هایش توانسته 
اســت نرم افزاری با عنوان »تأمین همراه« نگارش 
کنــد و این برنامه که شــامل اطاعــات مختلفی 
ماننــد قانــون و مقــررات مربــوط به ســازمان 
تأمین اجتماعی،  نشــانی مراکز درمانی و بیمه ای 
و ... اســت، کمــک می کند تا مخاطبان ســازمان 
تأمین اجتماعــی،  پاســخ پرســش های ابتدایی و 
معمولی خود را از طریق این برنامه دریافت کنند،  
فرشــاد ناصری،  ۲٩ ساله با چهار سال سابقه کار 
در تأمین اجتماعی و دارا بودن مدرک کارشناسی 
حســابداری تاش می کند تا از این طریق کمکی 

به سازمان و مخاطبان آن کند.
وی برای رســیدن به هدف خــود از هر موقعیتی 
بهره می  گیرد؛ برای نمونه،  متوجه شــدیم    برای 
تایپ مطالب از خواهر کوچکترش کمک می  گیرد، 

البته با پرداخت   اندکی دستمزد!
وی آن طور که در توضیحات برنامه نوشته است، بر 
این باور است که »به هر میزان اطاعات مخاطبان 
ســازمان باالتر رود، از حجم کار همکاران کاسته 
خواهد شــد  و هر چه میزان اطاعات باالتر باشد، 
سطح تعامل باالتر رفته و از تنش بین مخاطبان و 

همکاران کم خواهد شد.«
بیمه شدگان  امور  مسئول  مهدی نژاد،  محمدرحیم 
شعبه شــوش دانیال)ع( خبرنگار افتخاری تأمین 
گفت وگویی با این همکار مبتکر انجام داده اســت 

که در پی می  خوانید.
ایده طراحی اپلیکیشن از کجا شروع شد؟

در بدو اســتخدام در واحد نامنویسی بخش صدور 
دفترچه مشــغول به کار شــدم. تعــداد مراجعه 
کنندگان بســیار باال بود و نکتــه ای که از همان 
ابتدا دریافتم، ســوال های ساده و تکراری مراجعه 
کنندگان بود و متوجه شــدم تا چه میزان ســطح 
آگاهی مخاطبان ما از مسائل بیمه ای پایین است . 

به همین ســبب شــروع به طراحی و 
توزیع برگه های کوچک اطاع رسانی با 
موضوع های مرتبط به واحد نامنویسی 
بــه مراجعان کردم. به طــور نمونه در 
یکی از آنهــا توضیــح داده بودم چرا 
اناث باالی  رؤیت شناســنامه فرزندان 
١5 ســال ضروری است، یا چرا عکس 
فرزند باالی ۲ سال الزامی است . تقریباً 
به مدت یک ســال و   چند ماه  این کار 

را پیوســته انجــام دادم و بازخــورد خیلی خوبی 
گرفتم .

اپلیکیشــن تأمین اجتماعی همراه به  ایجاد  جرقه 
طور دقیق از اینجا شکل گرفت. ازاین رو   تصمیم 
گرفتم کاری انجام دهم تا جامعه آماری بزرگتری 
از مخاطبان ســازمان را پوشــش دهد و به رشد 
آگاهی مخاطبان کمکی کرده باشم. از آنجایی که  
 IT مــن به مباحث آموزش از راه دور، ارتباطات و
عاقه زیادی دارم، شروع به طراحی برنامه کردم.

چه مدت زمان صرف شد ؟
قبل از ارائه اپلیکیشن تأمین اجتماعی همراه،  اوایل 
ســال ٩۳ برنامه ای تحت عنوان »تأمین اجتماعی 
۳6٠« را ارائــه داده بودم که به دالیل فنی مجبور 
به حذف آن شــدم و مخاطبــان آن را به کلی از 
دســت دادم. تقریباً از یک ســال پیش شروع به 
جمع آوری مطالب برای برنامه فعلی کردم و اولین 
نسخه آن را در آذرماه ٩۴ در کافه بازار ارائه کردم.

