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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

اخبار کوتاه

لرســتان :در جلســهای با حضور روسای
مراکز درمانی ،عملکرد مراکز درمانی استان
لرستان در سال 96بررسی شد.
مدیر درمان لرســتان در این جلسه با تشریح
عملکرد حوزه مدیریتــی خود گفت :رعایت
حدود مصوبات و تخصیص اعتبارات ابالغی
برای انجام هزینه از ســوی روســای مراکز
درمانی و مســئوالن مالــی واحدها باید مد
نظر قرار گیرد.
دکتــر امیــن بهارونــد افزود :ضمــن ادامه
برنامهریزیهای انجام شده در این خصوص،
الزم است در سال جدید نیز اهتمام بیشتری
برای صرفهجویــی در هزینهها و اجتناب از
انجام هزینههــای غیرضروری به عمل آید.
در ادامه این جلســه ،روســای مراکز تحت
پوشــش مدیریت درمان اســتان گزارشی از
عملکرد یک ســاله  96و فعالیتها و اهداف
در دست اقدام خود ارائه کردند .سپس رئیس
و کارشناس ارشــد برنامه و بودجه استان به
وضعیت موجود و موانع پیشــرو اشــاره و در
خصوص اهمیــت همراهی تمامی کارکنان
اداری و درمانــی در کنترل هزینهها و انجام
امور محوله به نحواحسن ،مطالبی بیان کرد.
در پایان این نشســت کتابچــه موافقتنامه
مصوبــات بودجــه و اعتبارات ســال  ٩7به
روسای مراکز درمانی تقدیم شد.

ادامه از صفحه 7

اشتغال قانونی در ایران
مشمول بیمه اجباری است
هدف و امور مربوط به نامنویسی ،اخذ درخواست،
انجام تعهدات کوتاهمدت مانند هزینههای کفن و
دفن ،اروتز و پروتز و تعهدات بلندمدت مستمری
بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان است.
دکتر خزاعــی پرداخت حق بیمــه ایرانیان مقیم
خــارج را به صــورت ریالــی بیان کــرد و افزود:
پرداخــت حق بیمــه به صــورت ارزی نیســت و
نیازی به پرداخت پول کشــور محل اقامت مانند
دالر و یورو نیســت و پرداخت هزینه آن از طریق
بانکهای جمهوری اســامی ایران در خارج از
کشور فراهم است.
وی پوشــش بیمه تامیناجتماعــی را برای همه
افراد شاغل در هر بنگاهی اعم از داخلی یا خارجی
فعال در کشور و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی که
رابطه مزدبگیری داشــته باشند ،ضروری دانست
و گفت :به استناد ماده  148قانون کار ،این افراد
مشــمول بیمه تامیناجتماعی میشوند؛ همانند
ایرانیهایــی که بــرای ســفارتخانههای خارجی
مشغول به کار هستند.
مدیرکل اتبــاع ســازمان تامیناجتماعی تصریح
کرد :حتی به دنبال این هســتیم که اتباع ایرانی
شــاغل در ســفارتخانههای جمهوری اســامی
ی را نیز زیرپوشش بیمه
خارج از کشور و کنسولگر 
درآوریم که با توجه به قوانین بیمهای کشور مبدأ،
این پوشش مانند بیمه اختیاری انجام میشود.
دکتر خزاعی افــزود :خبرنگاران ایرانی و خارجی
که برای خبرگزاریهای خارجی فعال در ایران کار
میکنند و رابطه مزدبگیری دارند ،مشمول قانون
کار هســتند و باید از پوشش بیمه تامیناجتماعی
برخوردار شوند.
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ادارات باید به
سمت استفاده
از فناوری
ارائه خدمات
الکترونیکی که
یکی از مهمترین
راهکارها در
افزایش سرعت
ارائه خدمات
و کاهش فساد
اداری است،
حرکت کنند

اســــتانها
ســال بیستم

معاون استاندار قم:

پیشرفتخدماتالکترونیکیتامیناجتماعی
بسیار ارزشمند است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
اســتانداری قم به صورت ســرزده از اداره کل و
شــعبه یک تامیناجتماعی قــم بازدید کرد و در
جریان روند کار و اجرای طــرح میزخدمت قرار
گرفت .

قله کمال در تسخیر بانوان اراکی

مهرداد غضنفــری هدف از بازدید خود را ارزیابی
میزان رضایتمندی مــردم از ادارات دولتی بیان
کرد و گفت :الکترونیکی کردن خدمات از دیگر
محورهای بررســی عملکرد دستگاههای دولتی
اســت .ادارات باید به سمت اســتفاده از فناوری

دو نفــر از همــکاران بخــش
بیمهای تامین اجتماعی استان
مرکزی با صعود بــه قله کمال
از رشته کوههای سهند استان
آذربایجــان شــرقی ،موفق به
کسب افتخار دیگر برای ورزش
بانوان تامیناجتماعی شدند.
نســرین امیــری کارشــناس
متخصــص امور بیمهشــدگان
اداره کل تامیناجتماعی استان
مرکــزی و رقیه رنجبر مســئول
مطالبــات واحــد وصــول حق
بیمه شــعبه یــک اراک موفق
به صعود به قلــه  3750متری
کمال شدند.
این صعود به اتفاق گروه  40نفری از باشگاه کوهنوردی شاهین اراک انجام شد.
گفتنی است ،در سوابق کوهنوردی این دو همکار ،صعود به قلل مرتفع دماوند ،سبالن،
الوند ،یخچال همدان و شهباز اراک وجود دارد.
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ارائه خدمات الکترونیکــی که یکی از مهمترین
راهکارهــا در افزایش ســرعت ارائــه خدمات و
کاهش فساد اداری است ،حرکت کنند.
غضنفــری ضمن ابراز رضایــت از خدمات قابل
ارائه از ســوی تامیناجتماعی گفــت :این اداره
در راســتای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی
با وجود برخی کاســتیها پیشرفت قابل توجهی
داشته است.
معاون اســتاندار قــم ادامــه داد :میزخدمت از
راهکارهای دولت برای تقویت خدماترسانی به
مردم تا زمان فراهم شــدن زیرساختهای ارائه
ت اســت که ایــن موضوع با
الکتروینکــی خدما 
جدیت توسط اســتانداری و نهادهای حاکمیتی
پیگیری میشود.
غضنفری با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و
ابالغیه به دستگاههای دولتی برای تغییر ساعت
کاری اظهار داشت :این کار در راستای کاهش
مصــرف انــرژی ادارات و نیز کم کردن ســاعت
قطعی برق در ساعات گرم روز انجام شده است.

