اخبــار

www.weekly.tamin.ir
هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

ســال بیستویکم

 2تیر  98شماره 1005

3

شریعتمداری رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه  ILOشد

وزیـر تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی در اجلاس گـروه آسـیا و اقیانوسـیه
سـازمان بینالمللـى کار ( )ILOبـا اتمـام دوره ریاسـت چیـن با پیشـنهاد
پنـج کشـور و تصویـب اکثریـت اعضاء به ریاسـت گروه آسـیا و اقیانوسـیه
سـازمان بینالمللـى کار برگزیـده شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار تامیـن و بـه نقـل از مرکـز روابـط عمومـی و اطلاع
رسـانی وزارت تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی ،بنـا بـه گـزارش سـازمان
بینالمللـی کار در یکصـد و هشـتمین کنفرانـس بینالمللـی کار و در
نشسـت وزرای کار آسـیا و اقیانوسـیه ( )ASPAGمحمـد شـریعتمداری
بـه عنـوان رئیـس ایـن گـروه انتخـاب شـد .
شـایان ذکر اسـت ،جلسـات گروه آسـیا و اقیانوسـیه سـازمان بینالمللی

سخن هفته

کار را در طـول سـال نماینـده ایـران در سـازمان بینالمللـى کار اداره
خواهـد کـرد .همچنیـن نشسـت بعـدی ایـن گـروه در آذرمـاه (نوامبـر)
برگـزار میشـود.
گفتنـی اسـت ،محمدحسـن زدا ،سرپرسـت سـازمان تامیناجتماعـی بـا
صـدور پیامـی در صفحـه اینسـتاگرامی شـخصی خـود ایـن رویـداد را بـه
وزیـر تعـاون ،کار ورفـاه اجتماعـی تبریـک گفـت.
در این پیام آمده اسـت:
بـرادر ارجمنـد جنـاب آقـای محمـد شـریعتمداری وزیـر محتـرم تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعـی
انتخـاب جنابعالـی را بـه عنـوان رئیـس گـروه آسـیا و اقیانوسـیه سـازمان
بینالمللـی کار صمیمانـه تبریـک عـرض میکنـم.
در شـرایط کنونـی ،ایـن انتخـاب حـاوی پیامهـای ارزنـدهای مبنـی بـر
حقانیـت و صالحیتهـای فنـی و حرفـهای جمهـوری اسلامی ایـران
در تنظیـم و ارتقـای مناسـبات حاکـم بـر فضاهـای کسـب و کار ،انتقـال
تجربههـای موفـق ،تنظیـم روابـط کار و ارتقـای رفـاه و تامیناجتماعـی
بـر اسـاس اسـتانداردهای بینالمللـی اسـت.
بـدون تردیـد در دوره مسـئولیت آن بـرادر گرامـی شـاهد تقویـت تعامـل و
توسـعه روابـط میـان کشـورهای گروه آسـیا و اقیانوسـیه در حـوزه تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی خواهیـم بـود ،همـواره موفـق و پیروز باشـید.
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أخباركم و مع ِرف ِتـنا ب ِالزل ِل الذى
عنا شى ٍء ِمن ِ
ب هراستى كه علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هيچ چيز
از احوال شما بر ما پوشيده نيست و نسبت به لغزشهايى
كه از شما سرمى زند ،شناخت داريم.
توصیه حفاظتی
در مواقع غیرضروری سیســتم خود را به شبکه اینترنت
متصلنکنید.
اغلب در ارتباطات شبکهای ،ارتباط اینترنتی ب ه صورت
پیوسته و شــبانهروزی است ،اما با توجه به تهدیداتی که
از این طریق برای سیستم شما متصور است ،در مواقعی
که نیازی به ارتباط با اینترنت ندارید،آن را قطع کنید تا از
گزند هکرها و جاسوسان اینترنتی و عوامل بیگانه در امان
باشید.هکرهاتواناییفعالسازیمیکروفنودوربین(وب
کم)شمارابدونتوافقباشمارادارند؛لذاباتوجهبهمتصل
بودن بیمورد و طوالنیمدت سیســتم شما به اینترنت
اینگونهخطرات همواره متصور است.
اداره کل حراست

دکتر مهدی درخشان:

ارتقای هتلینگ ،درمان را متحول کرد

معـاون درمـان سـازمان تامیناجتماعی با بیان
اینکـه اجـرای برنامـه ارتقـای هتلینـگ منجـر
بـه ایجـاد تحـول اساسـی در خدمترسـانی
بـه بیمـاران شـده اسـت ،گفـت :ایـن برنامـه
براسـاس اسـتانداردهای بسـیار مطلـوب و
مطابـق بـا معیارهـای علمـی بـه اجـرا درآمـده
اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار تامیـن ،دکتـر مهـدی

درخشـان در چهل و هشـتمین جلسـه شـورای
مدیـران درمـان بـا بیـان اینکـه نگهداشـت
ارتقـای هتلینـگ از اجـرای کار بسـیار مهمتـر
اسـت ،اظهار داشـت :کتاب نگهداشـت برنامه
هتلینـگ تدویـن و در اختیار بیمارسـتانها قرار
داده شـده اسـت کـه نقـش اساسـی در آموزش
کارکنـان دارد.
وی با اشـاره به اینکه سـند استراتژیک سالمت

