سازمان تأمیناجتماعی

بسمه تعالی

شماره:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اترخی:
ويپست:

9888/89/472
0989/82/80
دارد

شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه"  "1شماره  1111/49/9324مورخ 49/2/32
(موضوع  :انتخاب بازنشسته  ،همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه
و چگونگی برگزاری مراسم جشن روز خانواده و تکریم بازنشستگان) سال 1249

اداره کل تأمین اجتماعی استان.............
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان.............
سالم علیکم
احترامأ  ،در اجرای بند  0بخشنامه مذکور  ،شیوه نامه اجرایی هجدهمین دوره " انتخاب بازنشسته ،

همسربازمانده ،ازکارافتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان" ،
ارسال می گردد  .واحدهای اجرایی موظفند وفق مفاد مندرج در این شیوه نامه نسبت به انجام فرآیندهای مربوطه اقدام الزم
معمول نمایند .
 : ١مشمولین :
کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران (از کار افتاده کلی -همسر بازمانده) اعم از زن و مرد تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی مشمول بخشنامه مذکور خواهند بود.
 : 2نحوه اجراء :
 -0-1اداره کل روابط عمومی  ،ادارات کل استانها و مدیریت های درمان  ،مسئولیت اطالع رسانی شاخصهای
مندرج در فرمهای فراخوان پیوست را از روز شنبه مورخ  89/4/١لغایت روز پنجشنبه مورخ  89/4/22بر
عهده خواهند داشت.
 -0-0اداره کل روابط عمومی با هماهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ،نسبت به نصب اطالعیه در قالب
بنرهای بزرگ در مراکز ملکی (بیمه ای  -درمانی)  ،میادین و پارکهای بزرگ شهر ،درج موضوع در روزنامه های
کثیراالنتشار  ،پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی اقدام خواهد نمود.
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 -0-4اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ضمن هماهنگی الزم با کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری
بگیر و کانون همکاران بازنشسته اقدامات الزم به منظور اطالع رسانی گسترده در کانونهای استانی و شهرستانی معمول
خواهند نمود .
 -0-3اداره کل روابط عمومی نسبت به تعبیه اطالعیه مربوط به شاخصها و فرمهای فراخوان در سایت رسمی
سازمان اقدام خواهد نمود.
 -0-6ادارات کل و مدیریت های درمان استانها به لحاظ اطالع آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران و کانونهای
بازنشستگی از مفاد فراخوان مربوطه  ،ضمن هماهنگی با اداره کل روابط عمومی نسبت به نصب اطالعیه در قالب بنرهای
بزرگ  ،استند و پوستر  ،در مراکز ملکی (بیمه ای -درمانی)  ،میادین و پارکهای بزرگ شهر  ،سایتهای مربوطه ،درج در
روزنامه های محلی ،پخش از طریق صدا و سیمای استان (پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی) اقدام و نتیجه را به
اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان گزارش نمایند.
تبصره :اطالع رسانی فراخوان بصورت مکفی از طریق درج در روزنامه های محلی ،استانی و کثیراالنتشار صورت پذیرد .
 -0-4شاخصهای مندرج در فرمهای فراخوان مربوط به سه گروه بازنشسته  ،همسر بازمانده  ،ازکارافتاده کلی نمونه از طریق
سایت رسمی سازمان نیز قابل رؤیت و بهره برداری خواهد بود.
 -0-7متقاضیان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/4/22فرصت دارند تقاضای خود را جهت شرکت در
فراخوان به همراه کلیه مدارک مربوطه  ،به شعب تأمین اجتماعی  ،کانونهای بازنشستگی  ،مدیریتهای درمان (مراکز درمانی
تحت پوشش) یا ادارات کل تأمین اجتماعی استانها (واحد روابط عمومی) ارائه نمایند .
تبصره  :درصورتیکه متقاضیان مدارک و مستندات خود را به کانونهای بازنشستگی ارائه نموده باشند ،کانونهای مزبور
موظفند در فرصت تعیین شده در فراخوان  ،تمامی مدارک را به شعب یا اداره کل استان مربوطه تحویل دهند ،از اینرو
ادارات کل موظفند در این خصوص نسبت به اطالع رسانی به کانونهای بازنشستگی اقدام الزم بعمل آورند .
 -0-8در صورت مراجعه متقاضیان به مدیریتهای درمان (مراکز درمانی تحت پوشش) جهت ارائه مدارک و مستندات
مربوطه  ،روابط عمومی مد یریت های درمان و رؤسای مراکز درمانی موظفند مدارک و مستندات مزبور را در اختیار شعب
تابعه قرار داده و شعب نیز موظفند ضمن بررسی ،نسبت به تأیید و ممهور نمودن تمامی مدارک دریافتی اقدام و حداکثر تا
روز چهارشنبه مورخ  89/5/2به اداره کل استان مربوطه (واحد روابط عمومی) تحویل نمایند .
 -0-9ادارات کل تأمین اجتماعی استانها موظفند با تشکیل کمیته ای متشکل از مدیرکل  ،مدیریت درمان استان  ،رئیس و
کارشناس ارشد روابط عمومی (بیمه و درمان)  ،رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمریها و رؤسای کانون استانی
کارگران بازنشسته و همکاران بازنشسته مدارک واصله را بررسی و پس از امتیازدهی مطابق با شاخصها و امتیازات
تعیین شده در فرمهای ضمیمه این شیوه نامه  ،نسبت به انتخاب واجدین شرایط وفق سهمیه تعیین شده
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(به شرح جدول پیوست) اقدام و اسامی منتخبین را با ذکر دالیل انتخاب  ،بهمراه صورتجلسه کمیته ی
مذکور تا روز شنبه مورخ  89/5/١2به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ارسال نمایند .