برنامه شامل چه بخش هایی است؟
برنامه از 6 بخش اصلی  با عناوین تأمین اجتماعی  ،  
واحدهای اجرایی، آموزش، پرســش و پاسخ، بانک 

قوانین و نشانی شعب تشکیل شده است.
نحوه عرضه برنامه چگونه است؟

مخاطبــان و عاقه مندان می تواننــد با مراجعه به 
اپلیکیشــن)مارکت( کافه بازار اقدام به دریافت و 

نصب آن کنند.
متن قوانین را از کجا تهیه کردید ؟

تمام تــاش من این اســت که از منابــع معتبر 
اســتفاده کنم . اکثر مطالب برنامه از سایت رسمی 
اجتماعی،  تعــاون، کار ورفــاه  ســازمان، وزارت 
مجلس شــورای اســامی و .... است.دســتورهای 
اداری،  بخشنامه ها و آیین نامه هایی که در قسمت 
واحدهای اجرایی نوشته شــده، از سایت معاونت 

فنی و درآمد استخراج شده است.
چه  اســتفاده کنندگان  بین  برنامه  بازخورد 
بوده اســت؟ قصد دارید برنامه را چه مقدار 

توسعه بدهید؟
بازخــورد برنامه واقعاً عالی بــود . پیغام های خیلی 

خوبی دریافت می  کنم و مخاطبان ابراز 
پیشــنهادهای  گاهی  می  کنند .  محبت 
پیام هایی  می  کننــد .  مطرح  هم  خوبی 
که از همکارانم دریافت می کند، بیشتر 
مرا خوشــحال می کند . نگاه و نظر آنها 

برای من اهمیت دارد .
در تاش هســتم بخش هــای مختلف 
برنامــه را تکمیــل کنــم، و در آینده 
نزدیک یک بخش متنــوع غیر بیمه در 
حوزه مســائل روانشناســی و مدیریت بــه برنامه 

اضافه خواهم کرد.
مخاطبــان چــه پیشــنهادهایی را مطرح 

می  کنند؟
بعضــی از مخاطبان گله دارند کــه چرا از طریق 
برنامه نمی توانند ســوابق خود را مشاهده کنند، یا 
این که چرا نمی توان از طریق آن عملیات ارســال 
لیســت را انجام دهند. البته پاسخ من به همه این 
عزیزان یکســان است و به آنها توضیح می  دهم که 
این اپلیکیشــن صرفاً آموزشــی اســت و هرگز به 
ســمت اجرا و عملیاتی حرکــت نخواهد کرد . من 
ســعی دارم این برنامه را به صورت یک دانشنامه 

همراه آموزشی توسعه دهم.
کدام بخش برنامه بیشتر مورد توجه است؟

از بازخوردهایــی که دریافت کردم، متوجه شــدم 
بخش پرســش و پاســخ و آموزش بین مخاطبان 
عادی و بخــش واحدهای اجرایــی و قوانین بین 
همکاران ســازمان خیلی مورد توجــه قرار گرفته 

است.
بخش مورد عالقه شما  کدام است؟

من بخش واحدهای اجرایی را بیشتر دوست دارم؛ 
چــون از طریق آن ارتباط مســتقیمی بین من و 

همکارانم وجود دارد.
به نظرشما به هدفت رسیدی ؟

مــن به این مقوله نگاه خاصی دارم. اگر این برنامه 
باعــث افزایش ســطح اطاعات حتــی یک تن از 
مخاطبان سازمان شده باشد، برنامه به هدف خود 

رسیده است .
هدف آینده شما چیست؟

در کنار توســعه این برنامه ، قصد دارم روی سایر 
ایده هایم کار کنم . البتــه توانایی اجرای بعضی از 
این ایده ها را از لحاظ فنی ندارم و فقط اصل ایده 
را می توانــم ارائه کنم . من از شکســت یا پس زده 
شدن نمی ترســم . قصد دارم روی یک ایده جامع 
با موضــوع »آموزش همــکاران« کار کنم و برای 
بررســی و اجرا، آن را به واحدهــای مرتبط ارائه 

کنم.

