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مدیرکل امور فنی مستمریها در گفتوگو با تامین:

اخبار کوتاه

سامانهمتمرکزمستمریها
بزرگترینطرحمکانیزهتامیناجتماعیاست
به گفته مهندس سید محمدعلی جنانی ،مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان
تامیناجتماعی« ،در حال حاضر بیش از  3میلیون و  650هزار نفر در قالب بیش از 2
میلیون و 870هزار پرونده ماهانه از سازمان تامیناجتماعی مستمری دریافت میکنند.
هزینههای بلندمدت تامیناجتماعی بیش از  62درصد کل هزینههای سازمان و
میانگین مستمری پرداختی ماهانه به هر پرونده بالغ بر  21میلیون ریال است و هزینه
تعهدات بلندمدت در سال جاری ماهانه بالغ بر  60هزار میلیارد ریال برآورد میشود» .با
این وضعیت بدیهی است که ادارهکل امور فنی مستمریهای سازمان هر روز و به طور
طبیعی همیشه در پی اصالح روند مدیریتی باشد که بیش از 62درصد کل هزینههای
سازمان صرف آن میشود .از این رو ،با مهندس جنانی در خصوص ایجاد و پایلوت طرح
«پورتال»و«سامانه»پرداختمتمرکزمستمریکهدرحالتعمیمبهسراسرکشوراست،
گفتوگویی کردهایم که در ادامه میخوانید.

تامین :چه شــد که ســازمان به فکــر راهاندازی ســامانه متمرکز
مستمری افتاد؟
 تا قبل از سال  95احکام برقراری مستمری و لیستهای پرداخت مستمری ازطریقسیستمسبادرهرشعبهبهصورتجزیرهایوغیرمتمرکزتهیهوآنلیستها
از طرف همان شعبه و بدون نظارت اداراتکل استانها و ستاد مرکز به بانکهای
عاملجهتپرداختارسالمیشد.کلاینفرایند،ازبرقراریمستمریتاپرداخت،
میتوانست توسط یک شخص انجام شود .با توجه به معایبی نظیر عدم نظارت
سیستمیبرنحوهبرقراریوپرداختمستمریبهعلتعدمتمرکزاطالعات،عدم
وحدترویه در فرایند صدور احکام و همچنین پرداخت مستمری و عدم مدیریت
صحیح مصارف یا رسوب نقدینگی در شعب و ...در سیستم سبا ،استراتژی سامانه
متمرکزمستمریهاطراحیوتدوینگردید.
تامین :این سامانه شامل چه اجزا و چه ویژگیهایی است؟
 با وجود همه نارساییها و مشکالتی که ابتدا وجود داشت ،برنامهای شامل دو فازطراحی شد .فاز اول شامل ایجاد و پایلوت «پورتال» پرداخت متمرکز مستمری در سال
 94وتعمیمکشوریاینپورتالدراردیبهشت 95بود.فازدومنیزاجرای«سامانه»متمرکز
مستمریها بود که آنهم در سال گذشته آغاز شد .در فاز اول پورتال متمرکز پرداخت
مستمری ،اطالعات را از پایگاه اطالعات سبای شعبه بازخوانی کرده و پس از اعمال
کنترلهای الزم از قبیل مبالغ خارج از عرف ،تکراریها و ...لیست پرداخت مستمری به
صورتکشوریتهیهوبهشعبارسالمیکند.نهایتاپسازاخذتاییداتشعب،اداراتکل
استانهاوستادمرکزی،لیستهایایجادشدهجهتپرداختبهادارهکلامورمالیارسال
میشود.ازمهمترینمزایایپورتالمتمرکزپرداختمستمریمیتوانبهسرعتعملکرد
متوسطدرپرداختمستمریها،پرداختکلیهمستمریهادرروزهایتعیینشده،امکان
رصدمیزانوتعدادمستمریهایپرداختیشعبواداراتکلدرستادمرکزوعدمرسوب
نقدینگی در شعب اشاره کرد.
تامین :کار پورتال را ابتدا از کجا و چگونه آغاز کردید؟
پسازاستقرارپورتالپرداختمتمرکزمستمریها،ادارهکلامورفنیمستمریهاجهتنظارتوکنترلپرداختهاطرحیبهنام«تورایمنیپرداخت»کهبهاختصار«تاپ»نامیده
میشود را طراحی و پایهریزی کرد .اقدامات طرح تاپ شامل استخراج ،کنترل و نظارت
بر اسناد معوقه صادره در خصوص پروندههای دارای سند معوقه بیش از یکبار طی
یک سال ،اسناد معوقه با آیتمهای غیرمشمول یا بیش از مبلغ مجاز در حکم مستمری،
پروندههای مستمری اشخاص فوتشده که همچنان در پایگاه اطالعات احکام فعال
هستند ،روند فعالسازی پروندههای مختومه ،مستمریبگیران محق دریافت یک

