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گزارشی از اهمیت و نحوه نگهداری از دفترچههای درمانی

چکهای سفید امضایی
که قدرش را نمیدانیم

هفتهنامه

صاحب اصلی ،مسئول سوءاستفاده
احتمالی از دفترچه است
صدور دفترچه هزینه نیروی
انسانی زیادی برای سازمان دارد
محدودیتی برای صدور دفترچه
المثنی وجود ندارد
کهنساالنی که
دفترچه گم میکنند

صفحه 10

پرستاران عاشقان
خدمت به بیماران

انتخاب روز والدت با سعادت بانوی
پرچمدار نهضت عاشورا ،حضرت زینب
سالما ...علیها به عنوان روز پرستار
نشاندهنده ارزش و جایگاه معنوی این
حرفه در جامعه و نظام سالمت کشور
است .بیشک انتخاب حرفه پرستاری به
منزله پذیرش مسئولیت تیمار و همدلی با
افراد جامعهای است که در شرایط بحرانی
سالمت جسمانی و روانی قرار گرفتهاند.
به نظر میرسد هدف نهایی انسانها در
زندگی رسیدن به آرامش و آسودگی خیال
است؛ اما این آسودگی از منظر پرستاران
معنایی بس واال دارد که با گذشت از خود
آن را به بیماران هدیه میکنند.

صفحه 4

خبر

دستور صریح مدیر عامل به هیاتهای
رسیدگی به تخلفات اداری

بدون چشمپوشی ،با متخلفان
برخورد شود
ب��ه منظ��ور پاسداش��ت خدم��ات هم��کاران الزم
اس��ت نس��بت به مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و
کالهبرداری ،به دور از هرگونه مس��امحه و چش��م پوشی
برخورد ش��ود.به گزارش خبرنگار تامین ،دکتر سید تقی
نوربخ��ش ،مدی��ر عامل س��ازمان ،با صدور دس��توری به

غالمرض��ا نیکبخت ،نماینده مدیر عامل و سرپرس��ت دفتر
هیاتهای رس��یدگی به تخلف��ات اداری ،ضم��ن تاکید بر
پاکدستی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان تأمین
اجتماعی ،بر برخورد با مرتکبین ارتشاء و کالهبرداری تاکید
کرد.
در این دس��تور مدیر عامل سازمان آمده است :با توجه
به نقش و اهمیت س�لامت اداری در تحقق توسعه و عدالت
اجتماع��ی و نظر به ماهیت و ماموریتهای س��ازمان ،اموال
و داراییه��ای آن حق الناس تلقی ش��ده و حفظ ،صیانت،
نگه��داری و ارتق��ای منابع در اختی��ار از مهمترین وظایف
مدیران و کارکنان س��ازمان تامین اجتماعی اس��ت .بر این
اساس ،پاکدستی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان
در ابتدای شروع بهکار دولت تدبیر و امید و به منظور ارتقای
سالمت اداری تعیین و ابالغ شده است.

با توجه ب��ه اینکه قریب به اتف��اق همکاران خدوم
این س��ازمان از نیروهای مومن و متعهد بوده ودر انجام
وظایف خویش از نهایت س�لامت کاری برخوردارند (که
از افتخارات این س��ازمان با گردش مالی بسیار باالست)،
ب��ه منظور پاسداش��ت خدمات ،الزم اس��ت نس��بت به
ص��دور احکام پروندهه��ای مربوط به تخلف��ات مالی به
موجب مجازاتهای مق��رر در قوانین و مقررات مربوطه
از جمل��ه مفاد ماده  3قانون تش��دید مجازات مرتکبین
ارتش��اء و اختالس و کالهب��رداری مصوب 1364/6/28
مجلس ش��ورای اس�لامی ،به دور از هرگونه مسامحه و
چشمپوش��ی در هیاتهای بدوی و تجدید نظر تخلفات
اداری برخورد شود.
مقتضی است موارد فوق به هیاتهای مذکور اعالم شود
تا نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند.

منوی شماره 793

   توسعه نباید رفاه را قربانی کند

خودکامگی
آفت مدیریت است
  كلنگزنی مرکز درمانی فشافویه
  تسهیل دسترسی
به بیمارستان امام رضا(ع) قم
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مدیرعامل سازمان:

مدیرعامل س��ازمان تأمیناجتماعی از اتمام پرداخت عیدی تمامی بازنشس��تگان و مستمریبگیران
این سازمان خبر داد و افزود :عیدی تمامی مستمریبگیران تا  30بهمن ماه پرداخت شده است.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی س��ازمان تأمیناجتماعی ،دکتر س��یدتقی نوربخش افزود :پرداخت
عیدی بازنشستگان از  21بهمن ماه آغاز شد و در روز پنجشنبه  30بهمن ماه اتمام یافت.
وی ادام��ه داد :بی��ش از  1300میلی��ارد تومان به عن��وان عیدی برای  2میلی��ون و  200هزار نفر
بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمیناجتماعی هزینه شده است.
دکت��ر نوربخش گفت :پرداخت عیدی بازنشس��تگان که مبلغ آن  603هزار و  500تومان از س��وی
دولت تعیین ش��ده بود ،در بهمن ماه طبق قول و وعدهای که به این افراد داده بودم  ،پرداخت و به
حساب آنها واریز شد.

ســال هــــفـــــدهـــــم
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یادداشت

الگویآموزشبزرگساالن
دکتر منصور اعتصامی

معاون فرهنگی و اجتماعی

(قسمت ششم)

مدیرعامل سازمان تاکید کرد:

رسیدگی به بازماندگان حادثه اصفهان

مدیرعام��ل س��ازمان تأمیناجتماعی با ابراز تأس��ف
از ب��روز حادثه منجر ب��ه فوت  8کارگر س��اختمانی
در اصفه��ان ،ضمن تس��لیت به بازمان��دگان و طلب
ش��فای عاجل برای مصدوم این حادثه ،بر رس��یدگی
به بازماندگان ای��ن کارگران و همچنین ارائه خدمات
درمانی مطلوب به تنها مصدوم این حادثه تأکید کرد.
ب��ه گ��زارش ادارهکل روابطعموم��ی س��ازمان
تأمیناجتماع��ی ،دکتر س��یدتقی نوربخش ،مدیرکل
تأمیناجتماعی اس��تان اصفهان را مأمور رسیدگی به
وضعی��ت بازماندگان کارگران متوفی و سرکش��ی به
خانواده آنان کرد.
دکت��ر نوربخ��ش همچنین ب��ر برقراری مس��تمری
بازمان��دگان ای��ن حادثه نی��ز تأکید کرد و خواس��تار
حداکثر مس��اعدت برای ارائه خدمات بیمهای مناسب
به این خانوادهها شد.
محمدعلی دادخواه ،مدیرکل تأمیناجتماعی اس��تان
اصفه��ان نیز ضمن تس��لیت به بازمان��دگان و آرزوی
ش��فای عاجل برای مصدوم این حادثه اظهار داشت:
بر اس��اس دستور مدیرعامل محترم سازمان ،برقراری
مس��تمری بازمان��دگان ای��ن حادثه در دس��تور کار

ادارهکل تأمیناجتماعی اصفهان قرار دارد.
وی افزود :اقدامات پزشکی الزم در مورد تنها مصدوم
این حادثه نیز که در بیمارستان بستری است ،درحال
انجام است.

شایان ذکر اس��ت ،در یک کارگاه ساختمانی واقع در
بلوار کشاورز اصفهان  9کارگر ساختمانی بر اثر سقوط
از ارتفاع دچار حادثه ش��دند که  8نفر از آنان کش��ته
شدند و یک نفر نیز مصدوم شده است.

رئیس هیاتمدیره سازمان در شورای اداری سیستان و بلوچستان:

بودجه سازمان با انضباط خاصی تدوین و اجرایی میشود

هیاتمدی��ره و هیات امنای س��ازمان تالش دارند بودجه
سازمان با انضباط خاصی تدوین و اجرایی شود.
ب��ه گزارش خبرن��گار تامی��ن ،دکترعب��اس کبریاییزاده
در جلسه ش��ورای اداری استان سیس��تان و بلوچستان،
با بیان این مطلب یادآور ش��د :عملیاتی ش��دن ساختار
بودجهریزی س��ازمان ،امانت��داری داراییهای س��ازمان،
نهادینه کردن فرهنگ امانتداری ،رضایتمندی ذینفعان
و ش��فافیت کاری ازجمله تالشهای هیاتمدیره سازمان
برای دستیابی به بودجه در ابتدای سال بود.
رئیس هیاتمدیره س��ازمان رضایتمندی در حوزه درمان
را از اولویتهای اصلی س��ازمان دانس��ت و اظهار داشت:
س��ازمان تأمیناجتماعی برخاسته از کار و تالش است و
با درایت مدیریت فعلی ،توانس��ت دوباره هویت خود را به
دست آورد.
وی با اش��اره به اینکه در گذشته بخش عظیمی از اموال
س��ازمان به بیراهه میرفت ،اظهار داش��ت :در یکس��ال
گذش��ته اموال سازمان متمرکز ش��د و در مدار خود قرار
گرفت.
دکتر کبریاییزاده افزود :اولین اقدام تیم جدید مدیریتی،
نظاممند کردن س��اختار بودجه س��ازمان ب��ود و در حال
حاضر مدیران سازمان از ابتدای سال ،بودجه و تبصرههای
آن را در اختیار دارند.
وی ب��ا بیان اینکه توزی��ع پراکندگی امکانات در س��طح
کشور یکسان نیست ،گفت :چنانچه چالشهای استانها
مدنظر قرار نگیرد ،کار به درستی انجام نخواهد شد.
رئیس هیاتمدیره س��ازمان تأمیناجتماعی با اش��اره به
اینکه درصدد رفع مش��کل مس��کن کارکنان این اس��تان
هستیم ،گفت :همگنسازی و همگرایی بین واحدها باید
در اولویت کاری قرار گیرد.

بازدید رئیس هیأت مدیره و هیأت همراه
از بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان

فنون و تخصصهای اداری
در شماره قبل سه تقسیمبندی روشن براساس
اصول آموزش بزرگس��االن در حوزه علمی و نظریه
کلب تبیین ش��د .شناس��ایی دقیق کارشناس��ان
و کارکن��ان س��ازمان براس��اس ن��وع فراگی��ری و
ویژگیهای همکاران در تبیین و توصیف اطالعات و
در نهایت استفاده در عمل و مواجه با اربابرجوع از
اهداف اساسی آموزش است.
به دنبال آن تقس��یمبندی فراگی��ران فعال و
غیرفعال رویکرد آموزشی در حوزه فنون تخصصی
و اداری را معلوم میکند .توجه اساسی بر آن است
که کارشناسان و افراد با تجربه سازمان با الگوگیری
از روشهای فعال آموزشی در فرایندی قرار گیرند
که منجربه سه پدیده اساسی در تحول منابع انسانی
شود:
 -1افزایش کارایی؛ یعنی کاهش سطوح هزینه
و ضایعات در اجرا ،عملیات و خدمترسانی.
 -2افزایش بهرهوری؛ یعنی باالرفتن تولیددهی
هر واحد س��رمایه انسانی در سطح موجود منابع و
تجهیزات
 -3ایجاد اثربخشی بیشتر در رسیدن به اهداف
کالن و برنامههای راهبردی؛ وصول به اهداف قطعاً
ی در هر مرحله
نس��بی و مرحلهای بوده و اثربخش 
یعنی تحقق بخشی از آن.
در ابت��دای بیان الگو ،نوش��تار خ��ود را مزین
میکنیم ب��ه فرمایش گهرباری از پیامبر اکرم(ص)
که ابوسعید خدری صحابی او نقل کرد:
فقال (رسولا)...ص :الحمدهلل فجلس رسولا...
وس��طنا لیعدل بنفس��ه فینا ثم قال :بی��ده هکذا،
فتحلقوا.
پیامبر اکرم(ص) :در وس��ط جمع ما نشست.
سپس از ما خواست که به چند گروه (حلقه) تقسیم
شویم و در این بین آن حضرت با دست مبارکشان
تعادل گروهها را برقرار کرد)1().
استفادهای که از این حدیث میشود این است
ک��ه در آموزش و فراگیری به ویژه در بزرگس��االن،
تش��کیل گروهه��ای یادگیری از اهمیت بس��زایی
برخوردار است .تش��کیل حلقههای مرور مطالب و
رس��یدگی به آنها از اصول م��ورد توجه در فنون و
تخصصهای اداری اس��ت .البته در نظام حاکم بر
آموزش سازمان تاکنون اینجانب مشاهده نکردهام.
نکته دیگری که شایسته توجه و اهمیت است،
این اس��ت که براس��اس جایگاه و اهمیت آموزش
کارکنان در برنامه پنجم توس��عه ،در هنگام تنظیم
برنامههای آموزشی و تخصصی اداری دو اصل پایه
مورد توجه قرار گیرد .اول اس��تمرار و پیوس��تگی
آموزشها که بتواند اثربخشی را به صورت عملیاتی
به منصه ظهور برس��اند .عامل دوم بحث جامعیت
آموزشها است .ظهور این پدیده مهم در آموزشها
برپایه نیازس��نجی کامل امکانپذیر است .البته تا
آن هنگام که این اقدام به روش علمی انجام ش��ود،
میت��وان از نظ��رات حوزههای مختل��ف مدیریتی
و اجرای��ی به��ره ب��رد و برپایه آن ج��داول و دفاتر
آموزشهای ضروری را تنظیم کرد .در نهایت اینکه
در برنامه پنجم و حتی در اصول برنامه ششم بحث
ارتقای توانمندی حرفهای و تخصصی منابع انسانی
در همه سطوح مدنظر بوده و خواهد بود.
ادامه در صفحه 3

عیدی تمامی بازنشستگان سازمان پرداخت شده است

معاون درمان س��ازمان تأمیناجتماع��ی نیز در ادامه این
جلس��ه افزود :در بخش درمان س��ازمان اتفاقات جدیدی
رخ داد و سالجاری با طرح تحول نظام سالمت آغاز شد.
دکت��ر محمدعلی همتی گفت :توس��عه درمان مس��تقیم
س��ازمان تأمیناجتماع��ی و بهرهب��رداری از پروژهه��ای
کن��ار مان��ده ،از اقدامات مهم انجام ش��ده ح��وزه درمان
تأمیناجتماعی در سال  93بوده است.
وی خاطرنشان کرد :سفرهای استانی و برگزاری جلسات
متعدد با حوزههای مختلف ،باعث کمک و سرعت بیشتر
در ارائه خدمات درمانی میشود.
دکت��ر همت��ی از انعق��اد تفاهمنام��ه جدیدی ب��ا وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی خبر داد و افزود :با
امضای ای��ن تفاهمنامه از اعضای غیرهی��ات علمی تمام

وقت وزارت بهداشت در استانها و نیروهای ضریب  kدر
بیمارستانها و بخش درمان تأمیناجتماعی بهره خواهیم
گرفت که این امر موجب تسهیل امور خواهد شد.
معاون درمان س��ازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه س��ه
تفاهمنام��ه دیگر در حال انعقاد اس��ت ،اظهار داش��ت :با
اجرای این تفاهمنامهها دغدغه بخش درمان در استانها
مرتفع میشود.
گفتنی اس��ت ،رئیس هیاتمدیره و معاون درمان سازمان
تأمیناجتماعی در س��فر به استان سیستان و بلوچستان
از ش��عبه  3زاه��دان ،ش��عبه میرج��اوه و بیمارس��تان
تأمیناجتماع��ی زاه��دان بازدید و در دی��دار با بیماران
این بیمارس��تان ،با اهدای شاخههای گل از آنان عیادت
کردند.
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نایب رئیس هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی :

توسعه نباید رفاه را قربانی کند

نایب رئیس هیاتمدیره سازمان تأمیناجتماعی کشور
با اش��اره به س��رفصلهای چرخه منابع و مصارف نظام
جامع رفاه و تأمیناجتماعی در قانون اساس��ی گفت:
در فرایند اقتصاد مقاومتی ممکن است با تغییر تاکتیک
بنگاههای اقتصادی تغییر ساختار دهند و از آنجاییکه
تأمیناجتماعی یک زیرس��اخت برای توسعه است ،در
دوره نوس��ازی بنگاههای اقتصادی ،نق��ش حمایتی از
کارکنان چنین بنگاههایی ایفا خواهد کرد .علی حیدری،
عضو هیاتمدیره س��ازمان تأمیناجتماعی در همایش
اقتصاد مقاومتی که در دانش��گاه قم برگزارشد ،با ارائه
مقالهای درباره جای��گاه تأمیناجتماعی در هنجارهای
دینی و ملی به تشریح جایگاه نظام تأمیناجتماعی در
قوانین پرداخت .وی جایگاه تأمیناجتماعی و مقولههای
بیمههای اجتماعی را ارزشمند دانست و افزود :متاسفانه
تأمیناجتماعی با بیمههای تجاری اشتباه میشود که با
تبیین این مهم میتوان به سوق دادن فرهنگ اجتماعی

ســال هــــفـــــدهـــــم
 4اسفند   93شماره 793

به سوی رفاه عمومی گام برداشت.
وی ادامه داد :همه انسانها در جامعه به نوعی نیازمند
خدمات یکی از زیرش��اخههای تأمیناجتماعی هستند
که با یک بررس��ی همهجانبه در مییابیم که هر فردی
از جامعه حتی اگر در باالترین سطح رفاه اقتصادی هم
قرار داش��ته باشد ،به راحتی با یک اتفاق ساده میتواند
به پایینترین رده اقتصادی س��قوط کند که یک نظام
جامع تأمیناجتماعی میتواند در این زمان ورود کرده
و نقش حمایتی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه عدهای هم به دنبال آن هستند که
در مقوله توس��عه به پیشرفت فکر کنیم و کاری به رفاه
نداشته باش��یم ،ادامه داد :مهمترین آفتهای این نگاه
بیتوجهی به قشر ضعیف جامعه است.
حیدری افزود :بسیاری از دلسوزان بر مقارنت پیشرفت
و رف��اه تاکید دارند که الزم اس��ت در برنامهریزیهای
حوزه اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد.

معاون اداری مالی سازمان اعالم کرد:

تغییر چارت ساختاری سازمان ازابتدای سال آینده

معاون اداری مالی سازمان تأمیناجتماعی از تغییر
نمودار تشکیالتی سازمان از سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار تامین ،دکتر رضا راعی درنشس��ت
روس��ا و کارشناسان ارش��د امورمالی س��ازمان که در
ش��یراز برگزار ش��د ،افزود :مدیر موفق کسی است که
خود ب��ه کارش عالقهمن��د بوده و بتوان��د درکارکنان
عالقه ایجاد کند.
وی پیش��رفت س��ازمان را مدیون مدی��ران خوب،
پرت�لاش و مثبتنگ��ر دانس��ت و خاطرنش��ان کرد:
تش��ویق به موقع و تنبیه به جا میتواند یک کارمند
را خالق و بالنده و سیستم را منظم کند.
مع��اون اداری و مال��ی در ادام��ه گف��ت :س��ازمان
تأمیناجتماعی سعی کرده از حاشیهها خارج شود و
درکنارخروج از حاشیهها ،به افقهای دور دست نیز
نگاه راهبردی داشته باشد.
دکت��ر راعی خاطرنش��ان ک��رد :تصویب چش��مانداز و
مأموریتهای س��ازمان ،ارزشهای س��ازمانی و تدوین
راهبردها ازجمله اقداماتی اس��ت که در حال حاضر در
حال انجام است و قطعا به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

از سوی انتشارات
علمی و فرهنگی برگزار میشود؛

وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در بح��ث برنامهری��زی
اس��تراتژیک هرکس باید جایگاه خود را تعیین کند
تا بتواند همراه با سازمان حرکت کند ،افزود :نتیجه
برنامهریزیهای انجام گرفته ،پیدایش یک س��ازمان
چابک ،چ��االک و پاس��خگو به ش��رکای اجتماعی
خواهد بود.
وی گفت :بحث توس��عه یافتگی س��ازمانها ،امروز
برمبنای توس��عه یافتگی انسانها تعریف میشود و
برای این توس��عه یافتگی عالوه بر تغییرات بنیادین
و س��اختاری اقداماتی انجام گرفته است که کاهش

دغدغه نی��روی انس��انی ،کنترل فرآینده��ا ومنبع
س��ازمانی ،شفافیتسازی و حرکت چند منظوره در
حوزه  ITاز آن جمله است.
وی اف��زود :باید زمینهای فراهم ش��ود که کارکنان
بتوانن��د با حداکثر مش��ارکت و احس��اس تعلق به
س��ازمان در پیدای��ش فرآیندها س��هیم باش��ند و
احساس موثر بودن کنند.
راعی درخصوص درخواس��ت تغییر ردیف روس��ا و
کارشناس��ان ارش��د امور مالی به مدیر مالی گفت:
چارت ساختاری سازمان ازابتدای سال آینده تغییر
خواهد کرد و با بحثهای کارشناسی صورت گرفته
جایگاه کارکنان به نحوی متناسب با سایر تغییرات
ارتقا خواهد یافت ،به گونهای که همگنی درسازمان
حفظ شود.
وی از تمامی کارشناسان و دست اندرکاران خواست
با یکدلی و هماهنگی ،زمینه ارتقای کشور از طریق
ارتقای س��ازمان تأمیناجتماع��ی را فراهم آورند و
س��ازمان را یاری کنند تا در مس��یر توس��عه کشور
نقش موثری ایفا کند.

نخستین جشنواره ملی کتاب برتر دانشگاهی
انتشارات علمی و فرهنگی در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،جشنواره ملی با عنوان «کتاب برتر دانشگاهی» را برای نخستینبار در کشور برگزار کند.دکتر مسعود کوثری مدیرعامل
انتشارات علمی و فرهنگی درباره ضرورت و اهميت برگزاری این جشنواره گفت :توجه به استعدادهاي علمي و باور به توان و
خالقيت مؤلفان ،اساتید و پژوهشگران در نهادهاي علمي كشور ،به ويژه در حوزه كتاب و كتابخواني موجبات توسعه فرهنگ و
دانش را در مهمترين پايگاههاي علمي كشور فراهم ميآورد.وی در ادامه افزود :انتشارات علمی و فرهنگی به شناسایي فعاالن
حوزه نشركتب دانشگاهی و مؤلفان خوش فكر ،طراح و خالق کمک میکند .تداوم و رونق اين جشنواره باعث میشود كه اين
فعاليت در سالهاي آتی در زمره چشمگيرترين فعاليتهاي «هفته كتاب» جمهوري اسالمي ایران قرار بگيرد.کوثری ،شناسایی
کتب تالیفی در تمام رش��تههای علوم انس��انی و معرفی آثار مؤلفان برتر در این حوزه را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره
دانست.وی افزود :فراخوان این جشنواره به زودی منتشر و در دسترس عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

فراخوان مسابقه عکس سلفی

من و کارم

شهراد جودی
بیمارستان ارس
پارس آباد

«من و کارم» عنوان مس��ابقه عکاس��ی اس��ت که
ق��رار اس��ت بی��ن هم��کاران واحده��ای مختلف
برگزار ش��ود .در این مسابقه همکاران میتوانند
عکسه��ای س��لفی خ��ود را از محیطی ک��ه در آن کار میکنن��د از طری��ق ایمیل برای
هفتهنامه ارس��ال کنند .ضروری اس��ت در موقع ارس��ال موضوع ،نام ،نامخانوادگی،
محل کار ،سمت و شماره تماس خود را قید کنید.
بهتری��ن عکسها منتش��ر و ب��ه 3عکس برتر با هم��کاری موسس��ه فرهنگی هنری
آهنگ آتیه هدایای ویژه اهدا خواهد شد.

خـــــبـر
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امضاء محفوظ
هم�کاران ارجمند میتوانن�د درددلهای
خ�ود را درخص�وص موضوعه�ای مختلف از
طریق ایمیل نش�ریه برایمان ارس�ال کنند تا
از این پس در این س�تون درج کنیم .یادآوری
میش�ود ،که حتم ًا در زمان ارسال مطالب خود
ضمن رعایت کوت�اه بودن مطال�ب ،در عنوان
موضوع عبارت «از زبان همکاران» را قید کنند.
احکام روابطعمومیها فراموش نشود
یکی از کارشناس��ان روابطعمومی شاغل در استان
 ...هستم.
ب��ه نمایندگ��ی از همکاران خود یادآور میش��وم،
چندی پیش با حمایت مدیریت عالی س��ازمان ،با
ارتقای روابطعمومی استانها موافقت شد ،اما هنوز
احکام مربوطه صادر نشده است.
درخواس��ت داریم در صورت امکان ،احکام قبل از
سال جدید صادر شود.