تبصره الف  :همانگونه که در ذیل فرم شاخصهای مربوط تأکید گردیده است  ،مشخصات متقاضی شرکت در " طرح
انتخاب بازنشستگان  ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه تأمین اجتماعی" می بایست به طور دقیق بررسی و

ممهور به مهر و امضاء رئیس شعبه یا مدیر کل استان شود.
تبصره ب  :در استانهایی که فاقد کانون استانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر می باشند  ،رئیس کانون کارگران
بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد داشت .
 -3زمان اجراء :
با توجه به مفاد بند  3و  6بخشنامه فوق الذکر ادارات کل استانها موظفند همزمان با فرارسیدن روز  06ذی الحجه (در سال
جاری مصادف با پنجم شهریور ماه) نسبت به برگزاری جشن مزبور اقدام و همچنین اداره کل فرهنگی و اجتماعی
بازنشستگان و مستمری بگیران موظف است با هماهنگی حوزه های ذی ربط درون سازمانی (اداره کل روابط عمومی) و
برون سازمانی (کانونهای بازنشستگی) نسبت به انجام باشکوه جشن کشوری در روز سه شنبه مورخ  89/2/5با اهداء
لوح تقدیر و جوایز به برگزیدگان حوزه کارگری و همکاران بازنشسته (به صورت مشترک) اقدام نماید.
 -4سایر اقدامات :
 -3-1ادارات کل استانها می توانند به منظور اطالع رسانی  ،انعکاس و اجرای هرچه باشکوهتر جشن مزبور طرح پوستر ،بنر
و متن لوحهای تقدیر را از روز دوشنبه مورخ  98/6/08در لینک باکس تعبیه شده در سایت رسمی سازمان به آدرس :
 www.tamin.irبرداشت و تکثیر نمایند.
 --3-0ادارات کل استانها می توانند ضمن بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی (محلی و استانی)  ،با استفاده از طرحهایی

که از طریق ستاد مرکزی دریافت می نمایند  ،نسبت به درج خبر مربوط به برگزاری جشن در مطبوعات محلی
و پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی بویژه در شبکه استانی اقدام نمایند.
تبصره : ١مدعوین برای حضور در مراسم جشن شامل :خانواده معظم شهدا  ،استاندار ،ائمه جمعه  ،نمایندگان مجلس ،
فرماندار  ،مدیران اجرایی و شهرداران استان  ،اعضای هیأت مدیره کانونهای بازنشستگی استان و شهرستانهای تابعه  ،جمعی
از بازنشستگان ،ازکارافتادگان کلی و بازماندگان تحت پوشش سازمان (اعم از کارگران و یا همکاران بازنشسته)،
خبرنگاران رسانه های محلی و ملی و تعدادی از همکاران ستاد ادارات کل بیمه ای  ،درمانی و رؤسای شعب  ،مدیران
بیمارستانها و درمانگاه های ملکی سازمان خواهند بود.
تبصره  : 2همانند سنوات گذشته تعدادی از برترینهای استانی تحت عنوان نمونه های کشوری در مراسم جشن
کشوری معرفی می شوند .بدین ترتیب  12نفر از نمونه های مذکور در حوزه کارگران بازنشسته و  6نفر از نمونه های
حوزه همکاران بازنشسته سازمان با حضور مسئولین عالی رتبه سازمان در جشن کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .
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تبصره  : 3برگزاری مراسم مربوط به جشن توسط اداره کل روابط عمومی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجام خواهد شد.
با عنایت به بند  4بخشنامه میزان مبلغ هدایا برای هر یک از منتخبین  ،رقم  ١2میلیون ریال و منتخبین استانها متناسب
با سهمیه اعالم شده  ،رقم  5میلیون ریال کارت هدیه می باشد

دکتر محمدرضا جعفریان
معاون فرهنگی و اجتماعی

رونوشت:
 برادر ارجمندجناب آقاي محقق زاده معاون محترم اداري و مالي جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقاي ضيغمي مدير كل محترم حراست جهت استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقاي تقي پور مدير كل محترم روابط عمومي جهت استحضار و اقدام الزم
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