توسط یک همکار خوش ذوق در شوش دانیال
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َِّذیــَن َهــاُدوا َوالنََّصاَری  َِّذیــنَ آَمُنــوا َوال إِنَّ ال
ِم اْلِخِر َوَعِمَل  ِ َوالَْیــوْ ابِِئیــَن َمْن آَمَن بِاللَّ َوالصَّ
ِِّهْم َواَل َخْوٌف َعلَْیِهْم  َصالًِحا َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب

َواَل ُهْم یَْحَزنُوَن )6۲(
کســانی که )به پیامبر اسام( ایمان آورده اند و 
کســانی که به آیین یهود گرویدند و نصاری و 
صابئــان ]پیروان حضرت یحیی [ هرگاه به خدا 
و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام 
دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است 

و هیچ گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست
»هادوا«: یهودی شدند از واژه »هاد« به معنای 
»توبه کرد« و »بازگشــت« گرفته شده است. 
واژه »یهود« اســم جمع و مفرد آن »یهودی« 
اســت؛ »نصارا« یا »نصاری «، بــه رهروان راه 
مسیح )ع( گفته شده اســت. این واژه از ماده 
»نصر« به معنای »یاری کردن« گرفته شــده 
و مفرد آن »نصران« یا »نصری« اســت؛ مانند 
»صابئین« مفردش »صابی«، به معنای کســی 
اســت که آیین و راه و رســم نخستین خود را 
وانهاده و به آیین دیگری گرویده است و از آنجا 
که ستاره پرستان از یکتاپرستی و توحیدگرایی 
به پرستش ستارگان گرایش یافتند، به این نام 
خوانده شدند. از این آیه شریفه می توان دریافت 
که ایمان به خدا و روز رســتاخیز، یک واقعیت 
عمیق قلبی و عمل شایســته و فرمانبرداری از 
خدا، اثر گسســت ناپذیر آن اســت و حقیقتی 
جدا از آن باور و گرایش عمیق قلبی نیســت. 
آنچه ارزش دارد، واقعیت و حقیقت اســت  ، نه 
تظاهر و ظاهرسازی . در پیشگاه خداوند بزرگ 
ایمان خالص و عمل صالح پذیرفته می شــود 
.کسانی هســتند که ایمان ظاهری دارند و به 
این نام و به این ســمت شــناخته شده اند که 
فاقد ارزش اســت. بنابراین باید دانست که این 
نام ها و نامگذاري ها از قبیل مؤمنین، یهودیان، 
مســیحیان، صابئیان، اینها نــزد خداوند هیچ 
ارزشــی ندارد  ، نه کســی را مســتحق پاداش 
می کند و نه از عذاب او را ایمن مي ســازد. این 
مطلب در آیات قرآن کریم مکرر آمده است که 
سعادت و کرامت هر کسی وابسته به عبودیت 
اســت، نه به نامگذاری، پــس هیچ یک از این 
نام ها سودی برای صاحبش ندارد و هیچ وصفی 
از اوصاف کمال، برای صاحبش باقی نمی ماند 
و او را سود نمی بخشــد مگر با لزوم عبودیت. 

بنابراین :
١-تمام ادیان آســمانی، اصول مشترک دارند؛ 

توحید، معاد و انجام دادن اعمال صالح. 
۲- مهم ترین اصل اعتقادی بعد از توحید، معاد 

است.
۳-صاحبان ادیان دیگر در صورت بی اطاعی از 
اسام، چه قبل از اسام و چه بعد از اسام، اگر 
به دین آسمانی خود ایمان داشته باشند و عمل 

صالح انجام دهند، اهل نجات هستند.
۴- انســان، تنها در ســایه  ایمان به خداوند و 
امید به معاد و انجام  دادن عمل صالح، آرامش 

می یابد. 
5-ســعادت وکرامت، مربوط بــه ایمان وعمل 

صالح است.