یادداشت

الگویآموزشبزرگساالن

ادامه از صفحه2
این پدیده به صورت تدریجی جانشین فرایند
اهداف کمی و پرکردن ساعات خواهد شد .آنچه که
در حال حاضر در س��ازمان مشاهده میشود ،اصرار
بر پر کردن س��اعات آموزشی کارگزار بوده و کمتر
موضوع ارتقای منابع انس��انی ،ارائه خدمات بهتر و
سه پدیده تحول منابع انسانی که به آنها اشاره شد،
مورد مالحظه قرار میگیرد.در کنار برنامه پنجم،
اصل نهم قانون خدمات کش��وری توانمندسازی
تخصصی کارکنان را عطف توجه قرار داده است.
قالب برنامههای موص��وف در چارچوب جداول
آموزش��ی کوتاهمدت نظام آم��وزش پودمانی و
فراینده��ای بلندمدتی میش��ود که حاصلی جز
ارائ��ه کیفی و مناس��بتر خدمات به ش��رکای
اجتماع��ی نخواه��د داش��ت.در کنار س��ه روش
یادشده جریان بورسیه و دورههای منتهی به مدرک
تحصیلی خود نوعی پیوستگی بین نیاز تخصصی
دس��تگاهها و در نهایت برتری بیشتر در حوزههای
کارکردی سازمان خواهد شد .در پایان این قسمت
نموداری را که خالصه بحث است ،تقدیم میداریم
و ورود در ان��واع آموزشهای فنون و تخصصهای
اداری را به شماره بعد موکول میکنیم.
نم��ودار جهتگی��ری آموزشه��ای فنون و
تخصصهای اداری:
اجرای آموزشهای عملیاتی -
تخصصی
اثربخشی
بیشتر

کارایی
باالتر

بهرهوری
گستردهتر

تشکیل حلقههای آموزشی در
حوزه فنون و تخصصهای اداری
ارتقاع کیفی به جای
پرکردن ساعت با
اهداف کمی
(برنامه پنجم توسعه)

تنوع در برنامه ها
متناسب با نیاز و تخصص
هر وظیفه و فعالیت
(قانون خدمات کشوری)

 -1ابیداوود ،سنن ،حدیث .6663
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گـــزارش

پرستاران
زینب

به مناسبت میالد حضرت
و روز پرستار انجام شد:

(س)
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دیدگاه

روند پیادهسازی سامانه
مدیریت ارتباط با شهروندان

افشین افشاری

رئیس گروه مشاوران دفتر مدیرعامل

بدون شک اساس و زیربنای تمامی مباحث
مربوط به فنآوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
برپایه پیششرطهای اصلی زیر استوار است:
 -1مرکز داده استاندارد
 -2زیرساخت ارتباطی پایدار ،امن و مطمئن
 -3منابع انس��انی توانمند جه��ت راهبری،
مدیریت و نگهداری
درهرحال ،پروژه سامانه ارتباط با شهروندان
س��ازمان تأمیناجتماعی از ابتدا به نحوی کلید
خ��ورد که عالوه ب��ر اینکه با حداق��ل امکانات
آماده ارائه س��رویس باش��د ،بتوان��د از اقدامات
موازی و فرایندهای تکراری در س��طح سازمان
نی��ز جلوگیری ک��رده و زمینهه��ای همافزایی
مثل��ث طالیی پ��روژه (زمان ،منابع انس��انی و
هزین��ه) را فراهم آورد .به عبارت دیگر باعنایت
به گس��تره پوش��ش اطالعاتی این پروژه و لزوم
طراحی ماژولهای جامع و منسجم از فرایندها،
خدمات ،موقعیت جغرافیای��ی مراکز بیمهای و
درمانی ،اطالعات هویتی همکاران ،بیمهشدگان
و سایر شرکای اجتماعی و مواردی از این قبیل
 ،بخش زیادی از برنامههای طراحی و س��اخت
نرمافزاره��ای جاری در قالب ای��ن پروژه دیده
شده و در نهایت موجبات انسجام و یکپارچگی
محتوایی را فراه��م آورده و درعین حال تا حد
ممکن سایر واحدهای سازمان را از دغدغههای
طراحی ،ساخت و راهاندازی بانکهای اطالعاتی
و نرمافزارهای موردنیاز رها میسازد.
در این پروژه تالش شده تا با بهرهگیری از
نرمافزارهای واسط (به عنوان زبان محاوره بین
بانکهای مختل��ف؛  ،) API sارتباط منطقی
بین بانکهای اطالعاتی س��ازمان ایجاد شده و
در ی��ک ارتباط فراگیر و یکپارچه داد و س��تد
اطالعات در کسری از ثانیه صورت گرفته و در
نهایت عالوه بر فراهم ش��دن امکان پاسخگویی
س��ریع ،دقیق و مناس��ب به مخاطبان ،س��ربار
اطالعات وارد شده که به انحاء مختلف (از ورود
اطالعات توسط فرد مخاطب تا کسب اطالعات
توسط کاربر و درج در سوابق) در سیستم درج
میش��ود ،بر غنای هرچه بیش��تر و روز افزون
سامانه مدیریت دانش سازمان بیافزاید.
مزایای سامانه مدیریت دانش سازمان
در یک مدیریت هوش��مند برای بهبود عملکرد،
پیشرفت و س��رآمدی ،باید به صورت مستمر بررسی
گلوگاهه��ا و اص�لاح فرایندها صورت گی��رد .مضاف
براینکه در بس��یاری موارد سامانههای مدیریت دانش
به صورت مس��تقیم و بالواس��طه تمامی قابلیتهای
فوق از پاس��خگویی تا بهینهس��ازی و بهب��ود روشها
را انج��ام میدهند CRM .در یک چرخه پیوس��ته با
بررسی گزارشات و تحلیل نقاط ضعف ،الگوهای خطا
را در مسیر بازنگری ،اصالح و بهینهسازی فرایندها قرار
میده��د که ماحصل آن عملکرد بهینه ،دقیق و بدون
خطا اس��ت که اثرات بیرونی آن در قالب رضایتمندی
جامعه مخاطب تجلی مییابد.
ادامه در صفحه 5

عاشقان
خدمت بهبیماران
گفتوگوی تامین
با چند تن از پرستاران تأمیناجتماعی

انتخاب روز والدت با س�عادت بانوی پرچمدار نهضت عاش�ورا ،حضرت زینب سالما ...علیها به عنوان روز پرستار نشاندهنده
ارزش و جایگاه معنوی این حرفه در جامعه و نظام سالمت کشور است .بیشک انتخاب حرفه پرستاری به منزله پذیرش مسئولیت
تیمار و همدلی با افراد جامعهای است که در شرایط بحرانی سالمت جسمانی و روانی قرار گرفتهاند .به نظر میرسد هدف نهایی
انس�انها در زندگی رس�یدن به آرامش و آس�ودگی خیال اس�ت؛ اما این آسودگی از منظر پرس�تاران معنایی بس واال دارد که با
گذشت از خود آن را به بیماران هدیه میکنند .به مناسبت این روز با چند تن از پرستاران تأمیناجتماعی در استانهای مختلف
توگو نشستیم.
به گف 

پرستار عاشق حرفهاش است
فاطم��ه خاکب��از ،سرپرس��تار بخ��ش داخل��ی
بیمارستان تأمیناجتماعی امام خمینی(ره) اراک ،با
داش��تن  17سال س��ابقه فعالیت ،یکی از مالکهای
انتخاب این رش��ته را داش��تن عش��ق و عالقه به این
حرفه میداند و معتقد اس��ت اگر چنین احساس��ی
وجود نداشته باشد ،یک پرستار نمیتواند در این شغل
دوام آورد.
وی با بیان اینکه اهمیت شغل پرستاری از ابعاد
گوناگونی قابل بررس��ی است ،میافزاید :از بعد دینی
و مذهبی ،روایات مختلف��ی درباره جایگاه این حرفه
وجود دارد ،مانند این روایت از حضرت محمد(ص) که
فرمودهاند :هرکس یک شبانهروز از بیماری پرستاری
کند ،خداوند او را با ابراهیم خلیل محش��ور میکند.
عالمه طباطبایی نیز گفته است که من حاضرم ثواب
 70س��ال عبادت را با ثواب یک شب پرستاری از یک
بیمار عوض کنم .همچنین پرس��تاری یک نوع وقف
اس��ت و نباید مس��ئله وقف را تنها محدود به مسائل
مالی دانست.
این سرپرس��تار ،با بیان اینکه پرستاران در حفظ
سالمت جامعه نقش بس��یار موثری دارند ،میافزاید:
الزم اس��ت ک��ه در طرح تحول نظام س�لامت نقش
پرس��تاران بس��یار پررنگتر دیده ش��ود تا پرستاران
همگام با پزش��کان در راس��تای اهداف دسترسی به
جامعه سالم موثرتر قدم بردارند.
خاکب��از مهمترین چالش ش��غل پرس��تاری را
مس��ائلی مانند اس��ترس ،درآمد نامناس��ب و سپری
کردن شیفتهای سنگین و شناخت ناکافی مردم از
این حرفه میداند و میگوید :رس��انهها نقش موثری
برای شناس��اندن جایگاه واقعی ای��ن حرفه دارند؛ اما
متاس��فانه مش��اهده میکنیم که در برخی از فیلمها

پرس��تاران مش��غول انجام دادن اموری هس��تند که
ارتباطی با وظایف پرستاری ندارد .مشاهده این فیلمها
باعث میش��ود که نسل جوان تعابیر نادرستی از این
حرفه داشته باشد و کمتر تمایل به جذب رشتههای
پرستاری شود.
وی درخص��وص انج��ام وظایف خ��ود در قبال
خانواده ،با توجه به شاغل بودن خود میگوید :در این
زمینه برنامهریزی کردهام که هنگام حضور در منزل
بتوانم به خوبی از عهده وظایفم به عنوان مادر و همسر
برآی��م .برخی مواقع حتی مجبور ش��دهام از خواب و
تفریح خود بزنم تا کم و کسری برای اعضای خانواده
باقی نگذارم.
ای��ن سرپرس��تار در بیان یک��ی از خاطراتش به
ابت�لای خ��ود به بیماری س��رطان اش��اره میکند و
میافزاید :اسفند س��ال گذشته بود که متوجه تومور
در سینهام شدم و پس از انجام آزمایشها معلوم شد
که سرطانی اس��ت .حدود  6ماه تحت شیمیدرمانی
قرار داش��تم و درحال حاضر داروی خوراکی مصرف
میکن��م .اما ش��اید باور نکردنی باش��د ک��ه در این
م��دت تنها در دوران نقاهت بع��د از عمل جراحی از
مرخصی استعالجی استفاده کردهام و در تمام دوران
ش��یمیدرمانی ترجیح دادم که به کار خود بازگردم؛
زیرا دوری از محل کار برایم سخت است.
خاکباز میگوید :جالب اینکه پزش��ک معالجم با
بررس��ی وضعیت بیماریام به م��ن گفت به نظر من
دعای خیر یک بیمار پش��ت س��ر تو بود که تومور به
این وس��عت متاستاز نداده و سایر نقاط بدن را درگیر
نکرده است . .به خاطر دارم که در مدت بیماریام پسر
جوانی مبتال به دیابت شده بود؛ اما او از بیماری خود
به شدت ناراحت بود و در برابر درمان مقاومت میکرد.
وقتی از او پرس��یدم که چرا مقاومت میکند ،پاس��خ

داد ش��ما خودتان مش��کلی ندارید و فکر میکنید
بقیه بیم��اران هم همینطور هس��تند و نمیتوانید
عم��ق ناراحتی ما را درک کنید .از او پرس��یدم ،به
حرفهایی که میزنی اطمینان داری و او با قاطعیت
پاسخ داد که بله؛ از ظاهرتان مشخص است که غم
و غص��های نداری��د .من در ج��واب از بیماری خود
برای��ش گفتم و اینک��ه درحال
ش��یمیدرمانی هس��تم که در
اثر آن تمام موهایم را از دس��ت
دادهام و مجبور ش��دهام از کاله
گیس استفاده کنم .او از شنیدن
حرفه��ای من آن ق��در متاثر
و ناراحت ش��د ک��ه بالفاصله از
من عذرخواهی کرد و دس��ت از
لجاجت برای درمانش برداشت.
وی دارای  2فرزن��د ب��ه نامه��ای کیمی��ا و
محمدرضا اس��ت که دخترش سال آخر دبیرستان
را س��پری میکند و در زمینه هنر نقاشی نیز فعال
است و پس��رش کالس چهارم دبیرستان و قهرمان
کاراته کش��وری اس��ت .همس��رش دکتر مصطفی
یوسفیراد ،عضو هیات علمیدانشگاه اراک در رشته
زمینشناسی است.
پرستاران سنگصبور بیمارانند
س��یما کاظمی ،سرپرس��تار بخ��ش NICU
بیمارس��تان شهید دکتر رحیمیبیرجند در استان
خراسانجنوبی ،شغل پرستاری را هرچند که جزو
مش��اغل سخت بر میشمرد ،اما از این منظر که به
بیماران خدمترس��انی میکند ،مقدس و با ارزش
توصیف میکند.
وی ب��ا دارا ب��ودن  20س��ال س��ابقه فعالیت،

میافزاید :آنچه که از ش��غل پرستاری درک کردهام
این اس��ت که حتی بس��یاری از پرس��تارانی که در
ابت��دا بدون میل و رغب��ت به این ش��غل آمدهاند،
پس از مدتی به دلیل خدمترس��انی به بیماران و
ی و روحی از آنها احساس رضایت
مراقبتهای جسم 
قلبی از ش��غل خود پیدا کردهاند .زیرا لبخند بیمار،
دعا و سپاس��گزاری او سختی کار پرستاری را آسان
میکند و حتی میتوان گفت خیر و برکت این دعاها
هم نصیب ما پرس��تاران میشود .من نیز از خداوند
متعال ش��اکرم که میتوانم درده��ا و ناراحتیهای
جس��مانی و روانی بیماران را تسکین دهم و به آنها
کمک کنم.
این سرپرستار میگوید :از آنجایی که پرستاران
تم��اس مس��تقیم ب��ا بیم��اران دارند ،بس��یاری از
مش��کالتی هم که بیماران در زمینه مسائلی مانند
وضعی��ت بیمه خود ،پرداخت هزینه درمان ،کمبود
تجهیزات بیمارستانی ،شلوغی
بیمارس��تانها و نوبته��ای
طوالنی با آن مواجه هس��تند،
به پرس��تاران منتقل میشود
که در ای��ن برخورد که همراه
با ابراز گله و نارضایتی اس��ت،
ای��ن پرس��تاران هس��تند که
سنگصبور بیماران میشوند و
بازتاب مشکالت بیماران را بر دوش میکشند.
ی با اشاره به خصیصه شغل پرستاری که
کاظم 
حضور در بیمارستان در شیفتهای مختلف مانند
ایام تعطیلی و کشیکهای شبانه است ،میگوید :در
بس��یاری از موارد پیش آمده ک��ه فرزندم در منزل
بیمار بوده ،اما به دلیل قبول مس��ئولیت حرفهای او
را ت��رک کرده و به محل کار آم��دهام و میدانم که
این دعای خیر بیماران اس��ت که کمک میکند تا
مشکلی برای فرزندان ما پیش نیاید.
وی میافزاید :اما به هر ترتیب ،پرس��تاران هم
مانند سایر زنان خانهدار مسئولیت انجام دادن امور
خان��واده را بر عهده دارند و باید اش��اره کنم که اگر
همسر پرس��تاران در منزل با آنها همکاری نکنند،
امکان اداره امور خانواده بسیار مشکل میشود و من
هم خدا را ش��کر میکنم که همسرم بخشی از بار
مسئولیت امور خانهداری را بر دوش کشیده و کمک
زیادی به من میکند که جای تشکر و قدردانی دارد.
این سرپرس��تار در بیان یکی از خاطرات خود
میگوی��د :به یاد دارم که یکی از مادران پس از 20
سال نازایی نوزادی به دنیا آورده بود که حدود 800
گرم وزن داشت و قد او از جعبه دستمال کاغذی هم
کوچکتر بود .اما با مراقبتهای ما وزن و جثه نوزاد
افزایش یافت و او را با سالمت تحویل مادرش دادیم.
سال گذشته در جشن روز پرستار ،آن مادر درحالی
که کودک  1/5س��اله خود را در آغوش داش��ت ،به
دیدن ما آمد و از ما تشکر کرد.
کاظمیدارای  2فرزند به نامهای سعید و سحر
اس��ت که پسرش  14ساله است و در کالس هشتم
درس میخواند و دخترش  9س��اله و کالس س��وم
دبستان است .همس��ر وی حسین فرزانمهر شاغل
در بخش داروخانه در سازمان تأمیناجتماعی است.
پرستاران ،خط مقدم پیشگیری
از بیماریها
آس��یه دینارون��د ،پرس��تار دیکلینی��ک
تأمیناجتماعی ایالم ،یکی از وظایف اصلی پرستاران
را آموزش و پیشگیری از بیماریها بیان میکند؛ اما
معتقد است این وظیفه اصلی پرستاران در حاشیه
قرار گرفته است و شغل آنان تنها در زمینه مسائل
درمانی شناخته شده است اما پرستاران خط مقدم
پیشگیری از بیماریها هستند.
وی با داشتن  12سال سابقه فعالیت همچنین
معتقد اس��ت ،جایگاه شغلی پرس��تاران در جامعه
نیازمند ارتقا اس��ت که بای��د از طریق حمایتهای
قانونی و فرهنگس��ازی در جامعه ارزش و اهمیت
این شغل نمایان شود.
این پرستار میافزاید :در این زمینه رسانههای
گروهی بهگونهای شایس��ته جایگاه این شغل را به
مردم معرفی نکردهاند و بس��یاری از افراد جامعه به
دلیل ناآگاهی از مسئولیتهای این رشته ،در مراکز
درمانی انتظاری بیش از حد وظایف پرستاران از آنها
دارند.
دینارون��د مهمتری��ن دغدغه و چالش ش��غل
پرس��تاری را متناسب نبودن نیروی انسانی و حجم
کاری بیان میکند و میگوید :دربس��یاری از مراکز

درمان��ی نیروه��ای پرس��تاری
جوابگوی تعداد بیماران نیس��ت
و این موضوع باع��ث وارد آمدن
فشار کاری به پرستاران میشود
که میتواند رابط��ه بین بیمار و
پرس��تار را به چالش بکشد .این
در صورتی اس��ت ک��ه بیماران
انتظار دارند که با صبر و حوصله
و گشادهرویی پرستاران مواجه شوند.
وی همچنین تعرفهگذاری بر خدمات پرستاری
را از مس��ائل پیشروی این حرف��ه بیان میکند و
میگوید :تعرفهگذاری خدمات پرستاری و بهرهوری
به صورت کام��ل اجرا نمیش��ود و از طرفی بحث
قانون مرخصی زایمان زنان که قرار بود از  6ماه به 9
ماه افزایش یابد ،نیز مسکوت مانده است .همچنین
باید امکاناتی فراهم شود تا نیروهای پرستاری امکان
ادامه تحصیل داشته باشند .زیرا پرستاری رشتهای
اس��ت که نیاز به ارتقای دان��ش و معلومات همگام
با عل��م روز دارد و از طرفی ادامه تحصیل امتیازی
در زمینه کس��ب رتبه ش��غلی محس��وب میشود.
اما متاس��فانه تعداد پذیرفتهش��دگان تحصیل در
مقطع فوقلیسانس پرس��تاری در مقایسه با تعداد
متقاضیان بسیار اندک اس��ت .این پرستار در بیان
یک��ی از خاطرات خ��ود میافزای��د :در این زمینه
مایل هستم به نکتهای اش��اره کنم و آن این است
که ه��رگاه میخواهم ب��ه بیم��اران دارو بدهم ،به
ویژه در ش��یفتهای ش��ب ،همواره این را در نظر

آسیه دیناروند ،پرستار دیکلینیک ایالم :باید
امکاناتی فراهم شود تا نیروهای پرستاری امکان
ادامه تحصیل داشته باشند .زیرا پرستاری رشتهای
است که نیاز به ارتقای دانش و معلومات همگام با
علم روز دارد
دارم ک��ه همراه ب��ا دارو حتما یک لیوان آب هم به
دس��ت بیمار بدهم و اج��ازه نمیدهم که همراهان
بیمار در این زمینه پیشقدم شوند .زیرا اعتقاد دارم
دادن یک لیوان آب به دس��ت ی��ک بیمار دردمند
دارای اجری عظیم اس��ت .دیناروند دارای  2فرزند
دختر به نامهای س��یده آوین 7ساله ،کالس اول و
سیده مهدین  2ساله است و در توضیح معنای نام
فرزندان��ش میگوید :آوین در زبان کردی به معنی
مانند آب و مهدین به معنی مانند ماه است .همسر
وی سیدحمید موس��وی مقدم کارشناس مسئول
پذیرش مدارک پزشکی در سازمان است.
پرستاران در خانه نیز پرستارند
زه��را ش��یخپور ،پرس��تار بیمارس��تان جدی��د
تأمیناجتماعی پیامبر اعظ��م(ص) در کرمان ،با دارا
بودن  22سال فعالیت از اینکه توانسته از طریق شغل
پرستاری در خدمت افراد جامعه باشد ،بسیار خوشنود
است و این خدمترسانی را باارزش توصیف میکند.
وی ضمن اینکه پرس��تاری را ش��غل مقدسی
میدان��د ،میافزاید :اما نبای��د فراموش کنیم که این
شغل بسیار سخت است .متاسفانه این سختی کار نه
از س��وی خدمتگیران به درستی درک میشود و نه
از س��وی مسئوالن نظام سالمت کشور و این موضوع
به عنوان بزرگترین چالش شغل پرستاری به حساب
میآید .این پرس��تار در زمینه همزمانی مس��ئولیت
ش��غلی و خانهداری پرس��تاران میگوی��د :خانمهای
پرس��تار دارای دو مس��ئولیت
خطیر هس��تند .آنها ع�لاوه بر
وظیفه شغلی ،از نقش پرستاری
در خان��واده نی��ز برخوردارند و
در این راس��تا ناچار هس��تند از
استراحت خود بگذرند تا بتوانند
وظایف خ��ود را در قبال خانواده
انج��ام دهن��د .در محی��ط کار
بیماران نیازمند مراقبت هس��تند و ما مجبور هستیم
تمام دغدغههای مربوط به خانواده را کنار بگذاریم تا
از آنها پرستاری کنیم و در منزل نیز تمام سختیهای
کار پرس��تاری و آالم مردم را کنار میگذاریم و نقش
دیگری را عهده دار میشویم؛ نقش مادری ،همسری
و رس��یدگی به امور خانواده که این مس��ئله مستلزم
گذشت از خود و استراحت کم است.
شیخپور در بیان یکی از خاطرات خود میگوید:

ب��ه خاط��ر دارم س��الها پی��ش وقت��ی در اورژانس
بیمارستان آیتا ...کاشانی کرمان مشغول به فعالیت
بودم ،دختربچه  4س��الهای را ب��ه اورژانس آوردند که
داخل اس��تخر افتاده و دچار خفگی شده بود .خانواده
وی با مش��اهده کودک و وخامت حال او امید زیادی
به زنده ماندن فرزندشان نداشتند .در بخش اورژانس
بالفاصل��ه کودک را احیای قلبی تنفس��ی کردیم و با
کمک همکاران و پزش��ک اورژان��س ،قلب کودک به
تپش افتاد و با کمک دس��تگاهها تنفس او نیز کنترل
ش��د .پ��در و مادرش که از ش��ادی در پوس��ت خود
نمیگنجیدند پس از چند روز بستری کودکشان را
سالم تحویل گرفتند و رفتند .اطالع داریم آن کودک
که اکنون بزرگ ش��ده ،در رشته پزشکی مشغول به
تحصیل است.
وی دارای  3فرزند به نامهای س��عید ،س��میرا و
س��جاد اس��ت که پس��ر بزرگ او مهندس معماری،
دخت��رش کارش��ناس کامپیوت��ر و فرزن��د آخ��رش
دانشجوی رش��ته عمران است .همس��ر او عباسعلی
شمسالدینی نظامیبازنشسته است.
درس میخوانی ،بهیار میشوی!
محمدرضا قاس��مخانی ،پرستار بیمارستان آتیه
همدان با دارا بودن بیش از  24س��ال سابقه فعالیت
جایگاه فعلی پرستاران در مقایسه با سالهای گذشته
را بسیار مناسب میداند و با بیان یک خاطره میگوید:
در اوایل خدمتم حتی در بیمارس��تانها افراد کمیبا
این شغل آشنایی داشتند و برخیها در برخورد با من
میگفتند ،انشاءا ...درس میخوانی و بهیار میشوی.
وی ک��ه در م��دت فعالی��ت خویش ب��ه عنوان
پرستار ،سرپرستار ،سوپروایزر ،مدیر و مربی دانشکده
پرستاری ،بیمارستانهای دانشگاهی و تأمیناجتماعی
خدمت کرده اس��ت ،میافزاید :پرستارها مسئولیت و
وظایف زیادی دارند که برای مردم و حتی بس��یاری
از همکاران در گروههای مختلف شناخته شده نیست.
درحال حاضر هنوز در باره این مسئله که پرستار عضو
تیم درمان است ،یا اینکه تنها اجرا کننده دستورهای
پزشکی است ،مشکالت فراوانی وجود دارد .هرچند که
بعد از تاسیس سازمان نظام پرستاری وضعیت خیلی
بهتر شده است ،اما تا رسیدن به جایگاه واقعی رشته
پرستاری فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
ای��ن پرس��تار مهمتری��ن چالش موج��ود برای
پرستاران را به تعویق افتادن اجرای قانون تعرفهگذاری
خدمات پرستاری میداند و میافزاید :به طور حتم با

