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گفتوگو
ســال بیستویکم

مدیرکل غرب تهران
در جشنواره شهید رجایی
مدیر نمونه شناخته شد

 CRMاصفهان راهاندازی شد

در راستای ارائه خدمات نوین سازمان و گام جدید
و رو به جلو در فرایند خدمترسانی به مخاطبان
ســازمان ادارهکل اصفهــان اقدام به اســتقرار
سامانه مدیریت ارتباط الکترونیک با شهروندان
با نام اختصــاری ( )E-CRMو با هدف تعامل
الکترونیک با شرکای سازمانی خود کرده است.
معاون بیمــهای ادارهکل اســتان در خصوص
راهاندازی و استقرار این سامانه گفت :اولین بستر
نرمافزاری این سامانه تحت عنوان نظرسنجی از
مراجعان در ادارهکل و شعب تابعه راهاندازی شده
است.عبدالرسول آقاهادی به نصب قاب مربوطه
که در روی میز همکاران قرار گرفته اشاره کرد و
افزود :در این قاب ،مشخصات همکار با کدهای
شناســایی شده درج شــده که مراجعهکنندگان
بــا اختصاص کــد مربوطه شــامل کلمه عالی،
بســیارخوب ،خوب و ضعیف میتوانند نظر خود
را راجــع به همکار به صورت مســتقیم از طریق
پیامک ارسال کنند.
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مدیرکلآذربایجانشرقیدرگفتوگوباتامین:

خوشبختانه
توانستهایم از
تعطیلیبسیاریاز
کارگاههاممانعت
به عمل آوریم؛
هرچند بسیاری از
آنها مجبور شدهاند
با تعداد کمتری
نیروی انسانی به
فعالیت خود ادامه
دهند
وجود مشاغل
سخت و زیانآور
که تعداد آن در
استانهایصنعتی
زیاد است ،یکی از
معضالتبهشمار
میرود که بارمالی
زیادی بر سازمان
تحمیل کرده است

شــرایط ســازمان تامیناجتماعــی متاثــر از
وضعیــت اقتصادی کشــور اســت؛ از اینرو با
توجــه به شــرایط موجود ،وصولی حــق بیمه و
مدیریت شــعب ،تالش مضاعــف همکاران را
میطلبد .از این شــماره هر هفته به سراغ یکی
از اداراتکل استانی میرویم تا از مشکالت آنها
اطالع یابیم .در این شــماره به ادارهکل استان
آذربایجانشــرقی ،یکی از استانهای صنعتی
کشور رفتیم.
ادارهکل اســتان آذربایجانشــرقی با  28شعبه
اصلی 9 ،شعبه اقماری و  13کارگزاری به بیش
از  685هزار بیمهشده اصلی که  390هزار آنها
بیمهشــدگان اجباری هســتند ،خدمترسانی
میکند .تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران
این اســتان  182هزار نفر اســت کــه به گفته
مدیرکل اســتان نسبت پشتیبانی به مرز هشدار
رسیده است.
وضعیــت نامســاعد اقتصادی کشــور در روند
کارگاههــای صنعتی مشــکالتی را ایجاد کرده
و تعــدادی از کارگاهها در وصول حق بیمه خود
با مشکل مواجه شــدهاند اما با این حال ،جعفر
سمســاری میگوید :اســتان آذربایجان غربی
یکی از اســتانهای صنعتی کشــور است و 48
هزار کارگاه فعال و نیمهفعال تحت پوشش این
ادارهکل قرار دارد .مسئوالن استانی و همچنین
سازمان حداکثر تالش خود را به کار بستهاند تا با
واگذاری تسهیالت به کارگاهها از توقف فعالیت
آنها جلوگیری کنند .خوشــبختانه توانستهایم از
تعطیلی بســیاری از کارگاههــا ممانعت به عمل
آوریم؛ هرچند بســیاری از آنها مجبور شــدهاند

واکاوی مشکالت مراکز درمانی(این شماره استان مرکزی)

برای جذب متخصص دستوپنجه نرم میکنیم!
اســتان مرکزی با سه بیمارستان شازند ،شهید دکتر چمران
ساوه و امام خمینی(ره) اراک که در مجموع  320تخت فعال
دارند و یک پلیکلینیک و شــش درمانگاه به بیمهشــدگان
استان خدمات درمانی ارائه میدهد.
در شهر اراک عالوه بر بیمارستان ،پلیکلینیک شبانهروزی
ابنسینا ،درمانگاه قدس و شماره  3نیز واقع شده و در هر یک
از شهرستانهای دلیجان ،ساوه ،تفرش و خمین درمانگاه
روزانه در حال فعالیت است .همچنین درمانگاه زرندیه نیز در
حال احداث اســت .معاون درمان ادارهکل تامیناجتماعی
استان مرکزی معتقد است؛ درمانگاههای استان پاسخگوی
نیازهای تخصصی بیماران نیست .در ادامه گفتوگوی ما را
با وی میخوانید.
ســید عزیزالله دبیر معاون درمــان مدیریت درمان مرکزی
میگوید :پلیکلینیک شبانهروزی ابنسینا در ساختمانی با

