مدیر درمان استان آذربایجانشرقی
خبر داد:

با حضور وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی انجام شد؛

گشایش 2بخش مراقبت از
نوزادان در بیمارستانکرج
صفحه 2
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رضایت  95/6درصدی
مراجعان به مراکز درمانی

صفحه 11

هفتهنامه

نشریه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

توگوی تامین با همکاران؛
حال و هوای آغاز سال تحصیلی در گف 

بازآمد ،بوی ماه مدرسه!

صفحه 4

با حضور مدیرعامل سازمان انجام شد؛

بازدید معاون مدیرکل
سازمان جهانی بهداشت
از بیمارستان میالد

معاون مدیرکل و نمایندگان س��ازمان جهانی بهداش��ت به منظور
تهیه برنامه اس��تراتژیک و تدوین نقشه راه ارائه خدمات بهداشتی
در ایران در راس��تای تحقق پوشش همگانی سالمت ،ضمن بازدید
از بیمارستان میالد... ،
صفحه 2

بررسی موضوع شادابی و نشاط سازمانی
در هماندیشی هفتگی سازمان

این روزها که میگذرد ،شادم

پانزدهمین نشس��ت هماندیش��ی هفتگی س��ازمان ب��ا موضوع
«شادابی و نشاط سازمانی» در سالن کنفرانس ساختمان شهید
معیری برگزار ش��د .در این جلسه دکتر عباس حاتمی مدیرکل
پشتیبانی درمانبه تعریف شادی و شادابی پرداخت ...
صفحه 8

معاون فنی و درآمد سازمان خبر داد:

نامنویسی؛
به زودی متمرکز میشود
مع��اون فنی و درآم��د س��ازمان تأمیناجتماعی از متمرکز ش��دن امور
نامنویس��ی شعب تامین اجتماعی در آیندهای نزدیک خبرداد .به گزارش
خبرنگار تأمین ،محمدحس��ن زدا با بیان این خبر اظهار داشت :این قول
را میدهیم که به زودی در تمام شعب ...
صفحه 3

گفتوگوی تأمین با متخصص قلب و عروق
به مناسبت روزجهانی قلب

قلب؛ سلطان خون در بدن

گومیر
بیماریهای قلبی -عروقی همچنان پیشتاز نخستین علت مر 
در دنیا است و براساس پیشبینیهای سازمان بهداشت جهانی ،این
بیماری تا س��ال  2020مهمترین علت مرگومیر در سراس��ر جهان
خواهد بود .وضعیت مشکالت ...
صفحه 5

گزارش خبرنگار تأمین
از دیکلینیک شهید سلیمانی در شهرری

یک شهر ،یک دیکلینیک

دیکلینیک ش��هید سلیمانی در یکی از کهنترین شهرهای ایران
و جهان یعنی شهرری که گفته میشود تاریخ این شهر به  3هزار
سال پیش از میالد برمیگردد ،واقع شده است .دیکلینیک شهید
سلیمانی هم جزو ...

به یاد دالورمردان  8سال دفاعمقدس

آنگاه که ایمان با رمز عشق
پیروزی را به ارمغان آورد

صفحه 6

استقبال از
طرح نظام ارجاع داخلي

خراس��انرضوي :روس��ا و اعضاي تش��كلهاي كارگري ،صنفي و
بازنشس��تگي اس��تان خراس��انرضوي از طرح نظام ارجاع داخلي
س��ازمان اس��تقبال كردند .دكتر حميد داس��تاني مدي��ر درمان
خراسانرضوي در نشست مشترك ...

صفحه 10

صفحه 13
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خبـر

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛

یادداشت
دفاع مقدس
نشان پایمردی ایثارگران
دکتر منصور اعتصامی

خدای تعال��ی فرم��ود :برخی
از آنه��ا [ایثارگران] به ش��رف
ش��هادت نائل آمدن��د و برخی
هم منتظر (رسیدن به این فور
عظیم) هستند.
هفت ه دفاعمق��دس یادآور
چند نکته اساس��ی برای ملت
ای��ران اس��ت .اول ،دالوری
فرزندان این آب و خاک که برای رس��یدن به رستگاری
دنیا و آخرت همه موجودیت مادی خود را فدای جانان
کردند .دوم ،خاطره حفظ وجب به وجب این سرزمین.
ب��ا توجه به تاریخ نود و چند س��ال اخیر و همچنین با
م��رور تاریخ��ی دوران صفویه ،زندی��ه و قاجاریه ،ملت
ای��ران در یک توافق نانوش��ته اجازه ندادن��د ذرهای از
فضای جغرافیایی سرزمینشان تاراج شود .این به معنای
هم��ت و غیرت ایرانی در تاریخ معاصر تلقی میش��ود.
بدون شک فرایند تمدنسازی جدید ایرانیان از همین
زمان رقم خورده اس��ت؛ تمدنی ک��ه در عین توجه به
تحوالت ش��تابان جهان ،اصالت دینی خود را همچنان
حفظ کرده اس��ت .سومین دس��تاورد دفاعمقدس ،این
نکته بس��یار مهم اس��ت که هرگاه ملت ایران اقدام به
تقویت مؤلفههای س��رمایه اجتماعی ،همچون صداقت،
تعهد ،محبت ،آگاهی و مش��ارکت کرد ،به صورت یک
شبکه اجتماعی قدرتمند زمینه رسیدن به مراحل نو و
ارتقا در کل نظام اجتماعیش را فراهم آورد ،ش��بکهای
که حتی دش��منان ملت به قدرت وتوانایی آن اذعان و
اعتراف کردهاند.
همین اص��ل تقویت و توجه به س��رمایه اجتماعی
در بس��یاری از مراح��ل تح��ول ایران زمی��ن تأثیرات
س تاریخی
ش��گرفی را برجای نهاده است .مراحل حسا 
از دیرب��از تاکنون ای��ن فرایند مهم و اساس��ی را تایید
میکن��د .حرکتهای مردم��ی و انقالبی دوران مختلف
تنه��ا زمانی به نتیجه رس��یدند که خود را در بس��تری
از س��رمایه اجتماعی مالحظه کرده ،اثر روانس��ازی و
تس��هیل کنندگی آن را در تمامی ابعاد مشاهده کردند.
اگر همچون جامعهشناس��ان معاصر سرمایهاجتماعی را
به چسب اجتماعی تعبیر کنیم ،پیوند و انسجام عوامل
انسانی را حاصل وجود این سرمایه خواهیم دانست.
بدیهی اس��ت خاطره رشادت و پایمردی ملت ایران
در هش��ت س��ال مبارزه جانانه با ارتش بعث که از یک
پش��تیبانی عظیم امپریالیس��تی برخوردار ب��ود ،باعث
تقویت انس��جام اجتماعی شده است .یکی از محورهای
اساسی این پیوستگی ،تمرکز بر آرمانهای به حق ملت
ایران در رس��یدن به سرچشمههای معنویت و سعادت
مادی اس��ت .با برقراری ارتباط با مبدأ هستی از طریق
اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسالم ریشه معنوی
این انس��جام شکل گرفت .به همین دلیل مناسبتهای
ت علیهمالس�لام هم��واره در ایران
مرتب��ط با اه��ل بی 
اس�لامی مبدأ پیوند و اس��تحکام اجتماعی بوده است.
تمسک به این ارزش در کنار توجه به آموزههای برآمده
از قرآنکری��م چنان فضایی را ایجاد میکند که ایران را
به یک کشور مستحکم ،مقتدر و نمونه در جهان تبدیل
خواهد کرد.
سازمان تأمیناجتماعی با تحت پوشش قرار دادن
بیش از نیم��ی از ملت ایران میتوان��د زمینه چنین
تحولی را مبتنی بر آرمان فوقاالشاره فراهم آورد ،به
ش��رطی که تمامی ارکان آن از صمیم قلب معتقد به
اثرگذاری قرآن و سیره اهل بیت علیهمالسالم باشند
و در مسیر گس��ترش تعالیم آنان حرکت کنند .نفی
معیارهای غیرالهی در مناس��بات انس��انی ،اجتماعی
و اداری از الزام��ات چنین رویکردی اس��ت .البته این
به معنای وانه��ادن و بیتوجهی به یافتههای دیگران
نیس��ت ،بلکه بنابه فرموده ق��رآن کریم ،مالک اصلی
آن اس��ت که« :فبش��ر عبادیالذین یستمعون القول
فیتبعون احسنه»
ادامه در صفحه 3

گشایش  2بخش مراقبت
از نوزادان در بیمارستان
تأمیناجتماعیکرج

دو بخش ویژه مراقبت از نوزادان با حضور دکتر علی ربیعی ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در بیمارس��تان البرز وابسته به سازمان تأمیناجتماعی
در شهرستان کرج به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار هفتهنامه تامین ،دکتر علی ربیعی ،در مراسم افتتاح
این بخش گفت :س��االنه  120هزار میلیارد ریال در بخش درمان مستقیم،
غیرمستقیم و نظام سالمت سازمان تأمیناجتماعی هزینه میشود.
وی ب��ا بیان این که در دول��ت تدبیر و امید افزایش اعتبار دفترچههای
درمانی و ارتقای کیفیت خدمات در اولویت س��ازمان تأمیناجتماعی قرار
گرفته اس��ت ،اظهار داش��ت :طرح الکترونیکی کردن دفترچههای بیمه از
دیگر برنامههای سازمان تأمیناجتماعی است که با جدیت دنبال میشود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :اکنون س��ازمان تأمیناجتماعی
دارای هش��ت هزار تخت فعال در کش��ور اس��ت که تا پایان امس��ال چهار
بیمارستان جدید نیز گشایش مییابد.
وی همچنین از آغاز عملیات ساخت  24کلینیک درمانی در کشور خبرداد
و گفت :این پروژههای درمانی تا سه سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
دکتر احمد تاجمیر رئیس هیاتمدیره بیمارستان البرز کرج نیز در این
مراس��م گفت :دو بخش جدید بیمارستان البرز شامل  NICUبا  10تخت
بستری و  POSTICUبا  15تخت بستری ویژه نوزادان است.
تاجمیر با اش��اره به راهاندازی دو بخش جدید در بیمارستان البرز شهر
کرج ،اظهار داش��ت :با گش��ایش بخشهای مراقبت وی��ژه از نوزادان ،هفت
پزش��ک متخصص و فوقتخصص و  55نفر پرس��تار و کارش��ناس به کادر
پزشکی و درمانی این بیمارستان افزوده شد.
وی با بیان این که برای احداث و تجهیز این دو بخش در بیمارس��تان
البرز ش��هر کرج که با زیر بنای  400متر مربع ساخته شدهاند 25 ،میلیارد
ریال هزینه ش��ده اس��ت ،افزود :پیش از این س��االنه یکهزار نوزاد به علت
مراقبتهای ویژه از استان البرز به تهران انتقال مییافتند که با بهرهبرداری
ازاین بخشها ،مشکل مراقبتی و درمانی مادران و نوزادان برطرف شد.
شایان ذکر است ،در حاشیه این مراسم  6دستگاه آمبوالنس جدید نیز
در اختیار مراکز درمانی تأمیناجتماعی استان البرز قرار گرفت.

با حضور مدیرعامل سازمان انجام شد؛

بازدید معاون مدیرکل
سازمان جهانی بهداشت
از بیمارستان میالد

معاون مدیرکل و نمایندگان س��ازمان جهانی بهداشت به منظور تهیه
برنامه اس��تراتژیک و تدوین نقش��ه راه ارائه خدمات بهداشتی در ایران در
راستای تحقق پوشش همگانی سالمت ،ضمن بازدید از بیمارستان میالد،
با دکتر س��یدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی نیز دیدار و
گفتوگو کردند.
به گ��زارش خبرنگار تامین ،در این دیدار دکتر س��یدتقی نوربخش با
اشاره به وظایف و کارکرد این سازمان گفت :سازمان تأمیناجتماعی نیمی
از جمعیت کش��ور را تحت پوش��ش قرار داده و تمامی خدمات درمانی در
مراکز درمانی ملکی این سازمان بدون دریافت هزینه و به صورت رایگان به
بیمهشدگان ارائه میشود.
وی افزود :بیمهشدگان همچنین میتوانند با مراجعه به مراکز درمانی
دولتی و خصوصی طرف قرارداد با پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی مورد
نیاز بهرهمند شوند.
همچنین دکتر محمودرضا فیاض مدیرعامل بیمارستان میالد با معرفی
امکانات ،تجهیزات و آخرین فنآوریهای جدید پزشکی این مرکز درمانی،
گفت :بیمارستان میالد از طریق یک هزار تخت فعال 716 ،پزشک و یک
هزار و 847پرس��تار به صورت ش��بانهروزی و بدون توقف ،خدمات درمانی
رایگان را ارائه میکند.
دکتر ماری پاولکینی معاون مدیرکل س��ازمان جهانی بهداشت نیز با
بیان این که بیمارس��تان میالد از بیمارستانهای مطرح ایران و دنیاست،
اظهار داش��ت :واضح است که این بیمارستان از مدیریت مطلوبی برخوردار
است ،چرا که به جمعیت زیادی خدمات درمانی ارائه میدهد.
وی افزود :قصد داریم در ارتباط با نحوه عملکرد بیمارس��تان ،ش��یوه
ارزیابی فنآوری سالمت و برخی موارد دیگر اطالعاتی کسب کنیم.
همچنین طرفین در این دیدار موضوعهایی مانند چش��مانداز و برنامه
پوش��ش همگانی سالمت و بیمه درمانی ،ایمنی ،کیفیت و کمیت خدمات
درمانی ،نحوه تامین هزینهها و منابع بودجه و سیستم تامین مالی درمان،
راهکارهای کاهش هزینه درمانی پرداخت شده توسط بیماران فاقد بیمه،
راهکارهای انتقال و فنآوریهای جدید را مورد بررسی قرار دادند.

مشاور ارشد مدیرعامل
در امور بیمهای منصوب شد

مشاور مدیرعامل
در امور ورزش منصوب شد

مدیرعامل س��ازمان با صدور حکمی فرخ ملکوندفرد را به سمت مشاور
ارشد مدیرعامل در امور بیمه ای و رئیس کمیته راهبردی فنی و درآمد
منصوب کرد.
به گ��زارش خبرنگار تأمی��ن ،در حکم دکتر س��یدتقی نوربخش
مدیرعامل س��ازمان آمده اس��ت ،امیدوارم با توکل به خداوند متعال و
در سایه عنایات ائمه معصومین علیهمالسالم و رعایت جوانب شرعی و
قانونی ،امانتداری ،مقررات مربوطه ،توجه به منافع و مصالح سازمان،
با استفاده از تمام ظرفیتها و سرمایههای انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی
بر برنامهریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاستهای
نظام جامع تأمیناجتماعی و صیانت از حقوق ش��رکای اجتماعی س��ازمان اعم از بیمهشدگان،
بازنشس��تگان و کارفرمای��ان تالش کنید .لذا تمامی واحدهای صف و س��تاد موظفند در حیطه
مأموریتی حضرتعالی نهایت ،همکاری را به عمل آورند .گفتنی است ،فرخ ملکوندفرد پیش از این
عضو هیأتمدیره و معاون فنی و درآمد سازمان تأمیناجتماعی بود.

ش��هرام هروی ب��ه عنوان
مش��اور مدیرعام��ل در ام��ور
ورزش سازمان منصوب شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار
تأمی��ن ،دکت��ر س��یدتقی
نوربخش مدیرعامل سازمان
ب��ا ص��دور حکمی ش��هرام
هروی را به عنوان مشاور خود در امور ورزش سازمان
منصوب کرد.
گفتنی است ،ش��هرام هروی مربی تیم ملی ایران
از کارکنان شرکت رفاهگس��تر تأمیناجتماعی است و
در  3دوره متوال��ی تیم ملی ایران را به قهرمانی آس��یا
رسانده است.

فراخوان عضویت در بانک اطالعات متخصصان حوزه رفاه و تأمیناجتماعی

ادارهکل آموزش و پژوهش سازمان تأمیناجتماعی
به منظور مشاوره ،تدریس ،تالیف و ترجمه کتب،
مق��االت و انج��ام طرحهای پژوهش��ی از اعضای
هی��أت علمی دانش��گاهها ،مراکز و س��ازمانهای

پژوهش��ی دولتی و خصوصی ،دان��ش آموختگان
ممتاز ،پژوهش��گران توانا و کارآمد و دانش��جویان
زبده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دعوت
به عضویت در بان��ک اطالعاتی متخصصان حوزه

رفاه و تأمیناجتماعی میکند.
عالقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت سازمان
به نش��انی  www.tamin.irلینک فراخوان امور
پژوهشی ،نسبت به تکمیل فرم عضویت اقدام کنند.

خبـر

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی
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معاون فنی و درآمد سازمان خبر داد:

نامنویسی؛ به زودی متمرکز میشود
معاون فنی و درآمد س��ازمان تأمیناجتماعی
از متمرکز ش��دن امور نامنویس��ی ش��عب تامین
اجتماعی در آیندهای نزدیک خبرداد.
به گزارش خبرنگار تأمین ،محمدحسن زدا با
بیان این خبر اظهار داش��ت :این قول را میدهیم
که به زودی در تمام شعب ،کارهای بیمهشدگان
ب��ه بهترین وج��ه انج��ام خواهد ش��د و دریافت
خدمات مختلف بیم��های با مراجعه به هر یک از
شعب تأمیناجتماعی ،بدون توجه به شعبه محل
بیمهپردازی ،قابل انجام خواهد بود.
وی افزود :بیمهشدگان اطمینان داشته باشند
که خدمتگزاران آنها در س��ازمان تأمیناجتماعی
هدف��ی جز ارائه خدمات مطلوب ندارند و توقع ما
این اس��ت که ش��رکای اجتماعی نیز ما را در این
مسیر یاری دهند.
معاون فنی و درآمد س��ازمان تأمیناجتماعی
گف��ت :فص��ل جدی��دی از همکاری با ش��رکای
اجتماع��ی را ش��روع کردی��م و در ح��ال حاضر
همکاری بس��یار نزدیکی با کانونهای کارفرمایی،
مجامع کارگری و بازنشستگی ،انجمنهای صنفی
کارگری و اتاق بازرگانی داریم.
وی یادآور ش��د :در س��ایه تعامالت مناس��ب

موج��ود موفق ش��دیم که برخی از مش��کالت را
شناس��ایی کرده و راه حلهای مناسبی برای رفع
آنها ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه تعامل همیش��ه یک رابطه دو
طرفه است ،اظهار داشت :در سازمان تأمین اجتماعی
این دیدگاه وجود دارد که تعامل با شرکای اجتماعی
بای��د به بهتری��ن وجه پیگیری ش��ود .این توقع نیز
وجود دارد که طرفهای مقابل هم قدمهای مثبتی
بردارند و در راستای تداوم روند رو به بهبود خدمات

در  3ماه اول سال

 4هزار نفر دچار حادثه ناشی از کار شدند

بر اس��اس اع�لام دفت��ر آمار و
محاس��بات اقتص��ادی و اجتماعی
س��ازمان تأمین اجتماعی ،در 3ماه
اول س��ال جاری 4ه��زارو  25بیمه
شده س��ازمان تأمیناجتماعی دچار
حوادث ناشی از کار شدند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار تأمین،
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش3 ،هزارو
823حادث��ه ناش��ی از کار داخ��ل
کارگاه 151 ،حادثه خارج از کارگاه
و  51حادثه نیز هنگام رفت و آمد به
محل کاردر 3ماهه اول سال 93برای
بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی
اتفاق افتاده است.
بر این اس��اس ،در 3ماهه اول

س��ال جاری2 ،هزارو  703حادثه
ناش��ی از کار هن��گام صب��ح ،یک
هزارو  38مورد حادثه هنگام عصر
و  284حادثه نیز در هنگام ش��ب
روی داده است.
بنا ب��ر ای��ن گ��زارش3 ،هزارو
687بیمه شده حادثه دیده ناشی از
کار در 3ماهه اول سال  93بهبودی
کامل داش��تهاند180 ،نف��ر غرامت
نقص عضو دریافت کردهاند41 ،نفر
از کار افت��اده کل��ی81 ،نف��ر از کار
افتاده جزئی شدهاند 36 ،نفر نیز در
این مدت فوت کردهاند.
بر ای��ن اس��اس در 3ماهه اول
س��ال ج��اری2 ،ه��زارو  785بیمه

تأمیناجتماعی همکاری الزم را داشته باشند.
زدا با اش��اره با تالش سازمان تأمیناجتماعی
برای حذف قوانین و بخشنامههای دست و پا گیر
گفت :توقع ما از کارفرمایان این اس��ت که نسبت
به حفظ س��وابق و حق��وق کارکن��ان خود دقت
داشته باشند و لیست اسامی کارکنان را به موقع
ب��ه ما اعالم کنند و حق بیمه کارکنان را به موقع
پرداخت کنند تا تأمیناجتماعی امکان بیش��تری
برای خدمترسانی داشته باشد.
وی ادام��ه داد :کارگ��ران نیز بای��د در زمان
فعالیت خود اطالعاتی را ک��ه در رابطه با آنان به
تأمیناجتماعی داده میش��ود ،رص��د کنند تا در
زمان بهرهمندی از مزای��ای تأمیناجتماعی مثل
بیمه بیکاری و مس��تمری بازنشس��تگی ،خدمات
واقعی دریافت کنند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمیناجتماعی در
ادامه با اش��اره به اقدامات اساس��ی این سازمان برای
مکانی��زه کردن خدمات گفت :در طول ماههای اخیر
تم��ام دریافتهای ح��ق بیمه و دریافت لیس��ت به
صورت اینترنتی قابل انجام شده است .تشکیل پرونده
الکترونیک برای بیمهشدگان و حذف کاغذ از فرایند
اداری نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

شده بر اثر بیاحتیاطی دچار حادثه
ناش��ی از کار شدهاند و  291نفر نیز
به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی
حادثه دیدهاند.
بر اس��اس این گزارش ،وسایل
بیحف��اظ ،وس��ایل معی��وب ،عدم
اس��تفاده از وسایل حفاظتی ،فقدان
اطالع��ات ،ازدح��ام و بینظم��ی
تجهی��زات ،لباس خطرن��اک ،عدم
آموزش ،نور ناقص و تهویه نامطلوب
ب��ه ترتیب از مهمترین عوامل ایجاد
حوادث ناش��ی از کار در 3ماهه اول
سال  93بوده است.
بنا بر این گزارش ،بیمهشدگان
گ��روه س��نی  25ت��ا  29س��ال
ب��ا 977م��ورد بیش��ترین تع��داد
آس��یبدیدگان ناش��ی از کار را
داشتهاند و گروهای سنی 30تا 34

س��ال با  961مورد35 ،تا39سال با
 637مورد 20 ،تا 24س��ال با 488
مورد و 40تا  44س��ال با  438مورد
حادثه به ترتیب بیش��ترین ردههای
سنی آس��یبدیدگان ناش��ی از کار
درسال  93را داشتهاند.

برپایی نمایشگاه یادیاران به مناسبت هفته دفاعمقدس در سازمان
به مناس��بت هفته دفاعمقدس ،نمایش��گاه
یادیاران از طرف بسیج سازمان تأمیناجتماعی
در محل این سازمان برگزار شد.
در ای��ن نمایش��گاه که به عن��وان یادمان 8
س��ال دفاعمقدس برگزار شده اس��ت ،عالوه بر
یادآوری رشادتها و دالورمردیهای رزمندگان،
به رشادتهای شهدای سازمان تأمیناجتماعی
نیز اشاره شده است.
ترس��یم چهره مناطق جنگی قبل از جنگ و
زمان جنگ در این نمایشگاه از ویژگی این نمایشگاه

است که در کنار آن دستاوردهای علمی و دارویی
س��ازمان در ایام جنگ و پس از آن در معرض دید
بازدیدکنندگان قرار گرفته است تا گوشهای از روند
اقدامات س��ازمان در زمینه تامین امکانات درمانی
برای رزمندگان و مردم کشور معرفی شود.
همچنی��ن نمایش تصاویری از ش��هدای 8
س��ال دفاعمقدس و وس��ایل و ادوات جنگی در
کنار نمادهایی از مقاومت مردم غزه و فلسطین
و س��ایر مبارزات علیه کفر در اقصی نقاط جهان
اس�لام ،از دیگر اقداماتی است که تبیینکننده

اهداف برپایی این نمایشگاه است.
در حاش��یه این نمایش��گاه ارائ��ه امکاناتی
مانن��د فعالی��ت غرف��ه حج��اب و عف��اف برای
معرفی و عرضه انواع پوش��ش اس�لامی ،ارزش
معن��وی ای��ن نمایش��گاه را دوچن��دان کرده و
س��رگرمیهایی مانند تیراندازی با تفنگ بادی،
برای بازدیدکنندگان ایجاد شده است.
این نمایش��گاه از  31ش��هریور تا  7مهر در
محل س��ازمان تأمیناجتماع��ی و از در ورودی
خیابان آزادی به روی بازیدکنندگان باز است.