مدیرکل و معاونان استان قزوین با حضور در دفتر نماینده مردم قزوین، آبیک 
و البرز در مجلس شورای اسامی، گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی 
ارائه کردند. داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای 
اسامی، اقدامات سازمان را با توجه به تعداد باالی ارباب رجوع، بسیار سنگین 
ارزیابی کرد و گفت: همراهی و مســاعدت با سازمان تأمین اجتماعی، کمک به 
کل کشور است. چنانچه تاطمی در برنامه های اجرایی و ارائه خدمات سازمان 
تأمین اجتماعــی ایجاد شــود، در مجموع امنیت و آرامش کشــور به مخاطره 
خواهــد افتاد.وی افزود: بنده قــول پیگیری وصول مطالبات معوقه ســازمان 
تأمین اجتماعی از دولت و کارفرمایان را در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات به 
بیش از نیمی از جمعیت کشور تا پایان برنامه ششم توسعه می دهم و این کار 
را وظیفه ذاتی خود در کمیســیون اصل ٩٠ می دانم.مدیرکل تأمین اجتماعی 
استان قزوین نیز در این دیدار گفت: سازمان تأمین اجتماعی با رونق اشتغال و 
تولید پابر جا خواهد ماند و با وجود افزایش ١٠ درصدی بازنشســتگان استان، 
افزایــش بیمه بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی، تنها راه پایداری ســازمان 
تأمین اجتماعــی، وصول مطالبات معوقه  ١۳٠ هــزار میلیارد تومانی  از دولت 
اســت.علیرضا محســنی افزود: اعام بخشنامه بخشــودگی جرایم کارفرمایان 
خوش حساب سازمان در مسیر رفع موانع تولید در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام 

و عمل، به بهبود فضای کسب و کار می انجامد.

نماینده مردم شهرســتان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسامی، در 
دیدار مدیرکل تأمین اجتماعی خراســان جنوبی گفت: در چند ســال گذشته 
تأمین اجتماعی از حواشــی به دور بوده و پس از فراز و نشــیب های بسیار، به 
لطف خــدا از زمان مدیریت دکتر نوربخش، ثبات و آرامش در این ســازمان 
حکم فرما شده است.فرهاد فاحتی افزود: متأسفانه بعضی از مشکات جزئی، 
بزرگ نمایی می شود و سازمان تأمین اجتماعی را از اهداف خود دور می کند و 
خدمات سازمان تأمین اجتماعی را به بیمه شدگان، کمرنگ جلوه می دهد که 
این کار دور از انصاف است.وی خاطر نشان کرد:  به هر میزان که ارائه خدمات 
به مخاطبان سازمان بیشتر شــود، به همان میزان جایگاه تأمین اجتماعی در 
کشــور تثبیت می شــود و این امری منطقی و علمی اســت. لذا همه ما باید 
تــاش کنیم تا از حیثیت ســازمان تأمین اجتماعــی به خصوص برای جامعه 
هدف آن که اقشــار زحمتکش جامعه هستند، دفاع کنیم.این نماینده مجلس 
گفــت: آمادگی این را داریم که در صورت نیاز، بــا اصاح موضوع یا تصویب 
قانون، ضمن هماهنگی کامل با ســازمان و ســایر نماینــدگان گام برداریم و 
تأمین اجتماعــی را به اهداف خود نزدیکتر کنیم.گفتنی اســت در این دیدار، 
مجید درویشــی مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز گزارش کاملی از اقدامات 

انجام شده در استان و شهرستان قاین ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

مطالباتتأمیناجتماعیراپیگیریمیکنیم
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس:

تالشهایسازمانتأمیناجتماعی
برایشفافسازیقابلتقدیراست