اجرای این قانون بسیاری از مشکالت جامعه پرستاری
حل میشود.
قاسمخانی درباره چگونگی انجام وظایف شغلی و
مسئولیت خانوادگی میگوید :کار بسیار سختی است
که هم به عنوان پرس��تار مشغول به خدمت باشی و
هم اینکه بتوانی عهدهدار مسئولیت خانواده باشی .و
به ناچار بس��یاری از امور خانواده بر دوش همس��ر و
فرزندان قرار میگیرد .از طرفی ارتباط بین پرستاران
با افراد فامیل نیز به مرور زمان براساس موقعیت شغلی
پرستاران شکل میگیرد تا به عنوان یک عضو عادی
در فامیل .این مس��ئله باعث میشود که افراد فامیل
تنها هنگام بیماری و مش��کالت درمانی با پرستاران
فامیل خود تماس بگیرند و از آنها انتظار رسیدگی به
مشکالت درمانی خود را داشته باشند.
وی با اش��اره به یک��ی از خاطرات خود میگوید:
به یاد دارم که در س��الهای خدمت در بیمارس��تان
دانشگاهی جایی برای استراحت کوتاهمدت کارکنان
در شیفتش��ب وجود نداشت و هرکس در هر فصلی
جایی را برای استراحت خود پیدا میکرد .برای مثال،
گوشهای از یک راهروی خلوت و روی کارتن سرم و در
تابستان باالی پشتبام که یک شب یکی از همکاران
باالی پش��تبام اس��تراحت میکرد که باد لباس او را
روی درخت انداخت.
این پرستار دارای  2فرزند به نامهای امید و امیر
است که امید دانشجوی رشته نفت و امیر دانشجوی
رشته مکانیک است و همسرش اعظم کولیوند بهیار
است.
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دیدگاه

روند پیادهسازی سامانه
مدیریت ارتباط با شهروندان
ادامه از صفحه 4
فازبندی پروژه
پس از بحث و بررس��ی بسیار در زمینه نحوه
پیادهس��ازی این پروژه در سازمان و با امعان نظر
به لزوم س��رعت بخش��یدن در این خصوص ،تیم
پروژه تصمیم گرفت تا ماژول یکپارچه  CRMرا
به چند زیر ماژول تبدیل کرده و راهکاری میانه را
برای اجرای پروژه در پیش گیرد.
در این راس��تا سامانههای س��اخته شده ،در
دست ساخت و پورتالها در یک ماژول و مجموعه
کاتالوگ س��رویس ،مرکز تماس ،مدیریت دانش و
الیههای پاس��خگویی در یک م��اژول قرار گرفتند
و مقرر ش��د بدون نامگذاری خاص (تحت عناوین
 CRMی��ا موارد مش��ابه) مرکز تم��اس اصلی با
شکل دادن مبنای س��امانه مدیریت دانش در فاز
یک راهاندازی ش��ده و به صورت م��وازی تکمیل
نرمافزارهای در دست س��اخت ،پورتالهای مورد
نی��از ،الیهبندی کارشناس��ان و زبانهای واس��ط
نرمافزارها تهیه شود.
نقشه پروژه  CRMسازمان
 هنگام برق��راری تماس مخاط��ب با مرکز،اطالع��ات ف��رد مذک��ور (در ص��ورت وج��ود در
سامانههای سازمان تحت هرقالب بیمهشده  /غیر
بیمهشده) در صفحه کاربر پاسخگو ظاهر میشود.
 درصورت نی��از به تکمیل اطالع��ات اولیه،موارد توس��ط کاربر از مخاطب سوال و در سامانه
درج میش��ود .برخی از این س��واالت میتواند در
خالل الزامات باش��د؛ مثل اینکه اساسا فرد تماس
گیرنده بیمهشده است یا خیر ،درصورت بیمهشده
بودن شماره بیمه وی (اگر در سامانه نمایش داده
نش��ده باش��د) و س��ایر اطالعات الزم اخذ و درج
میشود.
 کاربر با چند سوال کلیدی به منشاء سوال،انتقاد یا ش��کایت تماس گیرنده خواهد رسید .در
صورتیک��ه م��ورد در بانک اطالعات��ی و مدیریت
دانش وجود داش��ته باش��د ،به راحتی پاس��خ در
اختیار مخاطب قرار خواهد گرفت.
 در صورتیک��ه م��ورد جدی��د باش��د وکاربر (براس��اس آموزشهای مربوطه) قادر به
پاس��خگویی نباش��د و در عین حال موارد در
سامانه مدیریت دانش سازمان نباشد ،موضوع
ب��ه کارش��ناس رده اول (هم��کار متخص��ص
س��ازمانی) ارج��اع داده ش��ده (مس��تقیم /
سیس��تمی یا غیرمستقیم حسب مورد) و پس
از اخذ پاس��خ عالوه بر پاسخگویی به مخاطب
از طرق مختلف از جمله تلفن ،پیامک ،ایمیل
و غیره ،موارد در س��امانه مدیریت دانش ثبت
و ضبط میشود.
 چنانچه موضوع برای کارشناس رده اول نیزنامشخص باشد ،موضوع به کارشناس الیه دوم که
دارای تخصص و رتبه سازمان باالتر میباشد سوق
داده شده و همان فرایند باال تکرار میگردد.
 تمام��ی اقدامات باال به صورت همزمان و بابرقراری ارتباط الکترونیک با تمامی س��امانههای
بان��ک اطالعاتی مثل هویتی بیمهش��دگان ،منابع
انس��انی ،اطالعات جغرافیایی ،س��رویس خدمات
سازمان ،سرویس خدمات الکترونیک ،سامانههای
درمانی ،اسناد و غیره صورت میگیرد.
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البته براساس دو دوره حضور در مجلس در سطح کارشناسی
ارش��د محسوب میگردم .البته شاید برای شما باعث تعجب
باش��د که چرا دیپلم؟ باید بگوی��م که از یک مقطع ،مجلس
ش��ورای اسالمیتصمیم گرفت که تحصیالت را جزو شروط
نمایندگی مجلس قرار دهد .در این مقطع ما احساس کردیم
که به جامعه کارگری ظلم شده است .در همان مقطع بود که
تصمیم گرفتم خودم را به سالح دانش مجهز کنم ،اما نه در
قالب مدرک تحصیلی .هرچند در دورانی که من در مجلس
حضور داشتم ،بس��یاری از دانشگاههای دولتی و آزاد و غیره
از ما خواس��تند که تنها مدارکی در اختی��ار آنها قرار داده و
مدرکی که میخواهیم ،تحویل بگیریم .علت نپذیرفتن خود
را نمیدانم؛ اینکه از سر لجاجت بود یا دلیل دیگری داشت،
ام��ا خودم به این امر معتقد بودم که تحصیالت دانش��گاهی
هرچند الزم اس��ت ،اما لزوما کافی نیس��ت .علت هم آن بود
که دی��ده بودم افرادی که با وجود داش��تن مدرک دکتری،
مسائلی س��اده را حتی در حد الفبا هم نمیدانند .پس علت
عدم حضورم در دانش��گاه تنها این بود که میخواستم اثبات
کنم حت��ی با دیپلم هم میتوان در مجل��س حاضر بود ،در
کمیس��یونها حضور داشت و مسائل جدی را پیگیری کرد.
البت��ه باید بگویم که بنده دورهه��ای تخصصی را گذراندهام،
مانند بازرسی کار ،تشکلهای کارگری ،روابط کارو مانند آن.
چند فرزند دارید؟
م��ن  3فرزند دارم .دختر بزرگ م��ن در حال حاضر در
ش��هر جم واقع در جنوبیترین نقطه کشور زندگی میکند
هم��راه با دو نوهام .دامادم هم در بخش بهداش��ت و درمان
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گفتوگوی متفاوت با معاون حقوقی و امور مجلس

خودکامگی ،آفت مدیریت است

گفتوگو با عبدالرحمن تاجالدین ،معاون حقوقی و امور مجلس ،مردی که س�ابقه دو دوره نمایندگی مجلس ش�ورای اسالمی را دارد
و پیش از آن نیز عضو ش�ورای عالی تأمیناجتماعی و کارش�ناس ارش�د وزارت کار و امور اجتماعی س�ابق را در پیشینه خود دارد ،کار
س�هل و ممتنعی نیس�ت ! تاج الدین که متولد سال  1334در شهر اصفهان است ،در این گفتوگو از عالیق ،مطالعات ،خانواده ،خاطراتش
خ داد.
پرسیدهایم و او نیز صمیمانه به پرسشهای ما پاس 

اگر بخواهید س�ازمان تامیناجتماعی را در یک
جمله توضیح دهید ،چه میگویید؟
س��ازمان تامیناجتماع��ی مح��ل امید بیمهش��دگان،
بازنشستگان و بهخصوص مستمریبگیران است؛ یعنی افقی
امیدبخش اس��ت برای همه کارگران یا شاغالن کشور برای
تامین آینده خودشان.
ش�ما در دوره پنجم و شش�م ،نماینده مجلس
ش�ورای اسلامیبودی�د ،در حال حاضر و نس�بت به
آن دوره ،دیدگاهت�ان به س�ازمان تامیناجتماعی چه
تغییری کرده است؟
من در آن دوران نه تنها نماینده مجلس بودم که سابقه
ده س��اله حضور در ش��ورایعالی تامیناجتماعی را نیز در
پرونده خود داش��تم .بنده از سال  ،1358به دلیل اینکه 5
دوره عضو شورای اسالمیکار واحد تولیدی بودم ،سازمان
تامیناجتماعی را به دقت رصد میکردم .پس از آن هم دو
دوره رئیس کانون هماهنگی ش��وراهای اسالمی کار کشور
ش��دم .در زم��ان حضور درمجلس هم ب��ه دلیل حضور در
کمیسیون کار و کمیته تامیناجتماعی بودم .درپی انفکاک
از خدمت در مجلس ،به عنوان کارمند وزارت کار ،همچنان
روند کاری تامیناجتماعی را زیر نظر داشتم .به عقیده من،
در دو س��ه دهه اخیر ،تامیناجتماعی ف��راز و فرودهایی را
تجربه کرده است .در این میان هم توفیقات خوبی نصیبش
ش��ده و هم زیانهای گستردهای را دیده است .در مقاطعی
سازمان توانست با مدیریت خوب ،دستاوردهای مثبتی را به
کارنامه خود بیفزاید .گامهای مثبتی در زمینه توسعه درمان
مستقیم ،باال بردن درصد رضایتمندی بیمهشدگان و هم در
راستای گسترش سرمایهگذاری و تشکیل شرکت شستا از
جمله این دستاوردهاست .اما در یک مقطع سازمان از این
ف��راز ،فرود آمد .آن هم جایی بود که س��ازمان از یک نهاد
اجتماعی تاثیرگذار و خدمترسان ،بدل به یک نهاد نسبتا
سیاسی شد .حاصل این روند ،بدل شدن سازمان به محلی

برای تامین بخشی از حواشی نیازهای سیاسی شد .این روند
آس��یبهای جدی به سازمان وارد کرد و در کنار آن ،تعدد
مدی��ران و بهخصوص آخرین مدیر نی��ز نقش ویرانگرتری
داش��ت .امروز اما در دوره مدیریت جدید ،س��ازمان به دور
از همه حاش��یهها ،تالش کرده اس��ت در یک فضای کامال
کارشناسی و علمیحرکت کند و دوباره بر روی ریل خود
برگردد .هرچند که حرکت رو به جهت مثبت است ،اما باید
اذعان داشت که در این مس��یر در حال برداشتن گامهای
ابتدایی است.
شما در طول دوران فعالیت خود مسئولیتهای
گوناگونی را عهدهدار بودهاید .بیش�ترین مسئولیتتان
در کجا بوده است؟
من کارگر هستم و به این شغل شریف افتخار میکنم.
افتخار بزرگترم نیز در این زمینه ،افتخار سالها یاریرسانی
به جامعه کارگری است .از حیث پست نیز بنده در مجلس
ششم نماینده مردم شریف اصفهان بودم و این را نیز با حدود
 300ه��زار رای اعتماد از مردم این ش��هر به دس��ت آوردم
و به عنوان نماینده نخس��ت استان به مجلس راه یافتم .در
این دو دورهای هم که در مجلس به خدمت مش��غول بودم،
تالش کردم انتظارات جامعه هدف خود را جستوجو کنم
که بیشتر بخش کار ،تولید و صنعت بوده است .البته این به
معنای غفلت از س��ایر انتظارات جامعه نبوده است .در ادامه
نیز با حضور در وزارت کار به عنوان مشاور عالی بازرس ویژه
وزیر نیز مدتی را سپری کردم .مدتی را نیز به عنوان وابسته
کار جمهوری اسالمیدر امارات به سر بردهام .در آنجا تالش
کردم برای حقبیمه کارگران ایرانی مقیم آن کش��ور قدمی
بردارم و جلس��اتی را نیز با دوستان تامیناجتماعی در این
زمینه برگزار کردی��م که البته عمر کاری بنده مهلت ادامه
این کار را نداد.
در رابطه با تحصیالتتان بفرمایید.
ش��اید برایتان جالب باشد که بنده رسماً دیپلمه هستم.

صنعت نفت مشغول به کار است .فرزند دومم که پسر است،
به تازگی مدرک کارشناسیارش��د مهندسی کشاورزی خود
را گرفت��ه و در حال آمادهس��ازی خود ب��رای ورود به مرحله
دکتری است .دختر کوچکم هم فارغالتحصیل حقوق است و
در یکی از شرکتهای وابسته به شهرداری تهران مشغول به
خدمترسانی است.
به عقیده ش�ما ،بهتری�ن خصوصیت یک مدیر
چیست؟
من با توجه به تجربه شخصی خودم در سی و چند سال
فعالیت ،رویکرد تعاملی را بهترین گزینه در این باره میدانم.
برخ��ورد خوب با اربابرجوع بهتری��ن گزینه برای یک مدیر
کارآزموده است؛ در عین حال که یک فضای همکاری مثبتی
را ب��ا هم��کاران خود به وجود میآورد .م��ن خودم هرجا که
ب��ودهام ،اعالم کردهام که نه ب��رای مدیریت ،که برای رفاقت
آمدهام.
و بدترین خصوصیت؟
اینکه اعلیحضرت و خودکامه باش��د! یعنی بنش��یند و
احساس کند که تنها وظیفهاش دستور دادن است و وظیفه
کارمندان ،عمل کردن .یعنی خود را انس��ان برتر دانس��ته و
ی یک مدیر است.
دیگران را انسان زیردست ،بدترین ویژگ 
اگر قرار باش�د از کس�ی عذرخواهی کنید ،آن
شخص کیست؟
از همه (میخندد)! ما آنقدر در وظایف خود در زندگیمان
قصور داش��تهایم که باید از هم��ه بابت آن عذرخواهی کنیم.
نخس��ت از خدا به خاطر آنکه نتوانستهام قدر نعمتهایش را
بدانم .در گام دوم از مردم و بهخصوص کارگران .من همانطور
که بارها اش��اره کردهام ،فرزند یک کارگر هستم وخودم هم
کارگ��ری کردهام .یعنی از  6س��الگی و قب��ل از آنکه پای به
مدرسه بگذارم .در دوران دبیرستان خودم هم روزها کار کرده
و در مدرسه شبانه به تحصیل ادامه میدادم .به همین دلیل
اس��ت که باید از جامعه کارگری که با درد آنها آش��نا هستم

عذرخواهی کنم که نتوانستهام کاری در خور شأن آنها انجام
دهم.
آیا اهل ورزش هستید؟
بودم ،اما س��ازمان که مجال نمیده��د (میخندد) .اگر
فرصتی باشد به استخر میروم .شرایطی هم باشد از پیادهروی
غافل نمیشویم.
ورزش را دنبال هم میکنید؟
 بله ،فوتبال را تعقیب میکنم .من طرفدار سرس��ختدوتیم اصفهانی ،یعنی ذوبآهن و سپاهان هستم.
سینما و ادبیات چطور؟
 به ادبیات و به خصوص ش��عر ،به ش��دت عالقهمندمو چنانچه وقت آزاد داش��ته باشم حتما حافظ میخوانم .من
حتی در دوران دبیرستان ،در دکلمه در سطح استان اصفهان
مقام آوردهام .به یاد دارم که در آن دوره که قبل از انقالب بود،
ش��عر زندانی اثر مهدی سهیلی را دکلمه کردم .بعد از اینکه
شعر را دکلمه کردم ،ساواک به سراغم آمد که چرا این شعر
را انتخاب کردهای؟ در باره موسیقی هم به شدت به موسیقی
سنتیمان عالقهمندم.
حال که گفتید به حافظ عالقهمندید ،میتوانید
بهصورت بداهه یک غزل او را برایمان بخوانید؟
غزل کامل که نه؛ اما در یک دورهای من اشعار زیادی را
از وی حفظ بودم.
تاثیرگذارترین کتابی ک�ه تا به االن خواندهاید،
کدام بوده است؟
راستش در این دو سه سال اخیر که به واقع فرصتی برای
مطالعه نداشتهایم ،اما اگر هر زمان بتوانم ،حافظ را میخوانم.
سینما هم میروید؟
اگر بچهها مرا ببرند ،حتما! من به شخصه عالقه خاصی
به س��ینمای حاتمیکیا دارم .علت آن هم زوم کردن وی بر
روی موضوع دفاع مقدس اس��ت .بنده منتسب به خانوادهای
هستم که  6نفر از برادر خواهرزادگان و برادرزادگانم از شهدا
هستند.
یکی از فیلمهای حاتمیکیا را میتوانید انتخاب
کنید؟
فیلمیکه من دیدهام و اگر ده بار دیگر هم ببینم خسته
نمیشوم ،از کرخه تا راین است.
تا چه حد خود را اهل س�ازمان تامیناجتماعی
میدانید؟
همانطور که میدانید ،من بازنشسته هستم .یعنی خودم
را بازنشس��ته کردهام .دلیل آن هم مش��کالت و تلخیهایی
اس��ت که در س��الهای اخی��ر برایم پیش آمد .مش��کالت
سیاس��ی س��ختیهای زیادی را به من تحمی��ل کرد .کار به
جایی رسید که خودم را از همه چیز جدا کرده و به خواست
خود بازنشسته شدم .بعد هم خانوادهام را برداشته و کامال به
اصفهان نقل مکان کردم .در ادامه به ستاد دکتر روحانی رفتم.
به هر تقدیر پس از انتخابات ،مجددا ً راهی تهران شده و حال
مجددا ً در سازمان مشغول فعالیت هستم .من به محض شروع
به فعالیت در سازمان هم در نامهای رسمیاز دکتر نوربخش
درخواست کردم حقوق بازنشس��تگیام را قطع کنند .چون
معتقدم کسی که داعیه حمایت از کارگران را دارد ،خود نیز
باید در این عرصه بر خود سختگیری بیشتری داشته باشد.
در پس�ت فعلیت�ان معموال هفت�های چقدر در
صحن مجلس حاضر هستید؟
م��ن معموال در جلس��ات علنی مجلس ،اگ��ر اول وقت
حاضر نباش��م ،در آخر وقت حتما حاضر هس��تم .همینطور
در کمیس��یونها حاضر هس��تم ،به ویژه که بحث مربوط به
سازمان باشد.
اگر بخواهید از کس�ی سپاس�گزاری کنید ،آن
شخص کیست؟
م��ن پ��س از سپاس��گزاری از خدای خود ،از همس��رم
ممنونم .ایش��ان توانس��ته اند با مدیریت خود ،به زندگی ما
سامان مناسبی بخشند.
آیا انتقادپذیر هستید؟
خیلی سعی میکنم باشم.
آیا اتفاق افتاده اس�ت که از کارمندان خودتان
پوزش بطلبید؟
بله ،بارها .همه میدانند که بنده به تکلفها و پروتکلهای
معم��ول اداری اعتق��ادی ندارم .به همین دلیل اس��ت که با
عذرخواهی یا تشکر از همکاران خودم مشکلی ندارم.
از مدیران باالدستی خود چطور؟
به طور طبیعی! آن را که باید انجام دهیم.
یک خاطره...
در ماه مبارک رمضان امس��ال که دم��ای هوا به حدود
40درجه رس��یده بود ،یک روز آق��ای نوربخش همه ما را به
صف ک��رده و اعالم کردند میخواهیم به پاکدش��ت ورامین
برویم .هدف ایشان بازدید از کورهپزخانهها بود .جایی که زن
و مرد و کودک با مشقت زیاد مشغول به کار هستند .من کار
در کورهپزخانه یا معادن سنگ را از نزدیک دیده بودم .حتی
مدتی در یک سنگبری کار کردهام .در پایان این مراسم ،دکتر
نوربخش به ما گفت من این کار را کردم تا ش��ما بدانید که
منابع سازمان تامیناجتماعی از کجا تامین میشود و چگونه
باید از آن حفاظت و حراست کرد.
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دکتر نوربخش:
در سال  93در بخش درمان
اتفاقات خوبی رخ داد که
میتوان به کاهش هزینه
پرداخت از جیب مردم ،تقبل
بخشی از فرانشیز توسط
دولت و کاهش پرداختهای
نامتعارف اشاره کرد

در قالب طرح کرامت رضوی انجام خواهد شد

اعزام همه بازنشستگان به مشهد
طی 5سال

ب�ا بدرق�ه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل س�ازمان ،اولین گروه بازنشس�تگان و
مستمریبگیران تأمیناجتماعی به مشهدمقدس مش�رف شدند .مراسم بدرقه اولین گروه در
اجرای طرح کرامت رضوی عصر روز جمعه اول اس�فند در سالن بینالمللی راهآهن برگزار شد
و  250نفراز بازنشس�تگان و مستمریبگیران س�ازمان تأمیناجتماعی با بدرقه مسئوالن این
سازمان برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) به مشهد مقدس عزیمت کردند.

دکتر ربیعی :دولتها در قبال
مستمریبگیران مسئول هستند

دکتر نوربخش :تالش سازمان
بر بهبود معیشت مستمریبگیران است

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در مراس��م بدرقه اولین گروه بازنشس��تگان سازمان
تأمیناجتماعی اعزامی به مشهدمقدس بازنشستگان
را فرصتی برای خدمتگزاری به جامعه نامید و گفت:
دولتها در قبال مس��تمریبگیران مسئول هستند و
جامعه باید برای ارزشگذاری بیشتر به این قشر اقدام
کند.
وی با بی��ان اینکه در س��ازمان تأمیناجتماعی،
بیمهش��دگان و بازنشس��تگان ،صاح��ب واقع��ی و
کارفرم��ای آن هس��تند ،تصریح ک��رد :وظیفه ما به
عن��وان مس��ئول ،جلوگیری از هزینهه��ای اضافی و
سختگیری در منابع بیمهشدگان و افزایش کارآمدی
این سیستم اس��ت .کارکرد تأمیناجتماعی ،افزایش
امنیت روانی بیمهش��دگان اس��ت و ما نیز به عنوان
امانتداراز هیچ تالشی کوتاهی نمیکنیم.
وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی با اش��اره
ب��ه بهب��ودی وضعیت درم��ان افراد تحت پوش��ش
تأمیناجتماع��ی گف��ت :احداث بیمارس��تانهایی با
برن��د میالد یک��ی از برنامههاس��ت و در حال حاضر
بیمارس��تان ش��هید فیاضبخش با همین استاندارد
در حال س��اخت اس��ت که در آینده به بازنشستگان
خدمات مطلوبی ارائه میکند.
وی در خصوص ایجاد مسکن برای بازنشستگان
گف��ت7 :م��اه ط��ول کش��ید ت��ا در ای��ن خصوص
تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرس��ازی انجام ش��ود
و این طرح از س��ال آینده با مش��ارکت بازنشستگان
آغاز میشود.
دکت��ر ربیع��ی ب��ا اش��اره ب��ه پرداخ��ت عیدی
ب��ه بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران س��ازمان
تأمیناجتماع��ی در بهمن ماه اف��زود :اختصاص 60
میلی��ارد تومان تس��هیالت ،ایجاد خانهه��ای امید و
آم��وزش مهارتهای فن��ی و حرفهای ب��ه فرزندان
بازنشستگان از دیگر برنامههاست.
وی اف��زود :در ط��رح کرام��ت رض��وی
مستمریبگیران س��ازمان تأمیناجتماعی به ترتیب
اولویت به مشهدمقدس مشرف میشوند.