تسلیت
در روزهای گذشته چند تن از همکاران واحدهای بیمهای و درمانی سازمان سوگوار از دست دادن عزیزی از عزیزان خود بودهاند.
اداره کل روابط عمومی این مصیبت جانکاه را به همکاران عزیز از دست داده تسلیت میگوید.
آقای سعید جاللی ،شعبه مالثانی
خانم نغمه بهرمانی ،اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان
آقای مجید حسنزاده ،معاونت فنی و درآمد
آقای شاهین معالجنیا ،حفاظت فیزیکی ستاد مرکزی
آقای حسین حسنزاده ،همکار بازنشسته ستاد مرکزی

آقای محمد امیری ،موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه
خانم بهاره امیری ،شعبه  15غرب تهران بزرگ
آقای علیرضا امیری ،شعبه  10غرب تهران بزرگ
آقای مصطفی امیری ،شعبه الهیجان
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بیانیه
بیانیه سازمان تأمیناجتماعی
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاعمقدس

دفاع مقدس تداعیگر
سرافرازی در آزمون الهی

سازمان تأمیناجتماعی به مناسبت گرامیداشت
هفته دفاعمقدس بیانیهای صادر کرد.
ب�ه گ�زارش ادارهکل روابطعمومی س�ازمان
تأمیناجتماعی ،متن بیانیه صادر ش�ده به ش�رح
زیر است:
 31ش�هریور آغاز هفته دفاعمقدس و س�الروز
یک�ی از برجس�تهترین حماس�ههای مل�ت ایران
در حفاظ�ت از ارزشهای س�رزمین مق�دس ایران
اسالمی و یادآور رش�ادتها و جانبازیهای هشت
س�اله ایثارگران در دف�اع از نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران است.
دفاعمق�دس از افتخ�ارات مان�دگار تاریخ این
کشور ،تداعیگر ایس�تادگی و مجاهدت جوانان و
نماد سرافرازی در آزمون بزرگ الهی است.
مل�ت ش�ریف و بزرگ�وار ای�ران در پاس�خ به
فزونخواه�ی دش�من متجاوز از کی�ان خود دفاع
کردن�د و با خلق حماس�های بزرگ پاس�خ قاطع و
کوبندهای به دشمن دادند.
بیشک انقالب اسالمی ایران نعمتی الهی است
که به بهای ازخودگذش�تگی و پایداری دلیرمردان
بیادعا به دس�ت آمد و یکایک ملت رش�ید ایران
باید برای حفظ این نعمت گرانقدر کوشا باشند.
ایستادگی ایثارگران و مجاهدان در حراست از
کیان میهن اسلامی ،خودباوری ،شکوفایی و عزت
ام�روز را به ارمغ�ان آورد و باید با بهرهگیری از این
توش�ه و زنده نگهداش�تن فرهنگ ایثار و شهادت
برای تعالی فردا گام برداریم.
س�ازمان تأمیناجتماع�ی ،ب�ا گرامیداش�ت یاد
شهدای عزیز وارج نهادن به مقام جانبازان وآزادگان
س�رافراز ،فرا رس�یدن هفته دفاعمقدس را به آحاد
م�ردم به وی�ژه خان�واده معظم ش�هدا ،جانب�ازان،
آزادگان و ایثارگ�ران عزیز تبری�ک عرض میکند و
توفی�ق ملت بزرگ ایران درتداوم حرکت در مس�یر
شهدا و ایثارگران را از خداوند منان خواستار است.
ادامه از صفحه 2

(بش��ارت بده ب��ه بندگانی ک��ه تمامی س��خنان را
میش��نوند و از بهتری��ن آنان تبعیت میکنن��د) .یعنی
مالحظه و مطالعه دقیق گفتهها ،تجربیات و رفتار دیگران
(اعم از تمدنهای غرب و ش��رق) و بهرهمندی از بهترین
آنان البته در این بین ش��اخص انتخاب و تبعیت ،انطباق
یافتهها با ارزشهای بومی -ایرانی مبتنی بر مکتب پیامبر
اک��رم(ص) و آیات نورانی قرآن اس��ت .بدیهی اس��ت که
تطبیق و مقایس��ه در درجه اول نیاز به آشنایی و آشتی
مدیران با ارزشهای فوق دارد ،چرا که:
ذات نایافته از هستی بخش
که تواند که شود هستی بخش
پ��س گس��ترش تعالی��م قرآن��ی و مکت��ب نورانی
رس��ولاهلل(ص) و فرزندان��ش ش��رط اساس��ی ورود در
فراینده��ای علمی -تجرب��ی در حوزهه��ای اجتماعی و
ارتباط با علوم شرق و غرب است.
از اینرو رویکرد نوین فرهنگی ،اجتماعی در س��ازمان
براین پایه اصل استوار شده و این به معنای حفظ دستاوردها
و ارزشهای دفاعمقدس است .همان طوری که سیصد هزار
شهید و خیل عظیم جانبازان در راه رسیدن به آن جاودانه
ش��دند .به نظر میرسد نگاه مدیران ارشد سازمان که خود
ار خادم��ان و رزمندگان دوران دفاعمقدس هس��تند ،براین
پایه شکل گرفته اس��ت .مدیرانی که در عین آشنایی قابل
قبول با آموزههای مغرب زمین ،جریان ارزش��ی و اعتقادی
خ��ود را تاکنون و به توفیق الهی از خطرات مصون داش��ته
و والیتمداری را س��رلوحه حرکتهای فرهنگی -اجتماعی
ق��رار دادهان��د .امید آنکه به یم��ن ایام با برک��ت پایان ماه
ذیالقعدهالحرام بر این پیمان مقدس استوار باشند و در هر
شرایطی از آرمان مقدس خود دفاع کنند .انشاءا...
معاون فرهنگی -اجتماعی
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آخری�ن روزهای ش�هریورماه ،ح�ال و هوای
وی�ژهای دارد .نزدی�ک ش�دن ب�ه مهرماه و
آغاز س�ال تحصیل�ی جدید ،علاوه بر زنده
ک�ردن خاطرات دوران تحصی�ل در ذهن ما،
ش�اید دردس�رهایی را نیز به ی�اد میآورد.
دردس�رهایی ک�ه وقت�ی خ�ود دانشآم�وز
بودی�م ،ذهن م�ا را درگیر نمیکرد و ش�اید
ذهن پدرانم�ان را نیز کمت�ر درگیر میکرد.
دش�واری ثب�ت نام فرزن�دان در م�دارس و
دانشگاه ،ش�هریههای ثابت و متغیر نجومی
م�دارس غیرانتفاعی و دانش�گاههای آزاد و
غیردولت�ی ،هزین�ه لوازمالتحری�ر و لباس و
کت�اب ،و حت�ی مدیریت زمان ،ب�رای اینکه
بتوانی�م وقت بیش�تری را در کن�ار فرزندان
دانشآم�وز خود بگذرانیم .این موارد ش�اید
کوچکترین دغدغه ذهنی همکارانی که یک
یا چن�د فرزند دانشآموز یا دانش�جو دارند،
باش�د؛ همکاران مرد شاغل در مراکز درمانی
و بیم�های ،ک�ه بار س�نگین خ�رج و مخارج
تحصیل�ی فرزندانش�ان ،از ابت�دای مهرماه،
به هزینهه�ای ج�اری زندگی ش�ان افزوده
میشود و در کنار این ،مراجعه و انجام دادن
کارهای اربابرج�وع در اداره را نیز در ذهن
دارند ،و همکاران زن ،که عالوه بر موارد باال،
وظیفه مادری و رسیدگی به امور خانه نیز بر
دوششان سنگینی میکند .به مناسبت آغاز
سال تحصیلی جدید ،گفتوگویی با برخی از
همکاران ش�اغل در مراکز بیمهای و درمانی
سراس�ر کش�ور انجام دادیم ،ت�ا تجربهها و
درددلهای خود را با ما به اشتراک بگذارند.
کمکهای سازمان ،ناچیز است

نادر عبدالرحمانزاده ،مس��ئول امور بیمهش��دگان
ش��عبه شبستر با  23سال س��ابقه کار در سازمان ،سه
فرزن��د دارد .ی��ک دختر  20س��اله و دو پس��ر  8و 7
ساله .سیمین دانش��جو است ،امیرمحمد کالس دوم و
امیرحس��ام کالس اول دبستان است .عبدالرحمانزاده
میگوید :هزینهها و مخارج تحصیلی فرزندان زیاد است.
دو پس��ر من اختالف سنی کمیدارند ،به همین دلیل
به هم نگاه میکنند و هر وسیلهای که برای یکی از آنها
خریداری میکنم ،باید برای آن یکی هم خریداری کنم.
وی ک��ه همس��رش خان��هدار اس��ت ،میافزاید:
متاسفانه فرصتی برای اینکه در درسها به فرزندانمان
کم��ک کنیم ،نداری��م .زیاد ب��ودن حج��م کار اداره
نمیگذارد که به کار دیگری مشغول شویم و مجبوریم
به حقوق سازمان قناعت کنیم.
عبدالرحمانزاده با اش��اره به کمک هزینه خرید
لوازمالتحریر که از س��وی س��ازمان پرداخت میشود،
میگوی��د :مبلغ این کمک هزینه که یکبار در س��ال
پرداخت میش��ود ،بین  150تا  200هزار تومان است
و فقط به فرزند اول تعلق میگیرد؛ یعنی اگر کس��ی
چند فرزند دانشآموز داشته باشد ،نیز همین مبلغ را
دریافت میکند .با  150هزار تومان چه میزان میتوان
خرید کرد؟
این همکار که دارای یک فرزند دانش��جو اس��ت،
میافزای��د :در مورد دانش��جویان هم س��ازمان کمک
خاصی نمیکن��د .اگر فرزندان همکاران ،دانش��جوی
دانش��گاه آزاد یا پیامنور باش��ند ،هزینههای زیادتر و
بالطبع مشکالت بیشتری گریبانگیر همکاران است.
هزینههای تحصیلی ،به افراد و نوع انتظاراتشان
از فرزند مربوط است

توگو کردیم ،محمود
همکار دیگری ک��ه با او گف 
نیکنام ،رئیس ش��عبه کوهپایه از توابع استان اصفهان
اس��ت .وی دارای  2فرزند پس��ر است .علی ،سال اول
دوره متوسطه و محمدرضا ،سال آخر این دوره و آماده
شرکت در کنکور سراس��ری و ورود به دانشگاه است.
وی درخصوص هزینههای تحصیلی فرزندان میگوید:
هزینهه��ای تحصیلی ،به افراد و نوع انتظاراتش��ان از
فرزند بستگی دارد .یک نفر ممکن است انتظار زیادی
از فرزندش نداش��ته باش��د و به همی��ن دلیل هزینه
زیادی برای تحصی��ل فرزندش در نظر نگیرد و حتی
در فصل تابس��تان فرزند خود را س��ر کار بفرستد .اما
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توگوی تامین با همکاران؛
حال و هوای آغاز سال تحصیلی در گف 

بازآمد ،بوی ماه مدرسه!

مسئول درآمد شعبه درهشهر :هر دو فرزند من ،دانشجوی دانشگاه
ی هستند و برای پرداخت هزینههای تحصیلی آنها با مشکل
آزاد اسالم 
مالی مواجه هستم .هزینه کتاب و وسایل آموزشی و کمک آموزشی
فرزندان زیاد است و کمک هزینه خرید لوازمالتحریر که سالیانه در
حدود  150تا  200هزار تومان پرداخت میشود ،ناچیز است
دیگری ممکن اس��ت به تحصیالت فرزند خود توجه
زیادی داش��ته باش��د و برای او کالسهای تقویتی و
کتابه��ای کمک درس��ی زیادی در نظ��ر بگیرد که
بالطبع هزینه زیادی دارد .بنابراین ،وضعیت اقتصادی
و ن��وع تحصیالت پدر و مادر ،در ش��رایط تحصیلی و
نگرشی که به فرزند خود دارند ،مهم است.
نیکنام میافزاید :قطعا پرداخت هزینههای تحصیلی
فرزندان در این روزها مشکالتی برای خانوادهها به وجود
م��یآورد .اما همانطور که حضرت علی(ع) ،بینیازی را
در قناع��ت میدانند ،اگر ما نی��ز در هزینههای زندگی
قناعت کنیم ،به هزینههای جانبی مانند هزینه تحصیل
فرزندان بهتر میرسیم .اما اگر هزینههای متفرقه زیادی
داش��ته باش��یم ،قطعا حقوقی که به حس��اب ما واریز
میش��ود ،خیلی کم اس��ت .برای مثال ،به دلیل اینکه
بتوانیم فرزندان را به کالسهای مورد نیازشان بفرستیم،
الزم است که از مسافرتهای پرهزینه صرفنظر کنیم.
م��ن برای کالسهای فوق برنام��ه فرزندانم ماهیانه در
ح��دود  700هزار تومان هزینه میکن��م .این مبلغ بر
دوش من سنگینیمیکند ،اما چارهای ندارم .چون باید
آینده آنها را بسازم.

وی درخصوص کمک هزینهای که س��ازمان برای
تحصیل فرزندان همکاران در نظر میگیرد ،میافزاید:
اگر یکی از فرزندان همکار در تحصیل حائز رتبه ممتاز
شده باشد ،سازمان یک بار در سال مبلغی را به عنوان
جایزه برای این فرد در نظر میگیرد .فرزندان من نیز
توانستند این جایزه را از سازمان دریافت کنند .کمک
هزین��ه دیگری که س��ازمان برای تحصی��ل فرزندان
پرداخت میکند ،کمک هزینه لوازمالتحریر اس��ت که
در ح��دود  150هزار تومان اس��ت .اگر چه این مبلغ
زیاد نیس��ت ،اما مقداری کمک میکند و به اصطالح،
نمک��ی به آش میزند .این کم��ک هزینهها جوابگوی
هزینههای تحصیلی فرزندان نیست ،اما نقش مسکن
را ایف��ا میکن��د و ب��رای همکارانی ک��ه در رتبههای
پایینتری قرار دارن��د و دریافتی کمتری دارند ،قطعا
راهگشا نیست.
هزینه کتاب و وسایل آموزشی بسیار زیاد است

س��ید محمود کریمی ،مس��ئول درآمد ش��عبه
درهش��هر از تواب��ع اس��تان ای�لام و صاح��ب س��ه
فرزند پس��ر اس��ت .سیدمس��عود ،دانش��جوی ترم

آخر حس��ابداری و سیدس��عید دانش��جوی ترم اول
مهندسی عمران است .س��ید مهدی نیز دانشآموز
مقطع ابتدایی اس��ت .کریمیمیگوید :هر دو فرزند
من ،دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی هستند و برای
پرداخ��ت هزینههای تحصیلی آنها با مش��کل مالی
مواجه هس��تم .هزینه کتاب و وس��ایل آموزش��ی و
کمک آموزش��ی فرزندان زیاد اس��ت و کمک هزینه
خری��د لوازمالتحریر که س��الیانه در ح��دود  150تا
 200ه��زار تومان پرداخت میش��ود ،ناچیز اس��ت.
ضم��ن اینکه این مبلغ را س��ازمان فق��ط برای یک
دانشآموز پرداخت میکند.
وی میافزاید :شهریههای دانشگاه آزاد واقعا زیاد
اس��ت و مطمئن هس��تم همکاران دیگری که فرزند
دانش��جوی دانش��گاه آزاد دارند نیز با مشکل روبهرو
هس��تند .س��ازمان هم در این خصوص تسهیالتی در
نظر نگرفته است که بتوان از آنها استفاده کرد .انتظار
ما از سازمان این است که کمک بیشتری برای افرادی
مانند من در نظر بگیرند و در صورت امکان ،از طریق
دس��تورالعملهای داخلی به ش��عب ابالغ کنند که به
کسانی که دانشآموز یا دانشجو دارند ،کمک بیشتری
در نظر بگیرند تا این همکاران ،با انگیزه بهتری بتوانند
به کارهای خود برسند.
کریمیکه همس��رش خانهدار اس��ت ،میگوید:
من فرصت زیادی برای رس��یدگی ب��ه امور تحصیلی
فرزندانم ندارم .برای اینکه در واحد درآمد ش��عبه ،به
ش��دت با کمبود نیرو مواجه هستیم .حجم کاری من
در اداره بسیار زیاد است و گاهی مجبور میشوم تمام
روزهای تعطیل را به جای اینکه در کنار خانواده باشم،
ب��ه کار در اداره بپردازم .و قطعا همکاران زیادی مانند
من با این مشکالت روبهرو هستند.
برآورده کردن یک آرزوی کوچک فرزند

توگو پرداختیم،
همکار دیگ��ری که با او ب��ه گف 
خدیجه س��یدی ،کارش��ناس و مس��ئول پرس��تاری
دیکلینی��ک دکتر غرضی و کلینیک س��تاد مدیریت
درمان اس��تان قم است .وی  15س��ال سابقه کار در
س��ازمان دارد و صاح��ب دو فرزند اس��ت .امیرمهدی
صبوری کالس هشتم است .س��یدی درخصوص کار
در خ��ارج از منزل میگوید :اش��تغال همزمان به کار
در منزل و بیرون از منزل بس��یار مشکل است .در این
میان ،حقوق خودمان و فرزند و همس��ر به درس��تی
ادا نمیش��ود و این ،یکی از مش��کالتی است که همه
خانمهای شاغل با آن مواجه هستند.
وی میافزاید :آرزوی فرزند من این است که وقتی
از مدرسه میآید ،در منزل حضور داشته باشم و خودم
در را به روی او باز کنم ،اما تقریبا هیچ وقت ،این اتفاق
نمیافتد .در س��ال گذش��ته برخی روزها را مرخصی
میگرفت��م و در منزل میماندم تا این آرزوی کوچک
فرزندم را برآورده کنم .با وجودی که تالش میکنم به
تمام نیازهای فرزندم توجه کنم ،اما بازهم آن گونه که
میخواهم ،نمیش��ود و همیشه بابت کمبودهایی که
وجود دارد ،از او عذرخواهی میکنم .البته فرزندم این
موضوعها را درک میکند.
س��یدی درخصوص هزینههای تحصیلی فرزندان
میگوید :هزینههای تحصیلی ،خرید لوازم آموزش��ی
و کمک آموزش��ی گاهی مشکلآفرین است .متاسفانه
بعضی اوقات نیز مدارس ،وضعیت خانوادهها را در نظر
نمیگیرند و هزینههای زیاد و اضافی را بر دانشآموزان
و خانوادههایش��ان تحمیل میکنند .ک��ودکان نیز به
اقتضای سنش��ان ،نس��بت به هم چشم و هم چشمی
دارن��د و اگر یکی از آنها از امکان��ات خاصی بهرهمند
باش��د ،دیگران هم این امکانات را میخواهند .امسال
ه��م ظاهرا مدارس طرح اس��تفاده از تبل��ت (رایانک
مالش��ی!!!) را برای دانشآموزان در نظر دارند که این
نیز برای خانوادهها هزینهبر است.
وی از کمک هزینه لوازمالتحریری که سازمان در
اختیار همکاران میگذارد ،تش��کر میکند و میگوید:
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هزینه لوازمالتحریر و لوازم آموزشی و کمک آموزشی،
بسیار زیادتر از این مبالغ است.
کمبود زمان در رسیدگی به امور فرزندان

ریحانه نجفپور ،سرپرست روابطعمومیادارهکل
درمان اس��تان تهران نیز صاحب سه فرزند است .وی
 10سال س��ابقه کار در س��ازمان دارد و همزمان به
کار در س��ازمان و رس��یدگی به امور منزل مش��غول
اس��ت .نجفپور میگوید :رس��یدگی به امور منزل و
تحصیل کودکان دبستانی در کنار اشتغال در بیرون
از منزل بس��یار سخت است .من یک دختر  8ساله و
یک پس��ر  7ساله و یک نوزاد س��ه ماه و نیمه دارم.
تحصیل در مقطع ابتدایی در زمانی که ما دانشآموز
بودیم ،کار س��ختی نبود ،اما در حال حاضر کس��انی
که فرزند ابتدایی دارند ،بیش��تر از کسانی که فرزند
دانش��جو دارند با کمبود وقت مواجه هستند ،زیرا به
نظر میرسد مدارس ابتدایی بیشتر وظایف خود را بر
دوش خانوادهها گذاشتهاند.
وی میافزاید :هزینههای س��رویس و ش��هریهها
امسال افزایش پیدا کرده است و حقوق من به تنهایی
تکاف��وی پرداخت هزینهها را نمیکند .تا کنون فقط
از کمک هزینه بن خرید لوازمالتحریر در حدود 150
هزار تومان که س��ازمان در اختی��ار ما قرار میدهد،
استفاده کردهام .اما این کمک هزینه فقط برای اولین
فرزند پرداخت میشود و کفاف هزینهها را نمیدهد.
چون هزینه خری��د یک کیف معمولی دانشآموز در
حال حاضر در حدود  70هزار تومان است.
نجفپ��ور مش��کل دیگ��ری را ک��ه خانمه��ای
ش��اغل با آن روبهرو هس��تند ،کمبود وقت میداند
و میگوی��د :من در اکثر مواقع وقتی از س��ر کار به
من��زل بازمیگردم ،حتی فرصت عوض کردن لباس
را ه��م ندارم و با همان لباس اداره به امور فرزندانم
مش��غول میش��وم .ش��غل روابطعمومینیز ساعت
خاصی نمیشناسد و درگیریهای زیادی دارد .اگر
س��ازمان بتواند هم از نظ��ر مالی و هم از نظر زمانی
به ما کمک کند ،خیلی خوب است .به ویژه این که
در حال حاضر که ازدیاد نسل و فرزندآوری تشویق
میش��ود ،باید تسهیالت بیشتری برای خانوادههای
همکار در نظر گرفته شود.
تصمیمیبرای افزایش کمک هزینه تحصیلی
گرفته نشده است

علی غضنفری ،رئیس اداره رفاه س��ازمان در این
خصوص میگوید :س��ازمان دو گون��ه کمک هزینه
تحصیلی ب��رای کارکنانی که در حین کار مش��غول
تحصیلند یا فرزند محصل دارند ،در نظر گرفته است.
اولین مورد کمک هزینه خرید لوازمالتحریر است که
یک بار در س��ال (در ش��ش ماهه اول) به همکارانی
که خود به تحصیل میپردازن��د یا فرزند دانشآموز
یا دانشجو دارند ،پرداخت میشود .این کمک هزینه
فقط برای یک فرد پرداخت میشود و تعداد فرزندان
محص��ل ،تاثی��ری در پرداخت کم��ک هزینه خرید
لوازمالتحریر ندارد.
وی میافزای��د :مبل��غ کم��ک هزین��ه خری��د
لوازمالتحریر برای سالجاری  157هزار تومان است.
این مبلغ به صورت سالیانه افزایش مییابد ،اما برای
تغییر کلی در ش��رایط پرداخت و افزایش این مبلغ،
در حال حاضر تصمیمیگرفته نشده است .همچنین
محل س��کونت همکار تأثیری در پرداخت این کمک
هزینه ندارد.
غضنف��ری دومی��ن کم��ک هزین��ه تحصیلی را
پ��اداش قبول��ی در دانش��گاه یا پاداش کس��ب رتبه
برت��ر در مقاطع تحصیلی بیان میکن��د و میافزاید:
اگ��ر همکاران ی��ا فرزندان آنه��ا در مقاطع تحصیلی
حائ��ز رتبه ممتاز ش��وند یا در مقاطع دانش��گاهی و
المپیادهای دانشجویی قبول شوند ،مبلغ دیگری به
عنوان جایزه قبولی به آنها پرداخت میشود.
وی ادام��ه میدهد :پرداخت ای��ن مبلغ با توجه
به دس��تورالعمل اداری مربوطه اس��ت .ب��رای مثال؛
اگر فرزند یک همکار در مقطع کارشناس��ی دانشگاه
پذیرفته شود ،فارغ از اینکه در چه دانشگاهی پذیرفته
میشود ،مبلغ  160هزار تومان بابت جایزه قبولی به
وی پرداخت میش��ود .این مبالغ جایزه نیز هر ساله
افزایش مییابد.
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یک متخصص قل��ب و عروق در بیمارس��تان تأمیناجتماعی امام رضا(ع)
اسالمش��هر ،کلیدیترین و مهمترین عالیم بیماریهای قلبی -عروقی در بین
تمام انواع بیماریهای قلبی را داش��تن درد س��ینه ،تنگی نفس ،تپش قلب و
مش��کالت دیگر هنگام فعالیت و انجام دادن کارهایی مانند باال و پایین رفتن
از پلهها مطرح میکند و توجه به این عالیم را در درمان به موقع بیماران مهم
ارزیابی میکند.
دکتر مس��عود اس��دی ،در گفتوگو با تامین ،با بیان اینکه طیف وسیعی از
بیماریه��ای قلبی -عروقی وجود دارد ،میافزاید :برخ��ی از انواع این بیماریها،
مادرزادی و برخی دیگر اکتس��ابی اس��ت که در طول حیات فرد ایجاد میش��ود.
نشانههای بیماری قلبی مادرزادی آن ممکن است در بدو تولد نمایان شود یا اینکه
در مراحل س��نی باالتر به تدریج خود را نش��ان دهد که هر یک از این بیماریها
براساس نوع ،نیاز به درمانهای فوری یا درازمدت پیدا میکند .نوع خاصی از این
بیماریها نیز وجود دارد که با رشد کودک و طی شدن روند فیزیولوژی طبیعی،
خود به خود ترمیم شده و نیاز به مداخالت درمانی برطرف میشود.
وی میافزاید :هرچند که متداولترین ش��یوه درمان بیماریهای مادرزادی،
جراحی است ،اما امروزه با پیشرفت علم ،درمان برخی از این بیماریها به صورت
«اینترونشن» یا درمانهای مداخلهگرانه ،عملهای جراحی را منتفی میکند.
دکتر اس��دی ش��ایعترین و مهمترین بیماریهای قلبی -عروقی را بیماریهای
عروق کرونر بیان میکند و میافزاید :قلب که س��لطان و پمپکننده اصلی خون به
نقاط مختلف بدن اس��ت ،خود احتیاج به خون دارد که این خونرس��انی به وس��یله
عروق کرونر به عضله و بافت قلب «میوکارد» ( )Myocardiumانجام میشود .این
بیماری در دنیا بعد از تصادفات رانندگی بیشترین علت مرگومیر شناخته شده است.
نشانههای بروز بیماریهای قلبی

