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مدیر کل چهارمحال و بختیاری:

نرخ رشد مستمریبگیران استان در حال افزایش است

مدیـرکل تامیناجتماعـی اسـتان چهارمحـال
و بختیـاری در دیـدار بـا رئیـس جدیـد برنامـه و
بودجـه اسـتان گفت :تعـداد مسـتمریبگیران
اسـتان شـامل بازنشسـتگان ،از کارافتـادگان
کلـی و بازمانـدگان تـا پایـان سـال گذشـته 35
هـزار و  168نفر بود که ایـن تعداد در خردادماه
امسـال بـه بیـش از  36هـزار نفـر رسـید کـه
نسـبت بـه پایـان سـال گذشـته ،حـدود 2/5
درصـد افزایـش داشـته اسـت .
غالمرضـا محمـدی افـزود :نـرخ رشـد
مسـتمریبگیران در کشـور و استان به سرعت

در حـال افزایـش اسـت کـه ایـن رونـد تاثیـر
بسـیار زیادی بر نسبت پشـتیبانی دارد .ازاینرو
برنامهریـزی بـرای تحقـق درآمدهای سـازمان
جهـت پوشـش تعهـدات بسـیار ضروری اسـت
و در ایـن مسـیر حمایـت دسـتگاههای دولتـی
بسـیار موثـر اسـت.
وی نسـبت پشـتیبانی را یکـی از مهمتریـن
شـاخصهای نظـام بیمـهای دانسـت و
گفـت :ایـن نسـبت کـه تعـداد بیمهشـدگان
بـه مسـتمریبگیران را نشـان میدهـد ،در
سـالهای اخیـر بـه زیـر  6نفـر بیمـه شـده

رسـیده اسـت.
محمـد ی تصر یـح کـر د  :سـا ز ما ن
تامیناجتماعـی ابـزاری مهـم بـرای جلوگیری
از نابرابـری ،بیعدالتـی و ناامنـی اجتماعـی
اسـت کـه در جهـت بهبـود و بازتوزیـع درآمدها
در جامعـه حرکـت میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه رابطـه دوسـویه و تقویـت
کننـده بیـن گسـترش اشـتغال و توسـعه نظـام
تامیناجتماعـی گفـت :بـه واسـطه اشـتغال
و رونـق تولیـد ،پایههـای تامیناجتماعـی نیـز
تقویـت میشـود .از طـرف دیگـر سـازمان
تامیناجتماعـی وظیفـه حمایـت از نیـروی کار
و تولیـد را بـر عهـده دارد.
الیاسـی دشـتکی ،رئیـس جدیـد سـازمان
برنامـه و بودجـه نیـز در ایـن دیـدار بـا تاکیـد
بـر حمایـت از سـازمان تامیناجتماعـی در
ایـن برهـه حسـاس گفـت :بـا شـناختی کـه
از مجموعـه تامیناجتماعـی در بخشهـای
درمـان و بیمـهای دارم ،روشـن شـده اسـت
کـه ارائـه خدمـات بـه مسـتمریبگیران و
بیمهشـدگان در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت و
روزبهروز با تسهیل فرآیندهای کاری از جمله
خدمات الکترونیـک و غیرحضوری این روند
تکمیـل میشـود.

با حضور مدیرکل تامیناجتماعی

از ویترین کتاب و آثار دفاع مقدس در مازندران رونمایی شد

در مراســمی بــا حضــور مدیــرکل تامیناجتماعــی اســتان مازنــدران
از ویتریــن کتــاب و آثــار دفــاع مقــدس ایــن اداره کل رونمایــی شــد.
مدیــرکل اســتان در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اهمیــت زنــده
نگهداشــتن حماس ـههای مردمــی در دوران دفــاع مقــدس گفــت:
امــروز دشــمنان نظــام بــرای گمراهــی جوانــان و تخریــب نظــام
هزینــه میکننــد و بــرای مقابلــه بــا آنهــا ،مهمتریــن وظیفــه ،تــاش