دکت��ر س��یدتقی نوربخ��ش مدیرعامل س��ازمان
تأمیناجتماعی در این مراس��م ب��ا بیان اینکه خدمت
در س��ازمان تأمیناجتماعی توفیقی مضاعف اس��ت،
گفت :کارکنان سازمان تأمیناجتماعی ،ضمن خدمت
در نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی ایران ،در ارتقای
خدمات به بیمهشدگان نیز تالش میکنند.
وی افزود :افزایش  25درصدی مستمری از ابتدای
سال و همچنین پرداخت عیدی در بهمن ماه از اهداف
تحقق یافته سازمان تأمیناجتماعی در سال  93است.
دکت��ر نوربخ��ش ادام��ه داد :باوج��ود تحریمهای
ظالمان��ه ،تمامی تعه��دات بلندمدت حت��ی با یک روز
تأخیر مواجه نشد و همه قولهای داده شده محقق شد.
مدیرعام��ل س��ازمان تأمیناجتماع��ی با اش��اره

به اینک��ه حدود نیمی از مس��تمریبگیران س��ازمان
تأمیناجتماعی ،حداقلبگیر هستند ،تصریح کرد :این
س��ازمان نهایت تالش را برای بهبود وضعیت معیشت
آنها انجام میدهد.
دکتر نوربخ��ش ادامه داد :در س��ال  93در بخش
درم��ان اتفاق��ات خوبی رخ داد که میت��وان به کاهش
هزینه پرداخت از جیب مردم ،تقبل بخش��ی از فرانشیز
توس��ط دولت و کاهش پرداختهای نامتعارف اش��اره
ک��رد .ما در دو زمینه تأمین معیش��ت و اقتصاد درمان
گامهای بلندی برداش��تهایم که این روند در سال آینده
نیز ادامه خواهد یافت.
دکتر نوربخش با اش��اره به ط��رح کرامت رضوی
واعزام اولین گروه از بازنشس��تگان به مش��هدمقدس
اظهار امیدواری کرد :در یک دوره  5ساله بتوانیم همه
مستمریبگیران س��ازمان تأمیناجتماعی را به آستان
مبارک علی بن موسی الرضا(ع) اعزام کنیم.
وی تأکی��د کرد :تمام��ی اقدامات انجام ش��ده در
س��ازمان تأمیناجتماعی موید خدمتگزاری بیش��تر به
جامعه تحت پوشش است.
مدیرعام��ل س��ازمان تأمیناجتماع��ی در پایان با
تقدیر از فعالیتهای کانونهای بازنشس��تگان سازمان
تأمیناجتماعی گفت :فعالی��ت این کانونها مبتنی بر
رویکرد کارشناس��ی و خدمتگزاری است و امیدواریم
این فعالیتها ادامه داشته باشد.

اعتصامی :اعزام به مشهدمقدس در سال آینده هم ادامه دارد
دکتر منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی در این مراسم با
اعالم اینکه در مشهدمقدس به هریک از زائران بازنشسته مبلغ  500هزار ریال به عنوان هزینه
خرید س��وغات تقدیم خواهد شد ،گفت :اعزام  5هزار و 300نفر بازنشسته به عتبات عالیات و
جمعآوری خاطرات و ثبت اطالعات آنها ،از برنامههای این سازمان در سال آینده است.
وی با بیان اینکه مقدمات اختصاص س��همیه عمره مفرده نیز انجام ش��ده اس��ت ،اظهار
امیدواری کرد با نهایی شدن این طرح ،اعزام بازنشستگان به سرزمین وحی نیز عملیاتی شود.
دکتر اعتصامی درخص��وص طرح کرامت رضوی توضیح داد :این طرح با ابتکار مدیرعامل
سازمان کلید خورد و با عنایت وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی محقق و با مشارکت بخشهای
مختلف کانونعالی بازنشستگان و واحدهای ستادی و استانی عملیاتی شد .تا پایان این طرح
 20تا  25هزار بازنشسته سازمان تأمیناجتماعی از استانهای مختلف کشور به مشهدمقدس
مش��رف میشوند .وی با اعالم اینکه شرکای س��ازمان تأمیناجتماعی ،ولینعمتان ما هستند،
افزود :از زمان تشکیل دولت تدبیر وامید ،فعالیت امور براساس اعتدال ،آرامش و پیشرفت انجام
میگیرد و سازمان تأمیناجتماعی نیز به مسیر خدمترسانی برگشته و به شرکای خود توجه
جدی دارد.معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان در پایان اظهار امیدواری کرد با تأسی از دیدگاه
حضرت امام(ره) درخصوص صاحبان اصلی انقالب ،فعالیتهای فرهنگی ادامه و برکت پیدا کند
و نمادی از خدمتگزاری را به جامعه ملی عرضه کنیم.
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حاشیه های اعزام
بازنشستگانبهمشهد

درپ��ی موافق��ت مدیرعامل س��ازمان مقرر ش��د
بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران س��ازمانبا اولوی��ت
گروههای حداقل بگیر ،به مشهد مقدس اعزام شدند .در
این خصوص با تنی چند از این افراد گفتوگویی ش��ده
است که درپی میخوانید.
نامدار رامیران ساکن کرج که  65سال سن دارد،به
همراه همس��رش از طرف س��ازمان تأمیناجتماعی به
مشهد مقدس اعزام میشود.
وی میگوید :وقتی زنگ زدند و گفتند برای مشهد
آماده ش��وید ،باورم نمیشد مگر میش��ود این آخرین
روزهای سال به مشهد رفت.
رامیران میافزاید پیش از این هم یک بار به زیارت
امام هشتم به مشهد رفتم و این بار دوم است.
او ک��ه  17س��ال پیش بازنشس��ته ش��ده اس��ت،
بازنشستگی را خوب توصیف میکند و میگوید :کاش
طوری میشد که زندگی راحتتر میگذشت.
معصومه کریمیمستمریبگیر بازمانده است ،تنها
به سفر میرود و در پاسخ پرسشم که چرا تنها به سفر
میرود ،میگوید :همس��رم به رحمت خدا رفته است و
من مستمریبگیر ایشان هستم.
او میگوید :همین که دستم در جیب خودم است،
خدا را ش��اکرم .اینکه در این س��ن میتوانم با دریافت
حقوق منت دار کسی نباش��م ،جای خوشحالی دارد و
این اقدام سازمان خیلی برایم ارزشمند است.
وی ی��ادآور میش��ود :از خدمات درمانی س��ازمان
در اس��تان البرز اس��تفاده میکنم و از خدمات سازمان
راضیام.
در حال��ی که وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی به
همراه مدیرعامل سازمان از کوپهها بازدید میکنند و با
تکتک افراد احوال پرس��ی میکنند ،عدهای هم درپی
جا میگردند.
محمد س��االروندی میگوید :خیلی خوشحالم که
به این س��فر میروم .این سفر یکی از آرزوهایم بود که
برآورده شد.
وقتی میپرس��یم چطور ش��د به این سفرآمدید،
میگوی��د :از طری��ق تماس تلفنی آگاه ش��دم و از این
بابت خیلی خوشحال ش��دم ،اما دوست داشتم دخترم
را بیاورم که نشد.
س��االروندی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت که س��ازمان
تأمیناجتماع��ی عملکرد خوبی دارد و در تش��ریح آن
میگوی��د :س��ازمان حقوق بازنشس��تهها را س��ر وقت
پرداخت میکند و تا به حال پیش نیامده اس��ت ،حتی
یک روز تاخیر داشته باش��د .حتی عی دیها را هم یک
ماه زودتر پرداخت کرده است.
وی مزی��ت دیگر این س��ازمان را خدمات درمانی
آن میدان��د و میگوی��د :مراک��ز ملکی س��ازمان برای
بیمهش��دگان و مس��تمریبگیران رایگان اس��ت و من
ش��نیدهام که میخواهند در بیمارستانهای دولتی هم
فرانشیز را از مستمریبگیران دریافت نکنند.
علیاکب��ر امیری ،پیر مرد  70س��الهای که تمایل
توگو ن��دارد ،اما از این که عازم مش��هد
زی��ادی به گف 
مقدس اس��ت ،ابراز خوش��حالی میکند و میگوید :در
گذش��ته هم به مش��هد مقدس رفتهام ،دوست داشتم
بازهم بروم که امام رضا(ع) ما را طلبید.
وی نیز خدمات س��ازمان را خوب توصیف میکند،
ام��ا انتظار دارد حقوقها بیش��تر از این مبلغها باش��د.
امیری از این که هر ماه حقوق میگیرد ،میکوید :خدا
را ش��اکرم ک��ه میتوانم هزینههایم را ب��ا حقوق خودم
جبران کنم.
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پژوهش

فشار عصبی ناشی از کار
زهرا عسکری
شعبه بهشهر

علت ایجاد فشار عصبی یا استرس ،وجود محرکی به صورت
فیزیکی یا روانی است که فرد به طریق خاص نسبت به آن
عکسالعمل نش��ان میدهد .فشار عصبی عکسالعمل فرد
برای سازگاری نسبت به محرکی است که الزامات فیزیکی
و روانی گس��تردهای را برای او به وجود میآورد .به عبارت
سادهتر ،استرس یا فشار عصبی حاکتی است در روان و تن
که ناش��ی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد
اس��ت .در واقع ،استرس حالتی ناشی از فشار است نه خود
فشار ،اما اغلب معادل آن در نظر گرفته میشود.
الف) س��ندرم س��ازگاری عمومی :تظاهرات ناشی از فشار
عصبی را عالمت س��ازگاری عمومی میگویند و طبق این
نظریه هر یک از افراد در سطحی معمولی در برابر حوادثی
که فش��ار عصبی ب��ه همراه دارند ،از خود مقاومت نش��ان
میدهند .برخی میتوانند فش��ار عصب��ی را تا مرز زیادی
تحمل کنند ،در صورتی که برخی فاقد بردباری و تحملاند،
اما در مجموع هر یک از افراد دارای مرزی هس��تند که از
آن به بعد فشار عصبی شروع به اثرگذاری بر آنها میکند.
یعنی هر انس��انی دارای حدی از «انرژی سازگاری» است
که با توجه به آن در مقابل عوامل ایجاد کننده اس��ترس از
خود واکنش نشان میدهد و اختالف در واکنش ،مربوط به
میزان این انرژی است.
سندرم سازگاری عمومی زمانی آغاز میشود که فرد با یک
عامل ایجاد فشار عصبی روبهرو شده است.
ب) مراحل سندرم عمومی:
مرحله اول سندرم :اعالم خطر واکنش هشدار دهنده که در
این مرحله ،ارگانیزم در مواجهه با عامل ایجاد کننده فشار
عصبی ،از خود واکنش نشان میدهد (افزایش ضربان قلب،
تغییرات فشار خون)
مرحله دوم سندرم :سندرم مقاومت که در اکثر موارد فرد
تمام تواناییهای عاطفی و فیزیکی خود را به کار میگیرد
تا در برابر اثرات منفی علل ایجاد فشار عصبی مقاومت کند،
اما ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
مرحله سوم سندرم :تحلیل رفتگی که در بسیاری از موارد
مرحله مقاومت به سندرم خاتمه میدهد .برای مثال ،فرد
کارش را تمام میکند .از طرفی ممکن است وجود دایمی
عامل ایجاد فش��ار عصبی و فقدان راهح��ل برای آن باعث
ورود فرد به مرحله سوم سندرم یعنی «واماندگی» شود و
در این مرحله فرد دیگر قادر به جنگیدن با عامل ایجاد فشار
عصبی نخواهد بود و دچار از هم گسیختگی عصبی و مفرط
میشود .در این مرحله تمام انرژی سازگاری مصرف شده و
در اصطالح بیماری سازگاری به وجود میآید.
علل فشار عصبی
فشارهای عصبی سازمانی:
عواملی از محیط کار که باعث ایجاد فشار عصبی میشوند،
ش��امل الزامات شغلی از قبیل ایمنی ،میزان کار و سادگی
کار است.
پیامدهای سازمانی
عملکرد :در پیامدهای واضح فش��ار عصبی منفی ش��دید،
کاه��ش عملکرد اس��ت .کاه��ش عملک��رد در «کارگران
اجرایی» به صورت افت بهرهوری و کیفیت کار و در مدیران
به صورت تصمیمگیری غلط ،عصبانیت و ...است.
کنارهگیری :غیبت و اس��تعفا مهمتری��ن انواع کنارهگیری
هس��تند .همچنین بیتوجهی نسبت به ش��غل و سازمان
نوعی کنارهگیری روانی است.
طرز تلقیها :فشار عصبی منفی به طرز تلقیهایی مانند رضایت
شغلی ،روحیه ،تعهد سازمانی و انگیزش فرد صدمه میزند.
فش��ار عصبی در محی��ط کار را میتوان ب��ا راهکارهایی از
جمل��ه :اس��تراتژی مقابله فردی ،ورزش ،تفک��ر با هدف و
استراحت مناسب مدیریت کرد.

انتظ��ار م��ا ای��ن اس��ت ک��ه ی��ک قاری
قرآن،درمحیط کارش رفتار قرآنی با مردم
داشته باش��د .نخبگان قرآنی باید نمادی از
اخالق و کردار قرآنی باشند.
دکترسیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان
تأمیناجتماع��ی در مراس��م اختتامی��ه
شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کارکنان
س��ازمان تأمیناجتماع��ی در مش��هد
مق��دس ،با بیان این مطلب اظهار داش��ت:
تأمیناجتماعی یک نهاد اجتماعی است که
مجموع��ه فرهنگی آن از مهمترین حوزهها
محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت کش��ور
عض��و خان��واده ب��زرگ تأمیناجتماعی و
بخش عمدهای از آنه��ا مجاهدان انقالب و
دفاع مقدس هس��تند ،افزود :این مجموعه
در فرهنگ عمومی تأثیرگذار اس��ت .ایجاد
فرهنگ عمومی در سال اقتصاد و فرهنگ
با عزم ملی و مدیریت جهادی از مهمترین
محوره��ای کاری ما بوده اس��ت و با وجود
اقدام��ات انج��ام ش��ده ،معتقدی��م که راه
بس��یاری در پیش داریم و تا فرهنگسازی
در مجموعه نداشته باشیم ،نمیتوانیم این
مهم را در جامعه القا کنیم.
مدیرعام��ل س��ازمان تأمیناجتماع��ی در
حاش��یه این مراس��م در جمع خبرنگاران
با اش��اره ب��ه اهمیت جایگاه این س��ازمان
گف��ت :تأمیناجتماع��ی در س��ال جاری
در بخشه��ای بیم��های و درمانی گامهای
بلندی برداشته است.
دکت��ر نوربخ��ش تصریح ک��رد :در بخش
درمان مس��تقیم بخش عم��دهای از منابع
ط��رح تحول س�لامت توس��ط س��ازمان
تأمیناجتماعی تجهیز شده و شاهد افزایش
رضایتمندی مردم هستیم.
وی تأکی��د ک��رد :م��ا مدعی نیس��تیم که
همه مش��کالت درمانی حل شده ولی فکر
میکنیم که گامهای بلندی از سوی دولت


ودومین
در سی
نشست هماندیشی هفتگی
سازمان مطرح شد:

فساد اداری و لزوم
برخورد با آن

تدبیر و امید در این زمینه برداشته شده است.
مدیرعامل س��ازمان تأمیناجتماعی در رابطه
با میزان افزایش مس��تمریها گفت :امس��ال
 25درصد مس��تمریها را افزای��ش دادهایم،
درحالیکه در  8-7س��ال اخیر فقط  6تا 15
درص��د افزایش مییاف��ت و در واقع ماده 96
قانون را در س��ال  93اج��را کردیم که برابر با
نرخ تورمی است که باید هر سال افزایش پیدا
کند.
مرحله کشوری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن
کارکنان تأمیناجتماعی با حضور  286نفر از
خواهران و برادران سازمان که شامل  125نفر از
خواهران و  145نفر از برادران بود ،به میزبانی
مشهد مقدس برگزار شد

وی افزود :عیدی بازنشستگان هم همینطور
که از قبل قول داده ش��ده بود یک ماه زودتر
پرداخت خواهد شد که در دست اقدام است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی رقم عیدی
امس��ال را  603هزار و  500تومان اعالم کرد
که از سوی دولت تصویب شده است.

شرکت  3000نفر در شانزدهمین
دوره مسابقات قرآن

مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی س��ازمان
تأمیناجتماع��ی نی��ز در مراس��م اختتامی��ه
ش��انزدهمین دوره مس��ابقات قرآن کارکنان
تأمیناجتماعی گفت :در این دوره  3000نفر
در  5رش��ته قرائت ،ترتی��ل ،مفاهیم ،حفظ و
اذان شرکت کردند که  286نفر برتر به مرحله
کش��وری راه یافتن��د و در نهای��ت  27نفر به
عنوان تفرات برتر معرفی شدند.
دکتر منصور اعتصامی اظهار داش��ت :از سال
گذش��ته معاون��ت فرهنگ��ی و اجتماعی در
س��ازمان ش��کل گرفت و فعالیت خ��ود را به

در س��یودومین نشست هماندیش��ی هفتگی ،داود
حسینیهاش��مزاده مدیر مرکز مطالعات ارتقای سالمت
اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
به تشریح این موضوع و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.
وی با اعالم اینکه قصد توضیح درباره مفاهیم فساد و
سالمت ،رابطه و تمایزات این مفاهیم ،روشهای سنجش
آنها و راهبردهای مبارزه با فساد و ارتقای سالمت را دارد،
گفت :عمده پژوهشهای انجام ش��ده به دلیل نداش��تن
ش��ناخت دقیق مفاهیم فس��اد و س�لامت و تمایزات و
ارتباط��ات ای��ن مفاهیم ب��ا مفاهیم دیگ��ر ،دچار خلط
مفهومی ش��دهاند و مفاهیم دیگ��ری را به جای مفاهیم
اصلی یعنی سالمت و فساد مورد بررسی قرار دادهاند.
حس��ینی ادامه داد :آماره��ای بینالمللی و داخلی
نش��ان میدهند که کش��ور ما با وجود آموزههای دینی،
از مسئله فساد رنج میبرد و با کشورهایی که نمره فساد
بس��یار پایینی دارند ،مانند سنگاپور ،دانمارک ،نیوزلند،
فنالند ،ایس��لند و ...فاصله زیادی داریم .آمارهای داخلی
نیز موید فس��اد قابل مالحظه در کش��ور است .در حوزه
تأمیناجتماع��ی نیز ب��ا توجه به مطالع��ات مقدماتی و
تکمیل تعدادی پرسشنامه از ذینفعان دو حوزه بیمهای

صورت وی��ژه آغاز کرد ،البته در گذش��ته نیز
فعالیتهای فرهنگی در سازمان انجام میشد،
ام��ا از س��ال  1392در این عرص��ه به صورت
مستقل فعالیت خود را آغاز کردیم.
وی ادامه داد :در این دوره از مسابقات افزایش
حضور 25درصدی ش��رکتکنندگان را شاهد
هس��تیم و با توجه به اینکه کش��ور و رهبری
قرآنی داریم و خواس��ته مق��ام معظم رهبری
 10میلی��ون حافظ قرآن بوده اس��ت ،س��هم
تأمیناجتماعی  10درصد این آمار است.
دکتر اعتصامی با بیان اینکه مرحله کشوری
ش��انزدهمین دوره مس��ابقات قرآن کارکنان
تأمیناجتماع��ی ب��ا حض��ور  286نف��ر از
خواهران و برادران س��ازمان که شامل 125
نف��ر از خواهران و  145نف��ر از برادران بود،
به میزبانی مش��هد مقدس برگزار شد ،افزود:
در این دوره  27نفر برتر در  5رش��ته قرائت،
ترتیل ،حف��ظ ،اذان و مفاهیم حائز رتبههای
اول تا سوم ش��دند که به تفکیک شامل 15
برادر و  12خواهر هستند.

قرآن باید در لحظه به لحظه زندگی
اجتماعیمان حضور داشته باشد

مدیر درمان تأمیناجتماعی خراس��انرضوی
نیز در این مراس��م گف��ت :واقعیت قرآنکریم
این اس��ت که باید خ��ود را در معرض کرامت
قرآن ق��رار دهیم و لحظه به لحظه در زندگی
اجتماعیمان و به خصوص در بحث خدمت به
مردم لحاظ شود.
دکتر حمید داس��تانی افزود :قرآن برای قشر
خاصی از مردم نیست ،بلکه برای تمامی مردم
جهان و به ویژه مس��لمانان کاربرد دارد و لذا
همه ما باید مفاهیم قرآنی را در تمامی مراحل
زندگی خود مدنظر قرار دهیم.
وی ادام��ه داد :امیدواری��م در مجموع��ه
تأمیناجتماعی خدمتی در خورش��أن مردم
و طبق توصیههای ن��اب و ارزنده قرآنکریم
ارایه کنیم.

و درمان ،یافتهها حکایت از وجود این مسئله در سازمان
تأمیناجتماع��ی دارد ک��ه ض��رورت مطالع��ات دقیق و
روشمند در این زمینه را دوچندان میکند.
مدیر مرکز مطالعات ارتقای س�لامت اداری تصریح
کرد :فس��اد ب��ه مثابه بیم��اری نیازمند درمان اس��ت و
سالمت به مثابه نقطه قوت و مثبت نیازمند تداوم ،تقویت
و ارتقاء است؛ درمان هر بيماري از یکسو و تقویت نقاط
قوت از س��وی دیگر ،مستلزم ش��ناخت دقيق آنها است.
مقابله با فس��اد و ارتقای س�لامت نظام اداری به عنوان
دو مسئله اجتماعي مهم و به هم وابسته نيازمند اجراي
پژوهشهاي گوناگون و به طور عمده بين رشتهاي برای
شناسايي ابعاد مختلف آنها ،عوامل تاثيرگذار و پديدههاي
منتج از آنها است.
وی در تعریف مفهوم فس��اد افزود :بحث و مناقش��ه
درباره تعریف فساد پایانناپذیر است ،اما قابل قبولترین
تعریف ارایه شده از فساد که تا حد زیادی محققان درباره
آن اجماع دارند ،توسط سازمان شفافیت بینالمللی ارایه
شده و آن «سوءاستفاده از قدرت به امانت داده شده برای
منفعت شخصی» تعريف شده است.
حس��ینی ادامه داد :گونه شناس��یهای مختلفی از

در دومین پانل تخصصی  سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکید شد:

نقش محوری تأمین اجتماعی در تحقق اقتصاد مقاومتی
دومین پانل تخصصی سرمایهگذاری
در حوزه اقتصاد مقاومتی روز چهارشنبه
 29بهمنماه در س��الن اجتماعات ستاد
مرک��زی س��ازمان ب��ا حض��ور جمعی از
مدی��ران و کارشناس��ان تامین اجتماعی
برگزار ش��د .س��خنران اصلی این مراسم،
دکت��ر عل��ی آقامحم��دی عض��و مجمع
تش��خیص مصلحت نظ��ام ب��ود .وی در
 3مح��ور مدیری��ت مخاط��رات و تبدیل
آن ب��ه فرصته��ا ،ت��ابآوری س��ازمان
در براب��ر مخاطرات و تبیین اس��تراتژی
سرمایهگذاریها توضیحاتی بیان کرد.
وی در خصوص چش��م انداز کش��ور
در زمین��ه اقتصادی اعالم کرد :جمهوری
اس�لامی ایران باید در تم��ام ابعاد مادی
و معن��وی در منطقه موقعیت ممتاز پیدا
کن��د و به الگوی اقتصاد مل��ی و بومی با
استفاده از فرهنگ انقالبی تبدیل شود.
آقامحم��دی با بیان اینک��ه باید برای
افزایش نرخ رشد عملکرد اقتصادی کشور
برنامه ری��زی و از تمام��ی ظرفیت های
داخلی حداکثر اس��تفاده را ک��رد ،اظهار
داش��ت :اگ��ر بخواهیم به عنوان کش��ور
بانفوذ و قدرتمند در منطقه مطرح شویم
و مدیریت بهینه داش��ته باش��یم ،نیاز به
افزایش نرخ رشد داریم.
وی س��ازمان تأمین اجتماع��ی را یک
مجموع��ه تأثیر گ��ذار با ذینفع��ان فراوان
معرف��ی و تصری��ح کرد :اگر ای��ن مجموعه
بتواند نقش رهبری پیدا کند و منافع ملی را
لحاظ کند ،اقتصاد مقاومتی پیاده میشود.
دکت��ر آق��ا محم��دی تصری��ح کرد:
س��ازمانهای بزرگ مانند سازمان تأمین
اجتماعی باید به پژوهش مجهز ش��وند تا
بتوانند از ظرفیته��ای بالقوه خود برای
افزایش رفاه عمومی استفاده کنند.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت
نظام ب��ا بیان مخاطرات س��ازمان تأمین
اجتماع��ی گف��ت :این س��ازمان از لحاظ
مناب��ع و مصارف به نقطه س��ر به س��ری
نزدیک ش��ده اس��ت که باید برای خروج
از این وضعیت ،در خصوص بدهی دولت
تدابیری اندیشیده شود و بهبود وضعیت
ش��اخص های اقتصادی در کش��ور مورد
توجه قرار گیرد.

