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قزویـن :بـه مناسـبت روز ملـی سـالمندان ،مدیـر
کل اسـتان قزویـن با حضور در کانون بازنشسـتگان
همـکار ،بـا آنـان دیـدار و گفتوگـو کرد.
سـیروس نصیـری در این دیدار ،رشـادت ،صبوری و
جدیـت همکاران بازنشسـته در انجام امـور محوله را
بـه عنـوان الگویی برای همکاران شـاغل برشـمرد و
تصریـح کـرد :تجربیات کاری شـما بـرای مجموعه
مدیریـت اسـتان بسـیار ارزشـمند اسـت و امیدواریم
ماننـد گذشـته ،مـا را در ارائـه خدمـات و تعهـدات
بـه جامعـه  62درصـدی تحـت پوشـش اسـتان
همراهـی کنید.در ایـن دیدار ،تنی چنـد از همکاران
بازنشسـته اسـتان به بیان تجربیات و خاطرات خود
از سـالهای طوالنـی خدمتگـزاری در سـازمان
پرداختنـد و پیشـنهادهایی بـرای انجـام هرچه بهتر
امـور ارائـه کردند.
گلسـتان :طی نشستی در محل پلیکلینیک امام
خمینـی (ره) گـرگان ،روسـای شـعب یـک گـرگان و
پلیکلینیـک مذکور دیـدار و گفتوگو کردنـد.در این
دیـدار فرایندهای مشـترک مورد بازبینـی قرار گرفت
تـا مشـکالت احتمالـی بررسـی و رفـع شـود .دکتـر
خداپرسـت رئیـس پلیکلینیـک امـام خمینـی(ره)
گـرگان هـدف از ایـن دیـدار را بررسـی مراحـل انجام
دادن کار و فرایندهای مشـترک بین حوزههای بیمه
و درمـان بیـان کـرد و چنیـن جلسـاتی را در ارتقـای
سـطح خدمـات و افزایـش رضایتمنـدی مخاطبـان
موثـر دانسـت.خبر دیگـر ایـن کـه ،با هـدف آموزش
مداوم و مسـتمر کادر پزشـکی که یکی از مهمترین
رازهـای سلامت بیمهشـدگان و مراجعیـن بـه
مراکـز درمانـی اسـت  ،کنفرانـس یـکروزه آشـنایی
بـا سـرطانهای گوارشـی در سـالن اجتماعـات امام
خمینی بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) گنبد کاووس
برگـزار شـد.در ایـن کارگاه آموزشـی کـه در راسـتای
آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار
شـد ،خانـم دکتـر منصـور مشـتاقی(فوق تخصـص
جراحی گوارش) ،خانم دکتر اسالمی(فوقتخصص
گـوارش و کبـد) و خانم دکتر نگهـداری (متخصص
رادیولـوژی) مطالب علمی جدید در حوزه تخصصی
خود را برای پزشـکان و پرسـتاران حاضر ارائه کردند.
قـم :در راسـتای تحقـق اصـل سـهجانبهگرایی و
بـا توجـه بـه اهمیـت تعامل دوسـویه و بهرهمنـدی از
نظـرات و دیدگاههای شـرکای اجتماعـی (کارگران،
کارفرمایـان و بازنشسـتگان) ،کمیتـه بیمـه و درمان
اسـتان قم تشـکیل جلسـه داد.
مدیر درمان اسـتان قم در این نشسـت ضمن تبیین
دسـتورالعمل تشکیل جلسـه کمیته و درمان گفت:
تعامل مناسب و دوسویه میان سازمان و مخاطبان،
اسـتفاده از نظـرات و دیدگاههـای تشـکلهای
کارگـری و بازنشسـتگی ،تسـریع در ارائـه خدمـات با
ارتقـای کیفیت و کمیت خدمات و اقدامات مناسـب
بـرای ایجاد همبسـتگی و همافزایـی از اهداف مهم
ایـن کمیته اسـت .دکتـر داوود علیمحمـدی افزود:
بدون شـک استفاده از خردجمعی میتواند در بهبود
تصمیمگیریهـا و فرایندهـای اجرایـی بـا هـدف
صیانـت از سـرمایههای بیمهشـدگان نقـش بسـیار
موثری داشـته باشـد.وی با اشـاره بـه تعامل مطلوب
تشـکلهای کارگری و بازنشسـتگی در اسـتان قم با
مجموعـه تامیـن اجتماعـی اسـتان اظهار داشـت:
دیدگاههـا و نظـرات در جلسـه بایـد در چارچـوب
وظایف سازمانی و موقعیت جغرافیایی استان ،بهبود
رضایتمنـدی ذینفعـان و همچنیـن تدویـن راهبرد
مناسـب بـرای رفـع چالشهـا و تهدیدهـا بـا توجه به
منابع سـازمان باشـد.
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دکتر سیدمجتبی اکرم:

