مدیر درمان ایالم:

بانک رفاه تسهیالت بیشتری به همکاران بدهد
ایالم :مدیردرمان تأمین اجتماعی استان ایالم دردیدار با رئیس اداره امور شعب بانک رفاه استان ایالم خواست
تا بانک رفاه تسهیالت بیشتری در اختیار همکاران قراردهد.
بــه گزارش روابطعمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی این اســتان ،وی در این دیدار گفت :همکاران انتظار
دارند از تســهیالت کم بهره استفاده کنند و نیاز است که تسهیالت بیشــتری در اختیار همکاران تأمین اجتماعی
قرار گیرد.
وی با بیان این که هدف ما خدمت به کارکنان خدوم تأمین اجتماعی و بیمهشــدگان این سازمان است ،گفت:
سال گذشته تسهیالتی در قالب وام قرض الحسنه ،جعاله تعمیر مسکن ،وام خودرو ،وخرید لوازم ضروری به همکاران
سازمان پرداخت شد و امیدوارم در سال جاری نیز تداوم داشته باشد.
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صیانت از حقوق بیمهشدگان را وظیفه خود میدانیم
آذربایجانشــرقی :همزمان با هفته کارگر
همایــش تخصصی تأمیناجتماعــی و کارگران با
حضور رؤسای شوراهای اســامی کار کارخانه ها
و شرکتهای تولیدی و صنعتی استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابطعمومــی اداره کل
تأمیناجتماعــی اســتان ،رحیــم اردالن،
مدیــرکل تأمیناجتماعــی اســتان بــا تأکید بر
اینکــه تأمیناجتماعــی حافظ منافــع کارگران
و مستمریبگیران اســت ،افزود :سازمان با ایجاد
ارزش افزوده منابع ،تعهدات خود را انجام میدهد.
اردالن ،طــرح پاالیش بیمهشــدگان خاص را
طرحی در جهت صیانت از حقوق صاحبان سازمان
دانســت و تصریح کرد :در اجرای این قوانین نباید
به گونهای عمل شود که افرادی به ناحق از حقوق
کارگران پرتالش و زحمتکش بهره مند شوند .وی
با اشــاره به اصالح فرآیند بررســی مشاغل سخت
و زیانآور در اســتان متذکر شــد :رفع آالیندگی
محیــط کار موضوعی اســت که در اجــرای این
قانون مســکوت مانده اســت و به تبع آن افرادی
که از این طریق بازنشسته میشوند ،نمیتوانند از
بازنشســتگی مطلوب توأم با سالمت جسم و روح
بهره مند شوند .قاســمی ،رئیس کانون شوراهای
اســامی کار اســتان نیز در این نشست صندوق
تأمیناجتماعی را صندوقی بین النسلی دانست که

بایــد منابع و مصارف آن تحــت نظارت دقیق
باشــد تا نســلهای آینده نیــز از مزایای این
سازمان بهرهمند شوند.
انتخاب مدیرکل اســتان به عنوان
مدیر حامی کارگران
مدیرکل تأمیناجتماعی آذربایجانشرقی
به عنوان مدیر حامی کارگران معرفی شــد .به
گــزارش روابطعمومــی اداره کل آذربایجان
شرقی ،ستاد گرامیداشت هفته کارگر استان،

رحیم اردالن،مشــاور مدیرعامــل و مدیرکل
تأمیناجتماعی اســتان را بــه دلیل نظارت و
مدیریــت دقیق و صحیح بــر منابع و مصارف
ســازمان ،دقت نظــر در حفــظ و صیانت از
سرمایههای بیمهشدگان ،تأکید بر تکریم ارباب
رجوع و احترام به بازنشستگان و افزایش کمی
و کیفی شــعب در سطح استان به عنوان مدیر
حامی کارگــران معرفی و تندیس یادبود هفته
گرامیداشت کارگر را به وی اهدا کرد.