وی نش��انه بیماریهای قلبی را به صورت گس��ترده بیان میکند و میگوید:
شایعترین نشانه مشکالت قلبی ،درد سینه به ویژه درد جلوی قفسه سینه است.
همچنین تنگی نفس ،تپش قلب ،تعریق ،بیحالی ،س��رگیجه ،تهوع ،اس��تفراغ و
احس��اس سبکی در سر از نش��انههای مهم دیگر این بیماری است .برخی از این
نشانهها ممکن است با بیماریهای دیگر اشتباه گرفته شود؛ مانند درد زیر قفسه
س��ینه که معموال بیمار آن را با درد معده اش��تباه میگیرد .بنابراین تش��خیص
درست این نشانهها برای اقدامات سریع درمانی ،مهم است.
ای��ن متخص��ص قلب و عروق از دیگ��ر عالیم بیماریهای قلب��ی -عروقی را
شکایت بیمار از مشکالت قلبی هنگام فعالیت بیان میکند و میافزاید :آنچه که
نظر پزش��ک را برای تش��خیص بیماریهای قلبی -عروقی جلب میکند ،داشتن
درد سینه ،تنگی نفس ،تپش قلب و مشکالت دیگر هنگام فعالیت بیمار است که
ی است.
نکته خیلی مهم 
دکتر اسدی تصریح میکند :مردم باید بدانند دردی که هنگام فعالیت و انجام
دادن کارهایی مانند باال و پایین رفتن از پلهها ،فعالیت سنگین یا سایر فعالیتهای
روزمره در سینهشان ایجاد میشود ،میتواند ناشی از مشکالت قلبی -عروقی باشد
و به همین دلیل هرچه سریعتر باید به متخصصان قلب مراجعه کنند.
وی میگوید :تش��خیص این عالئم به ویژه برای کودکان مهم است .زیرا آنها
نمیتوانند مشکل خود را بیان کنند و اگر والدین مشاهده کردند که کودکشان
با یک فعالیت دچار کبودی لب ،تنگی نفس ،خسخس سینه یا کبودی انگشتان
میشود ،هرچه زودتر درمان آن را پیگیری کنند.
مهمترین نشانه سکته قلبی

این متخصص قلب و عروق درباره نش��انههای کالس��یک سکته قلبی اظهار
میدارد :یکی از مهمترین نشانههای سکته قلبی ،احساس درد ناگهانی در قفسه
س��ینه است .گفته میش��ود که این درد شدیدترین نوع دردی است که یک فرد

میتوان��د در زندگی تجربه کند .برای ای��ن درد تعابیر مختلفی وجود دارد؛ مانند
درد خنجر که گویی خنجری وارد سینه شده است .همچنین احساس فشار شدید
در قفس��ه سینه یا درد کلی در ناحیه سینه از عالیم دیگر سکته قلبی است .این
عالیم میتواند در ش��رایط گوناگون مانند هنگام اس��تراحت ،در خواب یا هنگام
فعالیت ایجاد شود.
وی میافزاید :س��کته قلبی بس��ته به شرایط اینکه در کدام بخش قلب ایجاد
شده باشد ،چه حدی باشد ،بیمار چند ساله باشد ،سابقه بیماری قلبی داشته باشد
یا خیر ،آثار و عوارض مختلفی را درپی خواهد داشت..
اقدامات مهم هنگام سکته قلبی

به گفته دکتر اس��دی ،مهمترین اقدام هنگام بروز س��کته قلبی این است که
بیمار در هر شرایطی که قرار دارد ،بی حرکت باقی بماند و اگر در حالت ایستاده
یا نشسته است ،به حالت نیمه خوابیده درآید؛ به طوری که دراز بکشد ،اما سرش
ی باال باشد و سریع با اورژانس تماس گرفته شود.
کم 
وی میافزاید :اگر بیمار سابقه بیماری قلبی داشته باشد ،یک قرص زیرزبانی
به او داده شود یا اگر آسپیرین موجود باشد ،به بیمار آسپیرین با دوز  300میلی
گرم خورانده شود .در صورت موجود بودن آسپیرین با دوزهای کمتر میتوان چند
قرص به اندازه  300میلیگرم ،یک جا به او داد و بهترین وضعیت خوردن قرص
در این حالت ،جویدن قرصها است تا سریعتر جذب شود .تجویز داروهای دیگر
از سوی مردم عادی توصیه نمیشود.
پیشگیری از بیماریهای قلبی -عروقی

این متخصص قلب و عروق با اش��اره به پیشگیری از آن دسته از بیماریهای
قلب��ی -عروقی مادرزادی میگوید :بخش��ی از این بیماریها ارثی و بخش��ی نیز
بس��تگی به مصرف برخی داروها توس��ط مادران باردار دارد .خوش��بختانه امروزه
تقریبا همه مادران باردار تحت نظر متخصصان زنان و زایمان هستند و با معاینات
قلبی مادران ،میتوان از بروز مشکالت قلبی -عروقی کودکان پیشگیری کرد.
اس��دی در زمینه پیش��گیری از بیماریهای قلبی -عروق��ی غیرمادرزادی و
اکتس��ابی میافزاید :با توجه به اینکه بیماری عروق کرونر شایعترین نوع بیماری
قلبی اس��ت ،پیش��گیری از این بیماری مهم اس��ت .عروق کرونر از چند ریسک
فاکتور یا عامل خطر ایجاد میشود .برخی از این عوامل خطر ناشی از عوامل خطر
غیرارادی و غیراکتسابی است؛ مانند ابتال به بیماریهایی مانند دیابت ،فشارخون،
چربی خون باال و س��ایر بیماریها که این اش��خاص در خطر بیماریهای عروق
کرونر قرار میگیرند .این افراد برای پیش��گیری باید بیماریهای زمینهای خود را
کنترل یا درمان کنند.
وی میافزاید :دسته دیگر عوامل خطر ناشی از عوامل ارادی است که الزم است
برای پیشگیری از بیماریهای مختلف به سبک زندگی خود توجه کنیم .برای مثال،
کسانی که س��یگار مصرف میکنند ،خود را در معرض بیماریهای قلبی -عروقی
قرار میدهند .بنابراین ترک آن در جلوگیری از این بیماری بسیار موثر است .عوامل
خطر دیگر ،به هم ریختن توازن بین فعالیت بدنی و رژیم غذایی است که منجر به
چاقی میشود و افراد چاق نیز بیش از دیگران در معرض بیماریهای قلبی -عروقی
قرار دارند .ورزش کردن و داش��تن فعالیت بدنی هم در پیش��گیری از این بیماری
مهم اس��ت .ورزش اثرات مختلفی در سالمت جسمی و روحی انسان دارد و از بروز
بس��یاری از بیماریها مانند فشارخون ،دیابت و گرفتگی عروق جلوگیری میکند.
بهترین ورزش ،پیادهروی اس��ت؛ اما باید توجه داشت پیادهروی در حدی باشد که
ضرب��ان قلب باال رود و پیاده روی آرام که تاثیری در افزایش ضربان قلب نداش��ته
باشد ،فایدهای ندارد .همچنین انجام دادن فعالیت بدنی باید به طور منظم و حداقل
یک روز در میان باشد .میتوان فعالیت ورزشی را از مدت کم شروع کرد و به مدت
حدود یک ساعت افزایش داد.
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همان ط��وری که انتظ��ار داش��تیم ،دیکلینیک
شهید س��لیمانی هم مانند سایر مراکز درمانی سازمان
بسیار ش��لوغ بود .به ویژه واقع شدن این مرکز درمانی
در ش��هرری و در منطق��های ک��ه زمانی ب��ه فعالیت
کارخانههایی مانند تهیه روغن و چیتسازی اختصاص
داش��ت ،این ش��لوغی را اجتنابناپذی��ر میکند؛ زیرا
بسیاری از ساکنان این منطقه را خانوادههای کارگرانی
تش��کیل میدهند که زمانی در این کارخانهها مشغول
به فعالیت بودند و البته برخی از ساکنان نیز مهاجرانی
هس��تند که از شهرهای اطراف به این منطقه آمدهاند.
درمیان ازدحام و شلوغی دیکلینیک ،اولین موضوعی
ک��ه نظرمان را به خود جلب میکند ،مش��اهده پلیس
ناجا اس��ت که در عین انجام خدمت وظیفه ،هفتهنامه
تامین را نیز ورق میزن��د .میخواهیم نظر او را درباره
هفتهنامه بپرسیم ،اما به دلیل وظیفه شغلی ،حاضر به
گفتوگو نمیش��ود .یک��ی از کارکنان دیکلینیک که
کنار او ایس��تاده اس��ت ،محتوای هفتهنامه را به لحاظ
نگارش آزادانه مطالب که حاوی برخی انتقادها اس��ت،
مناس��ب ارزیابی میکند .دلمان میخواهد دراین باره
بیشتر صحبت کنیم ،اما برای تهیه گزارش از این مرکز
درمانی آمدهایم و نباید وقت را تلف کنیم.
باز پسگیری بخشی از مساحت دیکلینیک

دیکلینی��ک دارای  2در ورودی اس��ت ک��ه یکی
مجاور پارکینگ اس��ت و دیگری در اصلی است .گفته
میشود دانشگاه تهران حدود  100مترمربع از مساحت
محوطه در اصلی دیکلینیک را بیش از  20سال بدون
پرداخ��ت اجارهبها و حتی هزین��ه آب و برق در اختیار
خود ق��رار داده و آن را تبدیل ب��ه داروخانه کرده بود.
در سال  90با پیگیریهای مداوم رئیس دیکلینیک و
طی شدن مراحل قانونی ،ملک  100مترمربعی گرفته
شده به دیکلینیک بازگردانده و خسارات آن نیز تادیه
شد .از اینرو مساحت دیکلینیک که به دلیل ازدحام
جمعی��ت و مراجعه روزانه به طور متوس��ط  2500نفر
در روزه��ای ع��ادی و  2700نفر در روزهای ش��لوغ با
محدودیت جا مواجه بود ،وسیعتر شده است.
اضافه شدن مجوز دیکلینیک

دیکلینیک ش��هید سلیمانی که در آغاز به عنوان
پلیکلینیک فعالی��ت میکرد ،به تدریج با گس��ترش
جمعیت در منطقه ،دیگر پاس��خگوی نیاز بیمهشدهها
نبود.
از طرف��ی ارائ��ه خدمات��ی مانن��د آزمایش��گاه و
نمونهگی��ری ک��ه در کنار در اصلی واقع ش��ده بود ،نه
تنها تردد مردم را با مشکل مواجه کرده بود ،بلکه ارائه
خدمات اورژانس را نیز مختل کرده بود .بنا به پیشنهاد
مس��ئوالن این مرکز درمانی و بررس��یهای مسئوالن
سازمان ،ساختمان مجاور این مرکز درمانی خریداری و
با تعبیه یک راه ارتباطی بخش اداری ،مالی ،آزمایشگاه،
کتابخانه و س��الن پرستاری به ساختمان جدید منتقل

شد .با این اقدام بسیاری از اتاقهای این مرکز درمانی
در اختیار پزشکان قرار گرفت و ارائه خدمات تخصصی
مانند اطفال ،زنان و زایمان ،جراحی عمومی ،داخلی و
سایر خدمات تخصصی گسترش یافت .چنین تغییراتی
مصادف با ارائه مجوز به دیکلینیکها بود و این مرکز
درمانی با دریافت مجوز رس��میاز وزارت بهداش��ت و
پروانه و تاس��یس و بهرهبرداری ،تبدیل به دیکلینیک
شده و ارائه جراحیهای ساده پزشکی در زمینه گوش
و حلق و بینی ،چشم ،جراحی عمومی ،زنان و زایمان،
ارولوژی ،مغزواعصاب و ارتوپدی به بیمهش��دهها میسر
شده است.
فعالیت  50پزشک در دیکلینیک

دیکلینیک شهید سلیمانی در  2طبقه واقع شده
اس��ت .هر طبقه هزار و  750مترمربع مس��احت دارد.
در طبق��ه اول داروخانه ،رادیولوژی ،پذیرش ،اورژانس،
ی قرار دارد
اتاق عمل س��رپایی و اتاق جراحی عموم�� 
و متخصصان��ی مانند داخلی ،ارتوپ��دی ،قلب و مغز و
اعص��اب نی��ز در این طبقه مش��غول ارائ��ه خدمت به
مراجعهکنندگان هستند.
این مرکز درمانی با دارا بودن حدود  50پزشک که
 18نفر از آنها را پزش��ک عمومیتش��کیل میدهد ،به
ارائه خدمت میپردازد .برخی از متخصصان مانند قلب
و ع��روق و مغز و اعصاب فقط در ش��یفت صبح حضور
دارند و برخی دیگر مانند جراح عمومی ،زنان و زایمان،
داخلی و پزش��کان عمومی ،هم در شیفت صبح و هم
بعدازظهر مشغول کارند.
وقت گرفتن از  5صبح!

در طبقه همکف تمام صندلیها در اشغال بیماران
اس��ت و برخی بیم��اران دیگر درحال تردد هس��تند.
خانمیک��ه روی صندلی منتظر رس��یدن نوبت خود
نشس��ته اس��ت ،از اینکه بخش دندانپزشکی خدمات
عصبکشی دندان را ارائه نمیدهد ،گلهمند است.
او ک��ه خود را زهرا سرچش��مه معرف��ی میکند،
میگوید« :ماهیانه نزدیک به  200هزار تومان حقبیمه
پرداخت میکنم ،اما دندانپزشک تنها پرکردن دندانها
را مشمول بیمه میداند و برای عصبکشی دندان باید
به بخشهای خصوصی مراجعه کنیم».
وی درباره سایر خدمات دیکلینیک میافزاید« :از
بخش اطفال بس��یار راضی هستم و  2فرزندم را به این
درمانگاه میآورم .خدمات چشمپزش��کی و متخصص
زنان هم مناسب است و متخصصان خوبی دارد .مسئله
دیگر این اس��ت که برای گرفتن نوبت باید از ساعت 5
صبح از خان��ه حرکت کنیم تا به موقع برس��یم .برای
خانمها تردد در آن وقت صبح ترس��ناک است و خیلی
وقتها مسیر را با دویدن طی میکنم تا در راه مشکلی
ایجاد نش��ود؛ اما اگر از س��اعت  7به بعد نوبت بدهند،
خیلی خوب میشود».
یکی دیگر از خانمها از وضعیت گرفتن پرونده بیماران

ب��رای دریافت دارو گلهمند اس��ت و میگوید« :هربار که
میخواهم قرص بگیرم ،باید پرون��دهام را در طبقات باال
و پایی��ن ببرم تا موفق به دریافت قرصهایم ش��وم .برای
گرفتن نوبت هم باید از ساعت  4صبح اینجا حضور داشته
باشیم که هیچ یک از مراکز درمانی این طور نیست».
کارکنان زحمت زیادی میکشند

آقایانی که منتظر رس��یدن نوبتش��ان هستند ،از
خدمات دیکلینی��ک ابراز رضای��ت میکنند .یکی از
آنها به نام داوود بابایی که بازنشسته کارخانه ابر است،
میگوی��د« :کارکنان اینجا خیلی زحمت میکش��ند و
هربار که مراجعه میکنیم ،ما را تحویل میگیرند .من
عمل قلب باز کردهام و هرماه برای گرفتن داروهایم به
ی معطلی دارد ،چون
اینجا میآیم .البته گرفتن دارو کم 
داروخانه خیلی شلوغ است .درحال حاضر برای درمان
کمردرد مراجعه کردهام و برای گرفتن نوبت هم خیلی
معطل نشدم».
یکی دیگر از مراجعهکنندهها که خود را محمدعلی
محمدی فیروزآبادی معرفی میکند ،میگوید« :اینجا
خان��ه ما اس��ت و در ش��هرری ب��ا اینکه س��ایر مراکز
درمانی وجود دارد ،اما ما فقط یک «بیمه» (نام س��ابق
دیکلینیک شهید س��لیمانی) داریم .اینجا دایم شلوغ
اس��ت و کارکنان خیلی زحمت میکشند .با این حال
به بیماران خوب رس��یدگی میش��ود و من دلم برای
کارکنان اینجا میس��وزد ،چون شبانهروز به این مردم
خدم��ت میکنن��د و هربار ک��ه اینجا مراجع��ه کنید،
میتوانید ببینید که چقدر ش��لوغ است و این موضوع
باعث خستگی کارکنان اینجا میشود».
مش�کل پذیرش ب�ا افزایش تعداد پزش�کان حل
میشود

مس��ئول پذیرش و مدارک پزش��کی دیکلینیک،
تع��داد پذی��رش بیم��اران در این مرک��ز درمانی را در
زمانهای خلوت سال روزانه حدود  2هزار و  500نفر و
زمانهای شلوغ حدود  3هزار و  500نفر بیان میکند.
پروین حسینی ،با دارا بودن  10سال سابقه فعالیت
میافزاید« :پذیرش این بیماران صبحها توس��ط  4نفر،
عصرها  3نفر و ش��بها توس��ط  2نفر انجام میش��ود.
برخی از همکاران این بخش برای جبران کمبود نیرو
در  2ش��یفت مشغول فعالیت هس��تند و خوشبختانه
بس��یار هم سریع کار میکنند و در کوتاهترین زمان به
بیماران شماره میدهند .یکی از مسائلی که وجود دارد،
کوچک بودن فضای دیکلینیک و کمبود متخصصان
اس��ت .اگر تعداد پزشکان افزایش یابد ،ازدحام بیماران
کم میش��ود .با توجه به اینکه س��اکنان این منطقه از
اقشار ضعیف جامعه هستند ،تا جایی که بتوانیم به آنها
ش��ماره میدهیم و حتی کس��انی که موفق به دریافت
نوبت نمیش��وند ،پزش��کان آنها را میپذیرند تا تنشی
ایجاد نش��ود .ام��ا اگر تعداد متخصص��ان افزایش یابد،
مشکل حل میشود».

بخش اورژانس دارای ترافیک بیمار است

اورژان��س دیکلینیک در کن��ار در ورودی طبقه
همکف ق��رار دارد .این بخ��ش دارای یک اتاق CPR
(احی��ای قلبی -ری��وی) و  9تخت تزریقات اس��ت که
 5تخ��ت مربوط ب��ه بیم��اران خانم و  4تخ��ت برای
بیماران آقا اس��ت .اتاق احیا تجهیزاتی مانند اکسیژن،
الکتروشوک ،نوار قلب و سایر تجهیزات الزم را داراست
و یک نی��روی ثابت برای این بخش آماده ارائه خدمت
به بیماران است.
مس��ئول بخش اورژانس تعداد مراجعهکنندهها به
ای��ن بخ��ش را روزانه حدود  300ت��ا  350نفر و برای
گرفت��ن نوار قلب ب��ا توجه به ارائه خدم��ات طب کار،
حدود  300نفر بیان میکند.
فاطمه س��رافرازی ،با دارا بودن  15س��ال س��ابقه
فعالیت ،همچنین فضای اورژانس را مناس��ب با تعداد
مراجعهکنندهه��ا ب��ه این بخش نمیدان��د و میگوید:
«در بس��یاری مواقع با ترافیک بیمار مواجه میشویم.
از طرفی در شیفتهای شب تنها یک نیروی آقا وجود
دارد که برای ارائه خدمات کافی نیست».
وی در ادامه با اش��اره به یکی از مشکالت کارکنان
این بخش ادامه میدهد« :موضوعی که برای همکاران
این بخش اهمیت دارد ،این اس��ت که قانون بهرهوری
برای کارکنان این بخش تنها برای  8ماه محاسبه شد و
با این توجیه که این مرکز دیکلینیک است و خدمات
چندان سنگینی ارائه نمیش��ود ،قانون بهرهوری برای
ما حذف ش��د .درحالی که اینجا یک مرکز شبانهروزی
اس��ت و با توجه به تجربه حرفهای میتوانم بگویم که
کار در بیمارستان به دلیل همکاری سایر متخصصان،
ب��ه مراتب راحتت��ر از این مرکز درمانی اس��ت که از
نیروهای مح��دودی برخوردار اس��ت .هنگامیکه یک
بیمار بدحال به بخش اورژانس مراجعه میکند ،تنشی
که به کارکنان اورژانس وارد میشود ،خیلی زیاد است.
زیرا رس��یدگی به این بیماران تنها بردوش یک پزشک
ی و یک پرستار قرار میگیرد .بنابراین با توجه به
عموم 
این حجم مسئولیت ،انتظار میرود که قانون بهرهوری
برای کارکنان اعمال شود».
 17عمل جراحی کاتاراکت در هفته

بخش جراحی دیکلینیک شهید سلیمانی مطابق
با تعریف ساختاری خود امکان جراحیهای محدود در
زمینه جراحی عمومی ،ارتوپدی ،گوش و حلق و بینی،
ارولوژی ،زنان و زایمان ،چشمپزشکی و سایر جراحیها
را فراهم میکند.
بیم��اران در ای��ن بخ��ش پ��س از عم��ل جراحی
میتوانند به مدت  6ساعت بستری و تحت نظر باشند
و پس از آن باید مرخص ش��وند؛ زی��را دیکلینیکها
امکان بستری شبانهروزی ندارند .این بخش شامل اتاق
بس��تری زنان ،اطفال و مردان اس��ت و خدماتی مانند
آندوسکوپی ،اسپیرومتری (تست تنفس) و نوار مغز نیز
ارائه میش��ود و  2نیروی ثابت ،یکی پرستار و دیگری

گزارش

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

بهی��ار ،در این بخش به ارائ��ه خدمت میپردازند.
مهمتری��ن عمل جراحی ک��ه در این بخش انجام
میش��ود ،مربوط به کاتاراکت (آب مروارید) است
ک��ه به طور متوس��ط در هفته ح��دود  15تا 17
عمل جراحی انجام میش��ود .این عملها مطابق
با پیشرفتهترین شیوه جراحی آب مروارید در دنیا
یعنی روش فیکو انجام میشود و تمامیتجهیزات
پزشکی مانند لنزها برای بیماران رایگان است.
از زحمات کارکنان متشکرم

ب��ا هماهنگ��ی پرس��تار بخ��ش وارد یکی از
اتاقهای بس��تری زنان میشویم .خانم میانسالی
ک��ه عص��ب دس��تش جراح��ی ش��ده و درحال
اس��تراحت اس��ت ،خود را صدیقه مرادی معرفی
میکن��د و میگوید« :ت��ازه از ات��اق عمل بیرون
آم��دهام و حالم خوب اس��ت .ب��رای گرفتن نوبت
جراحی خیلی معطل نشدم و از زحمات پزشکان
و پرستاران اینجا خیلی راضی هستم».
ضریب « »kبیهوشی ثابت مانده است

متخصص بیهوشی که تازه از اتاق عمل بیرون
آمده اس��ت ،بیش��ترین عمله��ای جراحی را در
زمینه جراحی عمومی ،چش��م و س��پس جراحی
زنان ذکر میکند.
دکتر س��یدامید خمسهای با دارا بودن حدود
 12سال سابقه حرفهای ،انجام عملهای جراحی
در ای��ن مرکز درمانی را مطابق با اس��تانداردهای
جهانی توصیف میکند و درباره ویژگی شغل خود
میگوید« :از نظر شغلی پرتنشترین کار در گروه
تخصصی پزشکی را برعهده داریم .زیرا حین عمل
ممکن است مشکالت متعددی مانند ایست قلبی
یا حساس��یتهای دارویی ب��رای بیمار پیش آید.
انتظار داریم ضریب کای بیهوش��ی که چند سال
است تغییر نکرده ،افزایش یابد».
تامی�ن داروه�ای گ�ران برای بیم�اران به
صورت رایگان

تخصصهای چش��م پزش��کی ،عفونی ،گوش
و حلق و بین��ی ،داخلی ،اطفال ،زن��ان و زایمان،
واحد دندانپزش��کی و واحد مامایی در طبقه دوم
دیکلینی��ک قرار دارند .پش��ت ات��اق متخصص
اطفال خانوادههای زیادی ایس��تادهاند و برخی از
کودکان بیتابی میکنند .داخل اتاق ،پدرومادری
فرزندشان را برای درمان سرماخوردگی آوردهاند.
زیر شیش��ه میز خانم دکتر نقاشیهایی قرار دارد
که کودکان برای او کشیدهاند.
دکت��ر افس��انه حس��ینجانزاده ،امکان��ات
دیکلینیک را با توجه به نیازهای درمانی بیماران
مناس��ب توصیف میکند و میگوید« :بس��یاری
از داروهای��ی را ک��ه بیم��اران به قیم��ت باال در
مراکز خصوصی تهیه میکنن��د ،تأمیناجتماعی
رایگان ارائه میده��د .ارائه خدمات دیگری مانند
س��ونوگرافی ،رادیوگرافی و حتی اکوی قلب برای
کودکان امکانپذیر است».
وی تع��داد مراجعهکنندهه��ا به بخش اطفال
را روزانه به طور متوس��ط  60ت��ا  70بیمار بیان
میکند و میگوید« :بیش��ترین مش��کالت کاری
مربوط به بافت فرهنگی منطقه است .درجایی کار
میکنیم که اگر پس از دیدن تمامیبیماران اعالم

دکتر بهرام قاسمی ،سرپرست دیکلینیک

شود که بیش از این امکان ویزیت وجود ندارد ،با
خشونت آنها مواجه میش��ویم .البته نوع کار من
طوری اس��ت که نمیتوانم معاین��ه هیچ کودکی
را رد کن��م ،اما اینگونه برخورده��ا باعث افزایش
فشارروانی به پزشکان میشود».
یکی از مادران که ک��ودک خود را در آغوش
گرفته اس��ت ،از ارائه خدمات بخش اطفال اظهار
رضایت میکند.
مونا خرس��ند که دارای یک کودک یک ساله
اس��ت ،میگوید 6« :ماه پیش پس��رم خسخس
س��ینه داش��ت و چندین بار او را به س��ایر مراکز
درمانی بردم ،اما خوب نشد و تشخیص دادند که
مشکل ریوی دارد .بنا به پیشنهاد یکی از دوستان،
او را ب��ه اینجا آوردم و با تجویز یک دارو مش��کل
فرزندم برطرف شد».
تعرفه جراحی چش�م پزشکی هنوز افزایش
نیافته است

متخصص چشم پزشکی هم سرش بسیار شلوغ
است .پس از هماهنگی وارد اتاقش میشویم .یکی
از بیماران از کمبینایی چش��م چپ خود ش��کایت
دارد .دکت��ر مهران ش��ارقی قهرم��ان ،او را معاینه
میکند و توصیههای الزم را به او میدهد.
ای��ن متخصص ،تعداد بیم��اران این بخش را
روزانه حدود  60بیمار بی��ان میکند و میگوید:
«بس��یاری از بیماران برای معاینات پس از عمل
جراح��ی کاتاراک��ت مراجعه میکنن��د و معموال
هرهفت��ه  10بیمار با جدیدترین ش��یوه حراحی
کاتاراکت که فیکو است ،عمل میشوند».
موضوع دیگری که برای چشم پزشکان مطرح
اس��ت ،تعرفه جراحی اس��ت .برخالف س��الهای
گذش��ته که تعرفهها تا حدودی افزایش مییافت،
امس��ال این اتفاق نیفتاده اس��ت .البت��ه قولهایی
دادهاند ،اما تاکنون هنوز اقدامی انجام نگرفته است».
نوبتدهی آزمایشگاه به شیوه سنتی است