نیمیازطرفقراردادها واردطرحنسخهالکترونیکشدند

از آغــاز اجــرای طــرح نســخه الکترونیک در
اســتان ســمنان تاکنــون ،بیــش از نیمــی از
پزشــکان طــرف قــرارداد بــا تامیناجتماعــی
ســمنان در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده انــد.
مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان
ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:
از ابتــدای تیــر مــاه ســال جــاری کــه
دســتورالعمل اجــرای طــرح نســخه
الکترونیــک درمراکــز طــرف قــرارداد بــه
اســتان ســمنان ابالغ شــد ،جلســات متعدد
درون ســازمانی بــا کارشناســان ذیربــط
در حــوزه اســناد پزشــکی و برونســازمانی

بــا نظــام پزشــکی اســتان و همچنیــن
دورههــای آموزشــی برای آشــنایی پزشــکان
بــا ایــن طــرح در ســطح اســتان برگــزار
شــده اســت.
دکتــر ســیدمجتبی اکرم با اشــاره بــه اجرایی
شــدن صددرصــد حــذف دفترچه درمــان در
مراکــز ملکــی گفت :خوشــبختانه اســتقبال
پزشــکان طــرف قــرارداد در ثبــت نــام بیــش
از  50درصــدی در ایــن طــرح خــوب بــوده و
انتظــار مـیرود در آینــدهای نزدیــک شــاهد
اجرایــی شــدن ایــن طــرح ارزشــمند در
تمامــی مراکــز طــرف قــرارداد باشــیم.

اداره کل آذربایجان شرقی
بین  55دستگاه رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد

اداره کل تأمیناجتماعـی اسـتان آذربایجانشـرقی رتبـه دوم جشـنواره شـهید
رجایـی را در بیـن  55دسـتگاه اجرایی اسـتان کسـب کرد.
بر اساس ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی اداره کل تأمیناجتماعی
آذربایجانشـرقی از سـوی سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان در قالـب
خوزستان

وی افــزود :البتــه بــا توجــه بــه مــدت کوتــاه
آغــاز شــدن طــرح نســخه الکترونیــک
ً
در کشــور ،قاعدتــا مشــکالت فنــی و
زیرســاختی بــرای فراگیــر شــدن آن وجــود
خواهــد داشــت ،امــا امیدواریــم بــا همکاری
نزدیــک و تعامــات بســیار خــوب بیــن
ســازمان تامیناجتماعــی و نهادهای متولی
امــر درمــان ماننــد ســازمان نظام پزشــکی و
دانشــگاه علــوم پزشــکی اقدامــات موثــری
بــرای رفــع نقایــص اجرایــی طــرح انجــام
بگیــرد.
دکتــر اکــرم بــا اشــاره بــه مزایــای ایــن
طــرح بــه عنــوان یــک تحــول بنیادیــن
اظهــار داشــت :بــا اجــرای طــرح نســخه
الکترونیــک و حــذف دفترچــه درمانــی در
مراجعــه بــه مراکــز طــرف قــرارداد ،بســتری
مناســب بــرای ایجــاد پرونــده الکترونیکــی
درمــان بــرای بیمــه شــدگان ســازمان
بهوجــود خواهــد آمــد.
وی تصریــح کــرد :دفتــر رســیدگی به اســناد
پزشــکی تامیناجتماعــی آمادگــی کاملــی
بــرای معرفــی و توجیــه طــرح و همچنیــن
تســریع در ثبــت نــام پزشــکان و مراکز طرف
قــرارداد دارد.