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

در نسبت پشتیبانی ب ه مرز هشدار رسیدهایم

خبر

ناهید حیدری ،مدیرکل تامیناجتماعی غرب تهران در
تویکمین جشنواره شهید رجایی به عنوان «مدیر
بیس 
نمونه ،برگزیده» استان تهران انتخاب شد.
مراســم معرفــی ادارات برتر و مدیران نمونه اســتان
تهــران روز چهارشــنبه با حضــور انصــاری معاون
ریاستجمهوری در ســازمان اداری و استخدامی و
سازمان برنامه و بودجه کشور مهندس ترکی معاون
رییسجمهور و مدیریت برنامهریزی اســتان تهران،
دکتر انوشیروان محسنی پندپی استاندار استان تهران
و جمعی از مســئوالن کشوری و مدیران  65دستگاه
تویکمین جشنواره شهید رجایی در
راه یافته به بیس 
سالن اجتماعات استانداری استان تهران برگزار شد
و ادارات و مدیران برتر سال  97 - 98معرفی شدند.
تویکمین
در این مراسم از سوی کمیته برگزاری بیس 
جشنواره شهید رجایی مدیرکل تامیناجتماعی غرب
تهران با رعایت و اجرای شاخصهای چون (افزایش
اعتماد عمومی با ارتقای فرهنگ سازمانی ،شفافیت،
سالمت اداری و توسعه دولت الکترونیک ،به عنوان
مدیر نمونه برگزیده استان تهران انتخاب و با اهدای
لوح ســپاس ازتالش وی ،کارکنان ادارهکل غرب و
شعب تابعه تقدیر به عمل آمد.
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قدمت بیش از  50ســال و در مرکز شهر واقع شده و قدیمی
بودن آن یکی از مشکالت این مرکز درمانی به شمار میرود.
این پلیکلینیک در ســال  1367از وزارت بهداری سابق به
سازمان تامیناجتماعی منتقل شــد که با توجه به افزایش
تعداد بیمهشدگان توسعه فضای فیزیکی آن ضروری است.
درمانگاه روزانه شهرک قدس اراک در ساختمانی قدیمی واقع
شده اما از نظر فیزیکی با تعداد مراجعان تناسب دارد .این مرکز
از کمبود پزشک متخصص رنج میبرد.
وی ادامه میدهد :درمانگاه شماره ( )3اراک بیشترین تعداد
مراجعهکننده را دارد و خوشــبختانه از نظر نیروی انسانی و
تخصصی مشکل خاصی در این مرکز وجود ندارد.
دبیر میافزاید :بیمارستان امام خمینی(ره) اراک دارای رتبه
عالی کشوری در زمینه اعتباربخشی است و از نظر تجهیزات
پزشکی بخصوص در بخش تصویربرداری یکی از کاملترین

با تعداد کمتری نیروی انســانی به فعالیت خود
ادامه دهند.
وی مجموع بدهی معوق کارگاهی در استان را
 850میلیارد تومان بیان میکند.
سمســاری میافزایــد :عــاوه بر مشــکالت
وصولی ،وجود مشــاغل ســخت و زیانآور که
تعداد آن در استانهای صنعتی زیاد است ،یکی
از معضالت به شمار میرود که بار مالی زیادی
بر ســازمان تحمیل کرده اســت .همچنین در
حال حاضر  25هزار بازنشســته مشاغل سخت
و زیانآور در استان وجود دارد.
وی در ادامه میگوید :آمار بیمه بیکاری در سال
جاری نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی
نداشته است .همچنین در حال حاضر  12هزار
و  300نفر در ســطح اســتان از بیمــه بیکاری
استفاده میکنند .وی یکی از مشکالت موجود
در سطح استان را بازنشسته شدن تعداد زیادی
از همکاران با تجربه طی سال  98و  99عنوان
میکند و در این بــاره میگوید :حدود  130نفر
از همکاران پرتالش و باتجربه طی این سالها
بازنشسته خواهند شد که خالء آنها مشکل بسیار
بزرگی در شعب ایجاد خواهد کرد.
وی معتقــد اســت؛ نهتنهــا بخشــودگی جرایم
کارفرمایان خوشحساب در استان با استقبال
خوبــی مواجه نشــده بلکه باعــث بیانگیزگی
کارگاههای خوشحســاب نیز شــده است و در
این باره اضافه میکند :در ســالهای گذشــته
بخشــودگی جرایم هرچند ســال یکبار برقرار
میشــد اما در حال حاضر کارفرمایان میتوانند
هر سال از این تسهیالت استفاده کنند؛ از اینرو