فساد ارایه شده اس��ت که مهمترین آنها تقسیم فساد
به خرد و کالن؛ س��یاه ،خاکس��تری ،س��فید؛ فردی و
ش��بکهای (نه��ادی)؛ تصادف��ی و نظاممند و ...اس��ت.
همچنین مهمترین مصادیق فس��اد عبارتند از :رشوه،
اختالس ،کالهبرداری ،اخاذی ،پارتیبازی و تبارگرایی.
این استاد دانشکده مدیریت درباره تعریف سالمت
اداری ه��م گف��ت :س�لامت اداری به عن��وان یکی از
ویژگیهای مثبت س��ازمان ،اش��اره به وج��ود عواملی
مانند ،شفافیت ،پاس��خگویی ،نظام پیشگیری ،نظامی
ب��رای تقویت و اعم��ال قوانین و همچنی��ن آموزش و
تعلیم و تربیت از یکسو و سوءاستفاده نکردن از قدرت
و موقعیت عمومی در راس��تای منافع شخصی (فقدان
فساد) از سوی دیگر دارد.
وی ادامه داد :بین س�لامت و فس��اد نیز دو گونه
رابطه قابل مشاهده است .یکی رابطه کل به جزء؛ یعنی
فقدان فساد بخشی از سالمت است و رابطه عدمی .به
این ترتیب ،س�لامت را روی دیگر س��که فساد تعریف
میکنند.
حس��ینی درباره پیامدهای فس��اد نیز توضیح داد:
فساد در عرصه فردی ،سازمانی و اجتماعی پیامدهای

دکت��ر آقا محمدی با بی��ان اینکه باید
تالش برای مهار تورم به یک گفتمان ملی
تبدیل ش��ود ،تصریح کرد :ت��ورم منجر به
نابودی سازمانها می شود که در این دولت
مهار تورم یک خواس��ته اس��ت و باید برای
کندن ریشه های تورم ،افزایش نرخ رشد و
ایجاد شغل تالش جدی کنیم.
وی اظه��ار داش��ت :بخ��ش ه��ای
تکنولوژیه��ای جدی��د ،واردات ،نفت و

بیشترین بهره برداری کنند.
دکت��ر آق��ا محمدی گف��ت :س��ازمان تأمین
اجتماعی بای��د دارایی های راکد خود را احیا کند
وتمامی ذینفعان خود را در آن مشارکت دهد تا در
بلند مدت سود مناسبی کسب شود.
نج��ات امینی معاون اقتصادی و برنامهریزی
س��ازمان تأمیناجتماعی نیز در این مراس��م با
اع�لام اینک��ه مهمترین وظیفه س��ازمان تامین
اجتماعی ،رسیدگی به وضعیت بیمهشدگان در
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تفکر سیستمی

هدفمندیسیستم ها

حسین رضازاده

کارشناس امور استانها

سازمان های بزرگ مانند سازمان تأمین
اجتماعی باید به پژوهش مجهز شوند تا
بتوانند از ظرفیتهای بالقوه خود برای
افزایش رفاه عمومی استفاده کنند
گاز از حوزههایی اس��ت که کشوردارای
نیروی انسانی تحصیل کرده است و باید
س��ازمانهای بزرگ تیمه��ای مطالعاتی
برای طراحی اندیش��ه ه��ا و ایده پروری
تش��کیل دهن��د ت��ا از ای��ن ظرفیت ها

متع��دد و مخربی دارد .فس��اد نه تنه��ا عدالت و حق
ش��هروندان را نقض ميكند ،بلكه براي رشد و توسعه
نيز زيان بار است .فساد مالي و اداري باعث ميشود كه
بخش مهمي از خدمات و فرصتهای عمومي (دولتي)
به درستي توزيع نشود و در نهايت به نارضايتي عمومي
منجر ميشود كه اين امر منجر به آثار زيانباري بر ثبات
اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي میش��ود و مشروعيت
نظام سياسي را كاهش خواهد داد .همچنین در سطح
سازمانی موجب هدر رفت منابع ،انحراف منابع ،کاهش
کیفی��ت کار ،باال رفتن وی درباره هزينههاي متعددي
که بر فساد مترتب است ،میشود .شاید به جرئت بتوان
گف��ت ،هیچ پدیدهای به اندازه فس��اد آثار و پیامدهای
مخرب در س��طح فردی ،س��ازمانی ،ملی و بینالمللی
ندارد .از س��وي ديگر ،مبارزه با فس��اد ،فقر را كاهش و
توس��عه اقتصادي را ارتقاء ميدهد .اگرچه فساد اثرات
منفي متع��ددي دارد ،ولي كنترل آن مزاياي متعددي
نصيب جامع��ه ميكند .كنترل فس��اد منجر به بهبود
چش��مگيري در كيفيت زندگي مردم در كش��ورهاي
مختلف ميشود.
وی ادام��ه داد :در کش��ورهای مختل��ف برخ��ي

زمان مخاطرات اس��ت افزود :مهمترین مخاطره
یک فرد را باید در زمان بازنشس��تگی و از دست
دادن کار دانس��ت ک��ه در این زمینه ،س��ازمان
توانسته است گامهای مفیدی را بردارد.
وی ادام��ه داد :ابزار تامی��ن اجتماعی برای
رس��یدن به این امر ،سرمایههایی است کهاز دو
راه تامین میش��وند .نخس��ت از حق بیمهها و
دوم از راه سود حاصل از سرمایهگذاریها.
امین��ی گفت :امید اس��ت با هم��کاری دولت
و بازپرداخ��ت دیون دولت به س��ازمان ،ش��رایط
برای رس��یدن به یک ثبات مفید در جهت آنچه
ت��ابآوری س��ازمان نامیده ش��ده اس��ت ،فراهم
خواهد آمد.

از س��ازمانها در جامع��ه وج��ود دارن��د ،ک��ه افزون
برکارکردهاي درون س��ازماني به دلي��ل تاثير عميقي
که بر زندگي بخش وس��يعي از م��ردم و نيز کارکنان
س��اير س��ازمانها دارن��د ،در صورت ب��روز اختالل در
س�لامت اداري ،تاثيرات غيرقابل جبراني در جامعه بر
جاي خواهند گذاشت که س��ازمان تاميناجتماعي از
آن جمله اس��ت .تاميناجتماعي هم وسيله است و هم
هدف .س��ازمان بينالملل��ي کار ،تاميناجتماعي را به
عنوان نظامي که از طريق يک سلسله تدابير عمومي از
اعضاي جامعه در برابر مش��کالت اقتصادي و اجتماعي
ناشي از توقف يا کاهش قابل توجه درآمدها محافظت
ميکند ،تعريف میکند .از اين رو بروز فساد در چنين
نظامي ک��ه افزون بر کارک��رد تاميني ،خ��ود در برابر
سالمت بخش مهمي از افراد جامعه نيز پاسخگو است،
ميتواند بخش قابل توجهي از نظام اجتماعي را تحت
تاثير قرار دهد .انجام پژوهش با هدف ارتقای س�لامت
اداری و مقابله با فس��اد ،مس��تلزم شناخت ريشههاي
فس��اد و تدبیر راههای پيش��گيري از آن از یکس��و ،و
وضعیت س�لامت اداری و راههای ارتقای س�لامت از
سوی دیگر است.

در بخشهای قبل به دو ویژگی مهم تعریف سیستم
یعنی «ارتباط متقابل بین اجزا» و «کلیت» اش��اره
ش��د .در اینجا به ویژگی س��وم یعنی «هدفمندی
سیستم»میپردازیم.
هدفمندي جزئي از ويژگيهاي هر سيستم است.
تمامی سيستمهاي طبيعي از روشهاي مختلف
در صدد برآورده س��اختن اهداف معين ش��ده
خود هس��تند .بهعبارت دیگر ،هيچ چيز در دنيا
به بطالن آفريده نشده است .در طبيعت همهجا
تعاون ،هماهنگي ،تع��ادل ،يكپارچگي و تعامل
وجود دارد.
بنابراين همه سیس��تمها دارای هدف بوده و در
حقیقت سیستم بدون هدف ،یک توده از عناصر
است .همچنین هر سیستم میتواند دارای چندین
هدف یا سلسله مراتبی از اهداف باشد و هر جزء
از سیستم میتواند جزئی از هدف را دنبال کند.
همچنين سيستمها ميتوانند داراي اهداف آشكار
يا پنهان باشند .برای مثال یک بانک اعالم میکند
که هدف بانک رضایت شماست ،این هدف آشکار
بانک است؛ ولی هدف پنهان بانک ،سود است.
«محتوای یک سیس��تم به منظور دستیابی به یک
هدفخاصسازماندهيمیشود،بهعبارتيسیستمها
با هدفشان مشخص میشوند ،هدف تعیین میکند
که چه کاری باید انجام شود و فرآیندهایی را که باید
به کار بیفتد ،مشخص میکند .هدف به کل سیستم
جهت میبخش��د و فرآیندهایی را که میباید برای
رسیدن به هدف بهوجود آید ،تعیین میکند .ماهیت
این فرآیندها تعیینکننده میزان و نوع اجزایی است
که باید به کار برده شود و محتوای سیستم را تشکیل
میدهد».
سیستمهای مکانیکی هدفهای مشخصتری دارند.
به عنوان مثال ،هدف از س��اختن خودرو مشخص
اس��ت که میتوان آن را «جابهجایی افراد یا کاالها
از نقطهای به نقطه دیگر» دانس��ت .اما آیا در مورد
اهداف اش��خاص یا س��ازمانها و نهادها به همین
راحتی میتوان سخن گفت؟
در نگاه اول ،صحبت کردن در مورد هدف سیس��تم
س��اده به نظر میرسد ،اما با اندکی توضیح خواهیم
دید ،یافتن هدف واقعی سیستم ،بهویژه سیستمهای
پیچی��ده انس��انی و اجتماعی و ني��ز تعيين ميزان
دستيابي به هدف کمیدشوار است .در بسیاری از
موارد ،اهداف اعالم شده با اهداف واقعی فرق میکند
و در برخی از موارد در تعیین هدف و یا وسیله بودن
آن دچار اشتباه میشویم.
ميدانيم كه اجزای سیستم برای دستیابی به هدف
سیستم در حال همکاری و تعامل هستند .حال اگر
این اجزا عملکرد مناسبی نداشته باشند ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ آیا سیس��تم اصلی باز هم میتواند به
اهدافش بهطور کامل دست یابد؟
یک وسیله مکانیکی مثل خودرو را در نظر بگیرید.
اگر اجزای این وسیله عملکرد صحیح و مناسب
خود را نداشته باشند ،و اگر هماهنگی کامل بین
اجزای خودرو وجود نداشته باشد ،اگر تناسبی بین
قطعات مختلف خودرو نباش��د و یا هر قطعه در
جای مناسب خودش قرار نگیرد ،بالطبع سیستم
اصلی در دستیابی کامل به اهدافش دچار مشکل
خواهد شد.
ادامه دارد
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خبر

برنامهریزی و اثرات فقدان
آن در سازمانها
گودرز بهادری

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس مأمور (ادارهکل فارس)

برنام��ه عب��ارت اس��ت از :تعیین ه��دف کوتاه و
پیشبینی راه رسیدن به آن است .در واقع برنامه ،نوعی
تعهد ب��ه انجام دادن فعالیته��ای معین برای تحقق
هدف ،به ش��مار میرود.برنامهریزی عبارت اس��ت از؛
تصور و طراحی وضعیت مطلوب ،و یافتن و پیشبینی
کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد.

هدف از برنامهریزی

 افزای��ش احتمال رس��یدن به ه��دف ،از طریقتنظیمفعالیتها
 افزای��ش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفهساختن عملیات
 متمرکز شدن بر راههای دستیابی به مقاصد و اهداف،و احتراز از انحراف از مسیر

انواع برنامهریزی:

 برنامهریزی راهبردی (استراتژیک) برنامهریزی عملیاتی (اجرایی) -برنامهریزی تخصصی

چاپ و توزی�ع دفترچههای درمانی تأمیناجتماعی ،مانند هم�ه اوراق بهادار دیگر هزینهای
س�نگین دارد ک�ه از مح�ل منابع متعلق به بیمهش�دگان تأمین میش�ود و گاه�ی کوتاهی یک
بیمهش�ده میتواند مبالغ هنگفتی هزینه بردوش س�ازمان قرار ده�د.از اینرو حفظ و نگهداری
دفترچهه�ای درمانی که به منزله برگه چکهای س�فید
امضا هس�تند و میتوانند رقمهای درش�تی را از حساب
س�ازمان خارج کنند؛ امری ضروری و مهم است.برهمین
اساس س�ازمان از سالها پیش ،بحثهایی را درخصوص
ارائه کارت شناس�ایی یا به کارگیری شماره ملی  ...طرح
کرده اس�ت .یکی از خطرات دفترچههای موجود ،مفقود
شدن یا در اختیار قرار دادن آن توسط صاحبش به افراد
من غیر حق است.طرح جمعآوری دفترچههای درمانی و
جایگزینی آن با کارت هوش�مند سالمت مدت زیادی که
است مطرح شده است ،اما دفترچههای درمانی همچنان
در دس�ت بیمهشدگان اس�ت و نس�خههای پزشکان از
طریق همی�ن دفترچهها به داروخانهها میرس�د و برای
مردم ،بودن این دفترچه درمانی آنقدر حیاتی اس�ت که
حتی گاهی مثل یک کارت شناس�ایی برایش�ان کاربرد
دارد ،اما این دفترچه ش�اید بسیار گرانتر از یک کارت
شناسایی باشد ،زیرا عالوه بر کاغذ وارداتی آن ،اعتباری
ه�م در آن موجود اس�ت ک�ه در هیچ کارت شناس�ایی
دیگ�ری نمیت�وان یافت.با این وجود بای�د از آمار باالی
دفترچه بهخصوص به دلیل مفقودی آن توس�ط بیمهش�ده اظهار تاس�ف کرد ،زیرا حکایت از آن
دارد که بیمهشدگان چندان به ارزش دفترچهای که در دست دارند ،آگاه نیستند .خبرنگار تأمین
با این ایده گفتوگویی را با چند تن از روسای شعب سازمان انجام داده است که درپی میآید.

گزارشی از اهمیت و نحوه نگهداری از دفترچههای درمانی

چکهای سفید امضایی
که قدرش را نمیدانیم

مهمترین محاسن برنامهریزی در
سازمانها عبارتاند از

 تحقق اهداف سازمانها فقط در صورت برنامهریزی واجرای برنامههای مطلوب ،امکانپذیر است.
 برنامهری��زی ،به ایجاد فرصت برای اجرای تصمیمهاکمک میکند.
 برنامهری��زی ،ب��ه اج��رای منظم طرحه��ا و تحققاهداف س��ازمان کمک میکند ،به گونهای که بتوان با
پیشبینی کردن اج��رای طرحهای ضروری در آینده،
حداکثر نتیجه را بهدست آورد.
 فقط با برنامهریزی موثر میتوان سازمانها را با رشدسریع فنآوری در محیط تطبیق داد.
 برنامهریزی مالی و بودجه بندی ،ابزاری برای کنترلفعالیتها محسوب میشود و به مدیر کمک میکند تا
فراگرد اجرای طرحها را تحت نظر قرار دهد.
 برنامهری��زی ب��ه تقویت روحی��ه کار گروهی کمکمیکند و به افزایش کارآیی سازمان میانجامد.

ویژگیهای یک برنامه موثر

 به موقع بودن توج��ه ب��ه امکان��ات و محدودیته��ا (فرصتها وتهدیدات) یعنی برنامه واقعبینانه باشد.
 برقراری نظام ارتباطی موثر در تدوین و اجرای برنامه -ایجاد جو همدلی و تشریک مساعی

سلسله مراتب برنامهریزی

 -1برنامههای اس��تراتژیک :برای کسب اهداف جامع
سازمان طراحی میشود واز طریق آن مأموریت سازمان
به اجرا در میآید.
 -2برنامههای عملیاتی (اجرایی -تاکتیکی) :برنامههایی
هس��تند که جزئی��ات چگونگ��ی اج��رای برنامههای
اس��تراتژیک را ارایه میدهند .تصمیمهای کوتاهمدت
ب��رای بهترین اس��تفاده از منابع موجود ب��ا توجه به
تحوالت محیط اتخاذ میشود.
 -3برنامهه��ای یکبار مصرف :برای کس��ب اهداف خاص
طراحی ش��ده و پس از اج��را از میان میرود .زیرمجموعه
فعالیته��ای غیرتکراری اس��ت و عبارتن��د از :بودجهها،
طرحها و پروژهها و برنامههای زمانبندی مراحل انجام کار.
 -4برنامههای دایمی :روشهای استانداردی برای اداره
وضعیت جاری و وضعیتهای قابل پیشبینی اس��ت.
زیرمجموع��ه فعالیتهای تکراری اس��ت و عبارتنداز:
خطمشیها ،روشها و قوانین و مقررات.

صاحب اصلی ،مسئول
سوءاستفاده از دفترچه است
به گفته محمد ج��واد بهروز ،رئیس
ش��عبه جاج��رم خراسانش��مالی ،اگ��ر
دفترچهای توسط صاحب آن گم شود ،با
ارایه درخواست توسط بیمهشده ،برای او
دفترچه المثنی صادر میشود.
او با اش��اره به اهمال صاحب دفترچه
در نگه��داری آن اظهار م��یدارد :پس از
ارایه درخواس��ت توسط بیمهشده ،مدت
یک هفت��ه تا یک ماه طول میکش��د تا
برای فرد دفترچه صادر کنیم.
این رئیس ش��عبه همچنی��ن درباره
ایج��اد ح��س مس��ئولیتپذیری در
بیمهش��ده برای نگه��داری مناس��ب از
دفترچهه��ای درمان��ی ،ای��ن موضوع را
یادآور میشود« :در اینگونه موارد از فرد
تعهد میگیریم ،عالوه بر آن بیمهش��ده
باید  50درصد حداقل دستمزد روزانه را
به عنوان جریمه به ش��عبه پرداخت کند
تا در آینده نس��بت به نگهداری دفترچه
درمانی خود توجه بیشتری داشته باشد.
اما به هر حال نبای��د فراموش کنیم
که این دفترچه میتواند توس��ط شخص
دیگ��ری اس��تفاده ش��ود ،بهخصوص در
صورتیکه مراک��ز درمانی توجه کافی به
بررس��ی صحت مالکیت دفترچه توسط
شخص مراجعهکننده نداشته باشند».
همانطوری که محم��د جواد بهروز
هم تایی��د میکند ،اگر دفترچ��ه اعتبار
داش��ته و برگه س��فید هم داشته باشد،
ممکن است سوءاس��تفاده رخ دهد؛ مگر
اینکه بررسی ش��ود که مراجعهکننده به
مراک��ز درمانی ،همان صاح��ب دفترچه
باشد.
وی درخص��وص ام��کان شناس��ایی

موارد سوءاس��تفاده از دفترچه میگوید:
«در درمانگاههای ملکی سازمان و شعب
گاه��ی دفترچههای مفقودی شناس��ایی
شده اس��ت .بهطوریکه فرد برای درمان
به درمان��گاه مراجعه کرده و مس��ئوالن
متوجه شدهاند دفترچه به همان شخص
تعل��ق ندارد و گاهی هم فرد برای تمدید
اعتبار دفترچه به شعبه مراجعه میکند،
در ای��ن حالت نی��ز با توجه ب��ه مدارک
متوجه سوءاس��تفاده از دفترچه توس��ط
شخص دیگر میشویم.
این رئیس ش��عبه ادامه میدهد« :در
صورتیک��ه ف��رد یابنده دفترچ��ه ،از آن
سوءاس��تفاده کند ،پس از شناس��ایی در
ش��عبه یا هر یک از مراکز ملکی سازمان،
مبل��غ سوءاس��تفاده ش��ده را محاس��به
درصورتیکه فرد یابنده دفترچه ،از آن
سوءاستفاده کند ،پس از شناسایی در شعبه
یا هر یک از مراکز ملکی سازمان ،مبلغ
سوءاستفاده شده محاسبه و از صاحب اصلی
دفترچه که در نگهداری از آن اهمال کرده
است ،دریافت میشود

میکنی��م و از صاحب اصلی دفترچه که
در نگه��داری از آن اهمال کرده اس��ت،
میگیریم».
او البته با اشاره به تجربههای مشابه،
این موضوع را یادآور میش��ود که گاهی
مبلغ خس��ارت دریافت ش��ده از صاحب
دفترچه میلیونها تومان هم بوده است.
اما به گفته بهروز ،بحث سوءاستفاده
از دفترچههای درمانی فقط گم شدن آن

و سوءاستفاده توسط شخص یابنده نیست،
بلکه در روستاها که به اندازه کافی در این
زمینه فرهنگس��ازی نشده است ،شاهدیم
که بیمهش��ده دفترچه خ��ود را در اختیار
همس��ایه خود ق��رار میدهد تا ب��ه مراکز
درمان��ی مراجعه کند و اف��رادی که به این
ش��یوه از دفترچهها سوءاستفاده میکنند،
هم گاهی شناسایی میشوند.
وی میافزای��د :گاهی ه��م افراد بایک
م��اه بیمهپردازی ب��ه قصد سوءاس��تفاده،
دفترچ��ه درمان��ی میگیرند و ب��ا توجه به
چنین مس��ائلی در بیم��ه خویشفرما که
بیمهش��ده ی��ک ماه ح��ق بیم��ه پرداخت
میکند ،دفترچه درمانی با اعتبار یک ماهه
برای او صادر میش��ود تا ب��ا ایجاد چنین
محدودیتهای��ی امکان سوءاس��تفاده را از
بین ببریم .برخ�لاف دفترچههای درمانی،
دفترچهه��ای بیمه کارگری م��دت اعتبار
بیشتری دارد.
صدور دفترچه ،هزینه نیروی
انسانی زیادی برای سازمان دارد
می��زان ص��دور دفترچ��ه ب��ا توجه به
تعداد زیاد بیمهش��دگان اصلی و تبعی باید
خیلی زیاد باش��د ،به طوریکه ش��عبهای
مانند ش��عبه  2ش��یراز روزانه حدود 650
تا  700دفترچه ص��ادر میکند .این تعداد
دفترچه البته نه تنها توس��ط ش��عبه ،بلکه
کارگزاریه��ای همکار ش��عبه نی��ز صادر
میکنن��د ،اما تعداد دفترچههای صادره در
شعبه  150جلد در روز است.
به گفته محمد مصالیی ،رئیس ش��عبه
2شیراز ،س��ه نفر در بخش صدور دفترچه
در ش��عبه  2فعالی��ت میکنند ک��ه برای
صرفهجویی در زمان اربابرجوع ،بین آنها
تقسیم کار انجام ش��ده است ،اما او یادآور

میش��ود که کارگزاری هم حدود  3کارمند
برای صدور دفترچه اختصاص دادهاس��ت و
موجب میش��ود صدور دفترچ��ه تبدیل به
کاری با هزینه نیروی انس��انی نس��بی باال
برای سازمان شود.
ب��ه گفته مصالی��ی ،این تع��داد نیروی
انس��انی میتوانند در بخش دیگری فعالیت
کنن��د که دقت بیش��تری در انج��ام دادن
آن وظیفه نیاز اس��ت ،زی��را صدور دفترچه
ی��ک کار تخصصی محس��وب نمیش��ود و
این نیروهای فع��ال میتوانند نتیجه کاری
بهتری داشته باشند.
در این ش��عبه در س��ال  140 ،92هزار
دفترچه درمانی صادر شده که از این تعداد
دو هزار و  493دفترچه المثنی بوده اس��ت
و به دلیل مفقودی یا خراب شدن دفترچه،
درخواست صدور مجدد دفترچه داده اند.
مصالیی میگوید« :جریمه مفقود شدن
دفترچ��ه برای بیمهش��ده که درخواس��ت
دفترچه جدید دارد ،کمیبیشتر از 10هزار
تومان است و در گذشته با توجه به دفعات
مفق��ودی ،یعنی دومین بار یا بیش��تر مبلغ
جریم��ه افزای��ش مییافت؛ ام��ا هم اکنون
مبل��غ این جریمه ثابت اس��ت و ارتباطی با
دفعات مفقودی دفترچه ندارد».
او اما میافزاید« :اگر گم شدن دفترچه
بی��ش از یک بار رخ دهد ،س��عی میکنیم
سختگیری بیش��تری برای بیمهشده اعمال
کنیم و بیمهش��ده باید ف��رم تعهد پر کند
تا احساس مس��ئولیت بیشتری در او ایجاد
شود».
این رئیس شعبه با اشاره به سوءاستفاده
از دفترچهه��ای درمان��ی ،اظه��ار میدارد:
«گاهی افراد از دفترچههای درمانی مفقود
شده سوءاستفاده میکنندکه سازمان تالش
کرده چنین مواردی را شناسایی کند تا در