جشـنواره شـهید رجایـی ،اداره کل اسـتان بـا مجمـوع امتیـاز  1924موفـق به
کسـب مقام دوم در ارزیابی عملکرد سـال  1396شـد .همچنین این اداره کل
بـا کسـب  100درصـد امتیاز شـاخصهای اختصاصی ،رتبـه اول این بخش را
در جشـنواره شـهید رجایی کسـب کرد.
شـایان ذکر اسـت ،در جشـنواره شـهید رجایی عملکرد ادارات و دسـتگاههای
اجرایـی در پنـج محـور با عنوان شـاخصهای عمومی شـامل اصالح سـاختار
سـازمانی ،توسعه دولت الکترونیک ،مدیریت سرمایه انسانی ،ارتقای سالمت
اداری ،مسـئولیتپذیری و پاسـخگویی و اسـتقرار نظـام مدیریـت عملکـرد
ارزیابـی و رتبهبنـدی میشـود .همچنیـن شـاخصهای اختصاصـی اداره کل
تأمیناجتماعی اسـتان در این جشـنواره شامل افزایش جمعیت تحت پوشش،
متوسـط زمـان صـدور احـکام مسـتمری ،نسـبت عملکـرد به بودجـه مصوب،
افزایـش تعـداد بیمهشـدگان خـاص و نسـبت رسـیدگی بـه ادعـای اشـتغال به
کل آرای صـادره از مراجـع حل اختالف اسـت.

رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی اهواز:

سازمان تامیناجتماعی در تبیین آییننامهها تجارب کارفرمایان را لحاظ کند

رئیـس هیـات مدیـره کانـون کارفرمایی اهـواز با مدیـر کل تامیناجتماعی اسـتان
خوزسـتان دیـدار و گفتوگـو کرد.
سـیدمحمد مرعشـی در ایـن دیـدار بـا تاکیـد بـر تعامـل دوسـویه میـان شـرکای
اجتماعـی تامیناجتماعـی بهویـژه کارفرمایـان گفـت :سـازمان تامیناجتماعـی
سـعی کـرده بـا برنامههـای راهبـردی و تبییـن و تشـریح اهـداف کالن و در تعامل
بـا کارفرمایـان بتوانـد از تجـارب و اندیشـههای اصلیتریـن شـرکای اجتماعـی
خویـش بهرهمنـد شـود.

وی اظهـار داشـت :ایـن سـازمان بـا درک صحیـح و منطقـی از شـرایط اقتصادی
کشـور بهویـژه تحریمهـای اعمـال شـده از سـوی اسـتکبار جهانـی در کنـار
کارفرمایـان بـوده اسـت و نقـش مجموعـه کارفرمایـی کشـور را در عبـور از ایـن
بحـران بیبدیـل میدانـد.
مرعشـی همچنیـن بـه مطالبـات جـاری و معـوق سـازمان تامیناجتماعی اشـاره
و تصریـح کـرد :امیدواریـم بـا همگرایـی ،همدلـی و همفکری بیشـتر بـه پایداری
صنـدوق تامیناجتماعـی کمـک کنیـم.
در ادامـه ایـن دیـدار خسـرو نقـوی رئیـس هیـات مدیـره کانـون کارفرمایـی اهـواز
بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان تامیناجتماعـی میبایـد در تبییـن آییننامههـا و
مقـررات ،تجـارب کارفرمایـان را لحـاظ کنـد ،گفـت :انجمـن کارفرمایـی اهـواز ٦
هـزار عضـو دارد کـه تمامـی ایـن اعضـا بـه نحـوی در اقتصاد اسـتان و بـه تبع آن
اقتصـاد کشـور سـهیم هسـتند .نقـوی با تقدیـر از اقدامـات به عمل آمده سـازمان
تامیناجتماعـی در سـالهای اخیـر افـزود :بیشـک موانعـی پیـشروی ارتقـای
سـطح کمـی و کیفـی امـور وجـود دارد ،امـا میتـوان با درک درسـت از مشـکالت
موجـود بـر ایـن موانـع غلبـه کرد.