پس از ادغام س��اختمان مجاور به س��اختمان
ی دیکلینیک ،آزمایش��گاه به س��اختمان
قدیم�� 
جدید منتقل و با مستقل شدن ورودی و خروجی
آزمایش��گاه ،از بار تردد س��اختمان درمانی کاسته
ش��ده اس��ت .این بخ��ش در  2طبقه واقع ش��ده
اس��ت و بی��ش از  180مترمربع وس��عت دارد ،اما
نوبتدهی به بیماران هنوز به ش��یوه قدیمیانجام
میشود و بیماران براساس نوبت ورود به آزمایشگاه
دفترچهه��ای خود را روی صندلی قرار میدهند و
مسئول پذیرش از ساعت  5صبح از روی دفترچهها،
اسامیرا صدا میزند .آزمایشگاه دارای دستگاههایی
ی خون) ،سل
مانند اتوآالیزر (آزمایشهای بیوشیم 
کانتر (اندازهگیری کمیپارامترهای خون) ،آالیزر
ریدر (دستگاه طیف س��نجی ماوراء بنفش) ،فلیم
فوتومتر (اندازهگیری غلظت س��دیم ،پتاس��یم و...
خون و ادرار) ،س��انتریفیوژ و سایر دستگاهها است.
اما آزمایشگاه فاقد دستگاههای پیشرفته هورمون و
ایمونولوژی است.
دکتر محمدمهدی س��رمدی ،ب��ا بیان اینکه
در این آزمایش��گاه روزانه بین  200تا  700بیمار
پذیرش میش��ود ،میافزاید« :متاسفانه بیماران،
اینجا را به چش��م بیمارس��تان مینگرند ،اما ارائه
تجهی��زات اینجا در چارچوب درمانگاه اس��ت .از

فضای فیزیکی دیکلینیک
محدود است و درحال
حاضر از یک اتاق
برای  3پزشک متخصص
در زمانبندیهای مختلف
استفاده میشود .حتی
اگر تعداد پزشکان
متخصص نیز افزایش
یابد ،امکان اختصاص
جا برای آنها
وجود ندارد

طرف��ی از لحاظ وس��ایل رفاهی ب��رای کارکنان
اینجا که  11نفر هس��تند ،در مضیقه هستیم که
امیدواریم این مشکل برطرف شود».
وی درب��اره وضعیت نوبتدهی به بیماران در
بخش آزمایشگاه میگوید« :چندین سال است که
منتظریم سیستم نوبتدهی مکانیزه راه بیفتد ،اما
این سیس��تم هنوز به شیوه دستی انجام میشود.
این روش باعث میشود که در برخی موارد وقتی
نوبت رس��یدگی به آزمایش بیماران فرا میرسد،
معلوم میش��ود که آزمایش مورد درخواست آنها
اینجا وجود ندارد .البته راهاندازی سیستم مکانیزه
نوبتدهی ،جزو برنامههای این مرکز درمانی است
که امیدواریم هرچه زودتر تحقق یابد».
نیروه�ای متخص�ص پزش�کی و پرس�تاری
افزایش یابد

سرپرست دیکلینیک شهید سلیمانی مهمترین
برنامه این مرکز درمانی را با توجه به افزایش تعداد
بیمهش��دهها و افزایش طول عمر در کشور ،احداث
فضای مناسبتر ،افزایش تعداد متخصصان و ایجاد
تخصصهای مختلف بیان میکند.
دکت��ر به��رام قاس��می ،با اش��اره به ش��یوه
نوبتدهی بیماران در بخش آزمایش��گاه میگوید:
«بسیاری از مراجعهکنندههای این بخش را افراد
س��المند تشکیل میدهد و بس��یاری دیگر نیز از
مناطق اطراف مانند حس��نآباد قم ،فش��افویه و
ورامی��ن مراجع��ه میکنند .این اف��راد معموال از
نوبتده��ی تلفنی اس��تفاده نمیکنن��د .یک بار
سیس��تم نوبتدهی مکانی��زه را راهاندازی کردیم
اما نتیجه مناسبی به دس��ت نیامد .زیرا عالوه بر
افرادی که به آنها نوبت میدادیم ،بس��یاری دیگر
از مراجعهکنندهه��ا حضوری میآمدند و تقاضای
رس��یدگی داش��تند .به همین دلیل آزمایش��گاه
گنجایش آن همه بیمار را نداش��ت و باعث ایجاد
نارضایتی در بیماران میش��د ،اما با ش��یوه فعلی
هیچ نارضایتی وجود ندارد».
وی درب��اره کمب��ود پزش��کان متخصص در
این مرک��ز درمان��ی میگوید« :فض��ای فیزیکی
دیکلینیک محدود اس��ت و درحال حاضر از یک
اتاق برای  3پزشک متخصص در زمانبندیهای
مختلف استفاده میشود .حتی اگر تعداد پزشکان
متخصص نیز افزایش یاب��د ،امکان اختصاص جا
برای آنها وجود ندارد».
این متخصص داخل��ی ،میافزاید« :اما به هر
ترتی��ب این مرکز درمانی با توج��ه به تعداد زیاد
مراجعهکنندهها در زمینه متخصص قلب و برخی
از رش��تههای جراحی مانند گوش و حلق و بینی
و چش��م پزش��کی کمبود دارد .درحال حاضر 50
درصد عملهای جراحی چشم به بیمارستان صدر
ارجاع داده میشوند».
دکتر قاس��میدرباره گسترش فضای فیزیکی
دیکلینیک میگوید« :در س��ه راه ورامین زمینی
وجود دارد که برای احداث یک مرکز درمانی بسیار
مناسب اس��ت .مقدمات تهیه این مرکز که در حد
مکاتبات اداری با ش��هرداری و سازمان است ،انجام
شده است و منتظر دریافت نتیجه هستیم .چنانچه
ساختمان جدید درمانی احداث شود ،دیکلینیک
به آن س��اختمان منتقل میشود و این ساختمان
فقط به پلیکلینیک اختصاص مییابد».
وی ب��ا اش��اره ب��ه ح��دود  180نف��ر نیروی
انس��انی این مرکز درمانی میافزاید« :با توجه به
حاشیه قرار داشتن این مرکز درمانی و دور بودن
دسترسی به شهر الزم است که نیروهای زبدهتری
در اینجا مش��غول به فعالیت شوند .درحال حاضر
کارشناس تخصصی در گروه پرستاری بسیار کم
اس��ت و بیشتر نیروها بهیار هستند .یکی دیگر از
مس��ائلی که وج��ود دارد و میخواهیم به گوش
مس��ئوالن برسانیم ،این اس��ت که برای اورژانس
ردی��ف تش��کیالتی تعریف ش��ود تا ام��کان ارائه
خدمات بهتر به بیماران فراهم شود».
با تش��کر از دکتر بهرام قاس��می ،سرپرس��ت
دیکلینی��ک و همکاری احمد ک��وهزارع ،مدیر و
سلیمه فرهنگپور ،مسئول پرستاری دیکلینیک
که ما را در تهیه این گزارش یاری کردند.
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دیدگاه
عید آراستگی

حماسه کاهه

شاید برای شما هم اتفاق
افتاده باش��د که در برخی از
روزها ب��ا بیمیلی به اتاق کار
خود وارد شوید.
ب��دون ش��ک کار کردن
در ی��ک دفت��ر کار ،نبای��د
کس��التآور و خس��ته کننده
باش��د .دفت��ر کار ب��ه همان
ان��دازه ک��ه محیط��ی جدی
است ،به دلیل اینکه هر فرد بخش زیادی از عمر خود
را در آن س��پری میکند ،باید زیبایی و آس��ایش الزم
برای گذراندن س��اعات طوالنی را داشته باشد .فضای
دفتر کار بهتر است به محیطی دوست داشتنی تبدیل
شود تا لذت بخش باشد و گذران وقت در آن به منزله
س��اعات کار اجباری به نظر نرس��د( .نیازی نیس��ت با
شلوغ نگه داش��تن میز تحریر ،کشوها و کمدها ،خود
را یک فرد پرکار نش��ان دهی��م ).عالوه بر این ،زیبایی
محیط و چیدمان مناس��ب و کاربردی تجهیزات ،ابزار
و س��ایر اقالم موجود در دفتر کار ،نه تنها باعث جذاب
ش��دن محل کار میش��ود ،بلکه میتواند نشان دهنده
ن��وع نگرش و دیدگاه ما به زندگی ،کار و س��ازمانمان
نیز باش��د و البت��ه برای مخاطبان بیرونی ،ش��خصیت
سازمانمان را هم به نمایش بگذارد.
در این یادداشت قصد نداریم به مقوله  5Sبپردازیم
که البته پرداختن به این مقوله میتواند کمکی باش��د
تا ش��اید برخی از مشکالت موجود را مرتفع کند ،چرا
که این  5Sدر آراس��تگی محیط کار و افزایش سرعت
کار ،رهبری خوب و کارآمد اس��ت ،از طرفی همخوانی
یک سیس��تم با فرهنگ و پذیرش اجتماعی آن ،شرط
اساسی آغاز حیات و ماندگاری آن سیستم است .برای
اجرای موفق نظام آراس��تگی باید بتوان عناصر موجود
در آن را با عناصری از فرهنگ دینی و ملی پیوند زد.
اگرچ��ه نظ��ام آراس��تگی از ایده اولی�� ه �KEEP
 ING HOUSEآمریکای��ی آغ��از ش��د ،در ژاپن به
تکامل رس��ید و سپس به اقصی نقاط جهان راه یافت،
اما گس��ترش و پذیرش نظام آراس��تگی در کشورهای
مختلف ،با داشتن فرهنگهای متفاوت ،نشان میدهد
که مفاهیم نظام آراس��تگی ب��ا فرهنگهای گوناگون
سازگار است.
در فرهنگ دینی و ملی ما ایرانیان هم آموزههایی
وجود دارد که نظام آراستگی با آن عناصر سازگار است
و پذیرش آن را ساده میسازد .تعالیم دینی ما مملو از
دستورهای ظریف و دقیقی است که بر پاکیزگی تاکید
دارد و آن را نشانه ایمان میداند.
و اما در نهایت پیشنهاد مشخص نگارنده این است:
در فرهنگ ملی ما ایرانیان ،جشن نوروز از جایگاه
و اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .خانه تکانی قبل از
عید و توجه به زیباسازی محیط زندگی ،ظاهر فردی،
پوش��یدن لباس ن��و و رفتن به دیدار خویش��اوندان و
دوستان و البته نوشدن انسان و محیط زندگی همگام
با نو ش��دن طبیعت از هدفهای برگزاری آیین نوروز
است.
بد نیس��ت ب��ا نگاهی انتقادی و البته دوس��تانه به
محیط کار خود ،ابتدای مهر امس��ال را به خانه تکانی
محیط کار خود اختصاص دهیم و هفت سین این عید
را با نام «عید آراستگی» و شعارهای زیر آغاز کنیم:
 سوا کردن وسایل ضروری از غیر ضروری، سرو سامان دادن و مرتب کردن وسایل، سپیدی و پاکیزگی ابزار و محیط کار، سعی در حفظ وضع مطلوب محیط کار، سازمان یافتگی و انضباط همیشگی در کار، سختکوشی و با تمام نیرو کار کردن، س��ماجت در انجام دادن ی��ک کار خوب تا مرزعادت،
هم��ه ما میتوانیم نقطه آغ��از و رهبرانی همراه و
البته الگوهای��ی به تمام معنا برای آغاز و اش��اعه این
فرآیند خود باشیم.
کارشناس متخصص امور اداری
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گزارش ویژه

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

بررسی موضوع شادابی و نشاط سازمانی در هماندیشی هفتگی سازمان

این روزها که میگذرد ،شادم

*

پانزدهمین نشست هماندیشی هفتگی سازمان با موضوع «شادابی و نشاط سازمانی» در سالن کنفرانس ساختمان
شهید معیری برگزار شد .در این جلسه دکتر عباس حاتمی مدیرکل پشتیبانی درمانبه تعریف شادی و شادابی
پرداخت و 14مهارت براي كس�ب احس�اس شادي در زندگي و شاد زيستن را پیشنهاد کرد .وی در ادامه به نقش
ی و روانی فرد و جامعه پرداخت .در ادامه این نشست ،تعدادی از حضار به بیان
خنده و ش�ادی در سلامت جسم 
نظرات و دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.
ی گفت :انس��ان موجودي ش��اديخواه و لذتطلب است و
دکتر حاتم 
خنده ،يكي از نش��انههاي ش��ادي و مختص انسان است .شادي ارزانترين
روش براي پيش��گيري از بيماريهاي قلبي و رواني اس��ت و آنتيبيوتيك
طبيع��ي محس��وب ميش��ود .بس��ياري از اوق��ات انس��انها در زندگي با
فش��ارعصبي ،افس��ردگي و ...مواجه هس��تند كه ممكن است به وضعيتی
بدتر ،مانند اعتياد منجر ش��ود؛ به همين دليل اول ماه میهر س��ال (17
اردیبهش��ت) را روز جهاني خن��ده نامگذاري كردهاند .وی ش��ادكاميرا از
مولفههاي هوش هيجاني دانست و در تعریف آن گفت :شاد کامیبه معنی
ش��ناخت و كنترل احساسات ،رابطه با ديگران و سازگاري با محيط است.
روانشناسان ،قرن  21را قرن «روانشناسي مثبتگرا» نامگذاري كردهاند،
زي��را در انس��ان ويژگيهای مثبتگرايانهای مانند ش��ادكامي ،اميدواري و
خردمن��دي نيز عالوه بر ويژگيهای منف��ي گرايانه مانند غم ،اندوه ،کینه،
انتقام و رقابت وجود دارد و روانشناسي را نبايد به خصوصيات منفيگراي
انسان محدود كرد.
دکت��ر حاتمیش��ادي را عاطفه مثبت منهای عاطف��ه منفی تعریف
کرد و افزود :ش��ادی يعني حداكثر عاطفه مثبت (عشق ،محبت ،دوستي،
انگی��زه) و حداقل عاطفه منفي (تنفر ،منفي بافي ،خودکامگی) .ش��ادي
يك هيجان است و هيجان به معنای تحرك ،تهييج ،ترس ،عشق و خشم
است .از نظر روانشناسان ،شادي داراي چهار ركن اصلي است كه ارزش
جهاني دارند و در همه انس��انها مش��تركاند .رکن اول شادی ،رضايت
از زندگي و احس��اس خوش��ي دروني است« .ابراهام لينكلن» در این باره
میگوید« :مردم همان اندازه شاد هستند كه انتظارش را دارند ».بنابراین
ش��ادی یک فرآیند درونی است .رکن دوم ،خوشي است .انسانهایی که
ش��خصيت برونگ��را و توانايي بروز احساس��ات را دارند و به ش��اد بودن
عالقهمند هس��تند ،انسانهای سرخوشی هستند .خوشی مانند روغن در
روان چرخیدن چرخ زندگی کمک میکند .رکن س��وم ش��ادی ،نداشتن
افس��ردگي مداوم (بي��ش از دو هفته) یا التیام یافت��ن روانی پس از یک
مصیبت رنجآور مثل مرگ عزیزان (حداکثر 6ماه) اس��ت .چهارمین رکن
ش��ادی ،نداشتن اضطراب اس��ت .اضطراب در اینجا به معنای زود نگران
ش��دن ،پيشبيني يا برداشت منفي از رويدادهاي عادي زندگي ،احساس
نداشتن اطمينان و درماندگي است.
حاتم��یادامه داد :بر طبق اين تعاريف ،عواملي مثل هوش باال ،س��ن،
جنس و تحصيالت ،رابطه زيادی با شادماني ندارند .برخی از افراد با هوش،
ش��اد و موفق نيس��تند ،ولي برخي افراد با درآم��د و تحصيالت پايين ،به
دلي��ل اینکه هوش عقالني يا عاطفي باالیی دارند ،موفقترند .بنابراین ،اگر

بخواهيم ش��اد زندگي كنيم ،بايد مهارت آن را بياموزيم ،زیرا «ش��ادي در
خانه ما را نميزند»؛ ما بايد در جستوجوي شادي باشيم و آن را بیافرینیم
و براي آن هزينه كنيم.
وی افزود :ش��ادی ممکن اس��ت واقعی و عمیق یا گذرا و کاذب باشد.
برای مثال ،در هنگام مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی ،شادی کاذب رخ
میدهد .در شادی واقعی یک سری فعل و انفعاالت شیمیایی در مغز انجام
میشود که با سرخوشی متفاوت است .برای مثال ،در کشور ما طنز گفتن
یک نوع سرخوشی است و شادی واقعی نیست؛ همچنین برگزاری مراسم
عروس��ی نیز یکی از عوامل بیرونی سرخوشی است و ممکن است منجر به
شادی واقعی نشود.
مهارتهای چهاردهگانه براي شاد زيستن

دکتر حاتمیدر ادامه این نشس��ت14 ،مهارت براي كس��ب احساس
ش��ادي در زندگي و شاد زيس��تن را پیش��نهاد کرد .وی بیان احساسات،
خوشبين��ي ،انجام دادن فعاليتهای گروهي و س��رگرمي ،توس��عه روابط
اجتماعي ،داشتن توانايي خود انگيختگي ،برقراری تناسب میان توقعات و
تواناييها ،زندگي کردن در زمان حال ،دوري کردن از نگراني ،اولويت دادن
به ش��ادي ،صميميت با دیگران ،پرهيز از مطلقگرايي ،اس��تفاده درست از
واژهها ،ريشهكن کردن فقر در جامعه و برقراری آزادي و برابري و در نهایت،
سياستهاي حمايتي دولت را از جمله این مهارتها دانست و درخصوص
هریک توضیحاتی ارائه کرد.
وی درخصوص بيان احساسات گفت :احساسات خود را برای افراد قابل
اعتماد بازگو كنيد يا حداقل هفتهاي يكبار ،احساس��ات خود را روي كاغذ
بنويس��يد؛ بيان مودبانه احساسات را ياد بگيريد؛ از سؤال كردن باز نمانيد؛
از خود سؤال كنيد چگونه ميتوانم بهتر ،شادتر و سادهتر زندگي كنم؟ اگر
ی مانند« :نميدانم چرا از فالني بدم ميآيد؟» «براي ادامه
سؤالها و مفاهیم 
تحصيل با وجود عالقه زياد ،بيانگيزهام»« ،نميدانم چرا احس��اس كالفگي
دارم؟» «نميتوانم حرفهايم رابزنم»« ،احساس آزادي نميكنم» ،براي شما
پيش ميآيد ،بدانید که شاد نيستيد .كنترل احساسات خود ،مانند كنترل
خودرو و ترمز گرفتن راننده در مواقع اضطراری ،ضروري است.
دکتر حاتمیخوشبيني را ديدن وجوه مثبت در امور دانست و افزود:
خوشبینی داش��تن احساس خوب درباره خود و ديگران است .باید بدانید
که جهان ،بازتاب و عكس العمل رفتار شماست و احساس گناه ،بزرگترین
عامل افسردگی است.
وی فعاليت گروهي و سرگرميرا فعاليت جسماني و عامالمنفعه دانست
و گفت :كمك به ديگران و كار گروهي ،احساس ارزشمندي در فرد بهوجود
ميآورد و به زندگي ،معنا ميبخش��د .ش��ادی گروهی نیز موثرتر از شادی
فردی است.
دکت��ر حاتمیدر توضیح توس��عه روابط اجتماعي به عن��وان یکی از
مهارتهای ش��اد بودن گفت :روابط اجتماعي گس��ترده ،تنهايي را كاهش
ميدهد .كساني كه هوش هيجاني بااليي دارند ،به خوبي احساسات ديگران
را درك ميكنند ،با آنها همدل ميش��وند و روابط رضايت بخش��ي ايجاد
میکنند .این افراد به دليل هوش باال ،اجازه نميدهند اوقات تلخي ديگران
بر روی آنان تاثیر بگذارد.
وی اف��زود :توانايي خودانگيختگي به این معناس��ت که انس��ان در هر
ش��رايطي ،خود را براي پذيرفتن يك مس��ئوليت جديد ،ش��روع كارجديد
و تجرب��ه كردن حس جديد آماده کند .تا احساس��ات خود را نشناس��يم،
نميتوانيم آنها را به شادي تبديل كنيم.
ی درخصوص برقراری تناسب میان توقعات و تواناييها نیز
دکتر حاتم 
گفت :ضعفهاي خود را بپذيريد تا بتوانيد راهكار پيدا كنيد .اگر شكست،
علتيابي شود ،ميتواند مقدمه پيروزي باشد.
وی زندگي درزمان حال و دوری از نگرانی را از دیگر مهارتهای ش��اد

زیس��تن دانست و افزود :گذشته به تاريخ پيوسته است؛ از گذشته پرسش
كنيد و از تجربيات آن استفاده کنید .همچنین باید از نگراني دوری کنید؛
فكركردن ،راه حل ارائه ميدهد ،ولي نگراني ،مغز را قفل ميكند.
دکتر حاتمی در توضیح اولويت دادن به ش��ادي به عنوان یکی دیگر
از مهارتهای ش��اد زیس��تن ،چند س��ؤال مطرح کرد :س��رانه خانوادهها
براي ش��ادي و تفريح چقدر اس��ت؟ چقدر به مجالس ش��اد ميرويم و از
محيطهاي ناراحتكننده دوري ميجوييم؟ برنامههاي ش��ادي بخش ما
در جامعه و خانواده چقدراس��ت؟ براي روز تولد و ازدواج مراس��م برگزار
ميشود؟ ش��ادي خود را با ديگران تقسیم میکنیم؟ موفقيتهاي آينده
را ترس��يم كردهايم؟ س��راغ آلبوم عكس دوران گذش��ته برويد و لبخند
بزنيد؛ بيش��تر اوقات فراغت خود را با خانواده و دوستان خود بگذرانيد و
كمتر از تلويزيون اس��تفاده كنيد؛ با آدمهاي شاد دوست شويد ،زيرا افراد
ش��اد و خندهرو به شما انرژي مثبت ميدهند؛ حداقل  5دوست صميمي
با افكارمختلف داش��ته باشيد؛ به دادوس��تد ،هديه دادن و گرفتن عادت
كني��د؛ لباسهاي با رنگ ش��اد بپوش��يد؛ ورزش و فعالیتهای بدنی نیز
شاديبخش هستند.
وی افزود :صميميت به معنای دوس��ت داشتن همه انسانها و توانايي
برقراری ارتباط با آنها اس��ت؛ بيش از آنچه انتظار محبت از ديگران داريد،
به آنها محبت كنيد و گذش��ت داش��ته باش��ید .همچنین از مطلقگرايي
بپرهیزید .ما در گس��ترهاي از نس��بيتها زندگي ميكنيم؛ از هر چيزي به
نس��بتي بهره ميگيريم و باید بدانیم که هيچكس هميشه قهرمان يا فقير
باقي نخواهد ماند .باید دقت کنیم که از واژهها اس��تفاده درس��ت داش��ته
باش��یم .دقت كنيم بهجاي نظم ،از کلمه وس��واس يا به جای کنجکاوی از
کلمه عجله اس��تفاده نکنیم .باید بدانیم مشکالت فیزیولوژیکی و بحران با
هم تفاوت دارند .به عبارت دیگر ،با تعريف درست واژهها ،بحران معاني در
جامعه را از بين ببريم.
دکتر حاتمیفقر را دشمن شادي دانست و افزود :گسترش آزاديهاي
ف��ردي ،امنيت رواني ،اعتماد متقابل دولت و ملت ،برابري اجتماعي و رفع
تبعيض ،به ش��ادي و نش��اط اجتماعي كمك ميكنند .اگر مردم احساس
کنند آرمانها و عقاید آنان در جامعه نادیده گرفته میشود ،احساس یاس
و سرخوردگی میکنند.
نقش خنده در شادي و سالمت انسان

ی در ادامه به بیان نقش خنده در زندگی و س�لامت انسان
دکتر حاتم 
پرداخت و گفت :بحث درباره مزایای خنده نزد انسانها سابقه  3000ساله
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دیدگاه
مزاياي بودجه عملياتي
نسبت به بودجه سنتي

سيامند محمودی

دارد ،س��قراط  500س��ال قبل از میالد و پس از او ،ارس��طو و حتی داروین
در م��ورد خنده مقاالت زیادی نوش��تهاند .در تعریف خنده گفتهاند« :خنده
پدیدهای عضالنی است ،شامل انقباض و انبساط متناوب عضالت صورت ،به
هم��راه حرکات متقابل دیافراگم ،انقباضات مرتبط حنجره و دریچههای نای
که الگوی منظم تنفس را به هم میریزد و صدا تولید میش��ود ».یا« :خنده
عبارت از به جوش آمدن خون است ،بر اثر اینکه انسان چیزی را میبیند یا
میش��نود که او را سرگرم س��اخته ،از جا میپراند یا حرکت میدهد و اگر او
بیدرنگ نتواند توانایی خود را برای ارتباط آن وضع با اندیشههای خود به کار
اندازد ،خنده بر وی غالب میشود».
وی افزود :خنده یا معمولی است یا هنری .خنده معمولی ،واکنش جسم
در برابر عوامل فیزیکی همچون قلقلک یا عوامل ش��یمیایی همچون گازهای
خندهآور اس��ت .در مقابل ،خنده هنری ،خندهای اس��ت ک��ه در اثر تضاد و
تناقضهایی که میبینیم و ما را غافلگیر و شگفتزده میکنند ،رخ میدهد و
منجر به ترشح میانجیهای مغزی میشود.
ی مزاح یا شوخ طبعی را یکی از روشهای شادکردن دانست
دکتر حاتم 
و گفت :محققان به اين نتيجه رس��يدهاند ك��ه خندههاي مختلف  -بهدلیل
واکن��ش در برابر طنز یا عکسالعمل در مقابل ش��وخی ،لطیفه و ش��ادی يا
هنگام خداحافظي و خوش آمدگويي -باعث کاهش مشکالت روانی و جسمی
میش��وند .امروزه از موسیقی و فیلمهای طنزآمیز برای خنداندن بیماران یا
پیشگیری از بیماریهای روحی و روانی استفاده میشود .خنده مغز را فعال
ميکند ،فعاليت زياد مغز از بروز برخي بيماريها مثل آلزايمر ،افس��ردگی و
فراموش��ي جلوگيري میکند و به همين دليل ،امروزه خنده درماني يكي از
روشهاي رايج براي پيشگيري و درمان بسياري از بيماريهاست .البته خنده
باید از ته دل باش��د ،مثال خن��ده در اثر قلقلک يا خنده كاذب در اثر مصرف
موادمخدر يا الكل ،تاثیری در کاهش تنشهای روانی ندارد.
تأثیر جسمیو اجتماعی خنده و شادي

