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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

خبر

خبر

بسیج عمومی
مدیران تامیناجتماعی

واحدهای موفق
در صرفهجویی انرژی
معرفیمیشوند

صرفهجویی در مصرف انرژی در دســتور کار
واحدهایاجراییسازمانتامیناجتماعیقرار
گرفت.مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با
صدور بخشنامهای ،بر صرفهجویی در مصرف
انرژی در تمامی واحدهای بیمهای و درمانی
سازمان در سراسر کشور تاکید کرد.
بــه گــزارش خبرنگارتامین ،براســاس این
بخشــنامه ،با توجه به الــزام صرفهجویی در
استفاده از انرژی ،بهویژه مصرف آب ،برق و
گاز در واحدهای عمومی شامل ستاد مرکزی،
ادارات کل ،شعب و مراکز درمانی ،مقرر شد
کمیتهای در سطح ستاد سازمان با محوریت
معاونــت اداری و مالی و عضویت واحدهای
مرتبط و در ســطح اســتان و واحدهای تابعه
متشکل از مدیران و روسای واحدهای تابعه
و مســئوالن آن و در صورت لزوم استفاده از
نظرات مشــورتی متخصصان تشکیل شود
تا نســبت به بررســی و اجــرای راهکارهای
کاهش هزینــه اقدام و گــزارش ماهیانه به
دبیرخانه مستقر در معاونت اداری و مالی این
ســازمان ارائه شــود.همچنین براساس این
بخشــنامه ،در پایان آبان ماه عملکرد ادارات
کل و مدیریتهای درمــان تامیناجتماعی
اســتانها در زمینــه صرفهجویی در مصرف
انرژی بررسی میشود و سه استان موفق در
این زمینه معرفی خواهند شد.
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مدیرکل امور اداری:

اخبـــــــار
ســال بیستم
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دکتر نوربخش در جلسه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کرمان:

سهجانبهگرایی ،شاکله تامیناجتماعی است
در آخریــن دقایــق باقیمانــده از اجرای طرح
بخشــودگی جرایــم بیمــهای کارفرمایــان
خوشحســاب در روز یکشــبنه  10تیرمــاه،
مدیرعامــل ســازمان در شــعبه یــک کرمان
حضور یافــت و از همکاران واحدهای بیمهای
بابت تالشهایشــان تقدیر کرد .در این دوره از
بخشــودگی جرایم کارفرمایان خوشحســاب
که در راســتای حمایت از تولید داخلی و کمک
به کارفرمایان خوشحســاب از اولین روزهای
ســال جاری پس از نامگذاری ســال جاری به
عنوان»حمایــت از کاالی داخلــی» از ســوی
رهبــر معظم انقالب ،به اجــرا در آمد ،به گفته
معاون بیمهای سازمان  60هزار درخواست در
واحدهای اجرایی به ثبت رسیده است و بدهی
کارفرمایان در این خصوص 1000میلیارد تومان
برآورد میشود.
در این خصوص گفتنی است که در دوره قبلی
اجرای این قانون نیز حدود  1000میلیارد تومان
بدهی کارفرمایان مورد بخشودگی قرار گرفت .
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوشحساب در
ســال جاری پس از پیشنهاد سازمان و تصویب
هیات دولت از 10اردیبهشــت ماه تا 10تیرماه
بــه مدت دو ماه بــه اجرا درآمــد و در این مدت
نمایندگانمجلسشورایاسالمی،تشکلهای
کارفرمایایی و صاحبنظران اقتصادی و حوزه
کسب وکار ،اقدام ســازمان تامیناجتماعی را

مهم و اثرگذار در بخش تولید و صنعت دانستند.
در جریان این بازدید که محمدحسن زدا معاون
بیمــهای ،دکتــر عبدالله میراکبــری مدیرکل
دفتــر مدیرعامــل و علــی حســینی مدیر کل
تامیناجتماعی کرمان نیز حضور داشتند ،دکتر
نوربخــش در گفتوگو با کارکنان شــعبه یک
کرمان ،از ارائه خدمات آنهــا به کارفرمایان در
طول اجرای این قانون قدردانی کرد.