خردجمعی در بهبود تصمیمگیری نقش بسزایی داشته است

در راسـتای تحقـق اصـل سـهجانبهگرایی و بـا توجـه بـه اهمیـت تعامـل
دوسـویه و بهرهمنـدی از نظـرات و دیدگاههـای شـرکای اجتماعـی
(کارگـران ،کارفرمایـان و بازنشسـتگان) ،کمیتـه بیمه و درمان اسـتان قم
تشـکیل جلسـه داد.
مدیر درمان اسـتان قم در این نشسـت ضمن تبیین دسـتورالعمل تشکیل
جلسـه کمیتـه و درمـان گفـت :تعامـل مناسـب و دوسـویه میان سـازمان
و مخاطبـان ،اسـتفاده از نظـرات و دیدگاههـای تشـکلهای کارگـری و
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در حوزههــای فرهنگــی و ارزشهــای دینــی و اعتقــادی اســت.
ســیدعلیاصغر محمــودی افــزود :نیــاز اصلــی امــروز ،جــدی
گرفتــن حــوزه فرهنــگ اســت تــا بــه ایــن فضــای پیچیــده و مهآلــود
مجــازی کــه خیلــی از ابهامــات را بــه وجــود مـیآورد ،پاســخ دهــد.
وی تصریــح کــرد :تاریــخ دفــاع مقــدس یــک ذخیــره اســت کــه
بایــد از آن بــرای پیشــرفت کشــور و رشــد ملــی و آمادگــی میدانهــا
اســتفاده کــرد.
مدیــر کل تامیناجتماعــی مازنــدران بــه نامگــذاری برخــی شــعب
بیمــه تامیناجتماعــی بــه نــام شــهدای همــکار در ایــن راســتا
اشــاره کــرد و افــزود :شــعبه یــک بابــل بــه نــام شــهید ابوالقاســم
فریــدی و شــعبه دو قائــم شــهر بــه نــام شــهید صالحــی نامگــذاری
شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت ،در ایــن ویتریــن و نمایشــگاه دائمــی ،آثــار و
نمادهــای دوران دفــاع مقــدس شــامل کتابهــای خاطــره ،شــعر
و  ...نگهــداری میشــود.

دکتر علیمحمدی در کمیته بیمه و درمان قم:

بازنشسـتگی ،تسـریع در ارائـه خدمات بـا ارتقای کیفیـت و کمیت خدمات
و اقدامـات مناسـب بـرای ایجـاد همبسـتگی و همافزایـی از اهداف مهم
ایـن کمیته اسـت.
دکتـر داوود علیمحمـدی افـزود :بـدون شـک اسـتفاده از خردجمعـی
میتوانـد در بهبـود تصمیمگیریهـا و فرایندهای اجرایی بـا هدف صیانت
از سـرمایههای بیمهشـدگان نقـش بسـیار موثـری داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه تعامـل مطلـوب تشـکلهای کارگـری و بازنشسـتگی در
اسـتان قم با مجموعه تامین اجتماعی اسـتان اظهار داشـت :دیدگاهها و
نظرات در جلسـه باید در چارچوب وظایف سـازمانی و موقعیت جغرافیایی
اسـتان ،بهبـود رضایتمندی ذینفعـان و همچنین تدوین راهبرد مناسـب
بـرای رفـع چالشهـا و تهدیدها بـا توجه به منابع سـازمان باشـد.
در ادامـه نماینـدگان تشـکلهای کارگری ،بازنشسـتگی و اعضای جلسـه
در خصوص مشـاغل سـختوزیانآور ،توسـعه خدمـات تخصصی درمان
و عملکـرد کارگزاریهـا و همچنین فرایند بازرسـیهای بیمـهای به تبادل
نظـر پرداختند.
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گیلان :در ارزیابیهـای بـه عمـل آمـده از سـوی
سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان از عملکـرد
دسـتگاههای اجرایـی در سـال  ،96مدیریـت درمان
تامیناجتماعـی اسـتان گیلان با کسـب نزدیک به
 1700امتیـاز در ردیـف دسـتگاههای بـا امتیـاز بـاال
قـرار گرفت.
بنـا بـه گـزارش سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
اسـتان ،حداکثر امتیاز مکتسـبه برای دستگاههای
اجرایی اسـتان  2هزار امتیاز بوده که مدیریت درمان
تامیناجتماعـی اسـتان گیلان توانسـت نزدیـک
 1700امتیـاز را کسـب کنـد و در بیـن  50دسـتگاه
اجرایـی رتبـه  13و در بیـن دسـتگاههای حمایتـی،
سلامت و بهداشـت رتبه سوم اسـتان را کسب کند.
شـایان ذکر اسـت ،مدیریت درمـان تامیناجتماعی
اسـتان گیالن در راستای ارتقای خدمات درمانی در
سـالهای اخیر گامهای مهمی را برداشته است که
از جمله آن میتوان به خرید پیشـرفتهترین دسـتگاه
 MRIو دسـتگاه CTscanبیمارسـتان حضـرت
رسـول اکرم(ص) رشـت ،استقرار سیسـتم مدیریت
کیفیـت بـرای چند سـال متوالی در سـتاد مدیریت و
واحدهای تابعه ،استقرار دولت الکترونیک با اجرای
طـرح نوبتدهـی غیرحضـوری ،تشـکیل پرونـده
الکترونیـک و حذف نسـخ در مراکـز درمانی ملکی و
طرفهـای قـرارداد و ....نـام برد.
سـمنان :فرمانـدار شهرسـتان دامغـان بـا هـدف
بررسـی مسـائل حـوزه سلامت و درمـان ایـن
شهرسـتان ،از درمانـگاه تامیناجتماعـی دامغـان
بازدیـد کـرد.
مهنـدس مجـد در ایـن بازدیـد ضمـن حضـور در
بخشهـای مختلف درمانگاه و دیـدار با همکاران و
همچنیـن مراجعـان ،از نزدیک در جریـان روند ارائه
خدمـات درمانـی در ایـن مرکـز قـرار گرفت.
وی در نشستی با حضور رئیس و جمعی از همکاران
درمانـگاه بـا تقدیـر از تالشهـای و زحمـات تمامـی
کارکنـان ،بـر ارتقـای کیفیـت و کمیت ارائـه خدمات
درمانـی در ایـن مرکـز تاکید کرد.
فرمانـدار دامغـان با اشـاره با اهمیت و لـزوم افزایش
شـاخص رضایتمنـدی مراجعـان در حوزه سلامت،
نظـارت جـدی و مسـتمر را بـر رونـد ارائـه خدمـات
خواسـتار شـد .دکتـر محمدصـادق عالمـی رئیـس
درمانـگاه دامغـان نیـز در ایـن نشسـت بـا تشـریح
خدمـات قابـل ارائـه در درمانگاه دامغـان مختصری
از عملکـرد شـش ماهـه ابتـدای سـال را بیـان کـرد.
خوزسـتان:به مناسـبت روز ملـی سـالمند ،اکیپ
پزشـکی مدیریت درمان تامیناجتماعی خوزسـتان
با اسـتقرار در سـرای سـالمندان صالحین اهـواز ،به
معاینه سـالمندان پرداخت.
مدیـر درمـان تامیناجتماعـی اسـتان کـه همـراه بـا
معاونـان و جمعی از کارکنان در این کار خداپسـندانه
حضـور داشـت ،در ایـن خصـوص گفـت :دیـن و
اخلاق و سـیره ائمـه اطهـار(ع) مـا را بـه احتـرام و
عیـادت و مالقـات بـزرگان و سـالمندان توصیـه و
سـفارش کـرده اسـت .دکتـر جلیلـی افـزود :اجـر
و پـاداش هرگونـه کار و اقـدام انساندوسـتانه و
خداپسـندانه پیـش خـدا محفـوظ اسـت و هرکـس
در ایـن راه قدمـی بـردارد ،آثـار و برکاتـش را در زندگی
خواهد دید .گفتنی است ،در این برنامه ،سالمندان
توسـط اعضای این تیم مورد معاینه پزشـکی ازجمله
سـنجش فشـارخون و قنـد خـون قـرار گرفتنـد و
مشـاورههای الزم بـرای حفظ سلامتی سـالمندان
توسـط پزشـکان بـه کارکنـان مجموعـه سـرای
سـالمندان صالحیـن داده شـد.