پزشک نمونه استان کرمان:

مشکالت شخصی را وارد
حوزه درمان نمیکنم

مستمری که دو پرونده فعال دارند و وضعیت اشتغال مستمریبگیران و افراد تبعی آنان
است .همچنین در این طرح ،فهرستی از پروندههایی که احتمال سوءاستفاده مالی در
آنها از طریق صدور سند معوقه بیش از یکبار در سال وجود داشت با همکاری شرکت
مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین تهیه و به اداراتکل استانها جهت نظارت
مستقیم رییس اداره یا رییس و کارشناس ارشد مستمریهای استان ارسال میشد.
تامیــن :از اجــرای طرح «تور ایمنــی پرداخت» چــه نتایجی به
دست آمد؟
 از نتایج به دست آمده در اجرای طرح تاپ ،الزامات مواردی مانند حفظ رمز عبور کلیهکاربران و جلوگیری از در اختیار گذاشتن آن و تعویض رمز عبور در دورههای کوتاهمدت،
دقت مضاعف هنگام صدور اسناد معوقه مستمری و تطابق پرداختهای مستمری در
دو سیستم سبا و پورتال متمرکز ،دقت الزم در زمان صدور احکام تغییرات مستمری
بازماندگان از حیث صحت اطالعات پایگاهمستمری ،نظارت بر لیست تغییرات دورهای
ماهانه مستمری و کنترل وضعیت آخرین پرداختهای مستمری در منوی پایگاه
اطالعاتمستمریاست.