ی و اجتماعی خنده و شادی
دکتر حاتمیدر ادامه به بیان تأثیر جس��م 
پرداخت و گفت :خنده دس��تگاه ايمني بدن را فعال ميكند ،لمفوسيتهاي
 Tرا فعال كرده و ترش��ح ايمنوگلوبين را افزاي��ش ميدهد و بدن را در برابر
بیماریها مقاوم میس��ازد؛ به همين دليل افراد ش��اد كمتر سرما ميخورند.
ش��ادي و خنده همچنین باعث ميشود دستگاه عصبي برای مدتي عالیم و
هش��دارهای درد را فراموش كند .دندان درد ،س��ردرد ،درد زایمان ،دردهای
مفصلی و دردهايي از اين قبيل ،هنگام خنديدن س��ركوب ميشوند .خنده
باعث افزايش ترش��ح اندروفين و س��روتونین از سلولهاي مغزي ميشود كه
يك نوع آرامبخش طبيعي و ضدافس��ردگی هس��تند .تحقيقات نشان داده
اس��ت ،تغييرات مذكور نه تنها در هنگام ديدن يك برنامه خندهدار ،بلكه تا
يك روز بعد هم ادامه مييابد.
وی اف��زود :خن��ده از ت��ه دل باعث كاهش ترش��ح هورم��ون کورتیزول
و اپي نفرين میش��ود و ش��رايط مطلوب و مس��اعدی براي قلب و عروق به
وجود ميآورد .خنده با کاهش اپینفرین(آدرنالین) ،مانع افزايش فش��ارخون
ميش��ود و با کاهش ترشح کورتیزول ،از س��رکوب ایمنی و پوکی استخوان
جلوگیری میکند .عالوه بر آن ،خنده باعث تحرک بیشتر ماهیچههای شکم
و متعاقب آن کاهش چربیهای دور ش��کم و افزایش سرعت تنفس و زدودن
دیاکسیدکربن از خون میشود ،در نتیجه صورت را شفاف و چین و چروک
ص��ورت را کم میکند؛ ی��ک دقیقه خنده معادل  45دقیق��ه ورزش کردن،
سوخت و ساز بدن را باال میبرد و وزن را كاهش ميدهد .خنده در دین اسالم
و فرهنگ ایرانیان آنقدر مهم اس��ت که حضرت رسول اکرم(ص) میفرمایند:
«خی��ر و خوب��ی را نزد خوش رویان بجویید» .خنده ق��درت يادگيري را باال
ميبرد و با فعال كردن مجراهاي اشكي ،منجر به ريزش اشك ميشود.
ی ادامه داد :امروزه خندهشناسی شاخهای از علوم روانشناسی
دکتر حاتم 
بهنام ژالتولوژی ( )gelatologyو به عنوان یک رش��ته دانشگاهی شناخته

ش��ده و تدریس میشود و باش��گاههای خنده در بس��یاری از کشورها برای
ش��ادکردن مردم فعال هستند و جشنوارههای شادی مانند آب بازي ،جشن
بادكنكها و ...در طول سال برگزار میشود.
وی افزود :یکی از راههای ش��اد کردن مردم ،طنزگویی ،لطیفه پردازی و
مزاح کردن است .طنز و لطیفه که بخشی از ادبیات و فرهنگ کشور ماست،
جنبه آموزشی نیز دارد .میتوان درخصوص مسائل حقوقی ،کیفیت زندگی،
عدالت اجتماعی ،بهداشت روانی و مشارکت ملی در جامعه طنزپردازی کرد.
تأثیر كمبود شادي در جامعه

دکتر حاتمیدر ادامه به بیان تأثیر کمبود شادی در جامعه پرداخت و
گفت :كمبود ش��ادي در جامعه نتايج مصيبت باري به دنبال دارد كه از آن
جمله ميتوان به افسردگي ،بدبيني ،ارزيابي منفي رويدادها ،بيعالقگي به
كار ،كاهش بهرهوري ،افت كيفيت زندگي ،خودكشي ،اعتياد به موادمخدر،
كاهش قدرت ذهن و رواج خش��ونت و وقوع جرم اشاره کرد .در یک جامعه
ش��اد ،یادگی��ری اجتماعی باالمیرود ،ش��کایت ش��هروندان از یکدیگرکم
میش��ود ،پذیرش ایدههای جدید و نوگرایی ترویج میش��ود ،بهرهوری کار
ب��اال میرود و باالخ��ره بیماریهای روانی کاهش مییاب��د و انگیزه زندگی
مردم بیشتر میشود.
* مطلع از یکی از شعرهای قیصر امینپور

انسان به تجربهکردن تمام ُخلقها
نیاز دارد

در ادام��ه این نشس��ت ،برخ��ی از حض��ار به بی��ان نظرات و
دیدگاهه��ای خود پرداختن��د .دکتر محمد همتی مع��اون درمان
س��ازمان گفت :افسردگی با غم و سرخوردگی متفاوت است .اصوال
افسردگی به معنای احساس خُ لق افسرده است .خُ لق یک احساس
درونی قابل بیان است .بشر نیاز دارد که همه خلقها را تجربه کند.
ما همانطور که به شادی و نشاط نیاز داریم ،به افسردگی ،غم ،اندوه
و پرخاشگری نیز نیاز داریم ،اما هر کدام باید در جای خود استفاده
ش��ود .در مقابل خُ ل��ق ،ما اَفکت را داریم .اَفک��ت تظاهرات بیرونی
هیجانات ماست .وقتی کسی افسرده است ،اطرافیان این افسردگی
را از چهره و حرکات فرد میفهمند .سرخوش��ی و افسردگی وقتی
زیاد تکرار ش��وند و زمان زی��ادی را از ما بگیرند ،تبدیل به بیماری
میشوند .اگر فردی مدت زیادی از روز را احساس غم داشته باشد،
برای او بیماری افس��ردگی را تش��خیص میدهند .سرخوش��ی به
معن��ای باالتر از حد طبیعی بودن خُ ل��ق در مدت طوالنی و نوعی
بیماری اس��ت .اما چیزی که نیاز است همه ما داشته باشیم ،شوخ
طبعی اس��ت .س��ازوکارهای دفاع��ی ما به دو گروه اصلی تقس��یم
میش��وند که به صورت ناخودآگاه یا خودآگاه مورد اس��تفاده قرار
میگیرند .گروه اول ،س��ازوکارهای ناکارآمد ،ناپخته ،خام و اولیه و
گروه دوم س��ازوکارهای پخته ،کارآمد و عالی هستند .شوخ طبعی
یک س��ازوکار عالی بشری است و کس��انی که بتوانند از این شوخ
طبعی استفاده کنند ،انسانهای موفقی هستند.
یکی از مواردی که باید در کار سازمانی مدنظر قرار دهیم ،این
اس��ت که همکارانی را که در کنار ما هستند ،انتخاب کنیم .به این
معنا کسانی که همیش��ه روحیه ناراحت دارند ،همیشه گله دارند،
غمگین هستند ،شکایت میکنند و هیچ نکته خوشحال کنندهای را
به دیگران تسری نمیدهند ،به عنوان دوست و همکار خود انتخاب
نکنیم و از آنها دوری کنیم.

بودجهريزي س��نتي كه روش متداول يا افزايشي نيز
به آن گفته ميشود ،ناقص و ناكارآمد است .در اين روش
بيش��تر ،بر هزينهها يا دادهها تاكيد ميش��ود و ستادهها
كمت��ر مورد توجه ق��رار ميگي��رد .روش فعلي فقط 50
درصد مسئله يعني اختصاص اعتبارات را در نظر میگیرد
و  50درصد مهمتر را ناديده ميگيرد .سازمان بايد بتواند
به ط��ور دقيق در قبال تخصيص اعتب��ار به زيرمجموعه
خود ،اهداف و وظايف مورد انتظار را نيز محاسبه كرده و
بر اجراي آنها نظارت دقيق داشته باشد.
ام��ا صرفهجويي اقتصادي ،پرهي��ز از موازي كاري و
ارتقاي كارآمدي از مزيتهاي مهم بودجهريزي عملياتي
اس��ت .در مقابل روش متداول سنتي فعلي ،بودجهريزي
عملياتي كه بر ستادهها تمركز دارد ،مطرح است.
در اين روش ،قيمت تمام شده كاال و خدمات به طور
دقيق محاس��به ميشود .در واقع ،س��ازمان هزينه سرانه
خدمات دستگاههاي زيرمجموعه خود را محاسبه ميكند.
اين روش شبيه حسابداري صنعتي است كه قيمت تمام
شده را مشخص ميكند .زيرا تنها پس از مشخص شدن
قيمت تمام ش��ده هر واحد میتوان بودجه س��ال آينده
س��ازمان را ب��ه طور دقيق تعيين ك��رد و در اين صورت،
چانهزني درخصوص بودجه به حداقل ممكن ميرسد.
دكتر كرباسيان كارشناس نظام بودجهريزي ميگويد:
در صورت بهكارگيري بودجهريزي عملياتي ،حيف و ميل
ام��وال دولتي و م��وازي كاريها نيز به طور محسوس��ي
كاه��ش پيدا ميكن��د .اين روش نه تنها در كش��ورهاي
پيش��رفته ،بلكه در جوامع در حال توس��عه نظير مالزي،
هند و پاكستان نيز در پيش گرفته شده است.
صرفهجويي مهمترين مزي��ت بودجهريزي عملياتي
است .عالوه بر آن ،شفاف شدن بودجه امكان اولويتبندي
اج��راي برنامهها را تس��هيل ميكند .بخ��ش عمدهاي از
كسري بودجه فعلي ناشي از نامشخص بودن قيمت تمام
شده و ابهام در اولويت دستگاههاي اجرايي است .كسري
بودجه ،خود عاملي براي تش��ديد تورم در سالهاي اخير
بوده اس��ت .تحقق پيدا نكردن درآمدهاي سازمان كه به
معضل هر س��اله تبدیل شده اس��ت ،بهترين دليل براي
تغيير روش بودجهريزي است.
تمركززداي��ي در تصميمگي��ري از مهمتري��ن
دستاوردهاي سازمان در اين زمينه است و دولت به جاي
توزيع تصميمها ،به توزيع قدرت تصميمگيري در سطح
استانها ميپردازد.
كارشناس��ان و اقتصاددان��ان ب��ا تاكيد ب��ر ضرورت
تمركززداي��ي در تخصي��ص مناب��ع و بودجههاي جاري
معتقدند ،عرضه خدمات و ايجاد زيرس��اختها و تفويض
اختيار درباره اداره منابع مالي و انساني به مديران استانها
ي و كيفي با سرعت بيشتر و
موجب ميش��ود اهداف كم 
هزينه كمتر محقق شود .توانمندسازي مديران استاني و
تقويت دستگاههاي نظارتي همزمان با افزايش اختيارات
مديران اس��تاني ضروري است و اين اقدام هرگونه اتالف
منابع و سوءاستفادههاي احتمالي را كاهش میدهد.
ايجاد ش��فافيت در عملكرد س��ازمان يك��ي ديگر از
مزاياي بودجهريزي عملياتي است و دادن اختيارات الزم
به مديران اس��تانها براي نح��وه بهكارگيري منابع مالي
و انس��اني ،شفافيت و همگرايي بيش��تر مجموعه را براي
تحق��ق وظايف كميو كيفي محول ش��ده درپي خواهد
داش��ت .با توجه به الزام قانون مبن��ي بر خروجي محور
بودن تخصيص مناب��ع ،تخصيص منابع نبايد براس��اس
فعاليتهای موجود و وروديهاي يك سازمان باشد.
کارشناسارشد مديريت مالی
مسئول امور فنی مستمريهای شعبه مهاباد
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گفتوگو

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

به یاد دالورمردان  8سال دفاعمقدس

پژوهش
نگاهی بر تعامل با مراجعان سازمانی

بهروز تقوی

یکی از اهداف تحول اداری ،ارتقا و حفظ کرامت مردم
در نظام اداری اس��ت .ساز وکارهای الزم در ارائه خدمات
مطلوب و مناسب و مؤثر به مردم تحت عنوان طرح تکریم
اربابرجوع و جلب رضایت آنها در نظام اداری ،از اهمیت
ویژهای برخوردار اس��ت ،زیرا علت وجودی هر س��ازمان
و دس��تگاهی به خدماتی اس��ت که به افراد مختلف ارائه
میدهد .رضایت زمانی در حد مطلوب است که انتظارات
س��ازمانها با گرایشهای آنان هماهنگ باشد .از اینرو با
توجه به اينكه كاركنان در س��ازمانها ارتباط مستقيم با
اربابرجوع و مشتري دارند ،میتوانند نقش مؤثری را در
مشتريمداري و تكريم اربابرجوع ایفا کنند.
سازمانهايي كه به دنبال مشتريمداري و افزايش
رضايت اربابرجوع هستند ،بايد مهارتهاي ارتباطي مؤثر
و همراه با ادب و احترام را در كاركنان خود نهادينه كنند.
در حال حاضر یکی از برنامههای مهمی که در برخی
از س��ازمانها به اجرا درآمده اس��ت ،سیس��تم مدیریت
ارتباط با مشتریان ( )CRMاست.
    CRMبرگرفت��ه از عب��ارت Customer R e
 lationship Managementب��وده و در ای��ران با نام
مدیریت ارتباط با مشتری شناخته میشود .با بهرهگیری
از  ،CRMارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندیهای آنها
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار میگیردCRM .
در واقع فرایندی اس��ت برای گردآوری و یکپارچهس��ازی
اطالعات به منظور بهرهبرداری مؤثر و هدفدار از آنها.
تحقق اصول  CRMدر یک سازمان ،تنها با بهکارگیری
ابزارها ،فنآوری و روالهای مناس��ب امکانپذیر است که
این امر منجر به باالرفتن ارتباط سازمان با اربابرجوع و در
نتیجه افزایش رضایت آنها میشود.
 ،CRMس��ه عنصر اصلی زیر را در باالبردن درآمد
سازمان بهکار میگیرد:
* ارتباط�ات :ایج��اد ارتباط مؤثر و مناس��ب میان
اجزای داخلی و خارجی سازمان و مراجعان
بازدهی و بهرهوری :باالبردن بازده کاری س��ازمان،
با بهرهگی��ری از سیس��تمهای تهیه پاس��خها ،نامهها و
گزارشه��ای بهصورت خودکار ،ایجاد امکان دسترس��ی
ب��دون محدودیت زمانی و مکانی به اطالعات سیس��تم و
امکان ارسال درخواستها برای اربابرجوع ،بدون نیاز به
برقراری ارتباط مستقیم با افراد سازمان .
تصمیمسازی :گردآوری اطالعات مناسب ،سیستم را
در ارائه گزارشهای مناس��بتر برای تصمیمگیری مدیران
یاری میکند .این گزارشها بر پایه آمار حقیقی سازمان بنا
شدهاند و دیدگاه دقیقی از وضعیت مراجعان ،درخواستها،
نیازها و خدمات ارائه شده را در اختیار مدیران قرار میدهند.
برخی از دستاوردهای کلی  CRMعبارتاند از:
ارائه خط مش��یهای مؤثرت��ر در برقراری ،حفظ و
تداوم ارتباطات،
گ��ردآوری دادهه��ای ارزش��مندی مانند اطالعات
تفصیل��ی اربابرجوع ،تاریخچه درخواس��تها و خدمات
ارائه شده به آنها،
تهیه و ایجاد وضعیت و اطالعات مربوط به مراجعان،
مانند مزایا و تخفیفهای ویژه تعلق گرفته و سایر موارد،
شناسایی فرصتهای جدید برای ارائه خدمات بهتر
موضوعهای مورد بحث در CRM

مشتری ()Customer
ارتباط ()Relationship
مدیریت ()management

مشتری

مشتری تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان است.
البته تشخیص ،جذب و حفظ یک مشتری خوب که سود
زیادی برای سازمان به همراه دارد ،به علت باالرفتن آگاهی
مش��تریان و در نتیجه تغییر س��طح توقع آنها و همچنین
وجود رقابت تنگاتنگ ،همیش��ه دشوار است .با بهرهگیری
صحیح و اصولی از فنآوری اطالعات ،تشخیص و مدیریت
مشتریان به بهترین وجه امکانپذیر میشود.
کارشناس سازمان تأمیناجتماعی
ادامه دارد...

آنگاه که ایمان با رمزعشق ،پیروزی را به ارمغانآورد
هفته دفاعمقدس یادآور رشادتها و پایمردیهای رزمندگانی
اس�ت که با غی�رت و همیت خ�ود از خاک میهنم�ان دفاع
کردند و در س�ایه همدلی ،ایثار و از خودگذش�تگی پیروزی
کشورمان را در این جنگ نابرابر رقم زدند .وصف شجاعتها
و دلیریهای مردان و زنان دوران جنگ تحمیلی بیشک مایه
مباهات فرزندان نسل امروز است؛ آنگاه که میشنوند پدران
خود درحالی اسلحه بردوش داشتند که بیش از  16 -15سال
گ اندازه پ�ای آنان نبود .اینک با آغاز
نداش�تند و پوتین جن 
هفت�ه دفاعمقدس ،پ�ای خاطرات یک�ی از همین رزمندگان
مینشینیم تا پیامآور گوش�های از حماسه آفرینیهای آنان
در طول  8سال دفاعمقدس باشیم.
عبدالخالق حبیبی ،مسئول واحد امور ایثارگران و فرمانده بسیج سازمان
تأمیناجتماع��ی ،پ��س از گذراندن دوره بس��یج دانشآموزی ،س��ال 1360
درحالی که  16س��اله بود ،توس��ط س��پاه پاسداران شهرس��تان مرودشت به
جبههه��ای ح��ق علیه باطل اع��زام و ابتدا به عنوان نیروی ت��ک تیرانداز در
گردانهای رزمیکربال و عاش��ورا س��ازماندهی شد و س��پس برای آزادسازی
بس��تان که بیش از  12ماه تحت تصرف دش��من بود ،اعزام شد .این شهر در
عملیات طریقالقدس که اولین عملیات گسترده و بزرگ رزمندگان اسالم در
دوران دفاعمقدس بود ،آزاد ش��د و از این رو امام خمینی(ره) از این عملیات
به عنوان فتحالفتوح نام بردند.
وی که بیش از  40ماه در جبهههای حق علیه باطل حضور داش��ت ،در
س��ال  61به عنوان فرمانده دسته یک از گروهان یک گردان  ،911تیپ امام
س��جاد که بعدها به لشکر  19فجر نامگذاری ش��د ،در مرحله سوم عملیات
بیتالمقدس که منجر به آزادسازی شهر بزرگ خرمشهر شد ،حضور داشت.
مس��ئول واحد امور ایثارگران س��ازمان ،در ش��رح خاطرات خود ،از این
عملیات ب��ه عن��وان غرورآفرینترین عملی��ات دوران جنگ ی��اد میکند و
میگوید :شب سوم خرداد سال  1361بود و من به عنوان فرمانده دسته یک
از گروهان یک ،در گردان خط ش��کن قرار داش��تم .ما را با تیپ  2لشکر 77
خراس��ان ارتش ادغام کردند و بس��یجیها و ارتشیها را در کنار یکدیگر قرار
دادند .مس��ئولیت افراد ارتش��ی در دسته یک نیز برعهده من بود که تکتک
اس��امیآنها را دارم .ما اولین نیرویی بودیم که از خاکریز خودی عبور کردیم.
هنگام شب ما را از زیر قرآن رد کردند .در تاریکی شب من صدای شهید صیاد
ش��یرازی را شنیدم که همراه با محسن رضایی برای کنترل خط آمده بودند
و حتی لحظه ای که داش��تم به ستون یک میرفتم ،شهید صیاد شیرازی بر
پشت من زد و گفت« :ماشاءا ...سرباز امام زمان» .ما به سمت دشمن حرکت
کردیم 100 .متر به خاکریز دشمن مانده بود که آنها منور زدند و ما را دیدند.
میدان مین مقابل ما هم خنثی نشده بود .دشمن در  50تا  60متری ما قرار
داشت و ما را زیر رگبار گرفت .آنها حتی با «دولول» که برای زدن هلیکوپتر
و هواپیما اس��تفاده میشد ،به ما ش��لیک میکردند .یک جاده به ارتفاع نیم
متری در مقابل ما قرار داشت و همه ما پشت این جاده دراز کشیده بودیم و
اگر کسی بلند میش��د ،تیر میخورد .فورا از طریق بی سیم ،اطالع دادم که
دشمن ما را دیده و ما باید چه کار کنیم .نمیدانم چه کسی پشت خط بود،
جواب آمد با رمز یا علی بن ابی طالب بزنید به خاکریز دشمن .گفتیم مینها
باز نشده ،گفتند بغلطید روی مینها تا خنثی شود و برسید به خاکریز دشمن.
خط باید شکس��ته شود وگرنه عملیات شکس��ت میخورد .بچههای تخریب
جلوی ما قرار داشتند؛ با چشمم دیدم که آنها دارند روی مینها میغلطند و
تکه پارههای بدن آنها به ما میخورد».
او که لحظهای درنگ میکند تا بغضش را فرو خورد و اش��ک چش��مانش
را پ��اک کن��د ،چنین ادامه میدهد« :پس از باز ش��دن می��دان مین ،قبل از
اینکه به س��مت دشمن برویم ،از بچههای دس��ته 3 ،آرپیچی زن داشتیم؛ به
 2نفر از آنها به نامهای س��یروس حبیبی و دریابار گفتم همزمان با هم یکی
تیربارچیهای سمت چپ و دیگری سمت راست را بزنند .آنها باهم بلند شدند
و با آرپیچی س��نگر تیربارچیها را منهدم کردند .با این کار آزادانه توانس��تیم
به س��مت خاکریز دش��من حمله کنیم و خدا هم به ما خیلی کمک کرد و در
حین عملیات معجزههای زیادی اتفاق افتاد و توانستیم خط را از دست دشمن
بگیریم .دش��من دیگر فهمید که خرمشهر را باخته است؛ زیرا آنها سد آهنی
درست کرده بودند و باورشان نمیشد که نیرویی بتواند از این سد عبور کند،
اما رزمندگان ما با دیوار گوش��تی خود از این سد عبور کنند .در دسته ما 24
نیروی بسیجی و  37نیروی ارتشی همکاری داشتند .در این لحظه از عملیات
یک نفر از بچههای بسیجی به نام کریم جابری و  2نفر هم از بچههای ارتشی
ش��هید و عدهای هم مجروح شدند .وقتی خاکریز دش��من را منهدم و سنگر
آنها را پاکسازی کردیم تا مبادا ما را به محاصره خود درآورند ،به سمت جلو
پیش روی کردیم .نزدیکهای صبح نمازمان را خواندیم و به سمت نخلستان
و رودخانه «عریض» که در روس��تایی به همین نام واقع ش��ده است ،حرکت

کردیم .در نخلس��تان دیدیم که دورتا دور ما را عراقیها محاصره کردهاند .به
رزمندهها گفتم بخوابید روی زمین و ش��روع به تیراندازی کردیم .دشمن هم
به ش��دت موضع ما را تیرباران کرده بود .آنها چندین برابر ما بودند و ما تنها
یک دسته بودیم که باید به سمت «پل نو» که راه ارتباطی عراق از شلمچه به
خرمش��هر بود ،میرسیدیم .این منطقه از نظر سوقالجیشی برای ما مهم بود
و بای��د آن جا را میگرفتیم .موقع تیراندازیها ،ناگاه دیدیم که عراقیها بلند
ش��دهاند و دارند دست شان را به نش��انه تسلیم باال میبرند .آنها دهها برابر ما
و ح��دود  300تا  400نفر بودند .پیش خود گفتیم ،خدایا! چه ش��ده که آنها
تسلیم میشوند و اسلحههای خود را بر زمین میگذارند .دستهای همه شان
را با دس��تمال دور گردنشان بستیم و به  2تا از بچههای مرودشت به نامهای
سرمس��ت اخالق تابنده و سید رسول جعفری که از ما کوچکتر بودند ،گفتم
که با اس��لحه آنها را عقب ببرند .س��پس علت تسلیم آنها را پیگیری کردیم و
متوجه ش��دیم که جلوی ما  2نیروی دیگر دارن��د تیراندازی میکنند .گفتم،
بچهها نزنید اینها نیروهای خودی هس��تند .تکبیر گفتم و شعار دادم ،دیدم
بلند ش��دند و به س��مت ما آمدند .آنها  3نفر از بچههای بوش��هر بودند که به
اشتباه از راه دیگر رفته بودند و پشت سر عراقیها قرار گرفته بودند .به همین
دلیل عراقیها فکر کرده بودند که در محاصره ما قرار گرفتهاند و خود را تسلیم
کردند .این معجزه ای بود که برای آن خدا را ش��کر کردیم و به س��مت پل نو
حرکت کردیم .گروهان ما هم میآمدند .در گردان  911حدود  300بسیجی
و  400ارتش��ی قرار داشت که در ردیفهای مختلف جلو میرفتیم تا بتوانیم
مس��یر را کامال پوشش دهیم و به این ترتیب توانستیم پل نو را بگیریم .برای
گرفتن این پل پیشبینی شده بود که بعد از  24ساعت درگیری ممکن است
بتوانیم موفق به بازپسگیری این پل ش��ویم؛ اما  12ساعت طول نکشیده بود
که توانستیم با درگیری بسیار سنگین آن را بگیریم».
حبیب��ی با اش��اره به یکی از خاطرات خود پ��س از فتح پل نو ،میگوید:
نزدیکهای ظهر بود که یکی از رزمندگان به من گفت ،فکر میکنم اگر رادیو
را روش��ن کنیم ،گلریز خواننده دارد آهنگ س��رود پیروزی (خجسته باد این
پیروزی) را میخواند .یک رادیوی عراقی گیر آوردیم و روی موج ایران که قرار
دادیم ،دیدیم که گلریز دارد همین آهنگ را میخواند .پیشبینی او برای ما
جالب بود .بعد رسیدیم لب اروند و شروع کردیم به وضو گرفتن .آن بسیجی
دوباره به من گفت ،االن رادیو میگوید رزمندگان اسالم با آب خونرنگ اروند
وضوی خون ساختند ،جمله او تمام نشده بود که به طور دقیق همین جمله
از رادیو پخش شد و دوباره پیشبینی او درست از آب درآمد.
بعد از آنکه نماز را در کنار اروند خواندیم ،دوباره برگشتیم پل نو تا نگذاریم
عراقیها دوباره ای��ن پل را بگیرند .آنها هرچه پاتک (ضدحمله) میکردند ،ما
مقابله میکردیم تا اینکه جواب دندان ش��کنی به آنها دادیم و این نبرد حدود
 2ساعت طول کشید .پس از آن هم گرسنه بودیم و هم تشنه که ناگاه دیدیم
 2هلیکوپتر عراقی به باالی سر ما میآید .ناگاه از هلیکوپترها  2بسته به زمین
انداختند و بالفاصل��ه رزمندگان با آرپیچی آنها را منهدم کردند .وقتی جلوتر
رفتی��م دیدیم یکی از بس��تهها حاوی مهمات و دیگ��ری حاوی مواد غذایی و
آبمیوه اس��ت .انگار معجزهای رخ داده بود و با آن تشنگی و گرسنگی بچهها،
خ��دا روزی ما را رس��انده بود .ت��ا صبح بیش از  4تا  5مرتبه پاتک س��نگین
دش��من را جواب دادیم و نزدیکهای صبح نیروهای جدید به ما پیوس��تند تا
وارد خرمشهر شویم .اما فرماندهان به ما گفتند شما مهمترین بخش عملیات
را که شکس��تن خط دش��من بود ،انجام دادید .همین جا بمانید و از پل نو تا
اروند را نگهداری کنید تا نیروهای جدید به خرمش��هر بروند .نیروهای جدید
که حرک��ت کردند ،فردای آن روز دیدیم که عراقیها در س��تونهای  3 ،2و
چهار درحالی که لباس سربازی خود را درآورده بودند ،به سمت ما میآیند و
مرتب جملههایی مانند «انا مس��لم»« ،انا شیعتی» و «امام الخمینی» به زبان
میآوردند .یکی از آنها بش��قابی در دس��ت داشت که روی آن تصویر حضرت
علی(ع) نقش بس��ته ب��ود و درحالی که دس��تانش میلرزی��د ،میگفت« ،انا
ش��یعتی» و ما هم تمام اسرا را تحویل دادیم .فردای آن روز از رادیو این پیام
پخش شد که «شنوندگان عزیز ،توجه فرمایید ،خرمشهر ،شهر خون آزاد شد».

