13

.ir

اســــتانها
ســال بیستم

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

 17تیر  97شماره 958

مدیر کل آذربایجان شرقی:

شفافیت در اجرای قوانین،مقررات و پاسخگویی
الزمه تکریم مخاطبان است

جلسه هماندیشی یکسانسازی امور و وحدترویه
بــا حضور مدیــر کل ،معــاون امور بیمه و روســای
ادارات اداره کل آذربایجانشرقی و روسا و مسئوالن
واحدهای اجرایی شعب تابعه برگزار شد.
جعفر سمســاری در این جلســه با تأکید بر ضرورت
مدیریت منابع و مصارف سازمان به منظور پایداری
صنــدوق و ایفــای بــه هنــگام تعهــدات در قبال

ذینفعــان ،شــفافیت در اجرای قوانیــن و مقررات
و ســرلوحه قــرار دادن پاســخگویی را الزمه تکریم
مخاطبان دانســت و گفت :جلــب رضایت عمومی
مراجعان و شــرکای اجتماعی سازمان از مهمترین
شاخصههای ارزیابی عملکرد کارکنان و شعب تابعه
است .وی با اشاره به اینکه اجرای طرح میزخدمت در
شعب تأمیناجتماعی یک تکلیف دولتی و سازمانی

نوبتدهی اینترنتی و موبایلی
در درمان قم راهاندازی شد

مدیر درمان تامیناجتماعی استان قم ،از راهاندازی نوبتدهی اینترنتی و موبایلی در
مراکز درمانی تامیناجتماعی این استان خبر داد.
دکتر داوود علیمحمدی گفت :بیمهشدگان تامیناجتماعی میتوانند از این به بعد ،از
طریق اینترنت و موبایل نیز عالوه بر سیستم تلفنی ،اقدام به دریافت نوبت در چهار
مرکز درمانی تامیناجتماعی استان قم کنند.
مدیر درمان اســتان قم در ادامه با اشــاره به مراجعه میانگیــن روزانه  ٤هزار نفری
بیمهشــدگان به چهار مرکز درمانی اظهار داشــت :در راســتای گسترش خدمات
الکترونیک ســازمان تامیناجتماعی در استان قم ،بیمهشدگان میتوانند با شماره
 *١٤٢*٢٥#در بستر موبایل و همچنین با مراجعه به سایت مدیریت درمان استان
قم به نشانی www.dqom.tamin.irبرای دریافت نوبت اقدام کنند.
دکترعلیمحمدیبامهمدانستنرضایتمندیمراجعانبهمراکزدرمانیگفت:استقرار
سیستم فراخوان بیمار در بیمارستان امام رضا(ع) نیز یکی از اقدامات مناسب برای
ایجاد نظم در دریافت خدمات برای مراجعه کنندگان راهاندازی شده که در ایجاد رعایت
حقوق شهروندی اثر خوبی داشته است.مدیر درمان استان قم با اشاره به دستور العمل
راهاندازیمیزخدمتدرمراکزتابعهمدیریتدرماناستانقمخاطرنشانکرد:استقرار
میزخدمت در دفتر اسناد پزشکی وکمیسیونهای پزشکی نیز در دستور کار قرار دارد
تا روند خدمت رسانی در این دو بخش نیز با سهولت بیشتری به مراجعان انجام شود.

اســت که باید در شعب اجرا و بین همکاران نهادینه
شود ،بهرهگیری از تمامی امکانات سختافزاری و
نرمافزاری برای اجرای این طرح به منظور تسهیل
امــور مخاطبان را ضروری خواند و اظهار داشــت:
شعب تأمیناجتماعی استان با اجرای طرح ساختار
نوین خدمات در شــعب تابعه ،در ارائــه خدمات در
قبــال میزخدمت در کشــور پیشــرو بــوده و انتظار
میرود با آسیبشناســی و رفع چالشهای اجرایی
از سوی همکاران اداره کل و شعب تابعه ،این طرح
با سرعت هرچه بیشتر در واحدهای اجرایی به طور
دقیق پیادهسازی شود و گسترش یابد .سمساری با
بیان اینکه روشهای سنتی ارائه خدمات ،در حال
حاضرپاسخگوینیازهایمخاطباننیست،استفاده
از خدمات غیرحضوری و توسل به فناوریهای نوین
برای بهبــود و ارتقای فرآیندهای خدمترســانی را
الزمه پویایی سازمان دانست و افزود :رفتار حرفهای
باید بهگونه در رفتار ســازمانی همــکاران تبلور یابد
که شــیرینی خدمات سازمان را به ذینفعان گواراتر
ســاخته و اعتماد و رضایت عمومی آنان را به عنوان
شرکای اجتماعی سازمان افزایش دهد.
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نحوه اشتغال کارگران ایرانی
در شهرکهای فشافویه بررسی شد