بخشهــا در مراکــز درمانی منطقه محســوب میشــود.
خوشــبختانه بخش رادیولوژی مانند ســایر مراکز درمانی با
کمبود متخصص مواجه نیست زیرا یکی از همکاران پزشک
عمومی ،تخصص خود را در این زمینه دریافت کرده و در حال
حاضر به عنوان متخصص رادیولوژی فعالیت دارد.
وی میگوید :در بیمارســتان شــهید چمران ساوه از لحاظ
تجهیزاتی مشکلی وجود ندارد اما بیشترین مشکل در بخش
رادیولوژی و نبود متخصص تماموقت اســت .بیمارســتان
شــازند تنها بیمارستانی اســت که در طرح تحول سالمت
شــرکت کرده لذا امکان اســتفاده از نیروهای ضریب (کا)
دانشــگاهی وجود دارد و از این محــل تعدادی متخصص
جذب این مرکز شدهاند.
معاون درمان استان مرکزی معتقد است؛ جذب متخصص
در مناطق محرو م مشکلتر است به طوریکه درمانگاههای
دلیجان ،تفرش ،خمین با کمبود شدید پزشک متخصص
مواجه هســتند .این مراکز تنها بــرای رفع نیازهای عمومی
بیماران مورد اســتفاده قــرار میگیرند و نیازهای تخصصی
آنها را به هیچوجه پاسخگو نیستند.

دیگر انگیزهای برای پرداخت بهموقع حق بیمه
خود ندارند.
وی به مشکالت موجود در سطح شعب اشاره
میکند و میگوید :شــعبه یک تبریز با بخش
اسنادپزشــکی و شــعبه  6با بخش کمیسیون
پزشــکی در یک ســاختمان مشــترک ادغام
شــدهاند که این شــرایط نهتنهــا باعث ازدحام
و شــلوغی بیش از حد این شــعب شــده بلکه
نارضایتیهای بســیاری از سوی بیمهشدگان
و همکاران نیز به همراه داشــته اســت .حتی
میزخدمت در پارکینگ ســاختمان واقع شــده
و همــکاران در آنجا مشــغول به کار هســتند.
محمدحســن زدا در بازدید از این شعب ضمن
اظهار تاســف از این شــرایط خواستار پیگیری
رفع این مشکل شد و مقرر گردید ،مکان بهتری
برای شــعبه  6یا کمیسیون درمان تدارک شود
اما تاکنون در این مورد ترتیب اثری داده نشده
اســت .همچنین  4شعب اســتان استیجاری
هســتند و با اینکه زمین مورد نیاز برای بیشتر
توساز
آنها تامین شده اما تاکنون در زمینه ساخ 
ساختمان تدابیری اندیشیده نشده است.
سمســاری اضافــه میکنــد :بــا وجــود اینکه
واحدهــای مختلــف ،ســختی کاری متفاوتی
دارنــد ،امــا با این حــال ،از مزایای انگیزشــی
تقریبا یکســانی برخوردار هســتند .بــه عنوان
مثال واحدهای بیمهای فشــار کاری بیشتری
نســبت به واحد مالی و اداری دارند اما مزایای
انگیزشــی برابری دریافت میکنند که این امر
باعــث افزایش درخواســت انتقالــی همکاران
بخش بیمهای به این واحدها شده است .کمبود
نیروی انسانی و نبود عدالت در پرداخت مزایای
انگیزشی در روحیه همکاران و همچنین میزان
بهرهوری تاثیر بسزایی دارد.
وی نبود سرعتالعمل در پاسخگویی همکاران
شرکت خدمات ماشینی به همکاران استانی را
یکــی دیگر از معضالت در حیــن ارائه خدمات
عنــوان میکنــد و میگویــد :گاهــی اوقــات
دســتورالعملهایی به استان ارســال میشود
که نرمافــزار آن بعد از چند ماه ارائه میشــود.
همچنیــن در اکثــر مــوارد با قطعــی و کندی
خطــوط اینترنت مواجه هســتیم .عالوه بر آن،
نیمهحضــوری بودن برخی خدمــات نارضایتی
بیمهشده را به دنبال داشته است.

وی ادامه میدهد :سازمان به عنوان دومین تولیدکننده درمان
در کنــار تولید ،باید ملزومات و امکانات موردنیاز در حوزه نیروی
انســانی را نیز فراهم سازد تا مجبور نباشد برای جذب پزشک و
توپنجه نرم کند! هیچ
متخصص با مشــکالت متعددی دســ 
مزایای تشویقی برای پزشکان متخصص در سازمان وجود ندارد
تا انگیزه برای جذبآنها در مراکز درمانی تامیناجتماعی فراهم
شود از ســوی دیگر کمبود نقدینگی سازمان و همچنین تاخیر
در پرداختها باعث شده کمتر متخصصی تمایل به خدمت در
تامیناجتماعی داشته باشد و خدمت در بخشهای خصوصی
و علومپزشکی را ترجیح میدهند.
دبیر به عنوان راهکار میگوید  :اگر در ســازمان شــرایطی
برای تربیت نیروی متخصص فراهم میشــد یا سهمیهای
از متخصصان دانشــگاهی به ســازمان تعلــق میگرفت،
دیگر شاهد مراکز درمانی بدون متخصص نبودیم! در حال
حاضر پزشک متخصص را با زحمت فراوان جذب میکنیم
امــا پرکیسهای آنها با تاخیر پرداخت میشــود که این امر
منجر بــه کاهش تمایل آنها را برای جذب و بقایشــان در
سازمان شده است.