تامین :آیا پورتال پرداخت متمرکز مســتمری در اجرا هیچ مشکل
یا خطایی نداشت؟
درابتدابرخیمشکالتمشاهدهشدکهبهخاطرهمینمسائل،ضرورتایجادسامانهمتمرکز مستمریها بیش از پیش احساس گردید و ما همت خود را بر آن متمرکز کردیم.
یعنی با توجه به اشکاالت موجود در پورتال متمرکز مستمریها ،نبود اطالعات مربوط
بهاحکاممستمریدرپورتالوهمچنینعدمامکاننظارتکافیبرفرایندهایمکانیزه
واحد مستمریهای شعب ،سیستم متمرکز مستمریها با هدف تمرکز کلیه اطالعات
مربوطبهاحکامبرقراریواقالمپرداختیدریکسیستمجامعویکپارچهطراحیگردید.
مراحلاجرایسامانهمتمرکزمستمریهاشاملتهیهگزارششناخت،برگزاریجلسهبا
واحدهایمرتبط،درخواستوپیگیریطراحیوساختنرمافزارمربوطهوتستوانتشار
نرمافزاربود.ساختبرنامهسامانهمتمرکزمستمریهاازپایانسال 95آغازوپسازحدود
 2سال در دی ماه سال گذشته این سامانه در شعبه  29تهران رونمایی گردید .بعد از آن
به ترتیب در شعب  19تهران ،شمیران و  21تهران این سامانه پایلوت شد و هماکنون
در شعب 16،9،4و 20منتشر شده و در حال توسعه و تعمیم آن به کل کشور هستیم.
تامین :طرح «ســامانه» متمرکز مســتمریها چه مشخصاتی
دارد؟
از ویژگیهای عمده این طرح میتوان به این نکته اشاره کرد که این بزرگترین طرح
مکانیزه سازمان تامیناجتماعی در سطح کشور با دامنه شمول کل اطالعات مربوط به
احکامبرقراریمستمریهاواقالمپرداختیبهصورتمتمرکزاستکهحاصلحدود20
هزار نفر  -ساعت کار کارشناسی و ساخت برنامه است .مدت اجرای طرح نیز حدود دو
سالونیم ،از اواخر سال 1395تاکنون بوده است .هدف اصلی طرح ،مدیریت مصارف
ازطریقفراهمکردنبسترارائهخدماتغیرحضوریبهمستمریبگیران،یکسانسازی
رویهها و فرایندها ،کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی و ایجاد پایگاه اطالعات
متمرکز از احکام مستمری است .ارتباطات بر خط سامانه متمرکز مستمری به منظور
جلوگیریازخطاهایناشیازثبتدادههایاولیه،جلوگیریازتخلفاتاحتمالیوکنترل
شمارهحسابمستمریبگیرانازسایراهدافطرحاست.اینسامانههمچنینباسامانه
کمیسیون پزشکی ،سامانه متمرکز نامنویسی ،وبسرویسهای سازمان ثبت احوال،
وبسرویسهای سایر دستگاههای مرتبط و وب سرویس بانکهای دارای تفاهمنامه
با سازمان تعامل خواهد داشت.
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دکتـ ر هـادی دلکـش ،متخصـص داخلـی که
در بیمارسـتان پیامبـر اعظـم (ص) کرمـان
مشـغول ارائـه خدمـت به بیمهشـدگان اسـت،
در خصـوص علـل انتخاب شـدنش بـه عنوان
پزشـک نمونـه اسـتان کرمـان گفـت :بـه نظر
میرسـد علـت ایـن انتخـاب ،اهتمـام مـن در
جهـت افزایـش رضایـت بیمـاران بـه شـکل
احتـرام ،مـدارا ،صبـوری ،خوشـرویی و تالش
در جهـت کاهـش ارجاعات و درخواسـتهای
پاراکلینیکـی بیمـورد و حداقـل اسـتفاده از
اقدامـات تشـخیصی پاراکلینیـک در بیمـاران
و اتـکا بـه یافتههـای بالینـی بـوده اسـت.
وی ویژگیهـای یـک پزشـک نمونـه را تالش
در جهت عدم اسـتفاده بیمورد از درمانهای
دارویـی ،کاهـش حداکثـری هزینههـای
بیمـورد بـرای سـازمان و همچنیـن تلاش
در جهـت حفـظ ارتبـاط مناسـب بـا همـکاران
پزشـک و سیسـتم پرسـتاری بیمارسـتان و
همینطـور پرسـنل اداری سـازمان ذکر کرد و
افـزود :به نظر من ،عدم فعالیت و اشـتغال در
سـایر مراکـز درمانـی خارج سـازمانی و حضور
کامل در سیسـتم درمانی سـازمان در شـیفت
اداری بـا حداکثـر حضور فیزیکـی و همچنین
بهروز نگهداشـتن خـود از نظر علمـی و عملی
بایـد از دیگـر معیارهای یک پزشـک نمونه در
مقایسـه با سـایر پزشـکان باشـد.
ایـن متخصـص داخلـی تصریـح کـرد:
مـن معتقـدم نـگاه بـه بیمـار بایـد از منظـر
کمکرسـانی و خدمـت ،کاهـش درد بیمـار،
بدون داشـتن توقع و ایجـاد رضایت حداکثری
در بیمـار باشـد.
وی در خصوص زندگی شـخصی و خصوصی
خـود نیز گفت :با گذشـت بیـن وظایف متعدد
از جملـه وظایـف خانوادگـی و کاری تعـادل
برقـرار میشـود و بیـن وظایـف خانـواده و کار
تفکیـک بهوجـود میآیـد .همیشـه ورزش و
نقاشـی از سـرگرمیهای مـورد عالقـه مـن
اسـت و بـه طـور نسـبی عالقـه بـه مطالعـه در
خانواده مـا وجود دارد .اکنون یکی از فرزندانم
نیز در کسـوت شـریف پزشک مشغول خدمت
بـه مردم اسـت.
بـه گفتـه دکتـر دلکـش ،مهمتریـن چالـش
پزشـک بـودن ایـن اسـت کـه یـک پزشـک،
بهرغـم داشـتن مشـکالت شـخصی و متعـدد
بایـد در زمـان مواجـه بـا بیمـار ،با خوشـرویی،
صبـوری و گذشـت بـه او توجـه و کمـک کند.
ایـن متخصـص داخلـی فعـال در بیمارسـتان
پیامبـر اعظـم (ص) کرمـان در پایـان ابـراز
امیـدواری کـرد بـا افزایـش اسـتفاده از طـرح
الکترونیـک نویـن خدمـات ،در رونـد ارائـه
خدمت و کاهش هزینه و زمان خدمترسـانی
تسـریع بـه وجـود آیـد.