راهی به سوی افزایش همدلی و همزبانی در میان همکاران
شرق تهران:پیادهروی خانوادگی جمعی از همکاران شاغل در اداره کل شرق تهران بزرگ
و شعب تابعه با هدف گسترش همدلی و همزبانی در میان همکاران ،در طبیعت منطقۀ لویزان،
انجام شــد .براســاس اعالم روابطعمومی این اداره کل ،هدف از این اقدام ،مشارکت گستردۀ
کارکنان این مجموعه در فعالیتهای فرهنگی تدارک دیده شــده برای گسترش صمیمیت و
رفاقت در ســال همدلی و همزبانی دولت و ملت ،بزرگداشت اعیاد باسعادت ماه مبارک رجب
در جمع پرشــور همکاران و همچنین بهمنظور ترویج ورزش بهویژه پیادهروی به منظور حفظ
سالمت و ایجاد روحیۀ نشاط در میان کارکنان و خانوادههای آنان بوده است.
در این گردهمایی که مورد استقبال جشمگیر تعداد زیادی از کارکنان قرارگرفت ،غالمرضا
ســتودهخو مدیرکل شرق تهران بزرگ ،معاونان ادری -مالی و بیمهای ادره کل شرق ،رؤسای
ادارات و رؤسای شعب نیز حضور داشتند.
درپایان ستودهخو ،مدیرکل شرق تهران بزرگ ضمن تبریک ایام مبارک ماه رجب و آرزوی
بهرهمندی کامل از فیوضات این ماه عظیمالشأن و با قدردانی از همکارانبه پاس این استقبال
پرشور ،استمرار این قبیل برنامههای فرهنگی را به حاضران نوید داد.

ســمنان :در سال گذشــته بیش از یک میلیون و  146هزارو  62نفر بیمار
اصفهان :به مناسبت فرارسیدن هفته کاروکارگروگرامیداشت روزکارگر،
در مراکز درمانی تأمیناجتماعی اســتان سمنان ویزیت سرپایی شدهاند.به گزارش
علــی اصغردادخواه ،مدیــرکل تأمین اجتماعی اســتان به اتفــاق تعدادی
روابطعمومی اداره کل استان ،در این مدت 977 ،هزارو 209مورد ویزیت به پزشکان
ازکارشناسان ستاد از شرکت چینی زرین اصفهان دیدارکرد.
عمومی و126هزارو 357مورد ویزیت به پزشــکان متخصص انجام شده که نسبت
دراین دیدار کارکنان شــرکت مسائل ومشکالت بیمهای را مطرح کردند
به سال قبل  4/2درصد افزایش داشته است .در همین مدت  10هزارو  533مورد
و قرارشــد با شعبه مبارکه نسبت به ارائه خدمات مطلوب به کارکنان شرکت
بستری 5342 ،مورد عمل جراحی و  1519مورد زایمان
چینــی هماهنگی انجام شــود .درایــن دیدار
در بیمارســتان شفا ســمنان انجام شده و میزان درصد
دادخــواه مدیرکل تأمین اجتماعی این اســتان
اشغال تخت73/5درصد بوده است .بر اساس این گزارش،
بازدید مدیرکل
درجمع مســئوالن وکارکنان شرکت با اشاره به اشغال  73درصدی
راهاندازی سیستم  HISبیمارستان ،خریدتجهیزات برای
جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان
اصفهان از
با اشــاره به شــاخص فراگیری تأمین اجتماعی تختبیمارستانها
ارتقای هتلینگ ،نوسازی و بهسازی تاق عمل بیمارستان،
اخذ مجوز راهاندازی بخش دیالیز بیمارستان شفا ،خرید
در اســتان ،گفت :این رقم دراســتان  64درصد
چینی زرین
 3دستگاه آمبوالنس ،خرید دستگاه OPGدندان برای
ودرشهرستانها  60درصد اســت .وی افزود :با
بیمارستان شــفا ،اخذ مجوز شبانهروزی شدن درمانگاه
توجه به طرحهای نوین سازمان تأمین اجتماعی
گرمســار ،راهاندازی آزمایشهای هورمونی در درمانگاه
درسال  ،93تعداد کارگزاریهای فعال شهرستان
دامغان و شــاهرود از جمله اقدامهایی اســت که برای افزایش کیفیت خدمات و
 6واحد ،شــعب اقماری  3واحد وکارگاههای فعال  45536واحد اســت که
رضایتمندی بیمهشدگان در سال گذشته انجام شده است .شایان ذکر است ،درحال
هرکدام به ترتیب نسبت به استان سهمی به میزان  46درصد 12 ،درصد و41
حاضر مدیریت درمان استان سمنان با  5درمانگاه ،یک پلیکلینیک تخصصی و یک
درصد دارنددراین دیدار همچنین قســایی ،مدیرعامل شرکت چینی زرین به
بیمارســتان و عقد قرارداد با بیش از  90درصد مراکز درمانی استان به بیش از 70
برخی ازمشکالت بیمهای کارکنان اشاره کرد وگفت :این شرکت تعامل خوبی
درصد جمعیت استان خدمات درمانی ارائه میدهد.
با سازمان تأمین اجتماعی دارد واز مشتریان خوش حساب سازمان است.