این خصوص خس��ارتی متوجه آن نش��ود،
از جمل��ه اینک��ه در مراکز بس��تری قبل از
ترخی��ص بیمار ،دفترچه از س��وی نماینده
تأمیناجتماعی بررس��ی میشود و تا زمانی
که نماینده سازمان پرونده بیمار را بررسی
نکرده باشد ،بیمار ترخیص نمیشود».
او ادامه میدهد« :اما در مراکز سرپایی
که فرد بستری نمیشود ،امکان کنترل این
م��وارد کاهش مییابد .در چنین ش��رایطی
بیمهشدگان راضی نیس��تند و سازمان هم
متحمل خسارت میشود».
مصالی��ی در ش��رایط کنون��ی هزین��ه
نیروی انسانی و استهالک را زیاد میداند و
میگوید« :برونسپاری تاثیر خوبی بر روی
کارها داشته اس��ت ،اما هزینههای سازمان
برای صدور دفترچهها و سایر هزینهها هنوز
پابرجاست».
او ب��ا تأکی��د ب��ر الکترونیک��ی ش��دن
دفترچهه��ا میگوی��د« :اگر ف��ردی دچار
مش��کل ش��ود و روز جمع��ه بخواه��د ب��ه
بیمارس��تان برود ،در صورتیک��ه دفترچه
فاقد اعتبار باش��د یا برگه س��فید نداش��ته
باشد ،نمیتواند از خدمات سازمان استفاده
کن��د .همچنی��ن دفترچ��ه ای که توس��ط

س��ازمان صادر میش��ود ،به دلی��ل اینکه در
خارج از سازمان مورد استفاده قرار میگیرد،
امکان کنترل ش��رایط برای س��ازمان وجود
ن��دارد .بنابراین حرکت س��ازمان به س��مت
الکترونیکی شدن دفترچهها موجب میشود
هم بیمهش��ده رضایت بیش��تری از خدمات
س��ازمان داش��ته باشد ،هم س��ازمان تنها به
بیمهش��ده خدمت ارایه دهد و سوءاس��تفاده
از دفترچهه��ای درمانی س��ازمان امکانپذیر
نباشد.
محدودیتی برای صدور دفترچه
المثنی وجود ندارد
به گفته قاسم زند ،رئیس شعبه شهرری،
ماهانه چندین م��ورد از دفترچههای درمانی
که توس��ط افراد سوءاس��تفاده شده است ،به
همراه نامه اداری به ش��عبه ارس��ال میشود.
همراه هر یک از این نامهها  10تا  20دفترچه
دریافت میکنیم .نمایندگان تأمیناجتماعی،
این دفترچهها را توقیف میکنند و به ش��عبه
میفرس��تند .تعدادی از ای��ن دفترچهها نیز
همانهایی هستند که برایشان المثنی صادر
کرده ایم و حداکثر اقدامی که شعبه میتواند
انجام دهد ،تعهد گرفتن از شخص بیمهشده
است و در بیشتر اوقات هم الشه دفترچه در
پرونده میماند.
وی به این موضوع هم اش��اره میکند که

صفحات دفترچهها متفاوت اس�ت ،اما
برای بیش�تر بیمهش�دگان دفترچه 15
نس�خهای صادر میش�ود که میتوانند
15بار به پزش�ک مراجعه کنند

نرماف��زار خاصی وجود ندارد که از طریق آن
توقیف ش��دن دفترچه ثبت ش��ود ،بلکه تنها
الشه آن در پرونده فنی نگهداری میشود.
این رئیس شعبه میافزاید« :حدود 4-3
س��ال پیش در صورت گم ش��دن یا دزدیده
ش��دن دفترچه ،ش��ورای محل باید مفقودی
را تایی��د میک��رد و پس از گذش��ت مدتی
بیمهشده میتوانست دفترچه درمانی المثنی
دریاف��ت کن��د ،در حالیک��ه ام��روزه اظهار
ش��خص بیمهش��ده برای درخواس��ت صدور
دفترچ��ه المثنی کفایت میکند و س��ازمان
فق��ط هزینه چ��اپ و خدمت مضاع��ف را از
بیمهشده دریافت میکند».
البت��ه محدودیتی برای ص��دور دفترچه
المثنی وجود ن��دارد و زند درخصوص اینکه
آیا میتوان صدور المثنی را با تاخیر بیشتری
انجاد داد ،میگوید« :نمیتوان بیمهش��دگان
را در ای��ن خصوص تحت فش��ار قرار داد ،اما
میت��وان هزینه ص��دور دفترچ��ه المثنی را
افزایش داد تا به راحتی دفترچه صادر نشود.
رئیس ش��عبه شهرری معتقد است ،برای
بهین��ه ش��دن هزینهه��ا درخص��وص صدور
دفترچ��ه ،در واق��ع دیگر نبای��د دفترچه ای
چاپ شود ،بلکه طرح کارت هوشمند سالمت

باید اجرایی ش��ود ،زیرا حتی در کاغذی که
چاپ میش��ود اگر یک اش��کال جزئی پیش
آید ،دچار مشکل میشویم.
شعبه شهرری در  6ماهه اول سالجاری
هزار و  236دفترچه المثنی صادر کرده است
و  38دفترچه صادر شده نیز امحا شده است،
یعنی بیمهشده پس از ارایه درخواست صدور
دفترچه ب��ا گذش��ت  45روز از زمان صدور
برای دریافت دفترچه اقدام نکرده است.
کهنساالنی که دفترچه گم میکنند
هزینههای تحمیل شده به سازمان برای
دفترچههای درمانی به شکل کنونی فقط در
سوءاس��تفاده افراد خالصه نمیشود ،بلکه هر
کاالیی در حمل و نقل دچار آسیب و صدماتی
میشود ،در این حالت کافی است تعدادی از
کارتنهای حاوی برگههای دفترچه آس��یب
ببین��د .در صورت آس��یب دی��دن هر کارتن
حدود  150جلد دفترچه به سازمان خسارت
وارد میش��ود و گاه��ی یک ش��عبه پرکار و
کارگزاریهای آن در یک سال آمار 10کارتن
خراب��ی دفترچ��ه در مراحل مختل��ف دارند.
چنین برگههایی دیگر قابل اس��تفاده نیست
و برای س��ازمان خس��ارت محسوب میشود.
از س��ویی چاپگ��ری که دفترچهه��ا را چاپ
میکند ،هر س��ال دچار استهالک میشود و
مواد مصرفی آن هزینه بر است و شهروندانی
که برای دریافت دفترچه در سطح شهر رفت
و آمد میکنند نیز در حال هزینه کردن برای
این سفرهای درون شهری هستند.
اینه��ا همه هزینههای ای��ن دفترچههای
درمانی اس��ت که سالهاست بیمهشدگان از
آنها اس��تفاده میکنند ،اما صدور آنها به چه
صورت اس��ت و پس از طی چ��ه مراحلی به
دست بیمهشده میرسند؟
غالمرض��ا خ��وش فط��رت ،مس��ئول
نامنویس��ی و ص��دور دفترچه ش��عبه  11در
مورد ص��دور دفترچه میگوید« :افراد پس از
استخدام در یک ش��رکت یک اظهار نامه پر
میکنند و با مهر ش��دن کد کارگاه و تکمیل
م��دارک موردنیاز ،به بیمهش��ده کد  8رقمی
تعلق میگیرد و در نهایت بیمهش��ده پس از
یک م��اه میتواند درخواس��ت دفترچه بیمه
درمانی برای خود و افراد تحت تکفل بدهد».
وی اف��زود« :تعداد صفح��ات دفترچهها
متفاوت اس��ت ،اما برای بیشتر بیمهشدگان
دفترچ��ه  15نس��خهای صادر میش��ود که
میتوانند 15ب��ار به پزش��ک مراجعه کنند.
این موض��وع برای بازنشس��تگان و همکاران
س��ازمانی البته کمی متفاوت اس��ت و برای
آنان دفاتری با 24نسخه چاپ میشود.
برای بیماران خاص تحت پوشش سازمان
تأمیناجتماعی که ش��امل بیماران دیالیزی،
هموفیلی و تاالسمیهستند هم دفترچههای
 45نسخهای به چاپ میرسد».
خوش فط��رت میگوید« :روزانه حدود 80
تا  90دفترچه مفقودی به ما گزارش میش��ود
که درخواس��ت دفترچ��ه المثن��ی میدهند و
عمده دالیل مفقودی یا س��رقت است یا اینکه
بیمهشدگان به دلیل کهولت سن و فراموشکاری
به سادگی دفترچه را گم میکنند».
کارت هوشمند سالمت در راه است
ب��ا توضیح��ات مطرح ش��ده درخصوص
دفترچ��ه درمان��ی و اینکه همه س��ازمانیها
اتف��اق نظ��ر دارن��د ب��ر اینک��ه مأموری��ت
دفترچهه��ای درمانی در حال اتمام اس��ت،
همچنین با توجه به اینکه مدیرعامل سازمان
از زم��ان انتص��اب تاکن��ون بارها ب��ر اجرای
طرح کارت هوش��مند س�لامت تاکید داشته
و پیگی��ر اجرای این طرح اس��ت ،رخداد این
وداع در آیندهای نزدیک غیرقابل انکار است.
آنطوری که براس��اس جلس��ه هیاتمدیره
در تاری��خ  93/5/18مدیرعام��ل س��ازمان
دستورالعملی درخصوص طرح سامانه کارت
هوشمند س�لامت مصوب کرده ،اجرای این
طرح قرار اس��ت در قالب پروژهای زمانبندی
شده و با تخصیص اعتبار الزم آغاز شود.
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بازنشستگان
در روزهای اخیر تعدادی از همکاران
پرتالش و ساعی پس از یک دوره کار به
افتخار بازنشستگی نائل آمدند که به این
عزیزان تبریک گفته و آرزومندیم در
دوره جدید زندگی خود روزهای خوبی را
پیشرو داشته باشند.
خانم اکرم مهدویپور (بیمارستان البرز)
آقای محمدرضا محمودی (درمانگاه دهلران)
آقای سعدا ...بدردینی راینی (شعبه  2کرمان)
آق��ای به��زاد کوچ��کزاده قرا (بیمارس��تان
ولیعصر(عج) قائمشهر)
خانم س��هیال ن��ادری ش��اهی (بیمارس��تان
ولیعصر(عج) قائمشهر)
آقای حمید تاراسی بروجنی (بیمارستان امام
علی(ع) شهرکرد)
آقای امیر اس�لامی غی��ور (بیماس��تان آتیه
همدان)
آقای س��یدربیع حس��ینی (بیمارستان شهید
دکتر معیری)
خانم ش��هال حاتمی یکتا (بیمارستان شهدای
کرمانشاه)
خان��م خدیج��ه ناصربخ��ت (بیمارس��تان
تأمیناجتماعی هشتگرد)
آق��ای علیاکب��ر مومن��ی (بیمارس��تان امام
علی(ع) شهرکرد)
آق��ای علیاصغر حس��نزاده موبندانی (مرکز
درمانی رودسر)
آقای دکت��ر علی خواجهده��ی (پلیکلینیک
میانه)
خان��م نرگ��س حی��دری (بیمارس��تان
تأمیناجتماعی کاشان)
آقای محمدس��عید کاویانی (بیمارستان آتیه
همدان)
آق��ای مجید طاه��ری (بیمارس��تان ذکریای
رازی قزوین)
خان��م زه��را نورمحم��دی (بیمارس��تان
تأمیناجتماعی خرمآباد)
آقای حسن کیخا (درمانگاه زابل)
آق��ای به��رام ورمزی��ار (ش��عبه اقم��اری
چاالنچوالن)
خانم طاهره بنیاس��دی (بیمارس��تان آیتا...
کاشانی کرمان)
آق��ای ابوالفض��ل غالمرضای��ی عل��وی (دفتر
رسیدگی به اسناد پزشکی استان قم)
خان��م ش��هین س��اکی (بیمارس��تان
تأمیناجتماعی خرمآباد)
آقای قهرمان حیدری سروستانی (شعبه  2شیراز)
خانم فریده مظاهری (بیمارس��تان ش��هدای
کرمانشاه)
آقای س��یدعلی خاش��عی (بیمارستان شهید
بهشتی شیراز)
آقای جعفر فرخی (شعبه  20تهران)
خان��م ش��هربانو بیرانون��د (بیمارس��تان
تأمیناجتماعی خرمآباد)
آقای جواد کبیر (شعبه یک ساوه)
آق��ای حس��ن خس��روپور (بیمارس��تان
تأمیناجتماعی سقز)
خان��م صدیق��ه تقیپور ورکانی (بیمارس��تان
شهید دکتر لواسانی)
آق��ای صب��اح عبی��داوی (بیمارس��تان
امیرالمومنین(ع) اهواز)
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اخبار کوتاه

حمایت مجلس از
تأمین اجتماعی

قزوین :نشس��ت مش��ترک مدی��رکل ،معاونان و
حراس��ت اس��تان با نماین��ده مردم تاکس��تان در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
مهندس رجب رحمانی ،نماینده مردم تاکستان در
این نشست نقش مهم سازمان در برقراری امنیت
اجتماع��ی نیم��ی از افراد جامع��ه را حایز اهمیت
دانست و گفت :حمایت از سازمان تأمین اجتماعی
را که بزرگترین س��ازمان بیمهای کشور است سال
آتی نیز جزء اولویتهای عمده خود قرار میدهیم.
علیرضا محس��نی ،مدی��رکل تأمیناجتماعی
اس��تان قزوین نی��ز ضمن تقدی��ر از همراهی
نماین��دگان اس��تان ب��ا مجموع��ه مدیری��ت
تأمیناجتماع��ی در ارائه تعه��دات به جامعه
64درص��دی تحت پوش��ش اس��تان صنعتی
قزوی��ن با 56ه��زار خانوار مس��تمریبگیر به
درآم��د 52میلی��ارد تومانی ماهان��ه در برابر
هزینههای 62میلیارد تومانی اس��تان و بدهی
270میلی��ارد تومانی کارفرمای��ان واحدهای
تولی��دی اش��اره ک��رد و گفت :امید اس��ت از
تصویب برخی طرحهای پیشنهادی با بار مالی
سنگین جلوگیری شود.

افتتاحسومینکارگزاریدرقم

ق�م :دفاتر کارگ��زاری رس��می تأمیناجتماعی
باهدف ارائ��ه  13تعهد کوتاهم��دت مثل صدور
دفترچه ،تامین اعتبار و انجام سایر امور بیمهای
راهان��دازی میشوند.س��یدمجتبی موس��وی،
مدی��رکل تأمیناجتماعی قم در مراس��م افتتاح
کارگزاری ک��د  171تأمیناجتماعی قم با بیان
این مطل��ب گف��ت :وی اف��زود :کارگزاریهای
رس��می تأمیناجتماعی در راس��تای کم کردن
تصدیگری دولتی و سپردن بخشی از کار و امور
بیمهای به بخش خصوصی فعالیت دارند.موسوی
خاطرنشان کرد :گسترش دفاتر کارگزاری ،عالوه
برکم کردن تصدی دولت موجب اش��تغالزایی
قابل توجهی شده است.
گفتنی است ،کارگزاری  171تأمیناجتماعی قم،
تحت پوشش شعبه  2و در بلوار محمدامین ،بلوار
جمهوری ،جنب پل 9دی ،نبش کوچه ش��ماره 2
واقع است.

دیدار مدیران از جانبازان

ی�زد :دکت��ر همتی مع��اون درم��ان و نماینده
تاماالختیار مدیرعامل در امور ایثارگران ،دکتر
جعفریان مشاورعالی مدیرعامل ،صابری مدیرکل
استان یزد و جمعی از همکاران با حضور در منزل
س��ه تن از همکاران جانباز شاغل و بازنشسته با
آن��ان دیدار کردند.در ای��ن دیدارها دکتر همتی
ضمن تجلیل از رش��ادت و صبر و ایثار جانبازان
حضور آنان را در س��ازمان مایه افتخار دانست و
از تالش و زحمات آن��ان در عرصههای مختلف
بهویژه خدمت به بیمهشدگان و مستمریبگیران
تقدیر و تش��کر ک��رد.در این دیداره��ا همکاران
جانباز ضمن بازگویی خاطراتی از دوران حضور
در جبههه��ای حق علیه باطل به بیان مس��ائل
و مش��کالت خود پرداختند و به رس��م یادبود از
طرف سازمان هدایایی به آنان اعطا شد.

با حضور مسئوالن و مقامات محلی

شعبه اقماری تأمیناجتماعی بندر کنگ افتتاح شد
هرمزگان :شعبه اقماری تأمیناجتماعی بندر کنگ با حضور مسئوالن و مقامات محلی همزمان با دهه فجر افتتاح شد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل تأمیناجتماعی هرمزگان ،سیدفاضل حیدریبلوکی ،مدیركل تأمیناجتماعی هرمزگان در مراسم افتتاح
این شعبه گفت :شعبه اقماری بندر کنگ با مجوز هياتمديره سازمان تاميناجتماعي و همكاري و مساعدت مسئوالن محلي آغاز به کار
کرد.به گفته حیدریبلوکی ،شعبه اقماری بندر کنگ به عنوان یکی از زیر مجموعههای شعبه اصلی شهرستان بندر لنگه ،درحال حاضر
 2332نفر بیمهشده اصلی و  222نفر بازنشسته و مستمریبگیر را زیر چتر حمایت بیمهای خود قرار داده است.وی افزود :در حال حاضر
 870کارگاه فعال و  330کارگاه نیمهفعال تحت پوشش خدمات و حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی در این شهر قرار دارند .مدیرکل
تأمیناجتماعی هرمزگان افزود :در حال حاضر  ١٥شعبه اصلی و  8شعبه اقماری در استان هرمزگان فعال هستند که به بیش از  ۸۱۶هزار
نفر بیمهشده و مستمریبگیر خدماتدهی میکنند.در این مراسم دفترچه بیمه شهردار و رئیس شورای شهر بندرکنگ از سوی شعبه
مذکور برای اولینبار چاپ و بهصورت نمادین توسط مدیرکل تأمیناجتماعی استان هرمزگان به آنها اهدا شد.

كلنگزنی مرکز درمانی فشافویه

گ احداث
ته�ران :همزم�ان با ده�ه فجر ،کلن� 
درمان�گاه تأمیناجتماع�ی حس�نآباد اس�تان
تهران به زمین زده ش�د و عملی�ات احداث آن
آغاز شد.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی ادارهکل درم��ان
تأمیناجتماعی اس��تان تهران ،در این مراس��م دکتر
محمدتقی خس��روانیمقدم ،مدیرکل درمان اس��تان
تهران ،حجتاالس�لام عبدالعلی استیری امام جمعه
فشافویه ،دکتر هدایتا ...جمالیپور فرماندار شهرری،
سیدکاظم میری آشتیانی ش��هردار فشافویه ،صابری
بخش��دار فشافویه ،حس��ن اینانلو رئیس شورای شهر

فش��افویه و دکتر علی بهواد ،خی��ر گرامی نیز حضور
داشتند.
دکت��ر محمدتقی خس��روانیمقدم مدی��رکل درمان
اس��تان تهران در این مراس��م ،به محرومیتزدایی و
توزیع عادالن��ه امکانات و خدمات ب��ه عنوان یکی از
محوریترین برنامههای این س��ازمان اش��اره و اظهار
امی��دواری کرد ک��ه احداث این درمانگاه ،مش��کالت
درمانی مردم منطقه را کم کند.
وی افزود :بیش از  70درصد جمعیت شهر حسنآباد
تحت پوش��ش حمایتهای س��ازمان تأمیناجتماعی
قراردارن��د و درحال حاضر حدود  48هزار بیمهش��ده

اصفه�ان :چه��ل و دومین ش��عبه تأمیناجتماعی اس��تان
اصفهان در شهرس��تان چادگان با حضور اس��تاندار اصفهان،
فرماندار ،امام جمعه و مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح
ش��د .علیاصغر دادخ��واه ،مدیرکل تأمیناجتماعی اس��تان
اصفهان با افتتاح این ش��عبه گفت :به منظور تسهیل در امور
و خدمترسانی به بیمهشدگان ،در
منطقه غرب اصفه��ان و همچنین
افتتاح چهل و دومین شعبه
کاهش تردد بیمهشدگان در سطح
شهر ،این شعبه افتتاح شد.
تأمیناجتماعیاصفهان
وی خاطرنش��ان کرد :با افتتاح این
در چادگان
ش��عبه 4200 ،بیمهشده اصلی که
با احتس��اب خانواده تحت پوشش
 16000نف��ر میش��وند ،از مزایای
تأمیناجتماعی ش��عبه چادگان برخوردار میشوند .مدیرکل
تأمیناجتماعی اس��تان اصفهان به تعداد مستمریبگیران و
بازنشستگان شهرستان چادگان اشاره کرد و افزود :این شعبه
دارای  313پرونده مستمریبگیر و  1200کارگاه فعال و300
نیمهفعال است.

و بی��ش از یک هزار مس��تمریبگیر در این ش��هر از
خدمات سازمان تامیناحتماعی بهرهمند هستند.
در ادامه اینانلو ،رئیس شورای اسالمی شهر حسنآباد
یکی از عمدهترین مش��کالت مردم شهر حسنآباد را
موضوع درمان دانس��ت و اف��زود :در حال حاضر تنها
یک مرکز بهداشت و درمان و یک درمانگاه خصوصی
در ش��هر حس��نآباد فعال است که پاس��خگوی نیاز
درمانی مردم ش��هر نیس��ت و الزم است در این شهر
یک مرکز درمانی تأمیناجتماعی نیز احداث شود.
در پای��ان از دکتر عل��ی بهواد ،از خیری��ن این مرکز
درمانی تقدیر شد.

زنجان :يك دوره آموزشي يكروزه تحت عنوان مديريت
بازخ��ورد  360درجه و انجام كار تيم��ي ويژه مديران و
روس��اي واحدهاي تابعه و كارشناسانارش��د ستادي در
محل س��الن كنفران��س مديريت درمان اس��تان زنجان
برگزار شد .به گزارش روابطعمومی مدیریت درمان این
اس��تان ،اين دوره آموزش��ي يك
روش مناس��ب در زمينه توسعه
برگزاری دوره آموزشي
كيفيت رهبري و مديريت توسعه
اس��ت ،در اي��ن دوره آموزش��ي
مديريتبازخورد
فراگي��ران ب��ا چرخ��ه كاملي از
 360درجه و كار تيمي
خالص��ه بازخ��وردي از هم��ه
افراد (سرپرس��تان ،زيردستان و
هم��كاران) در م��ورد جنبههاي
مختل��ف س��بك رهب��ري و مديري��ت و عملكردش��ان
آش��نا ش��دند.همچنين در اين دوره آموزشي يكروزه،
ش��ركتكنندگان با مفاهيم كاربردي رهب��ري در تيم،
مديريت دانش ،تيمس��ازي و نقش آن در پيش��برد و به
ثمر رساندن اهداف و خطمشيهاي سازمان آشنا شدند.

تهران :مدیرکل درمان تأمیناجتماعی اس��تان تهران از اس��تقبال
گس��ترده م��ردم از نح��وه ارائه خدم��ات درمانی رای��گان درمانگاه
س��یار ادارهکل درمان این اس��تان مستقر در
محوطه ضلعشرقي شعبه  13تاميناجتماعي
خدماتدرمانیرایگان
خب��ر داد .به گ��زارش روابطعمومي ادارهكل
درم��ان تأمیناجتماعی اس��تان تهران ،دکتر
برایراهپیمایان22بهمن
خس��روانیمقدم گف��ت :در مراس��م س��ی و
شش��مین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی،
ادارهکل درمان اس��تان تهران براس��اس برنامهريزيهاي انجام شده
معاين��ه بيماران در درمانگاه س��يار و مراكز درمان��ي تابعه در حال

آم��اده باش ای��ن ادارهكل ،در روز  22بهمن ماه ب��ه صورت رايگان
انجام شد.وی گفت :با استقرار درمانگاه سيار ادارهكل درمان استان
تهران در ضلعش��رقي ش��عبه  13تامين اجتماعي ،يك تيم درماني
مجهز ،دو آمبوالنس و همچنين درمانگاه  22بهمن در مقابل س��تاد
مرك��زي س��ازمان تاميناجتماعي به راهپيماي��ان ،خدمات درماني
سرپایي و اورژانس��ي ارايه كردند.دكتر خسروانیمقدم با بیان اینکه
مراجعهكنندگان زيادي از خدمات درماني سرپايي ،دارويي ،مشاوره
پزشكي ،معاينه و ويزيت رايگان درمانگاه سيار اين ادارهكل استفاده
کردند ،افزود :همچنين باند بالگرد امداد بيمارستان فياضبخش اين
ادارهكل نيز برای خدماترساني در حالت آماده باش بود.