سرمقاله

در سـازمان تامیناجتماعـی در حـال تکمیـل
اسـت ،گفـت :ایـن امـر اقـدام بسـیار مهمـی
اسـت و بـر این اسـاس تمامـی امور بـا کنترل و
برنامـه هدایـت میشـوند.
دکتـر درخشـان بـا بیـان اینکـه کاردکـس
ً
پرسـتاری بـه صـورت کاملا الکترونیـک در
سـازمان تامیناجتماعـی در حـال اجراسـت،
گفـت :در هفتـه آینـده ایـن طرح در کل کشـور
اجرایـی و فراگیـر خواهـد شـد .ایـن اقـدام تمام
خطاهـای پرسـتاری را کاهـش و کیفیـت کار
پرسـتاران را ارتقـاء خواهـد داد.
دکتـر امیرعبـاس فضائلـی رئیس گـروه اقتصاد
درمـان و برنامهریـزی سـازمان تامیناجتماعی
نیز در ادامه این جلسـه باارائه گزارشـی اجمالی
از بودجـه بخـش درمـان تامیناجتماعـی و
تبصرههـای آن در سـال  98گفـت :رویکـرد
اصلـی حاکم بر برنامهها و بودجه مصوب سـال
جـاری بخـش درمـان سـازمان تامیناجتماعی
ارتقـای مدیریـت هزینههـا بـا تاکیـد بـر حفـظ
کیفیـت خدمات اسـت.

 40درصد مرمت انجام شده

ارتباطحقیقی
در دنیای مجازی

کاردکس پرستاری
ً
به صورت کامال
الکترونیک
در سازمان
تامیناجتماعیدر
حال اجراست

عمارت ظهیراالسالم تهران مرکز فعالیتهای فرهنگی تامیناجتماعی میشود

بـا توجـه بـه مصوبـه شـورای معاونـان سـازمان تأمیناجتماعـی ،تعدادی
از اعضـای ایـن شـورا از عمـارت درحـال ترمیم ظهیراالسلام کـه متعلق
بـه این سـازمان اسـت ،بازدیـد کردند.
بـه گزارش خبرنگار تامین ،عمارت ظهیراالسلام از سـاختمانهای دوره
قاجـار و متعلـق بـه امـام جمعـه تهـران در عصرناصـری بـوده اسـت .ایـن

سـاختمان در سـال  1382بـه مالکیـت سـازمان تأمیناجتماعـی درآمـد
و در سـال  1385بـه عنـوان اثرملـی توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی به
ثبت رسـید.
از همـان زمـان بحثهـای فراوانـی درباره چگونگـی ترمیم و اسـتفاده از
ایـن بنا مطرح شـد تا اینکه بـا تصمیم سـازمان تأمیناجتماعی ترمیم این
بنـا از سـال گذشـته آغـاز شـد و در حـال حاضـر پـروژه ترمیم بنا بـه میزان
 40درصد پیشـرفت دارد.
ترمیـم ایـن بنـا تا سـال آینده به اتمـام میرسـد و سـازمان تأمیناجتماعی
بـرای فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعـی از آن اسـتفاده خواهـد کـرد .در
بازدیـد اعضـای شـورای معاونـان و مدیـران سـازمان تأمیناجتماعـی از
ایـن بنـا و بررسـی میـزان پیشـرفت ترمیـم آن ،نماینـده پیمانـکار عملیات
ترمیـم و همچنیـن نماینده سـازمان میراث فرهنگی با ارائه گزارشـی روند
پیشـرفت عملیـات را تشـریح کردند.
عمـارت ظهیراالسلام در زمینـی به مسـاحت  2500مترمربـع و زیربنای
حـدود  800مترمربـع در خیابان ظهیراالسلام قرار دارد.

ادامه از صفحه یک
کــه میتــوان اذعــان داشــت بــه تمــام
پرســشهای عمومــی مــردم پاســخ داده
شــد و البتــه تعــدادی از همــکاران نیــز در
ایــن برنامــه حضــور داشــتند و پرس ـشهایی
را مطــرح کردنــد کــه بــه مــواردی ماننــد
درخواســت پرســتاران بــرای بهرهمنــدی از
بازنشســتگی پیشازموعــد پاســخ داده شــد
و برخــی نیــز بــه دلیــل خصوصــی بــودن،
امــکان پاسـخدهی در یــک فضــای عمومــی
را نداشــت.
ایــن تجربــه نشــان داد کــه اســتفاده
درســت و هدفمنــد از ایــن ابــزار میتوانــد
تاثیــر بســزایی در کاهــش فاصلــه بیــن
مــردم و مســئوالن داشــته باشــد .ایــن
 500نفــر را مقایســه کنیــد بــا یــک ســالن
بــزرگ کــه همــه بــه نوعــی بــه پاســخ
پرس ـشهای خــود رســیدهاند و اگــر قــرار
بــود جلســهای حضــوری بــا ایــن تعــداد
متقاضــی برگــزار شــود ،چقــدر زمــان
و هزینــه بــرای طرفیــن در پــی خواهــد
داشــت ،یــا بازنشســته ،بیمــه شــده یــا
کارفرمایــی کــه از کیلومترهــا آن طرفتــر
بایــد رنــج ســفر و هزینههایــش را بــه دوش
میکشــید ،آیــا امــکان و فرصــت طــرح
پرســش پیــش میآمــد یــا نــه و ...
برقــراری ارتبــاط بــا شــرکای اجتماعــی
و همــکاران ســازمانی در بســتر فضــای
مجــازی ،بهویــژه در ایــن روزهــا و شــرایط
اقتصــادی نــه چنــدان مطلوبــی کــه گرانــی
و گاه نایابــی کاغــذ بــرای نشــریات چاپــی،
آنهــا را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرده
اســت ،رویکــردی مناســب ،اقتصــادی و
بهصرفــهای اســت کــه مــی تــوان آن را
بــرای صیانــت از امــوال و داراییهــای بیمــه
شــدگان در نظــر گرفــت.