توسعه یک
امر اجتماعی،
اقتصادی و
فرهنگی است
ظرفیتهای
خوبی در
سازمان
تامیناجتماعی
وجود دارد و
باید با همافزایی
و همکاری
یکدیگر از این
ظرفیتها بهره
ببریم

مدیرعامل سازمان خاطر نشان کرد :در ماههای
اردیبهشت و خرداد سال جاری در هرماه حدود
 6700میلیــارد تومان بابــت تعهدات مختلف
سازمان هزینه شــده که از مهمترین تعهدات
میتــوان به  4500میلیارد تومان مســتمری و
 1500میلیارد تومان برای درمان اشاره کرد.
وی با اشــاره به اینکه وظیفــه تامیناجتماعی
پوشــش ریســکهای نیروی کار مولد است،
سهجانبهگرایی را از اصول و شاکلههای مدیریتی
ایــن ســازمان دانســت و گفت :این ســازمان
متعلق به کارفرمایان ،کارگران و بیمهشــدگان
است .ازاینرو تعامل با این شرکا دارای اهمیت
ویژهای است و اقدامات بزرگی نیز برای تقویت
شــرکای اجتماعی بهویژه کارفرمایــان انجام
شده که بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان
خوشحساب در این خصوص بوده است.
دکتر نوربخش اظهار داشــت :متولیان اصلی
تجهیــز منابــع در ســازمان تامیناجتماعــی
کارفرمایان هســتند که جای تقدیــر دارد و این
همکاری گسترده آنها ،حمیت و عرق ملیشان را
نسبت به کارگر و فضای کسب و کار کشور نشان
میدهد .وی گفــت :دغدغهها و نگرانیهای
مختلفی در این نشســت مطرح شــد و استان
کرمان و کشور در فراز و فرود تاریخی خود مسائل
بزرگی دیده و پایمردی کرده است و به طور قطع با
شرایط فعلی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی

 ٨٢درصد منابع تامیناجتماعی از محل
حق بیمهها تامین میشود

مدیرعامل ســازمان ضمن تقدیــر از همکاران
واحدهای اجرایی بیمهای با تعدادی ازکارفرمایان
حاضر در شعب نیز به گفتوگو پرداخت و نظرات
آنان را جویا شد.به گزارش خبرنگار تامین ،دکتر
سیدتقی نوربخش سپس به همراه هیات همراه
یوســومین جلسه شورای گفتوگوی
در در س 
دولت و بخش خصوصی اســتان کرمان که با
حضور دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی
رئیس جمهور و جمعی از مسئوالن این استان
برگزار شد ،شرکت کرد و با بیان اینکه  ٨٢درصد
اعتبارات این سازمان از محل حق بیمهها تامین
میشود ،گفت :در سال جاری در استان کرمان
پیشبینی میشود که 1800میلیارد تومان بابت
مستمری و  ٥٠٠میلیارد تومان در حوزه درمان
این سازمان پرداخت شود.

در نشست مشترک همافزایی دو معاونت تامیناجتماعی مطرح شد:

انسان توسعهیافته ،محور توسعه است

آزمون استخدامی درمان
در  5استان برگزار شد
مدیرکل امور اداری سازمان تامیناجتماعی
از برگــزاری آزمون اســتخدامی منطقهای
برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز
درمانی تامیناجتماعی در استانهای فارس،
کردســتان ،کرمانشاه ،ســمنان و اصفهان
خبر داد.
بهگزارشخبرنگارتامین،سیدحسینحسینی
آذرنوشان اظهار داشت :این آزمون در آستانه
هفتــه تامیناجتماعی و بــه منظور افزایش
ظرفیت خدمترسانی مراکز درمانی سازمان
تامیناجتماعی و تکمیل کادر درمانی برگزار
شــد.وی افزود :افراد شــرکت کننده در این
آزمون بــرای همکاری در واحدهای درمانی
تامیناجتماعی در شهرســتانهای داراب و
سپیدان در اســتان فارس ،تیران و کرون در
اســتان اصفهان ،بانه در استان کردستان،
سنقر در استان کرمانشاه و سرخه در استان
سمنان به رقابت پرداختند.آذرنوشان گفت:
ایــن آزمون از ســاعت  ۹تــا  ۱۰و  ۴۵دقیقه
صبح جمعه  ۱۵تیر ماه برگزار شــد .مدیر کل
امور اداری ســازمان تامیناجتماعی خاطر
نشــان کرد ۴۶۵ :نفر در استان فارس۲۲۵ ،
نفر در اســتان کردستان ۱۷۱ ،نفر در استان
کرمانشاه ۱۴۱ ،نفر در استان سمنان و ۲۵۸
نفر در استان اصفهان در آزمون استخدامی
سازمان تامیناجتماعی شرکت کردند.
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نشسـت همافزایـی برنامههـا و اهـداف
میـان معاونتهـای فرهنگـی و اجتماعـی
و برنامهر یـزی و اقتصـادی سـازمان
تامیناجتماعـی بـا حضـور معاونـان و مدیـران
هـر دو حـوزه برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار تامیـن ،معـاون فرهنگـی
و اجتماعـی سـازمان تامیناجتماعـی در ایـن
نشسـت بـا بیـان اینکـه در مسـائل اجتماعـی و
اقتصـادی نیـاز به فرهنگسـازی داریم ،اظهار
داشـت :توسـعه یک امر اجتماعـی ،اقتصادی
و فرهنگـی اسـت.
دکتـر محمدرضـا جعفریان با اشـاره بـه ظرفیت
عظیـم شـرکای اجتماعـی گفـت :شـرکای
اجتماعـی نیـاز دارنـد از قوانیـن و مسـائل
سـازمان شـناخت کافـی داشـته باشـند .بـه
همین منظور کالسهای آموزشی گستردهای
بـرای کانونهـای کارگـری و کارفرمایـی برگزار