اخبار کوتاه

ارائه خدمات مشاورهای به کارگران

هرمــزگان :مدیــرکل تأمیناجتماعــی
استان هرمزگان از برگزاری نشستهای ادواری
مســئوالن تأمیناجتماعی استان با تشکلهای
کارگــری و ارائــه خدمات مشــاوره بیمهای به
کارگران خبر داد .به گزارش روابطعمومی اداره
کل تأمیناجتماعی این اســتان ،ســید فاضل
حیــدری بلوکی برگزاری نشســتهای ادواری
مســئوالن تأمیناجتماعی استان با تشکلهای
کارگری ،حضور مســئوالن و کارشناسان مراکز
مشــاوره در کارگاههــای مختلف اســتان برای
انجام مشاورههای بیمهای به کارگران را از جمله
مهمترین برنامههایی دانست که در سال جاری
در مناطق مختلف اســتان هرمــزگان عملیاتی
خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :مالقات عمومی
با بیمهشدگان و کارگران برای بررسی مسائل و
مشکالت و پاســخگویی به خواستههای آنان در
دستور کار این اداره کل قرار دارد.

انتصابات در اداره کل
چهارمحالوبختیاری

لوبختیاری :در مراسمی با حضور
چهارمحا 
غالمرضا محمــدی ،مدیــرکل تأمیناجتماعی
اســتان و جمعی از کارشناســان ارشد ستادی،
آقایان خدابخش نجفی ،مالک یوسفی و عزتاله
رئیسی بهترتیب به عنوان رئیس جدید شعبه دو
شــهرکرد ،رئیس و کارشناس ارشد مستمریها
و رئیــس و کارشناسارشــد روابطعمومــی و
امور فرهنگی اداره کل تأمیناجتماعی اســتان
چهارمحالوبختیاری معرفی و منصوب شدند.

پیادهروی کارکنان اداره کل

چهارمحالوبختیاری :به مناســبت هفته
ســامت ،کارکنــان اداره کل تأمیناجتماعی
اســتان و همکاران شــعب به پیادهروی رفتند.
در ایــن پیــادهروی کــه ازمحــل اداره کل تا
تپه نورالشــهدا شــهرکرد برگزار شــد ،تمامی
شــرکتکنندگان مســیر ســه کیلومتــری را
پیمودند و در پایان پیادهروی بر مزار شــهدای
گمنام حضــور یافته و با قرائــت فاتحه ،یاد و
خاطره شــهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
را گرامی داشتند.

تقدیر از دندانپزشکان

تهــران :به مناســبت فــرا رســیدن روز
دندانپزشــک ،در مراســمی با حضور مدیر کل
درمان اســتان تهران از تمامی دندانپزشــکان
استان تهران تقدیر شد.
به گزارش روابطعمومــی اداره کل درمان
این اســتان ،در این مراســم ،دکتر محمد تقی
خسروانی مقدم مدیرکل درمان تهران با تقدیر
از تمامی دندانپزشــکان تأمین اجتماعی استان
تهران گفت :بدون شــک مشکالت و معضالتی
در مســیر خدمترســانی به بیمهشــدگان و
مراجعهکنندگان به مراکــز درمانی وجود دارد
که باید ســعی شــود با تالش و ایجــاد تعامل
مثبت میان کارکنان ،کادر درمانی و پزشــکان،
این معضالت رفع شوند.
در این مراســم از دندانپزشکان نمونه با اهدای
لوح تقدیر و یک شاخه گل قدردانی شد.