گزارش

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

مدیر درمان استان آذربایجانشرقی خبر داد:

رضایت  95/6درصدی مراجعان به مراکز درمانی

آذربایجانش�رقی بزرگترین و پرجمعیتترین
استان ناحیه ش�مال غربی کشور محسوب میشود.
این استان از سمت شمال به جمهوریهای آذربایجان
و ارمنس�تان ،از سمت غرب و جنوب غرب به استان
آذربایجانغربی ،از شرق به استان اردبیل و از جنوب
شرق به استان زنجان محدود شدهاست .این استان
دارای آب و هوای س�رد کوهس�تانی بوده و مساحت
آن  ۴۵٬۴۹۱کیلومت�ر مرب�ع اس�ت و از ای�ن جهت،
یازدهمین اس�تان بزرگ کشور محس�وب میشود.
این اس�تان محل اتصال دو رش�ته کوه مهم و اصلی
البرز و زاگرس اس�ت و بلندتری�ن نقط ه آن ،قل ه کوه
سهند اس�ت .مرکز اس�تان آذربایجانشرقی ،تبریز
است .درخصوص وضعیت خدمات درمانی سازمان در
توگویی با مدیردرمان
استان آذربایجانش�رقی ،گف 
این استان انجام دادهایم که در ادامه میآید.
دکتر سیدحس��ن سیدی از س��ال  1376وارد سازمان
شده و  17سال سابقه کار در سازمان دارد .وی چشمپزشک
اس��ت و از س��ال  1381تا  1389به عنوان مسئول بخش
چشم بیمارستان استاد عالینسب انجام وظیفه کرده است.
دکتر س��یدی،زاده شهرستان سراب اس��ت و از فروردین
 1389تا کنون به عنوان مدیردرمان استان آذربایجانغربی
در خدمت بیمهشدگان استان است.
دکتر سیدی در توضیح وضعیت خدمات درمانی استان
گفت :در مراکز درمانی استان آذربایجانشرقی ،بخشهای
فوقتخصصی جراحی قلب ،آنژیوگرافی ،ارتوپدی و تعویض
مفصل زان��و ،آنژیوگرافی عروق مغ��ز ،بخش فوقتخصصی
گوارش ،بخش فوقتخصصی ریه ،بخش فوقتخصصی خون
و آنکول��وژی و همچنین دیالیز را داریم ک��ه اینها از نقاط
قوت درمان مس��تقیم سازمان در استان محسوب میشود.
از نقاط ضعف درمان استان نیز میتوان به کمبود ظرفیت
درمان مستقیم اشاره کرد.
وی اف��زود :با توجه به قدمت دانش��گاه علوم پزش��کی
تبریز ،این ش��هر یکی از قطبهای درمانی مهم کش��ور و
قطب درمانی شمال غرب کشور محسوب میشود .به همین
دلیل از اس��تانهای مجاور مانند اردبیل ،آذربایجانغربی،
کردس��تان و زنجان نیز به مراکز درمانی این شهر مراجعه
میش��ود و مراکز درمان��ی در مواردی ب��ا کمبود ظرفیت
پذی��رش روبهرو میش��وند .همچنین ب��ه دلیل همجواری
استان با کشورهای همسایه ،زمینه حضور بیماران و توسعه
گردش��گری درمانی نیز در اس��تان وجود دارد که نیازمند
توسعه هرچه بیشتر مراکز درمانی است.
دکتر سیدی تعداد مراکز درمانی ملکی سازمان در این
استان را  12مرکز بیان کرد و گفت :بیمارستان تخصصی و
فوقتخصصی استاد عالینسب و بیمارستان  22بهمن و 3
درمانگاه در سطح شهر تبریز به بیمهشدگان خدمترسانی
میکنند .همچنین  7درمانگاه و  2پلیکلینیک در س��طح
شهرستانهای استان وجود دارد.
وی اح��داث و راهاندازی مراکز بهداش��تی و درمانی در
شهرستانهای عجبش��یر و هشترود ،راهاندازی شیفت عصر
درمان��گاه بناب و تبدیل درمانگاه مراغه به پلیکلینیک را از
برنامههای در حال اجرای این مدیریت ذکر کرد و افزود :برای
ارائه هرچه بیشتر خدمات درمانی به بیمهشدگان منطقه ،در

حال پیگیری احداث پلیکلینیک تخصصی بیمارستان استاد
عالینس��ب و افزایش ظرفیت بخش بستری استان از طریق
احداث بیمارستان  300تختخوابی تبریز هستیم.
دکتر س��یدی درخصوص تعداد نیروی شاغل در مراکز
درمانی اس��تان نیز گفت :م��ا در مجموع  2020نفر نیروی
انس��انی داری��م .از این تع��داد 128 ،نفر پزش��ک عمومی،
داروساز ،دندانپزشک و دکترای علوم آزمایشگاهی هستند.
 123نفر پزش��ک متخصص و  20نفر پزشک فوقتخصص
هستند 475 .پرس��تار 300 ،نفر کادر پشتیبانی 300 ،نفر
خدمات عمومیو  674نفر نیروی پیراپزشکی نیز در مراکز
درمانی مختلف این استان مشغول به کارند.
دکتر سیدی وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی
را مناس��ب ارزیابی کرد و افزود :مطالبات پزشکان عمومی
و متخصصان تا تیرماه تس��ویه شده اس��ت .دندانپزشکان
نیز 60درص��د از مطالبات تیرماه خود را دریافت کردهاند.
داروخانهها ،س��ایر مراک��ز درمانی اعم از بیمارس��تانهای
خصوصی و دانش��گاهی و همچنین کلینیکها را تقریبا تا
پایان خرداد ماه تسویه کردهایم.
وی افزود :مدیریت درمان اس��تان آذربایجانش��رقی با
 2412پزشک و موسسه درمانی قرارداد منعقد کرده است.
از ای��ن تعداد 769 ،نفر پزش��ک متخصص و فوقتخصص،
 155نف��ر دندانپزش��ک 467 ،داروخان��ه 282 ،م��ورد
پاراکلینیک 414 ،درمانگاه و پلیکلینیک و  43بیمارستان
و دیکلینی��ک ط��رف ق��رارداد این مدیریت هس��تند .در
بیمارستان عالینسب و  22بهمن تبریز سیستم نوبتدهی
تلفنی را راهاندازی کردهایم ،در درمانگاهها نیز دستگاههای
نوبتدهی قرار دادهایم و در صدد هستیم سایر مراکز را نیز
به این دستگاهها مجهز کنیم.
دکتر س��یدی عمده نارضایتی بیمهش��دگان استان را
ناش��ی از محدودیت پذیرش و کمبود پزش��ک متخصص
در بعضی از رش��تهها مانند رادیولوژی دانس��ت و گفت :با
وجود اینکه در رشته رادیولوژی ردیف خالی و مجوز جذب
داریم ،متاس��فانه به دلیل تفاوت در پرداختها (تفاوت در
ضریب  )Kبا کمبود پزش��ک در این بخش روبهرو هستیم
و متاسفانه وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی هم
تاکنون هیچ نیروی طرحی به ما اختصاص نداده است.
وی گفت :در اعتبارسنجی سال  92از بیمارستانهای
سراسر کشور ،بیمارستانهای  22بهمن و عالینسب تبریز
جزو  4بیمارس��تان برتر اس��تان انتخاب شدند .بیمارستان
عالینسب رتبه  2و بیمارستان  22بهمن رتبه  4را دریافت
کرد .همچنین با تالش همکاران ،مدیریت درمان اس��تان
توانس��ت رتبه برتر کش��وری بین بیمارس��تانهای ملکی
س��ازمان در س��الهای  91و  92را در راس��تای ارتق��ای
رضایتمن��دی مراجعهکنندگان به مراکز بس��تری کس��ب
کند .در سال  92میزان رضایت مراجعهکنندگان به مراکز
درمانی استان  95/6درصد بوده است.
دکتر سیدی با بیان اینکه تعداد تختهای فعال در دو
بیمارستان تبریز  388تخت و ضریب اشغال در سال  92در
حدود  83درصد بوده اس��ت ،افزود :ضریب اشغال تخت در
این دو بیمارستان نسبت به سال گذشته  4/71درصد رشد
داش��ته است .همچنین در س��ال گذشته ،در بخش درمان
مس��تقیم بی��ش از  19هزار و  500مورد ویزیت س��رپایی
داشتیم که نسبت به س��ال  91افزایش  5درصدی داشته
اس��ت .همچنین تعداد بستری در س��ال  92در حدود 36
هزار نفر بوده که نس��بت به سال  91در حدود  2/3درصد
افزایش داش��ته است .تعداد عملهایی جراحی در سال 92
نیز بیش از  20هزار مورد بود که نسبت به سال  91افزایش
 2/8درصدی داش��ته اس��ت .از این تعداد ،سهم عملهای
جراحی بزرگ  5517مورد ب��وده که  25درصد عملهای
جراحی کل را تشکیل داده است.
وی در پای��ان گف��ت :تعام��ل مدیریت درمان اس��تان
آذربایجان ش��رقی با مراکز درمانی خصوصی و دانشگاهی
اس��تان بس��یار خوب اس��ت .مدیریت درمان مس��تقر در
بیمارستان عالینسب تبریز به عنوان مرکز منطقه  5کشور
انتخاب شده است و امور مربوط به اعزام و پذیرش بیماران
غیراورژانس اس��تانهای زنجان ،اردبیل ،آذربایجانغربی و
شرقی را انجام میدهد.
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بیمارستانهای سبز و محیط زیست پایدار
رحیم سهرابی

مقدمه

ما اکن��ون در زمانی زندگی میکنیم که
دو بحران بهداش��ت عمومیو محیط زیست
در حال پدیدار ش��دن هس��تند و پیش��روی
همزم��ان این دو و تالق��ی بیماری و تخریب
محیط زیست به نیروهایی سرکش و مخرب
تبدی��ل خواهد ش��د که تارو پ��ود جامعه را
ناب��ود خواهد ک��رد .تغیی��رات آب و هوایی،
آلودگیهای شیمیایی و اس��تفاده ناپایدار از
منابع ،جه��ان را بیش از پیش دچار بیماری
خواهد کرد .مش��کالت زیس��ت محیطی بر
آن فش��ار وارد کرده و ظرفی��ت آن به مرور
فرسایش پیدا خواهد کرد و نظامهای سالمت
را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بخش س�لامت با کاربرد محصوالت و
فنآوریهای مختلف  ،مصرف منابع ،تولید
پسماند و س��اختمانهایی که میسازد و
عملیاتی که انج��ام میدهد ،یکی از منابع
عمده ایجاد آلودگی در سراسر جهان است.
بنابراین بخش س�لامت ناخواسته در روند
تخریب س�لامت عمومی سهم دارد .با این
حال عکس ای��ن قضیه نیز صادق اس��ت.
درحالیک��ه ای��ن دو بحران ب��ا هم تالقی
دارند ،راه حلهای مش��ترک و همپوشانی
نی��ز وجود دارد که باع��ث تقویت پایداری
محیط زیس��ت و بهداشت عمومیمیشود
و مس��یر س��بزی را برای آینده س��الم به
ما نش��ان میدهد .پرس��تاران ،پزش��کان،
نظامه��ای س�لامت و وزارت بهداش��ت و
درمان در تغییر موسس��ات و سازمانهای
وابس��ته ب��ه خ��ود نق��ش رهب��ری را ایفا
میکنن��د و با پش��تیبانی از سیاس��تها و
رویکردهایی که منجر به ارتقای س�لامت
محیط زیست عمومی میشوند ،در کانون
راهحلها قرار دارند.
براس��اس ارزیابی اکوسیس��تم هزاره زیر
نظر سازمان ملل ،انسانها در نیمه دوم قرن
بیستم در مقایسه با دورههای قابل قیاس در
طول تاریخ بش��ر ،اکوسیستمها را با سرعت
و گس��تردگی بیش��تری تغییر دادهاند .این
دگرگونیها به طور عمده برای رفع تقاضای
رو به رش��د غذا ،آب ش��یرین ،چوب ،فیبر و
ی بش��ر بوده
س��وخت و به منظور رفاه عموم 
اس��ت .این دس��تاوردها با هزینهه��ای رو به
رش��د تخریب اکوسیس��تمها بهدست آمده
و باعث تخریب وس��یع و غیرقابل برگش��ت
تنوع زیستی ،آسیب فزاینده به رفاه عمومی
بشر ،تش��دید فقر در بعضی گروهها و مردم
و افزای��ش خطره��ای تغیی��رات غیرخطی
ش��ده اس��ت .در واقع با روند کنونی تخریب
اکوسیس��تم ،در نیمه اول این قرن وضعیت
زیس��ت محیطی بس��یار بدتر خواهد شد و
مانعی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره
خواهد بود.
بررس�ی عملکرد بخش درمان سازمان
تأمیناجتماعی از نظر اجرای سیستمهای
مدیریت محیط زیست

طبق آمار ارائه شده از اداره كل پشتيباني
معاون��ت درم��ان س��ازمان تأمیناجتماعی
از می��ان  69بیمارس��تان تأمیناجتماع��ی
تاکن��ون  19بیمارس��تان(28درصد) موفق
به پیادهس��ازی ی��ا اجرای کامل اس��تاندارد
بینالملل��ی مدیری��ت محی��ط زیس��ت
 ISO 14001:2004ش��دهاند .همچنی��ن
 8پلیکلینی��ک و درمانگاه س��ازمان تامین

( 3درص��د) از می��ان  274درمانگاه عمومی
و تخصصی وابس��ته ب��ه تأمیناجتماعی نیز
تاکنون موفق به اجرای این استاندارد شدهاند
که این عملکرد عال��ی به خصوص در مراکز
بیمارستانی نشان دهنده تعهد مدیران ارشد
س��ازمان تأمیناجتماعی و روسای واحدهای
تابع��ه به مقوله محیط زیس��ت اس��ت .آمار
مربوط به تعداد بیمارس��تانها ،درمانگاههای
عمومیو تخصصی و دیکلینیکهای وابسته
به سازمان تأمیناجتماعی از طریق دفتر آمار
و محاس��بات اقتصادی و اجتماعی س��ازمان
تأمیناجتماعی دریافت شده است.
نتیجهگیری

بخش نخس��ت این مطالعه مروری است
جامع بر مبحث بیمارس��تان س��بز و توسعه
پای��دار ک��ه در آن اهمیت مباحث زیس��ت
محیط��ی در مراک��ز بهداش��تی و درمانی در
س��طح بینالمللی تشریح ش��ده است و لزوم
توجه به این موضوع مهم در ایران را ضروری
مینمای��د .در بخش دوم این مطالعه عملکرد
بیمارستانهای ایران از دو بعد اجرای سیستم
مدیریت محی��ط زیس��ت( )ISO 14000و
انتش��ار و به اش��تراکگذاری اطالعات ،مورد
بررسی قرار گرفته است .طبق یافتههای این
مطالعه ،بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی
از نظ��ر اج��رای سیس��تم مدیری��ت محیط
زیس��ت عملکرد بس��یار خوبی داشته است و
س��ایر بخشهای بهداش��ت و درمان ش��امل
بیمارستانهای دانشگاهی و بیمارستانهای
خصوصی نس��بت به بخش درمان س��ازمان
تأمیناجتماعی عملکرد قابل قبولی نداشتهاند.
بخ��ش درم��ان س��ازمان تأمیناجتماعی با
استقرار سیس��تم مدیریت محیط زیست در
بیمارستان ش��فا سمنان در س��ال 1383به
عنوان اولین بیمارس��تان دارن��ده گواهینامه
 ISO 14001:2004در ایران پیش��گام بوده
و در س��الهای پ��س از آن بیمارس��تانهای
متعدد دیگ��ری از تأمیناجتماع��ی همراه با
اس��تقرار س��ایر اس��تانداردهای کیفی چون
استاندارد مدیریت کیفیت ،استاندارد ارزیابی
ایمنی و بهداش��ت ش��غلی ،سیستم مدیریت
یکپارچه( )IMSو ی��ا به صورت منفرد اقدام
به استقرار استاندارد  ISO 14001:2004یا
اس��تاندارد بینالمللی مدیریت محیط زیست
کردهاند .در این زمینه بخش درمان ش��رکت
نفت نیز با توجه به تعداد اندک مراکز درمانی
کارنامه خوبی داشته است.
اما از نظر انتش��ار و به اشتراک گذاری
اطالعات ،متاس��فانه هیچ یک از سازمانها
و بیمارس��تانهای مربوط��ه عملک��رد قابل
قبولی نداش��تهاند و بخش درمان س��ازمان
تأمیناجتماع��ی نی��ز ب��ا وج��ود عملکرد
بس��یار خ��وب در زمین��ه اجرای سیس��تم
مدیری��ت محی��ط زیس��ت از نظر انتش��ار
اطالعات عملکرد خوبی نداش��ته اس��ت .با
توجه به پیش��گامیبخش درمان س��ازمان
تأمیناجتماعی در اس��تقرار سیس��تمهای
مدیری��ت محی��ط زیس��ت و تجربهه��ای
اجرایی ارزنده در این زمینه ،این س��ازمان
قابلیتهای فراوانی درخصوص اطالعرسانی
و انتشار اطالعات علمیو مطالعات موردی
و جامع خواهد داشت.
متن کامل این مقاله در س��ایت رسمی
س��ازمان ب��ه نش��انی www.tamin.ir:در
بخش یادداشتها قابل دسترسی است.
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کوتاه از استانها
انتخاب ادارهکل گیالن بهعنوان
دستگاه برتر و شایسته تقدیر

گیلان :س��تاد اقامه نماز اس��تان گیالن براس��اس
مولفهها و ش��اخصهای تبیینی در جداول ارزیابی خود
از عملکرد ادارات و س��ازمانها ،ادارهکل اس��تان گیالن
را حائز رتبه دس��تگاه برتر و شایسته تقدیر معرفی کرد.
در این ارزیابی ادارهکل گیالن در ش��اخصهای مرتبط با
فعالیتهای نماز با کسب  851امتیاز و دریافت  85درصد
از نمرهها در زمره دستگاههای شایسته تقدیر قرار گرفت.
شایان ذکر است ،تسری برنامههای متنوع در راستای
اشاعه و ترویج فرهنگ نماز ،تشکیل جلسات منظم ،تاکید
بر راهبردها ،حضور مدیران در بین نمازگزاران و ش��رکت
در نم��از جماع��ت ،تهی��ه و توزیع بروش��ورها و احادیث
مرتبط ،تجلی��ل از نمازگزاران فع��ال و همچنین فعاالن
عرصه نماز و برگزاری مس��ابقات و تاکیدات مس��تمر در
نشستها و جلسات مبنی بر انجام و برپایی نماز جماعت
در فض��ای اداری و تجهیز واحدهای تابعه و رفع نیازهای
آنه��ا از جمله مهمترین اقدامات انجام گرفته طی س��ال
گذشته از س��وی شورای اقامه نماز ادارهکل و اخذ امتیاز
کامل در اکثر شاخصها بوده است.

تقدیر از مدیر درمان ایالم

ایالم :فرمانده سپاه ایالم و رئیس سازمان نظامپزشکی
(رئیس شورای هماهنگی استان ایالم) به طور جداگانه با
اهدای لوح تقدی��ر از خدمات و فعالیتهای دکتر مهریار
سلیمانی ،مدیر درمان استان ایالم تقدیر کردند.

امور مالي مديريت درمان
آذربايجانشرقيلوحتقديرگرفت

آذربایجان ش�رقی :امور مالي مديريت درمان استان
آذربايجانشرقي با همت و تالش آقای ميكائيل حيدرپور،
رئيس و كارشناسارشد امور مالي مديريت درمان و مجموعه
هم��كاران تحت سرپرس��تي خود موفق ش��دند در تهيه و
تنظي��م بهموقع صورتهاي مالي س��ال  ،1392لوحتقدير
كشوري را از معاونت اداري و مالي سازمان دريافت کند.

اعزام پنجمين گروه ويزيت
رايگان مديريت درمان زنجان

زنجان :پنجمين گروه ارائه خدمات درماني بس��يج
جامعه پزش��كي مديريت درمان استان زنجان در آستانه
هفته دفاعمقدس به روستاي آق كند اعزام شد.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی مدیری��ت درم��ان
تأمیناجتماع��ی اس��تان زنج��ان دكتر محم��دي مدیر
درم��ان اس��تان در ای��ن خصوص گف��ت :اي��ن تيم را
پزشك عمومي ،كارش��ناس مامایي ،تكنسين دارویي و
كارشناس پرس��تاري و كارشناسان آموزشي و فرهنگي
همراهي میکنند.
وی هزينه داروهاي مصرف شده را حدود  8ميليون و
 172هزار ريال اعالم کرد و افزود :تمامی داروها بهصورت
رايگان در اختيار بيماران در روستاها قرار داده ميشود.
گفتني اس��ت ،اين گروه اعزامي توانس��تند به بيش
از  400تن از اهالي روس��تاي آق كند خدمات مس��تقيم
پزشكي ،دارویي ،پرستاري ،مامایي و آموزشي ارائه کنند.

تسلیت
با نهایت تاسف و تاثر مطلع شدیم آقای دکتر نصرتا...
مالیری دندانپزشک شاغل در بیمارستان دکتر غرضی مالیر
و همسرش در اثر سانحه تصادف دارفانی را وداع گفتند.
یادآور میش��ود ،نامبرده با همسر مهربان و با تقوای
خ��ود راهی س��فر آخرت ش��دند و دو فرزند خردس��ال
(محمد-مهدی) را به یادگار گذاشتند.
اداره کل روابط عمومی درگذشت این همکار سازمان
و همس��ر مرحوم��هاش را به بازماندگانش��ان تس��لیت
میگوی��د و برای آن مرحومان عل��و درجات و مغفرت از
درگاه خداوند مسئلت مینماید.

استانها

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

تعاملتأمیناجتماعی
و انجمن خیرین مسکنساز

خدمترسانی مركز درماني
بروجن به  72هزار نفر

چهارمحال و بختیاری :سلطاني نماينده مردم شهرستان بروجن در
مجلس ش��وراي اسالمي در بازدید از مركز درماني این شهرستان با دكتر
اكبري مدير درمان استان ديدار و در خصوص مسائل و مشكالت اين مركز
گفتوگو کرد.
به گ��زارش روابطعموم��ی مدیریت درمان چهار مح��ال و بختیاری،
وی ضمن اعالم رضايت از خدمترس��اني مرك��ز درماني بروجن و تقدير
از كاركنان اين مجموعه گفت :در شهرس��تان بروجن با داش��تن بيش از
 160هزار نفر جمعيت و نيز مراجعات مردم از روس��تاها و شهرستانهاي
اطراف به اين شهرستان ،بار مراجعه به اين مركز درماني هر روز افزايش
مییاب��د ،از اینرو ضروری اس��ت به منظور برط��رف کردن كمبود فضاي
فيزيك��ي و تامين ني��روي متخصص در اين مركز تالش بيش��تري انجام
ش��ود يا درصورت امكان با راهاندازي درمانگاه ش��ماره  2خدمترساني به
نحو بهتر انجام شود.
دكتر اكبري نيز با اشاره به عملكرد مركز درماني بروجن گفت :اين مركز
با داشتن پزشك متخصص در رشتههاي داخلي ،اطفال ،گوش ،حلق و بيني
و جراحي عمومي و همچنين ارائه خدمات دندانپزشكي و خدمات كلينيكی
و پاراكلينيكی به بيش از 72هزار بيمهش��ده تحت پوشش ،از مراكز درماني
تخصصي در سطح استان است كه توانسته است با اين سطح خدمترساني
اقدامهایی برای رضايتمندي مراجعان و تكريم اربابرجوع انجام دهد.