بــه منظور حل مشــکالت شــهرکهای صنعتی ،جلســهای با حضــور مدیرکل
شهرستانهای استان تهران و رؤسای ادارات بازرسی و درآمد و مدیران شهرکهای
صنعتی شمسآباد واقع در شهرستان فشافویه ،در محل اداره کل تامیناجتماعی
ح پور با
شهرستانهای استان تهران برگزار شد.در ابتدای این جلسه داریوش صال 
ارائه گزارش عملکرد شعبه فشــافویه در جذب بیمهشدگان و اتباع خارجی گفت:
در چند روز اخیر که همراه با استاندار تهران در شهرستان پردیس بودیم ،استاندار با
اعالم رضایت از عملکرد تامیناجتماعی بر تالش برای جذب نیروهای جوان ایرانی
تأکید کرد .در ادامه مدیران شهرک صنعتی با اشاره به یک سری از مشاغل اظهار
داشتند که کارگران ایرانی حاضر به اشتغال در این مشاغل نیستند و کارفرمایان جهت
حمایت از تولید و اشتغال ،از نیروهای اتباع خارجی استفاده وآنها را به کار می گمارند
و با توجه به اینکه یکسری از آنها فاقد کارت اشتغال هستند ،از سوی بازرسان ادارات
کار مورد بازخواست قرار گرفته و جریمه میشوند.در ادامه مدیرکل شهرستانهای
استان تهران با بیان اینکه هدف ما در درجه اول ایجاد اشتغال برای کارگران ایرانی
و حل مشکالت آنهاست ،گفت :طی مکاتبه با سازمان جهت به کارگیری کارگران
اتباع خارجی غیرمجاز در مشاغل خاص ،درخواست ارائه طریق میکنیم .صالحپور
افزود :کارفرمایان میتوانند مطابق بخشنامه بخشودگی جرائم نسبت به تقسیط
مطالبات سازمان در مهلت مقرر اقدام کنند.

مدیر کل چهارمحال و بختیاری :

طرح خدمات نوین تامیناجتماعی ،گامی فراتر از میز خدمت است

بــا بررسـیهای انجــام شــده و کار تیمــی بــا همــکاری واحدهــای مربوطه،
طــرح ارائــه خدمــات نویــن تامیناجتماعــی در ســال  ٩٣بــه صــورت
آزمایشــی در برخــی از شــعب تامیناجتماعــی کشــور اجــرا شــد.
لوبختیــاری در جلســه
مدیــر کل تامیناجتماعــی اســتان چهارمحا 
تبییــن راهکارهــای اجرایــی میزخدمــت گفــت :هــدف اصلــی میزخدمت
در دســتگاههای اجرایــی ،ارائــه خدمــات بهموقــع ،ســریع و آســان بــه
اربابرجــوع و همچنیــن ارتقــای رضایتمنــدی آنــان اســت کــه پیــش از
ایــن ،ســازمان تامیناجتماعــی بــا ارائــه طــرح خدمــات نویــن گامــی فراتــر
از میزخدمــت برداشــته اســت.
غالمرضــا محمــدی بــا بیــان اینکــه بــا اجرایــی شــدن طــرح ســاختار نوین
ارائــه خدمــات در شــعب ایــن ســازمان ،مراجعــه کننــده خدمــات موردنیــاز
را از یــک باجــه دریافــت میکنــد ،اظهــار داشــت :رضایتمنــدی مراجعــان
از دیگــر نتایــج تغییــر چیدمــان واحدهــای بیمـهای خواهــد بود.
محمــدی بــا بیــان اینکــه این طــرح به طوررســمی ازســال  ٩٢کلیــد خورد،
افــزود :تمامــی فرایندهــای کاری در شــعب اســتخراج و طبقهبنــدی شــد.
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ً
بــه ایــن نحــو کــه حــدود  ٨٠فراینــد را کــه تقریبــا ٥١درصــد کل فرایندهای
کاری را در شــعب تشــکیل میدهنــد و حــدود  ٨٠درصــد علــت مراجعــه
بیمهشــدگان بــه واحدهــای بیمـهای هســتند ،کاربر پیشــخوان ارائــه کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه آمــوزش و توانمندســازی کارکنان بــرای ارائه تمامی
خدمــات در  ٣مرحلــه انجــام میشــود ،گفــت :در مرحلــه آخــر همــکاران
منتخــب قــادر خواهنــد شــد پــس از آمــوزش و کســب مهارتهــای الزم،
بخشــی از خدمــات موردنیــاز مخاطبــان بهویــژه خدمــات پرمراجعــه را
تمــام و کمــال و بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه واحدهــای مختلــف از طریــق
پیشــخوان کاربــران ارائــه کننــد.
مدیــر کل اســتان بــا اشــاره بــه راهبردهــای ســازمان تامیناجتماعــی در
اجــرای ایــن طــرح گفــت :اصــاح ســاختارها و فرایندهــا بــرای ارتقــای
کمــی و کیفی ســطوح خدمــات به ذینفعان ،توســعه قابلیتهــا و افزایش
ظرفیتهــای ســازمانی بــا تاکیــد بــر ارتقــای جایــگاه ســازمان بــه عنــوان
یــک نهــاد فعــال اثرگــذار و افزایــش همافزایــی بیــن بخشهــای مختلــف
بیمـهای ،درمانــی و ســرمایهگذاری از جملــه ایــن راهبردهاســت.