مدیرکل تأمیناجتماعی خراسان جنوبی

هزینه 70میلیارد تومانی تعهدات بلند مدت در هر ماه
خراسانجنوبی :مجید درویشی ،مدیرکل تأمیناجتماعی خراسان جنوبی در نشست صمیمی نماینده مردم بیرجند ،درمیان
و خوس��ف در مجلس ش��ورای اسالمی با کارکنان تأمیناجتماعی خراسانجنوبی گفت :در حال حاضر  107هزار نفر در استان
خراسانجنوبی از خدمات تأمیناجتماعی بهرهمندند ،تعداد مستمریبگیران تأمیناجتماعی در استان  11هزار و  782نفر است
و به همراه افراد تبعی جمعیتی بیش از  32هزار نفر را تشکیل میدهند.
درویشی افزود 71 :درصد از جمعیت شهری استان و  42درصد تمام جمعیت استان زیر پوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار دارند
و ارائه خدمات به این افراد از طریق هشت شعبه اصلی و  10شعبه اقماری و به همت  182نفر نیروی انسانی انجام میشود.
درویشی با بیان اینکه هر ماه بیش از  70میلیارد تومان به مستمریبگیران ،ازکارافتادگان و مقرریبگیران بیمهبیکاری پرداخت
میشود ،گفت :در سالجاری گامهای موثری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی برداشتهایم و در حال حاضر بیش از  80درصد
افراد از طریق اینترنت لیستهای حقبیمه کارگاهی پرداخت میکنند.

معافیت مساجد و حسینیهها از پرداخت حقبیمه ساختمانی

ف�ارس :مدی�رکل تأمیناجتماع�ی ف�ارس ب�ا بیان
تغییرات قانونی محاس�به حقبیمه ساختمانی گفت:
براس�اس قان�ون جدید ،مس�اجد و حس�ینیهها از
پرداخت حقبیمه ساختمانی معاف هستند.
وی در نشست خبری گفت :قبل از دوم بهمن ماه ،حقبیمه
کارگران س��اختمانی براساس متراژ ساختمانهای در حال
احداث محاس��به و اخذ میش��د که با اب�لاغ قانون جدید،
از ای��ن پس 15 ،درص��د مجموع عوارضی که ش��هرداری
بابت صدور پروانه س��اختمانی دریافت میکند ،به صورت
علیالحساب دریافت میشود.
نباتی با اش��اره به این که حقبیمه ساختمانی تا 20درصد
مجموع عوارض ش��هرداری قابل افزایش اس��ت ،ادامه داد:
شهرداریها در قانون جدیدمکلف شدهاند که در زمان پایان
کار ساختمان ،دوباره از تأمیناجتماعی استعالم بگیرند ،تا

در صورت��ی که نیاز به پرداخت مابهالتفاوت براس��اس نظر
دولت باشد ،در این راستا اقدام شود.
مدی��رکل تأمیناجتماع��ی ف��ارس ،افزود :تکری��م و اعزام
بازنشس��تگان و مستمریبگیران به س��فرهای سیاحتی و
زیارتی در دس��تور کار س��ازمان اس��ت و در گام نخست و
به درخواس��ت بازنشس��تگان 148 ،نفر از مستمریبگیران
تأمیناجتماع��ی فارس در قالب  4کاروان به س��فر عتبات
عالی��ات میروند .نباتی با یادآوری تس��هیالت قانونی برای
تبدیل دوران خدمت نظام وظیفه به عنوان سوابق بیمهای
اظهار داشت :در صورتی که افراد ،درخواست کتبی خود را
به ش��عب تأمیناجتماعی تا قبل از پایان سال ارائه دهند،
محاس��به حقبیمه براس��اس دستمزد س��الجاری انجام
میش��ود و عالوه بر آن ،امکان اقس��اط  12ماهه نیز فراهم
میش��ود اما در سال  ،94افراد باید نرخ باالتری متناسب با

میزان افزایش نرخ حداقل دستمزد پرداخت کنند و این امر
برای آن دسته از قالیبافان که بخواهند سوابق بیمهای خود
را کامل کنند نیز صدق میکند.
مدیرکل اس��تان فارس با بیان اینکه  44/8درصد جمعیت
استان تحت پوش��ش بیمه تأمیناجتماعی هستند ،افزود:
این ادارهکل ماهانه یک هزار میلیارد ریال بابت مس��تمری
ب��ه مس��تمریبگیران و نیز حدود  53میلی��ارد ریال بابت
تعهدات کوتاهمدت خود پرداخت میکند.
وی تصریح کرد :هماکنون  9هزار و  400نفر در اس��تان فارس
مقرریبگیر بیمهبیکاری هستند که ماهانه  67میلیارد ریال بابت
این تعهد پرداخت میشود .همچنین مطالبات این ادارهکل از
کارفرمایان تا پایان سال گذشته ،یک هزار و  820میلیارد ریال
است که  22درصد این مطالبات مربوط به دو کارخانه آی.تی.
آی و آزمایش و به ترتیب  290و  120میلیارد ریال است.

 25هزار بازرسی در سطح کارگاههای لرستان
لرستان :در راستای حفظ حقوق کارگران 25 ،هزار فقره
بازرسی در سالجاری در سطح کارگاههای استان لرستان
انجام شده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی
داشته است .ش��هناز حمزهلویی ،مدیرکل تأمیناجتماعی
استان لرستان درنشست خبری مدیران شورای هماهنگی
رف��اه اجتماعی این اس��تان با بیان این مطل��ب افزود :در
س��الجاری حدود 50هزار و  951م��ورد صدور دفترچه،
 312هزار و  202مورد تجدید دفترچه درمانی و  287هزار
و  822مورد تمدید دفترچه انجام ش��ده است که درحال
حاضر حدود  694هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی تحت
پوش��ش این سازمان هس��تند .وی با بیان اینکه 28هزار
کارگاه فعال و نیمهفعال در س��طح اس��تان وجود دارد،
گفت 18 :هزار کارگاه بهطور کامل فعال هستند.
مدیرکل لرس��تان افزود 36 :هزار و 700نفر مستمریبگیر

تقویت تعامل با
نمایندگان مجلس ،اولویت
سازمان تأمیناجتماعی
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در اس��تان وجود دارد که با جمعیت تبعی  105هزار نفر،
از خدمات این سازمان بهرهمند هستند .وی فراهم کردن
بس��تر فیبرنوری در پایگاههای این س��ازمان را از خدمات
سالجاری برشمرد و گفت :با ایجاد این زیرساخت اطالعات
بیمهشدگان با سرعت بیشتری جمعآوری و ارائه میشود.
مدیرکل تأمیناجتماعی لرس��تان با بیان اینکه مطالبات
مستمریبگیران و مقرریبگیران بیمهبیکاری در موعد مقرر

پرداخت شد ،گفت :در سالجاری اعتراضی مبنی براینکه
دریافت حقوق با تاخیر مواجه ش��ده است ،وجود نداشت.
وی با بیان اینکه درح��ال حاضر پرداخت بیمهبیکاری به
 2200مقرریبگیر انجام میشود ،افزود :بزرگترین خدمتی
که در حوزه بیمهای انجام ش��ده است ،کمک به واحدهای
بح��راندار بود ،باوجود اینکه بای��د  30درصد حقبیمه را
پرداخ��ت کنند ،در تعامل با این واحده��ا ،با پرداخت 10
درصد حقبیمه از س��وی واحد مورد نظ��ر ،به تولید خود
ادامه دادند.
وی افزود :س��الجاری گردش حس��اب هزینهای حدود4
هزارو 600میلیارد ریال داش��تهایم که البته نتوانستیم به
منابع  4هزارو  600میلیارد ریال دسترسی پیدا کنیم ،ولی
به نحو مطلوبی به بیمهشدگان و مستمریبگیران خدمات
ارائه شد.

مرکزی :مدیرکل تأمیناجتماعی استان مرکزی در دیدار با نماینده مردم شازند و آستانه در مجلس ،از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی برای دفاع از حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل تأمیناجتماعی استان ،کیومرث طهماسبی گفت :قوه مقننه به عنوان اثرگذارترین
نهاد قانونی کش��ور همواره از س��ازمان حمایت کرده اس��ت .وی با بیان اینکه  98درصد از درآمدهای این سازمان
صرف پرداخت مستمری و تعهدات بلندمدت میشود ،اظهار داشت :با توجه به افزایش سریع تعداد سالخوردگان
و بازنشس��تگیهای پیش از موعد ،این س��ازمان به حمایت مجلس شورای اسالمی نیازمند است و مجلس شورای
اسالمی عالوه بر کمک به این سازمان در زمینه وصول مطالبات ،درموضوع ممانعت از تصویب قوانینی که بار مالی
مضاعفی بر دوش سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میکند ،میتواند کمکهای زیادی به سازمان کند.
عزیزی نماینده مردم ش��ازند و آس��تانه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به
تالش مجلس شورای اسالمی در حفظ و صیانت از منابع مالی سازمان گفت :نگاه کارشناسی در مجلس به عنوان
یک اولویت در زمان تصویب قوانین و مقررات لحاظ میشود.
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هفتمین بیمارستان میزبان HIS

خراسانش�مالی :سیس��تم  HISدر قسمتهای
سرپایی و بستری بيمارستان ثامناالئمه(ع) استقرار
یافت و این بیمارستان بهعنوان هفتمین بیمارستان
ملکی س��ازمان تامیناجتماعي تمامی خدمات خود
را از طری��ق سیس��تم مذکور به بیمهش��دگان ارائه
میدهد.مهندس ضرابی ،رئیس گروه کارشناس��ان
مش��اور خدم��ات ماش��ینی تامین که مس��ئولیت
راهاندازی سیس��تم  HISرا بهعهده دارد ،در بازدید
مدیر درمان توضیح داد :با توجه به اینکه بیمارستان
ثامناالئمه(ع) خراسانشمالی هفتمین بیمارستان
تأمیناجتماعی در س��طح کشور اس��ت که مراحل
راهان��دازی سیس��تم HISرا میگذران��د ،دومی��ن
بیمارس��تان ملکی کش��ور اس��ت که با مدیریت و
همکاری نیروها ،زیرساختهای فنی و سختافزاری
آن از قبل آماده شده بود و این موضوع موجب شد تا
در مقایسه با سایر مراکز درمانی برای اولین بار ،روز
سوم اولین ترخیص از سیستم گرفته شود.

افتتاح شعبه اقماری خسروشاه

آذربايجانشرقي :شعبه اقماري تأميناجتماعي
در ش��هر خسروش��اه افتت��اح ش��د .ب��ه گ��زارش
روابطعمومي ادارهكل تأميناجتماعي ،در مراس��م
افتت��اح اين ش��عبه همزمان ب��ا پروژهه��اي ديگر
خسروش��اه ،كه با حضور دكتر من��ادي و مهندس
س��عيدي ،نمايندگان مردم تبريز،آذرشهر و اسكو
در مجلس شوراي اسالمي انجام شد ،رحيم اردالن
مدیرکل تأمیناجتماعی اس��تان تعداد بيمهشدگان
اصلي اي��ن بخش را  2700نفر اعالم کرد و اذعان
داش��ت :حدود  600كارگاه از خدمات اين ش��عبه
بهرهمن��د میش��وند .رحي��م اردالن با اش��اره به
اينك��ه س��ازمان تأميناجتماع��ي وظيف��ه اجراي
بيمههاي اجتماعي را بر عهده دارد ،گفت:سازمان
تأميناجتماع��ي ب��ه منابع دولتي متكي نیس��ت و
بايد خدم��ات آن از حمايتهاي اجتماعي تفكيك
شودو از اینرو از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
میخواهیم برای رفع اين نقيصه كه در س��الهاي
اخير س��ازمان را با چالش مواجه کرده،سازمان را
ياري کنند.

زایشگاه دوستدار مادر افتتاح شد

خراسانش�مالی :مراس��م افتتاحی��ه زایش��گاه
دوس��تدار م��ادر در بیمارس��تان تأمیناجتماعی
ثامناالئم��ه(ع) بجنورد در حالی افتتاح ش��د که
اس��تانداردهای طرح دوس��تدار مادر و سیس��تم
 LDRدر آن پیادهس��ازی شده است.دکتر یزدانی،
مدیر درمان خراسانش��مالی در مراسم آغاز به کار
این زایش��گاه با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم
رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید در بحث
افزایش جمعیت و طرح تحول س�لامت گفت :در
راس��تای ای��ن سیاس��تهای کلی ت�لاش کردیم
که با بسترس��ازی مناس��ب ،زایش��گاه بیمارستان
تأمیناجتماعی ثامناالئمه(ع) بجنورد را ارتقاء داده
و استانداردسازی را در راستای طرح دوستدار مادر
و سیس��تم  LDRپیادهسازی کنیم.وی ادامه داد:
براساس این طرح مادران با انواع روشهای متنوع
زایمان طبیعی و در محیط��ی مطلوب میتوانند
فرزن��د خ��ود را ب��دون دغدغ��ه بهدنی��ا بیاورند.
همچنین کالسهای آموزش��ی درخصوص ترویج
زایمان طبیعی در سطح شهر برگزار کردیم.
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با حضور مدیران استانی

البرز :شعبه  4کرج در کمالشهر با حضور مدیران استانی و نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
به گزارش روابطعمومی اداره کل استان البرز ،در این مراسم که نماینده مردم کرج ،اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی
و مقامات و مسئوالن استان البرز و کمالشهر حضور داشتند ،مرتضی سالمی مدیرکل استان با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیتهای
انجام شده در سطح استان و شعب ،گفت :تالش همکاران این استان ارتقای سطح رضایت مراجعان و شرکای اجتماعی و کمک به
کارگران و رشد اقتصادی این استان است.در این مراسم اکبریان نماینده مردم کرج ،اشتهارد و آسارا در مجلس نیز با تقدیر از تالشها
و پیگیریهای مدیرکل استان ،اظهار داشت :افتتاح این شعبه در یک منطقه محروم نشاندهنده اهتمام نظام و دولت و تامیناجتماعی
به توسعه عدالت در همه مناطق است.
گفتنی است شعبه جدید بیش از  21هزار نفر بیمهشده اصلی دارد و بیش از  1500کارگاه صنعتی در این منطقه فعال هستند
و حدود  5000مستمریبگیر بازنشسته ،بازمانده و ازکارافتاده دارای پرونده هستند.
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ورزش

باشگاه فرهنگی ورزشی
ادارهکل استان افتتاح شد

شعبه  4در کمالشهر افتتاح شد

بهره برداری از طرح توسعه بیمارستان امامخمینی

(ره)

قزوین :باش��گاه فرهنگی -ورزش��ی ادارهکل استان با
حضور مدیرکل ،معاونان ،روس��ای ش��عب تابعه و روسا
و کارشناسانارش��د اس��تان و با برگزاری مسابقه دارت
بین مدعوین در محل ش��عبه س��ه قزوین در سالنی به
مس��احت 300متر مربع افتتاح ش��د.علیرضا محسنی،
مدی��رکل تأمیناجتماعی اس��تان قزوی��ن ،از پیگیری
مکانی فرهنگی و ورزشی در سطح گستردهتر با کارآیی
بیشتر خبر داد و گفت :امید است با برنامهریزی مدون،
برنامههای اجرایی س��ال آتی و تجهیز این سالن ،جهت
مراقبت از جس��م و روان همکاران گامی موثر برداشته
ش��ود.همچنین به منتخبان مس��ابقات ورزش��ی دهه
مبارک فجر در رش��تههای دارت ،طنابکشی و فوتبال
دستی ویژه برادران و خواهران جوایز نقدی اعطاء شد.

نایب قهرمانی در مسابقات پومسه

آذربايجانش�رقي :رضا فرجی همکار س��ازمانی
موفق ش��د مقام نایب قهرمانی مس��ابقات پومسه
کش��وری را متعلق به خود کند.فرجي که همكار
مديريت درمان تاميناجتماعي آذربايجانش��رقي
است ،در مسابقات لیگ دسته اول پومسه کشوری
در رده سنی  41تا  50سال شرکت کرد که موفق
شد نایب قهرمان شود و مدال نقره کسب کند.

برگزاری مسابقات فوتسال دهه فجر

اردبیل :مسابقه فوتس��ال دهه فجر با حضور هفت تیم از
واحدهای تابع��ه مدیریت درمان اردبیل برگزار ش��د.دراین
مس��ابقات که با اس��تقبال همکاران برگزار ش��د ،تیم الف
بیمارس��تان س��بالن مق��ام اول را ب��ه دس��ت آورد و تیم
بیمارستان ارس پارسآباد مقام دوم را به خود اختصاص داد
و همچنین تیم «ب» بیمارستان سبالن حایز مقام سوم شد.

بازنشسته مازنی قهرمان
تیراندازی شد

مازن�دران :بازنشس��ته مازندرانی در المپیاد ورزش��ی
بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران س��ازمان قهرم��ان
تیراندازی شد.جمشید بندپی از مستمریبگیران ادارهکل
تامیناجتماع��ی مازندران اس��ت که در این مس��ابقات
توانست عنوان نخست را کس��ب کند.گفتنی است ،این
مس��ابقات ب��رای اولینب��ار در س��ازمان تامیناجتماعی
ب��ا هم��ت ادارهکل خدمات عمومی و مش��اور ورزش��ی
مدیرعامل سازمان در شهرک انزلی برگزار شد.

مرکزی :با حضور مشاور اجرایی معاونت درمان سازمان ،نمایندگان مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسالمی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،فرماندار
و شهردار اراک ،مدیران و مسئول استانی ،ساختمان جدید اورژانس و بخش جدید پاتولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) اراک افتتاح و ارتقای هتلینگ این
بیمارستان آغاز شد.
دکت��ر علیرضا احمدزاده ،مش��اور اجرایی معاونت درمان
تأمیناجتماعی کشور ،در جریان بهرهبرداری از ساختمان
جدید اورژانس بیمارس��تان امام خمینی(ره) اراک افزود:
اعتبارات بخش درمان تأمیناجتماعی امس��ال 120هزار
میلیارد ریال است که با برنامه هدفمند در راستای تحول
نظام س�لامت و ارائه خدمات به بیمهشدگان صرف شده
است.
وی توضی��ح داد :ب��ا ابالغ کتاب ارزش��گذاری تعرفههای
نظام سالمت ،بیش از  10هزار میلیارد ریال به اعتبارات
امس��ال س��ازمان تأمیناجتماعی اضافه شد ،تا همگام با
برنامههای دولت و سیاس��تهای تعیین ش��ده گامهای
عملی در بهبود خدمات برداشته شود.
دکتر احمدزاده ادامه داد :سازمان تأمیناجتماعی پس از
وزارت بهداشت و درمان ،بزرگترین تولیدکننده خدمات
درمانی کشور اس��ت که با  350مرکز درمانی شامل 80
بیمارس��تان و  270مرکز درمان سرپایی با  42هزار نیرو
فعالیت دارد.

کسب مقام اول تیم بانوان
در مسابقات طنابكشي
کارکنان دولت

آذربايجانش�رقي :تيم ورزش��ي بان��وان ادارهكل
تأميناجتماعي آذربایجانشرقی مقام اول تيمي رشته
ورزشي طنابكشي را در جشنواره فرهنگي ورزشي
كارمندان دولت كسب کرد .به گزارش روابطعمومي
ادارهكل تأميناجتماع��ي آذربايجانش��رقي ،در اين
دوره از مس��ابقات که به مناسبت گراميداشت دهه
فجر برگزار ش��د ،تيم بانوان ادارهكل تأميناجتماعي
استان شاملفائقه آقازاده ،ژيال عليلو ،اعظم ضيائي،
فرزانه روحي ،فريبا ش��كوري ،طيبه عباس��ي ،فائزه
قهرمانيكيا،نوش��ين غفارزاده،ليال كارگر ،نس��رين
صدقي ،نوش��ين مخصوصي و نازيال دريادل موفق به
كسب اين مقام در مسابقات شدند.

تسهیل دسترسی به
بیمارستان
امام رضا(ع) قم

وی اظهار داش��ت :هماکن��ون  6هزار و  800پزش��ک و
بی��ش از  21ه��زار کادر درمان��ی در عرص��ه درمان در
تأمیناجتماعی فعالیت دارند که تالش خود را برای ارائه
خدمات کیفی به کار گرفتهاند.
مدی��ر درمان تأمیناجتماعی اس��تان مرکزی نیز در این
مراسم گفت :بیمارس��تان امام خمینی(ره) اراک یکی از
سه مرکز درمانی پرمراجعه تأمیناجتماعی است که شش
تخت اورژانس آن پاسخگوی نیاز مردم نبود.
دکتر بابک عدلی افزود :س��اختمان اورژانس بیمارستان
ام��ام خمینی(ره) اراک ،در زمینی به وس��عت یکهزار و
 200متر مربع ساخته شده که  8میلیارد و  500میلیون
ریال برای ساخت آن و یک میلیارد و  500میلیون ریال
برای تجهیز آن هزینه شده است.
وی توضیح داد :این اورژانس با  22تخت دارای بخشهای
مجزای خدمات پیش بیمارس��تانی ب��رای مردان ،زنان و
اطفال است و دارای بخشهای ایزوله ،اتاق عمل سرپایی
و سایر بخشهای جانبی درمانی است.

وی گف��ت :تأمیناجتماعی اس��تان مرکزی به  860هزار
بیمهش��ده ک��ه  60درصد مردم این اس��تان را ش��امل
میش��ود ،خدماترس��انی درمانی دارد و بهبود کیفیت
خدمات و فضاهای درمانی اولویت برنامهها در این بخش
است.
دکتر عدلی خاطرنش��ان کرد :با اتمام برنامه بهبود کیفی
فضاه��ا و خدمات درمانی بیمارس��تان چمران س��اوه و
ام��ام خمینی(ره) اراک ،از ابتدای س��ال ارتقای هتلینگ
بیمارستان شازند آغاز میشود.
وی گفت :مدیریت درمان تأمیناجتماعی اس��تان با آغاز
عملیات ایجاد بخش دیالیز در بیمارستان امام خمینی(ره)
اراک درمانه��ای فوقتخصص��ی در مراکز ملکی را کلید
زده و پیش��نهاد ایجاد بخشه��ای فوقتخصصی جراحی
قلب و درمان سرطان نیز در دست پیگیری است.
در حاش��یه این مراسم دو دستگاه آمبوالنس هر کدام به
ارزش ی��ک میلیارد و  800میلیون ری��ال نیز به ناوگان
درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) اراک پیوست.

قم :مسیر دسترسی به بیمارستان امام رضا(ع) استان قم ،از بلوار الغدیر به سمت این مرکز درمانی درحال احداث است.
به گزارش روابطعمومیمدیریت درمان اس��تان قم ،داوود علیمحمدی مدی��ر درمان تأمیناجتماعی قم ،با بیان این
مطلب اظهار داش��ت :این پروژه به همت اس��تاندار قم با هدف رفع مش��کل عدم دسترسی به این بیمارستان از نقاط
مختلف شهر اجرا میشود.وی بیمارستان امام رضا(ع) را تنها بیمارستان تأمیناجتماعی قم دانست و افزود :این مرکز
درمانی در آغاز سال  93کار خود را با  50تخت آغاز کرد و پس از آن  25تخت دیگر نیز به آن اضافه شد و قرار است،
تا پایان س��ال این تعداد تخت به بیش از یکصد تخت افزایش یابد.وی با بیان اینکه در آغاز س��الجاری ضریب اشغال
تخت در بیمارستان امام رضا(ع)  40درصد بوده است ،افزود :این ضریب در حال حاضر به بیش از  80درصد افزایش
پیدا کرده اس��ت.مدیر درمان تأمیناجتماعی قم همچنین با اش��اره به اس��تخدام نیروهای جدید در این بیمارستان،
اظهار داش��ت :با این اقدام بس��یاری از بخشهای بیمارس��تان که تاکنون به دلیل کمبود نیرو با یکدیگر ادغام ش��ده
بودند ،از هم تفکیک میش��وند.وی با اش��اره به تالشهای انجام شده برای مجهز کردن این بیمارستان به مجهزترین
وسایل و تجهیزات پزشکی و درمانی ،تصریح کرد :دیجیتالی شدن تمام دستگاههای رادیولوژی و همچنین تهیه یک
میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب برای تشخیص تومورهای مغزی و یک میکروسکوپ پیشرفته جراحی چشم تنها
بخش��ی از اقدامات انجام ش��ده یا در دس��ت انجام در این زمینه است.وی افزود :میانگین هزینههای صرف شده برای
تامین وس��ایل و تجهیزات موردنیاز برای اعمال جراحی س��نگین شامل تعویض مفصل و ستون فقرات بیماران تحت
پوش��ش این استان در س��الجاری  45میلیون ریال بوده است.علیمحمدی گفت :امسال بیش از  220مورد جراحی
س��نگین با اس��تفاده از بیمه تأمیناجتماعی در این اس��تان انجام شده است .وی با اش��اره به بیش از  700هزار نفر
بیمهشده تحت پوشش تأمیناجتماعی ،گفت :بیمارستانهای دانشگاهی ،سپاه پاسداران ،داروخانهها ،آزمایشگاهها و
بیش از  40مرکز خیریه در استان از جمله طرفهای قرارداد تأمیناجتماعی استان هستند.