قم :در جلسه مدیرکل تأمیناجتماعی قم و اعضای هیاتمدیره انجمن
خیرین مسکن ساز استان ،بر ضرورت تعامل بیشتر این دو نهاد در راستای
خدمترسانی بیشتر به مردم و نیازمندان تاکید شد.
به گزارش روابطعموم��ی ادارهکل تأمیناجتماعی قم ،س��یدمجتبی
موسوی مدیرکل استان در این جلس ه گفت :وجه اشتراک تأمیناجتماعی
و انجم��ن خیرین مسکنس��از ،خدمترس��انی به اقش��ار ضعیف و کمتر
برخوردار جامعه است.
وی ثبات و آرامش بهوجود آمده در عرصه اقتصادی کش��ور را مرهون
ندبی��ر دولتمردان دولت یازدهم دانس��ت و افزود :تدبی��ر دولت یازدهم و
سازمان تأمیناجتماعی در نخستین سال فعالیت دولت باعث شد افزایش
حقوق مستمریبگیران تأمیناجتماعی در فروردین امسال پس از  8سال
اعمال و به مستمریبگیران پرداخت شود.
مدیرعامل انجمن خیرین مس��کن ساز استان قم نیز با مثبت ارزیابی
کردن خدماترس��انی و اقدامات تأمیناجتماعی در قم خواس��تار تعامل
بیش��تر تأمیناجتماعی و انجمن برای پیشرفت پروژههای مسکن احداثی
توسط انجمن شد.
س��یدمهدی مقیمی گف��ت :تاکنون  1290واحد مس��کونی در قالب
مسکن مهر توسط انجمن خیرین مسکنساز قم در سطح استان ساخته و
تحویل نیازمندان شده است.

توجه ویژه سازمان به زادگاه امام خمینی

(ره)

مرکزی :مدیر درمان استان مرکزی در دیدار
با فرماندار جدید شهرستان خمین توجه مدیران
سازمان به شهر خمین بهعنوان زادگاه بنیانگذار
جمهوری اس�لامی ،حضرت امام خمینی(ره) را
مثبت اعالم کرد و ارائه خدمات مناسب به مردم
این شهرستان را جزو اولویتها دانست.
به گ��زارش روابطعموم��ی مدیریت درمان
استان مرکزی ،دکتر بابک عدلی با اشاره به رشد
خدمات درمانگاه خمین اظهار داشت :از ابتدای
س��الجاری و با تغییر مدیری��ت درمانگاه ،تعداد
مراجعان به درمان��گاه خمین  32درصد افزایش
یافته است.

وی اف��زود :احداث درمان��گاه ملکی خمین
و ارتقای س��طح خدم��ات در خور ش��أن مردم
ش��ریف خمین ،حدأقل کاری اس��ت که در حق
بیمهش��دگان انجام گرفته اس��ت و انش��اءا ...با
بازنگری جدید تش��کیالت اس��تان توسط ستاد
مرکزی س��ازمان ،به تعداد نیروهای ش��اغل در
درمانگاه افزوده خواهد شد.
فرمان��دار ش��هر خمین نیز ضم��ن تقدیر از
خدمات سازمان به مردم این شهرستان رویکرد
مجموعه شهرس��تان را مثبت دانست و ساخت
درمانگاه ملکی را خواس��ته به حق بیمهشدگان
بیان کرد و گف��ت :از زمان فعالیت رئیس جدید

تجلیل از فرهیختگان درمان غیرمستقیم
کرمانش�اه :در مراس��می با حضور مع��اون اس��تانداری و جمعی از
مسئوالن درمانی اس��تان از پزشکان و داروسازان و سایر حرف پزشکی و
درمانی نمونه مراکز درمانی طرف قرارداد در سالن آمفیتئاتر بیمارستان
حضرت معصومه(س) تجلیل به شد.
به گزارش روابطعمومی مدیریت درمان تأمیناجتماعی کرمانش��اه،
دکتر س��هرابی مدیر درمان کرمانش��اه در این مراس��م اظهار داشت :این
مدیریت در سال گذشته در بخش درمان غیرمستقیم بیش از  67میلیارد
تومان برای درمان بیمهش��دگان هزینه کرد و با برنامهریزیهای به عمل
آمده ،این رقم در سالجاری با افزایش  42درصدی به  94میلیارد تومان
رسید تا در جهت سالمت بیمهشدگان صرف شود.
دکتر س��هرابی در ادامه افزود :با بررسیهای آماری میتوان دریافت
که با توجه به تعداد 740هزار بیمهش��ده اصلی و تبعی در استان به طور
میانگین در طول سال هر بیمهشدهای  10بار برای درمان سرپایی و  1بار
برای درمان بستری به مراکز طرف قرارداد مراجعه کرده است.
مدیردرمان استان ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان دفتر رسیدگی
به اس��ناد پزشکی در سال گذشته افزود :بر ما واجب است که با برگزاری
مناس��بتهای خاص از زحمات و تالشهای پزشکان ،داروسازان و سایر
حرف و مشاغل درمانی در طول سال قدردانی کنیم.

درمانگاه ،گزارشهای رسیده بیانگر رشد کیفی و
کمی خدمات است.
دکتر ناصر عزیزی ،سرپرس��ت درمانگاه نیز با
ارائه گزارشی از مدت فعالیت خود گفت :با شروع به
کار واحد دندانپزشکی درمانگاه ماهانه به  400بیمار
خدمات دندانپزشکی ارائه میشود و با شروع به کار
دندانپزش��ک دوم ،پذیرش بیماران دندانپزش��کی
ماهانه به ح��دود  1000نفر افزایش خواهد یافت.
وی اف��زود :ب��ه منظ��ور ارائه خدمات مناس��ب به
بیمهشدگان ش��هر خمین ،داروهای تخصصی که
توسط پزشکان متخصص تجویز میشود ،به صورت
رایگان در اختیار بیمهشدگان قرار میگیرد.

حمایت مجلس از سازمان تأمیناجتماعی
قزوین :نماینده مردم تاکستان و حومه در مجلس شورای اسالمی در
بازدید از بیمارستان تاکستان گفت :مجلس از تأمیناجتماعی بهعنوان یک
سازمان مستقل ،موفق و بزرگ حمایت میکند.
رج��ب رحمانی اف��زود :با توجه به اینکه  39میلی��ون نفر از جمعیت
کشور تحت پوش��ش تأمیناجتماعی هستند ،مجلس ش��ورای اسالمی با
توجه به اهمیت این س��ازمان و نقش موثر آن در امر درمان بیمهش��دگان
تأمیناجتماعی تالش میکند تا با تصویب قوانین و تدوین برنامههایی که
باعث استحکام بیشتر این سازمان میشود ،گام بردارد.
وی با اش��اره به اینکه بیمارستان تاکس��تان تنها بیمارستان این شهر
اس��ت ،اظهار داشت :مردم شهرهای آوج ،آبگرم ،ش��ال و اسفرورین نیز از
امکانات این مرکز درمانی بهرهمند میشوند.
دکتر محمدصادق بابایی ،مدیر درمان استان نیز با اشاره به کسب رتبه 99
در استقرار ش��اخصهای مربوط به دوستدار کودک و اجرای اقدامات موثردر
راس��تای ترویج تغذیه نوزادان با ش��یر مادر افزود :در  4ماهه اول س��الجاری
 2041مورد عمل جراحی در این بیمارستان انجام شده است که از این تعداد
 191مورد جراحی بزرگ 609 ،مورد جراحی متوسط و مابقی جراحی کوچک
اس��ت .ضریب اشغال تخت این بیمارستان در مدت یادشده  88درصد بوده و
 33هزار نفر در بخش سرپایی مورد معاینه پزشکان قرار گرفتند.

هفته نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی

تشریح طرح های نوین
تأمیناجتماعی

اصفهان :مدیرکل تأمیناجتماعی اس��تان اصفهان به همراه چند تن
از روس��ای شعب با دکتر کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی اصفهان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل استان اصفهان ،این دیدار به منظور
تشریح اقدامات انجام شده پیرامون بیمه کارگران ساختمانی انجام شد.
دادخ��واه مدیرکل اس��تان در ای��ن دیدار از اجرای طرحهای توس��عه
نوین س��ازمان تأمیناجتماعی از قبیل ارسال لیست حقبیمه ماهانه توسط
کارفرمای��ان به صورت مجازی (اینترنتی) باهدف تس��ریع در ارائه خدمات،
کاهش تردد درون شهری ،صدور مجازی (اینترنتی) فیش حقبیمه اختیاری
و مش��اغل آزاد ،افتتاح شعبه ش��ش اصفهان (زینبیه) با هدف جلب رضایت
و تسهیل در خدمترسانی به بیمهش��دگان و مستمریبگیران در محدوده
ش��مال اصفهان و تش��کیل پرونده الکترونیک سالمت بیمهشدگان با هدف
ح��ذف دفترچههای درمانی کاغذی و تس��ریع در ارائه خدمات و جلوگیری
از سوءاس��تفادههای احتمالی مطالبی را به اختصار بیان کرد .در ادامه ،دکتر
کامران ضمن تقدیر از خدمات ارزش��مند تأمیناجتماعی و همکاری خوب
مدیرکل اس��تان در روند اج��رای بیمه کارگران س��اختمانی و نحوه جذب
کارگران ساختمانی و استفاده از خدمات و تعهدات سازمان مطالبی بیان کرد.

استانها

افتتاحپاویونکارکناناورژانس
بیمارستانفیاضبخش

تهران :پاویون کارکنان اورژانس بیمارستان شهید دکتر فیاضبخش
در مراس��می با حضور دکتر خسروانیمقدم مدیرکل درمان استان تهران
افتتاح شد.
ب��ه گزارش روابطعمومی ادارهکل درمان اس��تان ته��ران ،مدیرکل
درمان اس��تان در این مراس��م با اش��اره ب��ه این که این مرک��ز یکی از
پرکارترین و ش��لوغترین بخشهای استان اس��ت ،ظهار داشت :رضایت
بیماران یکی از ش��اخصهای بسیار مهم در ارزیابی کیفیت ارائه خدمات
اس��ت و ارزیابی می��زان رضایتمندی از بخش اورژان��س میتواند نقش
موثری در ارتقای کیفیت خدمات داشته باشد و به طور متقابل رضایت و
آرامش کارکنان ،رضایتمندی بیمار را در پی خواهد داشت.
وی اف��زود :نح��وه برخ��ورد کارکنان پرس��تاری ،پزش��ک و زمان
انتظار ب��رای ویزیت ،عوامل موث��ری در میزان رضایت بیمهش��دگان از
اورژانس هس��تند .وی همچنین خاطر نش��ان کرد :خدمات ارائه ش��ده
ب��ه مراجعهکنندگان اورژان��س ،نحوه برخورد و رفت��ار کارکنان ،محیط
فیزیک��ی اورژانس و زمان انتظار تا انجام ویزیت به طور نس��بی میباید
رضایتبخش باشد و باید برای کاهش زمان انتظار در اورژانس و ارتقای
سطح خدمات تالش شود.

عملیات احداث ساختمان مدیریت درمان و شعبه یک تأمیناجتماعی اردبیل آغاز شد
اردبیل :با حضور نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس
شورای اسالمی ،معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل ،مدیرکل استان و
جمعی از مس��ئوالن ،کلنگ احداث ساختمان مدیریت درمان و شعبه یک
اردبیل به زمین زده شد .در این مراسم ،کمالالدین پیرموذن نماینده مردم
اردبیل در مجلس گفت :بیش از  45درصد جمعیت اس��تان تحت پوشش
س��ازمان تأمیناجتماعی هستند که خوش��بختانه بیمهشدگان از خدمات
بیمهای ارائه شده رضایت دارند.
وی خواس��تار ارائ��ه خدمات درمانی مناس��ب به بیمهش��دگان و
ن اردبیل
س��ایر مسافرانی که از کش��ورهای همسایه و مسلمان به استا 
میآیند ،شد.
احد پنبهای مدیرکل اس��تان احداث ساختمان شعبه یک و مدیریت
درمان استان را مهمترین گام برای تکریم بیمهشدگان و همکاران دانست
و گف��ت :با احداث و بهرهبرداری از س��اختمان ش��عبه یک عالوه بر اینکه

هم��کاران میتوانند در فضای بهتر و با روحیه مناس��ب به بیمهش��دگان
خدمات ارائه دهند ،در تسریع خدمت به بیمهشدگان نیز قدمهای موثری
برداشته خواهد شد.
پنبه افزود :اخذ مجوز احداث ساختمان شعبه یک ،راهاندازی شعب در
س��رعین ،اصالندوز و شهرک صنعتی نمین را از دیگر اقدامات این ادارهکل
ذکر کرد .وی ادامه داد :خوش��بختانه با حمایت مسئوالن استان و سازمان
در س��ال  92م��ا به بس��یاری از تعهدات خود عمل کردی��م ،به طوری که
امروز با افرایش  12درصدی بیمهش��دگان روبهرو شدیم .که شاخصترین
و مهمترین آن خدمت به جامعه پرتالش و مولد کش��اورزی استان بود که
در س��ال  91ما در این حوزه زیر  100نفر بیمهشده داشتیم ،ولی در حال
حاضر بیش از  10هزار نفر از کشاورزان تحتپوشش بیمه تأمیناجتماعی
قرار گرفتهاند ،به طوری که  8هزار و  500بیمهشده کشاورزی در سال 92
به ثبت رسید.

پوشش  62درصد جمعیت استان مرکزی

استقبال از طرح نظام ارجاع داخلي

مرکزی :مدیران حوزه بیمهای و درمان استان مرکزی به منظور ارائه
گ��زارش عملکرد و تبادل نظرات با دکتر میرگل��وی بیات ،نماینده مردم
شهرهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی مدیریت درمان اس��تان مرکزی ،کیومرث
طهماسبی مدیرکل اس��تان با ارائه گزارشی از خدمات سازمان در بخش
بیمهای در سطح استان مرکزی گفت 62 :درصد از جمعیت استان تحت
پوشش بیمه تأمیناجتماعی هستند.
وی همچنین از تاس��یس شعبه دو س��اوه و شعیه اقماری مستقر در
درمانگاه این شهرس��تان و افتتاح قریبالوقوع کارگزاری رس��می در این
شهرس��تان خبر داد و گفت :با افتتاح این کارگزاری در س��اوه ،س��رعت
خدمترس��انی به بیمهشدگان این شهر صنعتی و کش��اورزی که دارای
بزرگترین شهر صنعتی خاورمیانه نیز است ،بیشتر خواهد شد.
در ادامه این نشس��ت ،دکتر بابک عدلی ،مدیر درمان استان با اشاره
به س��طح کیفی و کمی مراکز درمانی و بهس��ازی بخشهای بس��تری و
خرید تجهیزات جدید و بروز برای بیمارستان شهید دکترچمران ساوه در
یکس��ال گذشته گفت :افزایش س��طح کیفی و کمی خدمات درمانی در
مدیریت درمان اس��تان به طور جدی در دس��تور کار قرار گرفته و در این
خصوص برای کاهش دغدغههای مردم گامهای ویژه برداشته شده است.

خراس�انرضوي :روس��ا و اعضاي تش��كلهاي كارگ��ري ،صنفي و
بازنشستگي اس��تان خراس��انرضوي از طرح نظام ارجاع داخلي سازمان
استقبال كردند.
دكتر حميد داستاني مدير درمان خراسانرضوي در نشست مشترك
با تش��كلهاي كارگري و بازنشستگي استان با اشاره به مزاياي طرح نظام
ارجاع داخلي افزود :بهزودي نظام ارجاع داخلي در مراكز تأميناجتماعي
استان اجرا خواهد شد و اميدواريم با اجراي اين طرح ،شاهد بهبود كيفيت
خدمات ،عدالت در دسترس��ي به خدمات تخصصي ،رضايتمندي بيشتر
بيماران و انسجام بخشي در ساماندهي فرآيندهاي درماني باشيم.
وی اف��زود :در گام اول براي بيماراني كه مبتال به بيماريهاي مزمن
هس��تند پرونده سالمت تشكيل ميش��ود تا بر مبناي اين پرونده بتوانيم
اينگونه بيماريها را در بيمهش��دگان تحت كنترل داش��ته باشيم .پس از
آن ،نظام ارجاع داخلي در مراكز ملكي استان به صورت كامل اجرا خواهد
ش��د .براس��اس اين طرح تمامی فرآيندهاي درمان بيماران در قالب يك
رون��د علمي انجام خواهد گرف��ت و بيماران در س��طح اول با مراجعه به
پزشك عمومي درمان خود را شروع خواهند كرد و پس از معاينات اوليه
و در صورت نياز و تش��خيص پزشك معالج ،بيماران ميتوانند از خدمات
تخصصي و فوقتخصصي نيز بهرهمند شوند.
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تاریخچه
تأمیناجتماعی استان زنجان

تأمیناجتماع��ی اس��تان زنج��ان از س��ال 1352در
شهرستان زنجان شکل گرفت که بهطور مشترک بابخش
درمان دربیمارس��تان شفیعیه زنجان مس��تقر بودکه در
سالهای بعد و تفکیک حوزههای بیمه و درمان از یکدیگر
تحت عنوان ش��عبه زنجان و از س��ال  1381نیز با عنوان
ش��عبه یک زنجان به فعالیت خود ادامه داده است .شایان
به ذکراست ،تمامی ش��عب تأمیناجتماعی استان که در
جدول زیر ذکر شدهاند ،در مقاطع زمانی مختلف از شعبه
زنجان منفک شدهاند .همچنین قبل از سال  1364شعبه
تأمیناجتماعی زنجان زیرنظر منطقه  7کشوری متشکل
از استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی و زنجان به
مرکزیت تبریز اداره میش��د که در س��ال  1364با صدور
مجوز س��ازمان مرکزی ،ادارهکل تأمیناجتماعی اس��تان
زنجان به طور رسمی تأس��یس شد .در جدول زیر شعب
تأمیناجتماعی استان و سال تأسیس آنها ذکر شده است.
ردیف

اداره کل /شعبه

سال

1

اداره کل تأمیناجتماعی استان
زنجان

1364

2

شعبه یک زنجان

1352

3

شعبه دو زنجان

1376

4

شعبه ابهر

1359

5

شعبه خرمدره

1352

6

شعبه خدابنده

1372

7

شعبه دندی

1381

8

شعبه طارم

1384

9

شعبه اقماری سلطانیه

1385

10

شعبه اقماری ماهنشان

1387

11

شعبه اقماری صائین قلعه

1387

12

شعبه اقماری هیدج

1388

13

کارگزاری شعبه  1زنجان

1387

بازنشستگان
در روزه�ای اخی�ر تعدادی از هم�کاران پرتالش و
س�اعی پس از یک دوره کار به افتخار بازنشستگی
نای�ل آمدند که ب�ه این عزی�زان تبری�ک گفته و
آرزومندی�م در دوره جدی�د زندگی خ�ود روزهای
خوبی را پیشرو داشته باشند.
آقای محسن مرادصفوی (بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان)
خانم شهین رضائینژاد پیروئی (بیمارستان دکتر غرضی سیرجان)
آقای بهروز جهان بخش��یپور جباری (دفتر رسیدگی به
اسناد پزشکی مدیریت درمان استان کرمانشاه)
خانم صدیقه صانعی (بیمارستان دکتر غرضی سیرجان)
آقای سیدکیهان حسینی شاندیز (شعبه  2تهران)
آقای محمدحسن روشنفر (بیمارستان تأمیناجتماعی هشتگرد)
آقای حسین مشایخی (مرکز بهداشتی درمانی جیرفت)
خانم زهرا بیرمینیا (بیمارستان دکتر غرضی سیرجان)
آقای سید مصطفی جعفری (شعبه  4شیراز)
آقای محمدهاشم غفرانی (بیمارستان شهید دکتر لواسانی)
آقای سیدرسول حکمی (شعبه  23تهران)
خانم لیال فرخی (بیمارستان امام حسین(ع) زنجان)
خانم افسانه تورانی (بیمارستان شهید مهدی شریعترضوی)
خانم حلیمه سیدشنان (شعبه یک اهواز)
آقای داود سویزی (بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان)
آقای محمدجواد گرامی (شعبه اقلید)
خانم فرانک بیرانوند (بیمارستان تأمیناجتماعی خرمآباد)
آقای محمدمهدی متولیپور ابرقوئی (شعبه  3اصفهان)
آقای چراغعلی اسمعیلی ایوکی (ادارهکل استان مازندران)
آقای عبدالرسول سهرابی (شعبه کازرون)
آقای حسین غریبی (بیمارستان  29بهمن تبریز)
آقای ایرج رحمانی (بیمارستان تأمیناجتماعی تاکستان)
آقای عبدالحسین بنسعید (شعبه  1بندر امام خمینی(ره))
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استانها
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با پیشگیری دیابت میتوان
هزینهها را کاهش داد
قزوین :نزدیک به  20درصد هزینههای س�لامت کشور صرف درمان
بیم��اری دیابت میش��ود و در صورت پیش��گیری این بیم��اری میتوان
هزینههای سازمان را تا حد قابل توجهی کاهش داد.
به گ��زارش روابطعمومی مدیریت درمان قزوی��ن ،دکتر محمدصادق
بابایی مدیر درمان قزوین با اشاره به این که حدود  4میلیون نفر در ایران
به بیماری دیابت مبتال هس��تند ،گفت :به همین تعداد افرادی هستند که
در مرحله قبل از دیابت قرار دارند و به این ترتیب حدود  8میلیون نفر -که
بیش از یک دهم جمعیت کشور هستند -مبتال به دیابت یا در معرض این
بیماری هستند.
وی اف��زود :اولین اقدامی که این مدیریت ب��رای کنترل دیابت و ارائه
خدم��ات صحیح به بیماران دیابت��ی انجام داده اس��ت ،تعیین یک محل
مش��خص برای داروهای مربوط به بیماران ب��رای تحت نظر بودن بیماردر
یک مرکز درمانی اس��ت و در مرحله دوم که از ابتدای مهر آغاز میش��ود،
تش��کیل پرونده برای بیماران مزمن ازجمله بیماران دیابتی اس��ت که در
دستور کار قرار دارد.
دکت��ر بابایی تغییر الگ��وی زندگی ،افزایش جمعیت شهرنش��ینی،
اس��ترس ،عادات غذایی نادرس��ت و کاهش تحرکات بدن��ی را از جمله
دالیل افزایش بیماری دیابت دانس��ت و گفت :س��ن ابت�لا به دیابت در
ایران حداقل  10تا  15س��ال پایینتر از س��ن ابتال در کشورهای توسعه
یافته اس��ت و پس از پاکس��تان و مصر ،ایران در جایگاه سوم مرگهای
دیابتی قرار دارد.

موفقیتپلیکلینیکتخصصیحکیم
هیدجی در فرآیند مراقبتی نوبت
دوم سیستم مدیریت کیفیت ایزو
زنج�ان :به هم��ت کارکنان
پليكليني��ك تخصص��ي حكي��م
هيدج��ي زنج��ان ،فرآیند ممیزی
نوبت دوم مراقبت��ی ایزو  9001با
موفقیت تمام پش��ت سر گذاشته
شد.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ي
مديري��ت درم��ان اس��تان زنجان
مديريت و كاركن��ان پليكلينيك
تخصصي حكيم هيدجي براساس
خطمشي سازمان تأميناجتماعي
با تاكيد ب��ر پايبندي و تعهد خود
با اتحاد و انس��جام برای همافزايي و تحقق هدفهاي سازماني براي نوبت
دوم موفق به انجام فرایند ممیزی سيستم مديريت كيفيت براساس الزامات
استاندارد 9001:2008 ISOاز شركت TUV NORDشدند.
دكتر نقیلو سرپرس��ت پليكلينيك حكيم هيدجي تالش و كوش��ش
آگاهانه و مشفقانه كاركنان را در كسب اين افتخار سازماني مهم دانست و
گفت :انجام دادن روشهاي خودكنترلي نقش بس��زایی در حفظ و ارتقای
نظام مديريت كيفيت دارد.

تقدیر از پزشکان مدیریت درمان ایالم
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جذب متخصص؛
مشکل بیمارستان ایالم
ایالم :مهریار سلیمانی مدیر درمان استان ایالم ،خدمات تأمیناجتماعی
را یک نیاز برای توس��عه و پیش��رفت جامعه بیان کرد و در مورد وضعیت
بیمارستان تأمیناجتماعی اظهار داشت :پزشک و نیروهای متخصص تامین
کنند ه فعالیت بیمارستان هستند ،نه فقط مکان و فضای فیزیکی.
وی افزود :در حال حاضر یکسری از ردیفهای تخصصی دیکلینیک
خالی اس��ت و مدیریت درمان این اس��تان امس��ال برای تأمین ردیفهای
مختلف بیمارس��تان درصدد اس��تخدام پزشکان مربوطه اس��ت ،اما هیچ
پزشکی برای فعالیت اعالم آمادگی نکرده است.
سلیمانی با بیان این که دیکلینیک ایالم با پزشکان متخصص چشم،
ارتوپدی ،عفونی ،داخل��ی ،گوش ،حلق و بینی ،اطفال و فوق تخصص ریه
در ح��ال فعالیت اس��ت ،اما در بعضی بخشهای موردنی��از دیگر با فقدان
پزشک متخصص روبهرو هستیم ،خاطر نشان کرد :مشکل اصلی بیمارستان
تأمیناجتماعی ،جذب متخصص اس��ت .این در حالی اس��ت که هر بخش
برای راهاندازی نیاز به سه متخصص بهصورت شیفیت  24ساعته دارد.
وی با اش��اره این که در جذب پزش��ک متخصص ب��رای ارائه خدمت به
بیمهش��دگان نیازمند همکاری مسئوالن استانی هستیم ،یادآور شد 5 :هزار
مترمربع به فضای بیمارستان اضافه شده است که بعد از راهاندازی بیمارستان
و برای تکمیل بخشهای مورد نیاز مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
سلیمانی گفت :امسال نیز مجوز تاسیس درمانگاه در شهرستان مهران
اخذ ش��ده است و برای دریافت زمین مورد نظر در حال رایزنی با ادارهکل
راه و شهرسازی استان هستیم.