چهارمحال
و بختیاری

خبر

خوزســتان :مدیرکل تأمیناجتماعی استان
خوزســتان گفت :همه ســاله به مناسبت روز
خانواده و تکریم بازنشستگان ،از بازنشستگان،
همسران بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه تقدیر
به عمل میآید و امسال نیز قرار است به همین
مناســبت و ب ه منظور ترویــج فرهنگ تکریم و
ارجگــزاری به مقام ارزشــمند این اســوههای
صبر ،اســتقامت ،خــردورزی و پیشکســوت
عرصههای کار و ســازندگی ،در جمع خانواده و
جامعه نســبت به انتخاب و تقدیر از آنان اقدام
و مراســم ویژهای در استان خوزســتان برگزار
شود .محمود یارعلیزاده از تمامی بازنشستگان
و مستمریبگیران تأمیناجتماعی دعوت کرد
تا برای کسب اطالعات بیشتر و حضور در این
فراخوانبهسایترسمیسازمانتأمیناجتماعی
به نشانی  khozestan.tamin.irیا با مراجعه
بهشعبسازمانودفاترکانونهایبازنشستگی
در سراسر استان خوزستان در صورت دارا بودن
شرایط مندرج در فرمهای فراخوان تا  25تیر ماه
سال جاری ثبت نام کنند.
سمنان :اولین جلسه کمیته سالمت اداری با
حضور مدیر درمان ،معاون مدیر درمان ،رئیس
دفتر اسناد پزشــکی ،رئیس بیمارستان شفا و
کارشناسان ستاد مدیریت درمان استان سمنان
تشکیل شد.
دکتر ســیدمجتبی اکــرم مدیر درمان اســتان
ســمنان هدف از برگــزاری جلســه را تمرکز بر
پیشــگیری از بروز فســاد از طریق شناســایی
کانالهای زمینهساز تخلف و نقاط آسیبپذیر
از ُبعد سالمت اداری بیان کرد و گفت :با توجه
به دســتورالعمل ابالغی مدیر عامل سازمان با
موضوع سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم،
کمیته اســتانی اصالح نظام اداری با توجه به
تفاوتهای ماموریتی در حوزههای عملکردی
واحدهای درمانی و بیمهای در استانها ،در هر
یک از واحدهای اداره کل و مدیریت درمان به
صورت مســتقل و جداگانه با برگزاری جلسات
فصلــی و تشــکیل کارگروههــای تخصصــی
فعالیت خواهند داشت.دکتر اکرم ضمن تاکید
بر لزوم تمرکز بر پیشــگیری از طریق شناسایی
زمینههای بروز تخلف و تالش همهجانبه برای
رفع آنها افزود :اطالعرسانی دقیق و شفاف هم
برای کارمندان و هم برای مراجعان و گیرندگان
خدمات میتوانددرکاهشتخلفاتاداری نقش
موثری داشته باشد.
لرســتان :مدیرکل تامیناجتماعی اســتان
لرســتان گفت :کارفرمایانی کــه فرصتهای
شــغلی جدید ایجاد کنند ،از پرداخت حق بیمه
سهم کارفرما معاف میشوند.
دکتر جهانی در نشســت هماندیشــی اعضای
هیاتهای تشخیص مطالبات تامیناجتماعی
اســتان که با حضور کارشناسان ستاد مرکزی
سازمان برگزار شد ،با اشاره به ضرورت حمایت
از ســرمایهگذاران و کارفرمایان تحت پوشــش
تامیناجتماعی افزود :در راســتای حمایت از
تولید ملــی و ترغیب کارفرمایان برای توســعه
سرمایهگذاری ،تســهیالتی برای کارفرمایانی
که فرصتهای شــغلی جدید ایجاد میکنند،
مصوب شــده که بــر اســاس آن ،کارفرمایان
موصوف از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف
و فقط درصد حق بیمه سهم کارگر را به سازمان
تامیناجتماعی پرداخت میکنند.