فرزندهمکارتبریزیدوطالویکبرنزکشوریبهگردنآویخت
فرزند همکار بیمارستان استاد
عالینسب تبریز ،مقام نخست
مســابقات لیگ پیست جوانان
کشور را کسب کرد.
اولیــن مرحلــه لیــگ پیســت
جوانــان در ســال  ١٣٩٧بــه
میزبانی پیست دوچرخهسواری
استادیوم آزادی تهران از  ٢٧تا
 ٢٩خرداد ماه برگزار شد.
در ایــن دوره از مســابقات ٧٥
ورزشــکار در قالــب  ١٧تیــم
باشگاهی و استانی شرکت کرده
بودند که در پایان این مسابقات
امیررضا شــهریاری فرزند علی
شــهریاری همکار بیمارستان
استاد عالی نسب تبریز موفق به کسب دو مقام قهرمانی و یک مقام سوم شد .امیررضا
شهریاری در این مسابقات در قسمت اسکرچ و دور امتیازی موفق به کسب مقام اول
و مدال طال و در قسمت تعقیبی انفرادی مقام سوم را کسب کرد.

مدیر درمان سمنان :

میزخدمت در درمان سمنان مستقر شد

مدیــر درمــان تامیناجتماعــی اســتان ســمنان بــا اعــام خبــر راهانــدازی
میزخدمــت در دفتــر رســیدگی بــه اســناد پزشــکی ایــن مدیریــت گفــت:
توجــه بــه رعایــت حقــوق شــهروندی و الــزام بــه صیانــت از آن نــه تنهــا در
قالــب میزخدمــت ،بلکــه بایــد بــه عنــوان یــک برنامــه محــوری در دســتور کار
ســازمانها قــرار گیــرد.
دکتــر ســیدمجتبی اکــرم افــزود :بــا توجــه بــه ماهیــت عملکــرد واحدهــای
ً
درمانــی تامیناجتماعــی در ســطح اســتان الزامــا بایــد مراجعه حضــوری وجود
داشــته باشــد ،ولــی بــا تمهیــدات پیشبینــی شــده ،تــاش بــر این اســت کــه از
حضــور غیرضــروری و چندبــاره بیمهشــدگان بـرای پیگیــری امــور مربــوط بــه
دفتــر رســیدگی بــه اســناد پزشــکی تامیناجتماعــی جلوگیــری شــود.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر در دفتــر اســناد پزشــکی  4نــوع فعالیــت در
قالــب میزخدمــت بــه بیمهشــدگان ســازمان و مراکــز طــرف قــرارداد ارائــه
میشــود کــه شــامل عقــد قـرارداد بــا مراکــز متقاضــی همــکاری بــا ســازمان،
تشــکیل پرونــده بیماریهــای خــاص ،تشــکیل پرونــده دارویــی و همچنیــن
تاییــد خدمــات پاراکلینیــک و دارو اســت.

مدیــر درمــان اســتان گفــت :در هر  4خدمــت ارائه شــده ،فقط یک بــار مراجعه
نیــاز اســت کــه آن هــم بـرای الــزام بــه رویــت اصــل مــدارک درمانــی و انطبــاق
آن بــا دســتورالعملهای ســازمانی بــه منظــور ارائــه خدمــات خواهــد بود.
دکتــر اکــرم ،راهانــدازی ســامانه اطالعرســانی پیامکــی ،تشــکیل پروندههــای
دارویــی را در مــدت زمــان بســیار کوتــاه ،کاهــش مــدت زمــان پذیــرش و
رســیدگی بــه نســخ پزشــکان و مراکــز طــرف قـرارداد و همچنیــن امــکان تاییــد
نســخههای دارویــی در سراســر کشــور پــس از یــک بــار تشــکیل پرونــده در
دفتــر اســناد پزشــکی را از زیرخدماتــی بیــان کــرد که در راســتای ارتقای ســطح
رضایتمنــدی و تکریــم بیمهشــدگان در ســازمان در حــال اج ـرا اســت.وی بــا
اشــاره بــه خدمــات الکترونیکــی ســازمان تامیناجتماعــی در راســتای افزایش
کیفیــت خدمــات و ســطح رضایتمنــدی بیمهشــدگان و همچنیــن تســریع در
دریافــت خدمــات درمانــی گفــت :در ســالهای اخیــر بــا اجـرای طرحهایــی
ماننــد حــذف دفترچــه در مراکــز ملکــی و نظــام ارجــاع ،عــاوه بــر رونــد رو بــه
رشــد کیفیــت خدمــات درمانــی در مراکــز ملکــی ســازمان ،ارائــه خدمــات بــه
صــورت الکترونیکــی و در حــوزه فنــاوری اطالعــات نیــز تســریع شــده اســت.