میکنیـم .
وی بـا بیـان ایـن کـه سـال گذشـته بازدیدهای
دانشآمـوزی از شـعب تامیناجتماعـی و
نشسـتهای تخصصـی در دانشـگا ههای
کشـور بـرای ترویـج مفاهیـم بیمـه در میـان
دانشآمـوزان و دانشـجویان برگـزار کردیـم،
افـزود :در یکصـد دانشـگاه همایش تخصصی
گفتمـان تامیناجتماعـی برگـزار شـد و ورود
مفاهیـم ایـن سـازمان بـه کتـب درسـی و
دانشـگاهی در دسـتور کار اسـت.
معـاون فرهنگـی و اجتماعی سـازمان با اشـاره
بـه  ٤٢میلیـون نفـر جمعیت تحت پوشـش این
سـازمان در کشـور گفـت :تامیناجتماعی یک
راه حـل اجتماعـی برای برخورد با ریسـکهای
زندگی اسـت.
وی افزود :کارگروه مشترک میان معاونتهای
اقتصـادی و برنامهریزی و فرهنگی و اجتماعی

سـازمان تامیناجتماعـی تشـکیل و در تهیـه
برنامههـا ،بسـتههای فرهنگی نیز تعریف شـود
تـا عمق تاثیرگذاری آنها بیشـتر شـود.
سرپرسـت معاونـت اقتصـادی و برنامهریـزی
سـازمان تامیناجتماعـی نیـز در این نشسـت با
بیـان اینکـه ایـن سـازمان یـک نهـاد اقتصادی
و اجتماعـی اسـت کـه نیـاز بـه رویکردهـای
فرهنگـی دارد ،گفـت :انسـان توسـعه یافتـه
محور توسـعه اسـت و حوزه فرهنگی در جریان
توسـعه نقـش بسـیار مهمـی دارد.
دکتـر علـی نمکـی برگـزاری جلسـات اقتصـاد
مقاومتـی در دانشـگا هها را از نمونههـای
همکاری معاونتهای اقتصادی و برنامهریزی
و فرهنگی و اجتماعی سـازمان تامیناجتماعی
اعلام و تصریح کـرد :برنامههـای عملیاتی در
حـوزه فرهنگـی ایـن سـازمان تعریـف و تبییـن
میشـود.
وی افـزود :ظرفیتهـای خوبـی در سـازمان
تامیناجتماعـی وجـود دارد و باید بـا همافزایی
و همـکاری یکدیگـر از ایـن ظرفیتهـا بهـره
ببریـم .مدیـر کل دفتر برنامهریـزی و اقتصادی
سـازمان تامیناجتماعی نیز با اشـاره با جمعیت
تحـت پوشـش تامیناجتماعـی در این نشسـت
گفـت :ایـن سـازمان مالحظـه اجتماعـی و
اقتصـادی دارد و الزامـات ایـن سـازمان مبتنی
بـر رویکردهـای فرهنگی اسـت.
دکتـر حسـین امیـری گنجـه برگـزاری ایـن
نشسـتها را مفیـد دانسـت و گفـت :تلاش
میکنیـم ایـن نشسـتها بـه طـور منظـم
برگـزار شـود.