ده روش برای مبارزه با خشم
هنگام رانندگی
اگر یکی از آن جنگجویان راه هستید که با قلبی پز از خشم و انتقامجویی رانندگی میکنید ،شانس به
شمار رو کرده :این نوشتار ده فکر مفید به شما میدهد تا با خشم راه خود مبارزه کنید .وقتی پشت فرمان
مینش�ینید تنها کارهایی که باید انجام دهید این اس�ت :کمربند ایمنی را ببندید ،آیینهها را تنظیم کنید،
دستهای خود را روی ساعت  10و ساعت  2فرمان بگذارید و بزن بریم!
عجله نکنید

اگر با حالت تهاجمی رانندگی کنید و
نسبت به هرکس دیگر که در جاده است،
بیصبر باش��ید ،احتمال دارد اکه احساس
کنید عجله دارید.دست از عجله بردارید و
آرام باشید .حساب کنید ببینید رانندگی
تا مقصدتان چقدر طول خواهد کش��ید و
بعد برای هر  15تا  30دقیقه رانندگی10 ،
دقیقه وقت اضافه برای استراحت بگذارید.
یا ببینی��د اگر میتوانید ،ب��دون توجه به
زمان رانندگی کنید ،قب��ل از وارد کردن
سوییچ برای استارت زدن ،ساعتتان را در
جیبتان بگذارید و روی ساعت ماشینتان
یک چسب تیره بچسبانید.
فرمان را شلتر بگیرید

هنگام رانندگی فرمان را کمی شلتر
بگیرید ،آن وقت خواهید دید که چقدر در
هنگام رانندگی احساس آرامش میکنید.
ب�ه ج�ای مقص�د روی س�فر تمرکز
کنید

دید رانندگان تهاجم��ی مثل نگاه از
داخ��ل تونل اس��ت .فق��ط روی یک چیز
تمرک��ز دارند؛ جایی ک��ه میروند .مقصد
برای آنها مثل نوری اس��ت که در انتهای
تون��ل دی��ده میش��ود .اگر ی��ک راننده
تهاجمی باش��ید ،اگر کس��ی بین ش��ما و
مقصدتان ق��رار بگیرد ،دنیا برایتان جهنم
میشود .مس��تقیم به جلو نگاه میکنید.
فکر شما معطوف جلو و روی جاده و پیچ
بع��دی اس��ت ،حتی قب��ل از اینکه به آن
برسید .انگار در مأموریت هستید!
اگر اینها به نظر شما آشنا میرسند،
تصوی��ر بزرگ را نمیبینید :س��فر و همه
زندگی -حتی وقتی بچهها را به مدرس��ه
میرس��انید یا با عجله به طرف فروش��گاه
میروید -س��فر اس��ت .مقصده��ا عوض
میشوند ،اما سفر ادامه دارد .در سفر آرام
باش��ید و از آن لذت ببرید؛ به دور و بر ،به
مردم ،منظرهها و اتفاقهایی که میافتند و
میگذرند نگاه میکنید ،شاید اصال خیلی
کمتر خشمگین بشوید.

من را از رانندگی حذف کنید

با فروتنی رانندگی کنید .عادی باش��ید؛ به فکر خودتان به
عنوان کس��ی که در خیابان یا جاده اس��تحقاق مزایای خاصی
را دارد ،نباش��ید .از گذاش��تن رانن��دگان دیگ��ر در قالبهای
خاص -زن��ان راننده ،رانندهه��ای پیر ،رانندههای کم س��ن و
س��ال ،رانندههای دهاتی ،رانندههای گردن کلفت ،گاریچیها،
وانتیها ،کامیونیها ،اتوبوسیها ،شوفر تاکسیها -پرهیز کنید.
خودتان را از دیگران جدا کنید.
خود را مسافر همان اتوبوس بدانید و خونسرد باشید.
به طرف روشن قضیه نگاه کنید

هر مسئلهای یک حکمتی دارد .اگر راننده جلویی شما باعث
کم ش��دن سرعتتان بشود ،احساس میکنید که عجله کمتری
دارید .این خوب است ،اگر میل دارید که خیلی با سرعت بروید
و ناگهان

خشم هیجانی است که مردم آن
را برای دشمنان واقعی خود نگه
میدارند .دشمنان کسانی هستند
که شما معتقدید به عمد میخواهند
به شما آسیب برسانند .پس شما هم
با خشم از خودتان حمایت میکنید

میبینید در پش��ت یک رانن��ده کندرو گی��ر افتادهاید و هیچ
شانس��ی برای رد ش��دن ندارید ،ش��اید همین باعث شود که
یک بار دیگر برای س��رعت زیاد جریمه نش��وید .این هم خوب
اس��ت .اگر میبینی��د راننده دیگ��ری کاری میکند که از نظر
شما «نادانی مطلق» اس��ت ،این باعث میشود که شما راننده
داناتری باش��ید ،درست اس��ت؟ این هم خوب است .اگیر این

آنها حتی شما را نمیشناسند .آنها غریبهاند .حقیقت این است
که آنها اصال به شما فکر نمیکنند .آنها در افکار خودشان غوطه
میخوردند .هیچ تبانیای هم در اینجا نشده است! چیزی را که
میش��ود تصدیق کرد ،این است که آنها گاهی اوقات میتوانند
باعث آزار شما شوند ،اما دشمن شما نیستند.

باعث میش��ود دیرتر از زمانی که برنامهری��زی کرده بودید به
جایی برس��ید ،فکر کنید برای آرام بودن و لذت بردن از خلوت
افکار خود در طول راه وقت بیشتری دارید .این هم خوب است.
میتوانید از این منطق در هر وضعیتی استفاده کنید.
بعد از من تکرار کنید :آنها دشمن نیستند

خشم هیجانی اس��ت که مردم آن را برای دشمنان واقعی
خود نگه میدارند .دشمنان کسانی هستند که شما معتقدید به
عمد میخواهند به شما آسیب برسانند .پس شما هم با خشم
از خودتان حمایت میکنید.
مسئله اینجا است که رانندگان دیگر دشمن شما نیستند.
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خدمت بینشان
دکتر منصور اعتصامی

دست از مصیبت دانستن بردارید

خوب ،خانمی که در جلوی شما رانندگی میکند باعث کم
شدن سرعت شما شده است -این که آخر دنیا نیست .آن مرد
در بین خطوطی که شما رانندگی میکنید ،گیر افتاده و راه را
به روی همه بس��ته اس��ت ،این هم آخر دنیا نیست .این راننده
جلویی به محض سبز شدن چراغ حرکت نمیکند ،این هم باز
آخر دنیا نیست .یا هست؟
آی��ا دنیای ش��ما ای��ن ق��در زود به آخ��ر میرس��د؟ آیا
واقعاً ش��لوغیهای رانندگ��ی روزمره را به صورت یک س��ری
مصیبته��ای بیپایان و اتفاقه��ای ناگهانی غیرمنتظرهای که
آس��یبهای عظیمی میزنند ،میبینید؟ این اتفاقها مثل این
هس��تند که شما متوجه بشوید ،س��رطان گرفتهاید؟ مثل این
هس��تند که شما بیشتر ذخیره بازنشستگی خودتان را به علت
یک اش��تباه عمده در محاس��بات از دس��ت دادهاید؟ مثل این
اس��ت که دخترتان که خیلی دوستش دارید ،میخواهد با یک
قاچاقچی مواد مخدر ازدواج کند؟ حاال با ش��ما موافقم ،اینها
مصیبت هستند.
دست از این همه منطقی بودن بردارید

حاال میتوانم صدایتان را بشنوم« .اون بابا چی فرک کرده
که اون طوری میپیچه جلوی او ماشین؟ بهتر از اینا باید بدونه.
به خدا خطرناکه».
اش��تباهی که در اینجا منجربه خشم ش��ما میشود ،این
اس��ت که س��عی میکنید بفهمی��د چرا دیگران به آن ش��کل
رانندگی میکنند .توصیه ما به شما این است :از این کار دست
بردارید و چیزها را همان طور که هستند ،بپذیرید ،نه آن طور
که شما میخواهید یا فکر میکنید باید باشند .رفتار رانندگی
در انسانها منطقیتر از هیچ جنب ه دیگر زندگی نیست.
آماده باشید که فقط برنجید

هیچکس به شما نمیگوید که وقتی در حین رانندگی در

خود را مثل راننده دیگر ببینید

آیا کس��ی هستید که بر س��ر راننده
مس��نی که زیر حداکثر س��رعت میراند
غرولن��د میکن��د و مش��تش را ت��کان
میده��د و با ص��دای بلند ب��ه طوری که
همه دنیا بش��نوند میگویید «نباید بزارن
مردنیهای��ی مثل تو رانندگ��ی کنن» یا
«بکش کنار دیگه پیری»؟
خوب ،یک لحظه روی این تأمل کنید:
اگر آنقدر خوشش��انس باش��ید که خشم
راه ش��ما را نکشد ،یک روز شما هم به سن
همان پیرمرد میرسید .درست است؛ شما
هم مثل او در صندلی ماش��ین فرو خواهید
رفت ،موهایتان سفید میشود و به سختی از
باالی فرمان دیده خواهید شد و چشمانتان
را مستقیم به جلو خواهید دوخت در جایی
که حداکثر سرعت  110کیلومتر در ساعت
اس��ت ،با  70کیلومتر سرعت خواهید راند.
سعی کنید خود را مثل راننده دیگر ببینید.
خودتان را جای او بگذارید.

15

وضع نامطلوبی قرار میگیرید ،هیچ حسی نداشته باشید .مسئله
این نیس��ت که عصبانی میش��وید؛ مسئله این است که خیلی
عصبانی میش��وید و احس��اس غضب میکنید .چرا نباید فقط
احس��اس رنجش یا حتی خشم معتدل به شما دست بدهد؟ به
این صورت ،حتی اگر خوشحال هم نباشید ،باز میتوانید رفتار
خودتان را کنترل کنید .سرانجام هیچکس هم به خاطر «خشم
راه» بازداشت نخواهد شد و احتماالً به زندان هم نخواهد رفت.
برگرفته از کتاب مدیریت خشم
نویسنده:ویلیام دویل جنتری
مترجم:سعید گرامی و عزیزاهلل سمیعی

مراس��م بدرف��ه اولین گ��روه از عزیزان
بازنشسته به مش��هد در اول اسفند 1393
رق��م خ��ورد .ضم��ن ع��رض ادب در م��اه
جمادی ب��ه اماالئمه حض��رت فاطمه زهرا
(س) .خداوند س��بحان را ش��اکریم که این
توفیق نصیب معاون��ت فرهنگی -اجتماعی
و هم��کاران عزی��ز در ح��وزه ادارهکل امور
فرهنگی بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران
ش��د که در دوره حضور آن��ان ،امام رضا(ع)
اذن پابوسی بدهد.
به مصداق آیه «لئن شکرتم الزیدنکم»
در کن��ار هم��کاران معاون��ت ،از عزی��زان
ادارهکل تأمیناجتماع��ی خراس��انرضوی
که بار اصلی مس��ئولیت اجرایی را بردوش
داش��ته و در کن��ان آن��ان ادارهکل خدمات
عموم��ی و رفاه س��ازمان و معاونت اداری و
مالی کمال امتنان تقدیر و تشکر را دارم.
همچنی��ن از مس��اعدت مدی��ر درمان
استان خراسانرضوی که همراهی و همدلی
کردند ،سپاسگزارم.
چه خوب ش��د که کمتر خبری از آنان
و همچنین از این معاونت حتی در س��ایت
س��ازمان و دیگر منابع خبری درج نش��د یا
الاقل نگارنده از آن بیخبر اس��ت .این هم
لطف خداست که بینش��ان کار شود .لکن
حس��ب وظیفه و دس��تور خداوند تقدیر از
کار خوب و خالصانه که تحقق منویات امام
راحل عظیمالش��أن و رهب��ر معظم انقالب
در اجرای عدالت اجتماعی و رس��یدگی به
محرومان بوده است ،وظیفه هر فردی است.
به هر ح��ال ،از مدیرعام��ل محترم که
مبتکر و پش��تیبان این ط��رح بودند ،جای
س��پاس فراوان دارد .امید است چند صباح
فرص��ت خدمتگزاری موجب تحول بیش��تر
در حوزهه��ای فرهنگی ،اجتماعی ،ارزش��ی
و در نهای��ت ایجاد امنیت اجتماعی در بین
ذینفعان و ولی نعمتان سازمانشود.
از حمایتها و س��خنان دلنش��ین وزیر
محترم تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی هم در
مراس��م بدرقه بازنشستگان باید یاد کرد که
لطاف��ت مجلس را رقم زدند .باش��د که این
همه ذخیره آخرت قرار گیرد.
درود همراه با تش��کر م��ا در پایان نثار
همکاران��ی که تالش کردند و ن��ام نبردند؛
همچون عزی��زان روابطعمومی س��ازمان و
این نش��ریه ارزشمند که این س��طور را به
استحضار ش��رکای اجتماعی و خوانندگان
میرسانند .سپاس خالصانه بر همه آنان باد.
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ام�ام علی :کس��ی که در امور مهم با خردمندان مش��ورت کند ،ش��ریک عقل آنها
میشود.

قاب آخر

عکس :رضاحسینی

چو بشنوی س��خن اهل دل مگو که خطاست
س��رم ب��ه دنی��ا و عقب��ی ف��رو نمیآی��د

سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست
تب��ارکا ...از ای��ن فتنهها که در سرماس��ت

برفراز فرهنگ
و تمدن ایران

جبران

گردآوری و تدوین آرش امجدی

سیدمجتبی نکویی (شعبه اردستان)

روابط عمومی شرکت ایران سازه

شوق دیدار کاروان اعزامی بازنشستگان و مستمری بگیران به مشهد مقدس
دانستنیهای آی تی

اولین هتل جهان
که توسط رباتها اداره میشود
هتلی در شهر ناکازاکی ژاپن به استقبال آینده رفته
و تقریبا به طور کام��ل از رباتها برای اداره امور و
مدیریت مسافران خود استفاده میکند.
ای��ن هتل که  Henn-naنام دارد ،قرار اس��ت از
ماه جوالی فعالیت خ��ود را آغاز کند .هتل مذکور
که  72اتاق دارد ،توس��ط  10ربات شبیه به انسان
اداره میشود که توانایی خوشامدگویی به مهمانان،
حم��ل بار و اثاثیه آنها ،تمیز کردن اتاقها و کنترل
شرایط را دارند.
رباتهای این هتل س��اخت ش��رکت Kokoro
هستند که پیش از آن هم رباتهایی با ظاهر شبیه
به انس��ان و دارای توان درک عواطف و احساسات
انسانی را برای اولین بار در سال  2003تولید کرده
بود .این رباتها ش��بیه زنان جوان ژاپنی هستند و
حتی میتوانند تنفس و پلک زدن انس��ان را تقلید
کنند.
رباتهای مذکور به زبانهای ژاپنی ،چینی ،کرهای

و انگلیس��ی صحبت میکنند و قادر به برقراری تماس
چش��میو درک زبان ب��دن و حتی تن ص��دای افراد
هستند.
البت��ه در این هتل برای موارد اضط��راری و به منظور
احتیاط بیش��تر ،تع��دادی کارمند انس��ان هم در نظر
گرفته ش��ده اس��ت ،اما قرار اس��ت  90درصد امور آن
توسط رباتها انجام شود.
اتاقهای این هتل نیز بس��یار پیشرفته است و ورود به
آنها به جای کارتهای هوش��مند با استفاده از نرمافزار
پیش��رفتهای انج��ام میگی��رد که مش��خصات چهره
مس��افران را به خاطر میسپارد .تنظیم حرارت اتاق با
استفاده از دس��تگاه تابش خاصی صورت میگیرد که
ی بردن به دمای بدن و تظیم حرارت اتاق بر
ق��ادر به پ 
همان اساس است.
ب��رای برق��راری ارتباط با بخش پذی��رش هم به جای
تلفن از تبلت اس��تفاده میش��ود .حداقل هزینه اقامت
در اتاقهای این هتل  60دالر به ازای یک شب است.

حافظ

یکی از مراکز علمی و بسیار مهم دور ه اسالمی ،نظامیهها بودند .در
نیم ه دوم س��د ه پنجم هجری ،خواجه نظا ُمالملک ـ وزیر سلجوقیان ـ
با س��اخت مدارسی به نام نظامیه ،در بغداد و نیشابور و شهرهای دیگر
بنای این نظامیهها را پدید آورد.
نظامیه نیش��ابور ،به سبب ش��مار مدرسان و فقهای مشهوری که در
آن به تدریس مشغول بودند ،پس از نظامی ه بغداد ،در جایگاه دوم قرار
داشت .نظامی ه اصفهان و بلخ هم استادان ناموری داشت.
یکی از مراکز آموزش��ی بسیار فراگیر در اوایل دور ه اسالمی ،مسجد
ب��ود .مس��جد در سراس��ر قلمرو اس�لامی وجود داش��ت و همانگونه
ک��ه نخس��تین مرکز اجتماعات دین��ی بود ،مرکز تعلی��م و تعلم برای
مس��لمانان نیز به ش��مار میآمد .مس��اجد معروف در شهرهای مهم
اس�لامی فراوان بودند .بعضی
از این مس��اجد عبارت بودند
ب اصفه��ان،
جامعالخصی�� 
از:
ُ
در روزگاران گذش��ته ،تعلیم و
ع کبی ر قیروان در تونس،
جام 
تربیت ،گاه ب��ا تنبیهبدنی همراه
ع زیتونه در
ع بصره و جام 
جام 
میش��د و ای��ن ام��ر در همه جا
تونس.
ش��یوهای معم��ول ب��ود .گفتهاند
یکی از مراکز مهم علمی در
معلم��ی ک��ه امیر نصرب��ن احمد
قرن هفتم هجری ،رصدخانه
س��امانی را در خردس��الی تعلیم
بود.
میداد ،او را چوب بس��یار میزد.
در قلم��رو جه��ان اس�لام،
امیر چون به ش��اهی رس��ید ،در
رصدخانههای متعدد و بزرگی
اندیش ه انتقام بود ،تا اینکه روزی
ساخته شد که در نوع خود از
او را احضار ک��رد و چوب درخت
اهمیت بسیار زیادی برخوردار
ب ِه را به او نش��ان داد و پرسید :در
بودن��د .در ای��ن رصدخانهها،
این ،چه میگویی؟ معلم ،میو ه به
پیش��رفتهترین پژوهشهای
از آس��تین بیرون کشید و گفت:
ریاض��ی و نجوم��ی ص��ورت
زندگانی امیر دراز ب��اد .این میوه
میگرفت.
به این لطیفی ،از آن زاده اس��ت.
بس��یاری از یافتههای علمی
امیر از پاسخ او شادمان شد و از او
دانشمندان اس�لامی در این
درگذشت و به او نیکی کرد.
رصدخانهها تا سدهها بعد در
اروپا بررسی و تحلیل میشد.
از جمل�� ه ای��ن رصدخانهه��ا
رصدخان ه مراغه و سمرقند بود که توسط ایرانیان راهاندازی شد.
در دور ه اسالمی ،بیمارس��تانهای جهان اسالم ،مارستان نیز خوانده
میش��دند .این بیمارس��تانها ،افزون بر درمان بیماران ،مراکز تحقیق و
مطالع ه پزشکان هم به شمار میآمدند و کتابخانههای تخصصی داشتند.
بعضی از بیمارس��تانهای مهم جهان اس�لام ،در دور ه اس�لامی عبارت
بودند از :مارس��تان فس��طاط در مصر ،مارس��تانالکبیر منصوری قاهره،
مارستان نوری قاهره و بیمارستان ری.
ریاضیدانان اسالمی در شاخههای گوناگون ریاضیات دستاوردهای
مهمی داش��تهاند که به نام خود آنان در جهان ریاضی به ثبت رسیده
اس��ت .از جمله :اصالح دستگاه عددنویس��ی هندی با تکمیل حساب
دس��تگاه اعش��اری ،به وجود آوردن مفاهیم جدید در نظریه اعداد ،به
وج��ود آوردن علم جبر ،کش��فیات مهم و جدی��د در دانش مثلّثات و
ابداع روشهای گوناگون برای یافتن پاسخهای عددی معادالت درجه
دو و سه.
مس��لمانان همچنی��ن از طریق کتاب ریاضی��دان ایرانی ـ محمدبن
لجمع َو اَلتفریق بالحس��اب الهند ،با شیوهی
موس��ی خوارزمی  -با نام ا َ َ
عددنویسی هندی آش��نا شدند .این کتاب خوارزمی ،کهنترین کتابی
است که دربار ه علم حساب در جهان اسالم نوشته شده است.
در دان��ش ریاض��ی ،طبقهبندی معادالت جبری ،ب��ه ویژه معادالت
درج ه اول و دوم و سوم ،یکی از مهمترین گامهای دانشمندان اسالمی
برای منظم کردن علم جبر بوده است.

طنزستان

زیرنظر سیامک ظریفی

با آنکه خطا نکردهایم اما باز
با صد روش و راه پی جبرانیم
گر دیر شود موعد جبران ،همه ما
پیوسته کشیم آه ،پی جبرانیم
حالی که غنیمت است و فرصت کوتاه
در فرصت کوتاه ،پی جبرانیم
ما وقت نمیدهیم هرگز از دست
از اول هر ماه ،پی جبرانیم
جبران عملکرد ،همان بهرهوریست
زین روست که ناگاه ،پی جبرانیم
توضی��ح :این ش��عر قب��ل از دریافت مبلغ
«جب��ران عملکرد به��رهوری مرحله nام»
سروده شده است.
***
وقتی که رسید دست تو بهرهوری
از مبلغ آن نشی یه وقتی یهوری!

حکایت

تفاوت سیب
و توت فرنگی
معلمی به یک پسر هفت ساله ریاضی درس
میداد .یک روز که پسر پیش معلم آمده بود،
معلم میخواست شمارش و جمع را به پسرک
آموزش دهد .معلم از پس��ر پرسید« :اگر من
یک سیب ،با یک س��یب دیگه و یک سیب
دیگه به تو بدهم ،چند تا سیب داری؟»
پس��رک کمی فکر کرد و با اطمینان گفت:
«چهار!»
معلم با ناامیدی با خود فکر کرد« :شاید بچه
درست گوش نکرده باشد».
او به پسر گفت« :پسرم ،با دقت گوش کن .اگر
من یک سیب با یک سیب دیگه و دوباره یک
سیب دیگه به تو بدم ،تو چند تا سیب داری؟»
ی��أس بر صورت معلم باقی ماند .او به خاطر
آورد که پس��رک توت فرنگی خیلی دوست
دارد .ب��ا خودش فکر کرد ،ش��اید او س��یب
دوس��ت ندارد و این باعث میشود نتواند در
شمارش تمرکز کند .معلم با این فکر ،مشتاق
و هیجانزده از پس��ر پرسید« :اگر من یک
ت��وت فرنگی و یک توت فرنگی دیگه و یک
ت��وت فرنگی دیگه به تو ب��دم ،چند تا توت
فرنگی داری؟»
پسر که خوشحالی را بر صورت معلم میدید
و دوست داش��ت این خوشحالی ادامه یابد،
دوباره با انگشتانش حساب کرد و با لبخندی
از روی شک و تردید گفت« :سه؟»
معلم لبخند پیروزمندانهای بر چهره داشت.
او موفق ش��ده بود .اما برای اطمینان ،دوباره
پرسید« :حاال اگه من یک سیب و یک سیب
دیگه و یک س��یب دیگه به ت��و بدم ،چند تا
سیب داری؟»
پسر بدون مکث جواب داد« :چهار!»
معل��م مات و مبهوت مانده بود .با عصبانیت
پرسید« :چرا چهار سیب؟»
پس��ر با صدایی ضعیف و مردد گفت« :آخه
من یک سیب هم تو کیفم دارم».