شورای روابطعمومی ادارهکل استان قم صاحب اساسنامه شد

ایالم :در مراسمی باحضور مدیر درمان استان ایالم و به مناسبت روز پزشک از پزشکان مدیریت درمان
استان تقدیر شد.
به گزارش روابطعمومی مدیریت درمان تأمیناجتماعی اس��تان ایالم ،در این مراسم دکتر سلیمانی مدیر
درمان استان گفت :پزشکان نقش مهمی در سالمت و امنیت روحی و جسمی جامعه دارند.
وی افزود :خدمت به بیماران و افراد نیازمند ،عبادت است و چه خدمتی از این باالتر که به بیماران و افراد
ناتوان ودردمند خدمات پزشکی و درمانی ارائه میشود.
سلیمانی در ادامه گفت :در طول دوران دفاعمقدس پزشکان از جان گذشتگیهای فراوانی از خود نشان دادند و
امروزه با کولهباری از تجربه در خدمت نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف ایران هستند .در این مراسم
پزشکان زیر بهعنوان پزشک نمونه و برگزیده سال  93معرفی و با هدای سکه و لوح از خدمات آنان تقدیر شد:
دکتر فاضلی ،دکتر عالیپور ،دکتر خوشخبر ،دکتر صبور ،دکتر نظیره رضایی و دکتر جواد پیرانی

قم :ش��ورای روابطعمومی ادارهکل تأمیناجتماعی اس��تان قم در
دومین جلسه خود ،اساسنامه پیشنهادی شورا را بررسی و تصویب کرد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل تأمیناجتماعی استان قم ،در این
جلس��ه محمد تلخابی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و آقایان عباس
واسع ،محمدمهدی بهرامی ،محمدحسین ناصری و مهدی جوانمردی به
ترتیب به عنوان مسئوالن کمیتههای تخصصی برنامهریزی و مراسمها،
آموزش ،هماهنگی و ارتباطات و تبلیغات و انتشارات برگزیده شدند.
براساس مصوبه شورا ،مقرر شد دورههای آموزشی تخصصی حوزه
روابطعمومی با حضور اس��اتید این رشته برای همکاران روابطعمومی
شعب برگزار شود.

ورزش
تیم مدیریت درمان مازندران
قهرمان فوتسال شد

دهمی��ن دوره مس��ابقات المپی��اد ورزش��ی فوتس��ال س��ازمان
تأمیناجتماعی با حضور  24تیم و در قالب  268ورزشکار از ادارات کل
و مدیریتهای درمان سراسر کشور از تاریخ 22لغایت  26شهریور ماه
به میزبانی مدیریت درمان چهارمحالوبختیاری در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،در این
دوره از مسابقات ،تیمهای درمان مازندران و اصفهان به دیدار پایانی راه
یافتند که تیم درمان مازندران با نتیجه دو بر یک تیم درمان اصفهان
را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت و تیم درمان اصفهان نیز
به مقام دوم رسید.
همچنین تیم درمان بوشهر در بازی رده بندی با نتیجه  3بر 1تیم
شهرستانهای تهران را شکست داد و سوم شد.
گفتنی است؛ تیم درمان چهارمحال وبختیاری نیز جام اخالق این
دوره از مس��ابقات را از آن خود ک��رد و هومان عزیزی از تیم اداره کل
چهارمحالوبختیاری توانس��ت با به ثمر رساندن  8گل ،آقای گل این
دوره از مسابقات شود.

دعای خیرهمکاران
بدرقه راه ورزشکاران
در آستانه اعزام تیمملی کاراته جمهوری اسالمی ایران به
مسابقات آسیایی اینچئون کرهجنوبی ،براساس هماهنگی به
عمل آمده ،با حضور مس��عود رهنما س��رمربی تیمملی کاراته
و مدی��رکل ورزش و جوانان گیالن و حامد زیگس��اری مربی
تیممل��ی امید ایران ک��ه همگی از ورزش��کاران و چهرههای
مطرح استان هس��تند ،مراسم بدرقه سعید حسنیپور همکار
شاغل تأمیناجتماعی شعبه کوچصفهان عضو تیمملی کاراته
برگزار شد.
حقپرس��ت مدیرکل تأمیناجتماعی استان در این نشست
صمیمانه ،با اش��اره به خصلتهای رفت��اری و منش این همکار
س��اعی و پرتالش ،با تاکید براینکه رعایت اخالق و اصول ورزش
حرفهای و پهلوانی اولویت یک ورزشکار برای ماندگاری در دلها
است ،برای این ورزشکار ملی آرزوی موفقیت کرد.
شایان ذکر است سعید حسنیپور در مسابقات جهانی کاراته
وان در کشور اندونزی در سالجاری حائز نشان طال شده بود.

صعود همکار آملی به قله دماوند
موس��ی محمد حس��ینپور جلودار مس��ئول پش��تیبانی پلیکلینیک
تامیناجتماعی قائم(عج) آمل برای بار دوم در  31مردادماه س��الجاری به
قله دماوند صعود کرد.

هرمزگان ،مقام اول پینگپنگ بانوان

تیم مدیری��ت درمان تأمیناجتماعی هرمزگان مقام اول مس��ابقات
المپیاد ورزشی بانوان در رشته پینگپنگ را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار تأمین ،مدیرکل خدمات عمومی و رفاه با اعالم این
خبر گفت :تیم دوم این دوره از مسابقات را مدیریت درمان تهران و مقام سوم
را تیمهای استانهای کرمان و کرمانشاه به طور مشترک از آن خود کردند.
بنابه گفته عبدالرضا محمدی ،نهمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی
بانوان در رشته پینگپنگ به میزبانی مدیریت درمان استان چهارمحال
و بختیاری از  17تا  20مرداد ماه برگزار شد.

وی یادآور ش��د :در این دوره از مس��ابقات 22 ،تیم از ادارههای کل
و مدیریتهای درمان اس��تانهای خراس��انرضوی ،مرکزی ،هرمزگان،
گیالن ،قزوین ،کرمانش��اه ،کهگیلویه و بویراحمد ،مازندران ،همدان ،قم،
کرمان ،یزد ،گلس��تان ،خراسانش��مالی ،چهارمحال و بختیاری ،درمان
تهران ،آذربایجانشرقی و ادارهکل شرق تهران متشکل از  100ورزشکار
شرکت داشتند.
محمدی گفت :جام اخالق این دوره از مس��ابقات با نظر رئیس ستاد
اجرایی ،کمیتههای فنی و اجرایی به تیم استان همدان اهدا شد.

گوناگون
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ب��ا افزایش دمای اتاق ،جهانگ��ردان عرق کرده و
عرق انس��ان که حاوی مقادیری نمک است ،در
تماس با الماس س��بب تغییر رنگ آن میشود.
مس��لماً یکی از جهانگردان الماس را در دستش
یا لباس��ش پنهان کرده و ب��ا عرق کردن بدنش؛
هم الماس و هم بدنش س��بز خواهد ش��د و لکه
سبزرنگ روی دست یا لباس فرد نمایان میشود
و مجرم به سادگی خودش را لو میدهد.

پاسخ معمای الماس ربوده شده:

احسان یه شب که با دوستش در حال شام خوردن بود،
تصمیم گرفت که مسئلهای را با دوستش در میان بگذارد.
او گفت :من با یک متخصص گیاهشناسی صحبت کردم
و او ب��ه من گفته فقط با  5هزار دالر میتوانم نایابترین
گیاه یکس��اله معطر دنیا را داشته باشم .البته او به من
گفته که این گیاه هر س��ال گل میدهد و من میتوانم
تخم این گل را بگیرم و خودم آنها را بفروشم.
چ��ون این گیاه خیلی نایاب و گران اس��ت ،پس با این
اوضاع من میتوانم از این راه ثروتمندشوم .نظرت چیه؟
دوست احسان مدتی فکر کرد و جواب منطقی به او داد.
او گفت :پوالتو نگهدار .این گیاه شناس یه کالهبرداره.
چطور دوست احسان به این نتیجه رسید؟

پاسخ معما معمای گیاه نایاب:

معمای گیاه نایاب

دوس��ت احس��ان گف��ت :پوالت��و نگه��دار .این
گیاهشناس یه کالهبرداره.
گیاه یک ساله فقط یک سال عمر میکند و این
را هر گیاهشناس��ی میداند .جان ممکن است در
همان یک س��ال بتواند تخم گل را بگیرد و آن را
برای سال بعد بکارد ،ولی همان گیاه برای بیشتر
از یک سال به او گل و تخمگل نخواهد داد.

معمای الماس ربوده شده

گروهی از جهانگردان در حال بازدید از موزهای بودند که
مهمترین جاذبه گردش��گری آن الماس بزرگ و قیمتی
موجود در آن بود .پس از بازدید جهانگردان ،مس��ئوالن
موزه متوجه شدند که الماس به سرقت رفته است .پلیس
بالفاصله تمام جهانگردان را برای تحقیق بیش��تر در یک
ات��اق جمع کرد .ب��ازرس در صحبت با مس��ئوالن موزه
متوجه شد که الماس قب ً
ال به مادهای نامرئی آغشته شده
که در تماس با نمک رنگ آن سبز میشود.
بازرس دس��تور داد دمای اتاقی را که جهانگردان در آن
زندانی بودند ،باال ببرند .به نظر شما علت این درخواست
بازرس چه بود؟

حکایت

15

حکایت پیری مار و شگرد او

آوردهاند که ماری پیر شد و توان شکار کردن را از دست
داد .از سرنوش��ت خود اندوهگین شد ،که بدون توان شکار
کردن ،چگونهمیتوانم زندگی کنم؟ با آنکه میدانست که
نمیتوان دگرباره بهدست آورد ،اما آرزو میکرد کهایکاش
همین پیری نیز ماندنیبود .پس به کنار چش��مهای که در
آن قورباغههای بس��یاری زندگی میکردند و یک س��لطان
کامکار داشتند ،رفت و خود را مانند افسردگان و اندوهزدگان
نشان داد .قورباغهای از او دلیل اندوهش را پرسید! مار گفت:
«چرا اندوهگین نباش��م که زند ه بودن من در ش��کار کردن
قورباغه بود ،اما امروز به یک بیماری دچار شدهام که اگرهم
قورباغهای شکار کنم ،نمیتوانم آن را نگهداشته و بخورم».
قورباغه پس از شنیدن این سخن به نزد حاکم رفت و
مژد ه این کار را به او داد .سلطان مار را به نزد خود خواند
و از او پرسید که چرا دچار این بیماری شدهای؟ مار گفت:
روزی میخواس��تم که یک قورباغه را شکار کنم ،قورباغه
گریخت و خود را به خان ه زاهدی انداخت .من او را تا خانه

زاهد دنبال کردم ،خانه تاریک بود و پسر زاهد هم در خانه
نشسته بود .من انگش��ت پسر را به گمان این که قورباغه
اس��ت ،نیش زدم و او مرد .زاهد نیز ،م��را نفرین کرد و از
خدا خواست تا خوار و کوچک شوم ،به گونهای که سلطان
قورباغهها بر پش��ت من نش��یند و من توان خوردن هیچ
قورباغهای را نداش��ته باشم .س��لطان قورباغهها با شنیدن
این س��خن خوشحال شد ،بر پشت مار نشست .سلطان با
آن کار خود را بزرگ و نیرومند میپنداش��ت و بر دیگران
فخر میفروخت.
پس از گذشت چند روز مار به سلطان گفت« :زندگانی
س��لطان دراز باد ،مرا نیرویی نیاز است که با آن زنده بمانم
و در خدمت به تو ،روزگار را س��پری کنم ».س��لطان گفت:
«درس��ت میگویی ،هر روز دو قورباغه برایت آماده میکنم
که بخوری ».پس مار هر روز دو قورباغه میخورد و چون در
این کاری که انجام میداد ،سودی میشناخت ،آن را دلیل
خواری خود نمیپنداشت.

دوستان در روز سختی شناخته میشوند

 -1درخواست کتبی -گوناگون
 -2یک دوم -کنایه از آدم فروتن و متواضع -کارها
 -3به سرعت -خط برجسته الفبای نابینایان -آماسیده
 -4برتر و باالتر از دیگران -دودمان -فراگیرنده و مشتمل
 -5درس درست نوشتن -درنده دریایی خطرناک -گذشت ایام
 -6شبکه اینترنتی -آهنگی در موسیقی -کج و خمیده -بخشی از شلوار و پیراهن
 -7نیمروز -وسیله ارتباط همگانی -شهری در استان زنجان
 -8فاقد پدر -ترکیبی که از بعضی فلزات و نوعی اسید به دست میآید -قطب منفی جریان برق
 -9صدای بسیار بلند -هدیه دیدار عروس -دورویی
 -10دعوت به سکوت -مسلط برکاری -مهرورزی و دوستی -آواز جمعی
 -11خرده سنگ -عزیز همگانی -مدرس دانشگاهی
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دعوت به همکاری

اداره کل رواب�ط عموم�ی از
همکاران شاغل در واحدهای
بیمهای و درمانی در تهران که
در زمینه طراحی ،گرافیک و
چاپ دارای تجربه و تخصص
هس�تند ،دع�وت ب�ه همکاری
میکند.
تلفن تماس66580668 :
64503179
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موش��ی به نام «زیرک» در جایی که النه س��اخته بود با
کبوتری به نام «طوقی» ،کالغ ،سنگپشت و آهویی دوست
ش��دهبود و روز و ش��ب را در کنار آنان به آرامش میگذراند.
روزی زاغ و موش و سنگپش��ت در کنار هم نشسته و چشم
ب��ه راه آمدن آهو بودن��د ،اما او نیامد .آنها ب��رای آهو نگران
شدند .موش و سنگپشت به زاغ گفتند تا از آن باال پیرامون
را بنگ��رد .زاغ به هوا پرید و هنگامی که نگاه کرد ،آهو را در
بند شکارچیان ،گرفتار دید .بازگشت و دوستان را از آن آگاه
کرد .زاغ و سنگپشت به موش گفتند که در این کار تنها به
تو امیدواریم ،زیرا چیزی از دس��ت ما ساخته نیست ،پس تا
کار از دست تو نیز بیرون نشده است ،چارهای بیندیش .موش
با ش��تاب خود را به جایی که آهو بود ،رساند .از آهو پرسید،
که ای برادر با اینهمه چاالکی ،چگونه در دام افتادهای؟ آهو
گفت« :در برابر تقدیر آس��مانی که ن��ه میتوان آن را دید و
نه هنگام آن را دریافت ،باهوش��ی و زیرکی چه سود دارد؟»
در این هنگام ،سنگپش��ت نیز از راه رسید .آهو گفت؛ «ای
برادر ،آمدن تو به اینجا برای من دردآورتر از این دامیاست
که در آن گرفتارم ،زیرا اگر ش��کارچی به اینجا بیاید و موش
بندها را از پای من باز کرده باشد ،من خواهم گریخت و زاغ
ب��ه هوا خواهد پرید و موش به س��وراخی میرود ،اما تو  ،نه

توان پایداری داری و نه پای گریختن ».سنگپش��ت گفت:
«دوستان در روز سختی شناخته میشوند و زندگانیای که
در نبود دوستان سپری شود ،چه مزهای دارد؟» سنگپشت
در این سخن بود که شکارچی سر رسید.
آهو بجس��ت و زاغ پرید و موش در سوراخی شد .پس
سنگپش��ت را بگرف��ت و در توبره انداخ��ت و رفت .زاغ و
آهو و موش چون آن بدیدند ،در اندیش ه چارهای نشستند.
موش به آهو گفت« :تنها چار ه آن اس��ت که تو خود را بر
سر راه شکارچی ،بر زمین بیندازی و آنگونه نشان دهی که
زخمی هستی و زاغ در کنار تو نشیند تا شکارچی بپندارد
ک��ه زاغ میخواهد تو را بخ��ورد .بیگمان او توبرهای را که
سنگپشت در آن است ،رها کرده و به سوی تو میآید .در
آن هنگام تو لنگلنگان از پیش او فرار کن ،اما شتاب مکن
تا از تو ناامید نش��ود .در آن هن��گام من به بریدن بندهای
سنگپشت میپردازم».
آنها این نیرنگ را بهکار بستند و توانستند که سنگپشت
را آزاد کنند .شکارچی که آهو را به دست نیاورد ،بازگشت
و ناگه��ان بندهای توبره را بریده و سنگپش��ت را نیافت.
شگفتزده شد و پنداشت که این سرزمین پریان و جادوان
است و باید هرچه زودتر از آن دور شود.
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دانستنیهای آی تی

برعكس نهند نام زنگی كافور

با واقعیت افزوده چهره خود را تغییر دهید

هر گاه از كس��ی یا چیزی
بهغل��ط و عك��س قضیه
تعری��ف یا تش��بیه كنند
و خ�لاف آنچ��ه گویند،
در مم��دوح یا م��ورد نظر
جمع باشد ،از ضربالمثل
اس��تفاده میكنند .عامه
م��ردم بهش��كل دیگر و با
مثال دیگ��ر بیان مقصود
میكنن��د مث�لا به کچل
میگوین��د زلفعل��ی – به
كور میگویند عینعلی ...با این حال مقصود این است كه تعریف و تشبیه
در غیر ما وضع له بهكار رفته باشد.

اپلیکیش��نهای واقعیت افزوده کمکم در حال
گسترش هستند و در سال  ۲۰۱۲ایدههای جدیدی
را در این رابطه شاهد بودیم .اما به تازگی اپلیکیشنی
معرفی شده که کمی جنبه سرگرمکننده دارد.
 Face Stealerن��ام برنام��های اس��ت که به
کمک واقعیت افزوده به ش��ما اج��ازه تغییر چهره
میده��د .ای��ن برنامه الگوی چهره اف��راد معروفی
مانند بتهوون ،اینش��تین و ...را در خود ج��ای داده که با انتخاب آنها ،دوربین
جلوی دستگاه فعال میشود و شما میتوانید تصویر خود را در لحظه ،به شکل
تبدیل شده مشاهده کنید.
جالب اینکه این برنامه از دقت مناس��بی نیز برخوردار اس��ت و با حرکات
س��ر ،تنظیمات آن به هم نمیخورد .شما حتی میتوانید حاالت چهره خود را
تغییر دهید و تصویر بامزهتری را مش��اهده کنید .از ویژگیهای این اپلیکیشن
امکان جستوجو کردن چهره هر فرد ،حیوان یا کارتون معروفی است که دلتان
میخواهد .با پیدا کردن چهره موردنظر و مشخص کردن ناحیه چشمها و فرم
صورت آن ،قالب دلخواه خود را درس��ت کنید .این برنامه رایگان ،از اپ استور
برای آیفون ،آیپاد و آیپد (با حجم  ۵۰مگابایت) قابل دریافت است.

اما ریشه ضربالمثل

افضلالش��عراء محمد افضل س��رخوش صاحب «تذكره الش��عرای
س��رخوش» از بدیهه س��رایان قرن دوازدهم هجری بود .س��رخوش به
پیروی از شعرای سلف مدتها در طلب مال و ثروت فعالیت كرد ،اكثر
بزرگان و حكام وقت را مدح گفت ،ولی از آنجا كه بخت مساعد نداشت،
از هیچكس صله شایان و پاداش نیكو در خور مدایحی كه سروده است،
دریافت نكرد .س��رخوش برای شعرای خوش اقبالی كه فقط با سرودن
یك بیت ش��عر مال و خواسته فراوان اندوختهاند ،حسرتها خورد و بر
بخت نامس��اعد خویش كه همه جا با یأس و حرمان مواجه شد نالهها
كرد ،سرانجام به مكتب هجاگویان پیوست و غالب اغنیای زمان را هجو
كرد ،چنانكه خود گوید:
مـار كه زهرش نبـود مـار نیست
جـــز بهجـا كلك سـزاوار نیست
در آن ایام��ی كه هنوز به بخ��ت و اقبال خویش امیدوار بود ،روزی
ت خان حاكم وقت س��رود كه این بیت
مثن��وی مدیحهای در مدح هم 
مبالغهآمیز از آن مثنوی است:
دهــد ســرمـایه دریـا بهغـارت
سر انگشتش ز جود یك اشارت
همت خان به ظاهر از آن مدیحه خوشش آمد و گفت :یك دست
لباس فاخر و یك رأس اسب رهوار برای شما در نظر گرفتهام كه چون
کاال قلیل اس��ت ،ش��رم دارم حاال تقدیم كنم .البته فردا بهخانه شما
خواهم فرس��تاد .س��رخوش بیچاره به امید آن صله چند روز از منزل
خارج نشد و چشم به در خانه دوخته بود كه چه وقت اسب و خلعت
میرس��د! سر انجام معلوم شد كه همت خان قول آن ظریف را بهكار
برد كه :مطربی پیش وی میسرود و محظوظ شد ،گفت فردا بیا و یك
جوال غله ببر ،مطرب بس��یار خوش وقت شد و روز بعد جوالی آورد،
گفت :حس��باالمر آمدهام .آن ظریف گفت :ای نادان ،حرفی تو گفتی
من خوش وقت ش��دم .حرفی من گفتم تو خرسند شدی،داد و ستد
را اینجا چه دخل است؟!
القصه چون سرخوش دانست كه همت خان را نیز همتی نیست و
وعده به غلط داد بینهایت ناراحت شد و این رباعی را در هجایش سرود:
بر دولت بی فیض دماغت مغرور
ای پنجة تو ز دامن دولت دور
بر عكس نهند نام زنگی كافور
بیهمتی و نام تو همت خانست
اكنون كه صحبت به اینجا رس��ید ،بیمناسبت نمیداند سرانجام
زندگی سرخوش را كه خالی از لطف نیست ،به نقل از «سفینه خوشگو»
در این مختصر آورد:
سرخوش در محرم سال  1126هجری در حالت بیماری سخت این
رباعی را س��رود و بهدس��ت پسر وسطیخود كه خوشنویس بود ،داد و
گفت :بر كفن من به خط جلی بنویس:
از معصیت و سیاهكاری چه غم است
سرخوش كار ا...فضل و كرمست
رحمت چه فزون ،غضب چه بسیار
كمست رخشیدن برق بین و جوش باران
بع��د از آن رو بهطرف یاران حاضر کرده ،فرمود :من چون به جهان
دیگر برس��م ،از من سؤال نمایند كه س��رخوش از جهان چه آوردهای؟
جواب دهم این رباعی نذر آوردهام .اگر بخشندم چه بهتر و اال گویم شعر
فهمیعالم باال معلوم شد!! بعد یك پاس از این حالت به عمر هفتاد و
شش سالگی آزادانه جان بهجان آفرین سپرد.

اندر
وید شما را قبل از رسیدن به ایستگاه اتوبوس
بیدار م 
یکند
اندروید میتواند ش��ما را قبل از رس��یدن به ایس��تگاه اتوبوس بیدار کند.
میدانید که رد کردن ایس��تگاه اتوبوس هنگام��یکه به چرت رفتهاید ،چقدر
سخت است! اما اکنون با  Google Nowمیتوانید هشدار دیجیتالی را فعال
کنید تا مانع از این اتفاق شوید.
«گوگل نو» قبل از رسیدن به ایستگاه شما را از خواب بیدار میکند .البته
اپلیکیشنهای مشابهی وجود دارد ،اما «گوگل نو» متعلق به خود گوگل بوده
و اطمینان و امنیت باالتری نسبت به بقیه دارد.
در ویژگی چدید عرضه شده در فنآوری «گوگل نو» وقتی سوار بر اتوبوس
هس��تید و آیکون  Google Nowرا کلیک کنید ،از شما خواهد پرسید که
خانه یا محل کار خود را مش��خص کنید و س��پس مکانیابی را تعریف کرده و
«گوگل نو» سیستم هشدار قبل از رسیدن را پیادهسازی میکند و قبل از اینکه
به ایستگاه موردنظر برسید ،به شما هشدار میدهد.
سیستم در واقع به طور تخمینی میداند کجا پیاده خواهید شد و قبل از
رسیدن به ایستگاه ،رنگ خود را به صدا در میآورد.
این سیس��تم هشداردهنده در قسمت ساعت گوشیهای اندرویدی وجود
ندارد و امکان جدیدی است که در گوشیهای مجهز به سیستم عامل اندروید
کیت کت  4/4به باال بعد از به روزرسانی قابل دریافت است.

عکس روز

طنزستان
منارجنبان

سیامک ظریفی

 آقا ،من یکی از خوانندگان تأمین هستم .این اواخرستون طنزستان را که میبینم زیاد...
 ی��اد منارجنبون میافتید ،چون ی��ه وقتی باالیصفحه اس��ت ،ی��ه وقتی پایین ،یه هفت��ه اونور صفحه
است ،یه هفته اینور.
  ...باب��ا ،ت��و دیگ��ه کی هس��تی؟ من نمیدونس��تمطنزپردازه��ا غیبگو هم هس��تند .حاال که این طور ش��د،
میتونی بگی مادر خانومم که برای تعطیالت تابستون اومده
بود پیش ما ،باالخره کی بر میگرده خونهشون ،شهرستان؟
 عید نوروز! بابا ،ای وا ...راس��تی که رودس��ت ن��داری ،اتفاقاًخانومم چند روز پیش...
 خانوم��ت چند روز پیش داش��ت مادرش رو قانعمیکرد که این چند روز(!) تا عید نوروز رو هم پیشتون
بمونه ،اون موقع با هم میرید شهرستان خونهشون.
  ...حیرتانگی��زه ،اعج��ابآوره ،خارقالعادس ،آقا،واقعاً شما غیبگویی.
 غیبگو کدوم��ه؟ باالخره من هم مادر خانوم دارم.ضمناً قضیه منارجنبون و باال و پایین ش��دن طنزستان
رو هم قبل از ش��ما پنجاه نفر دیگه طی این چند روزه
به من گفته بودند ،من هم بر همین اس��اس طی همین
سه -چهار روز اخیر ،پنجاه تا مطلب طنز در مورد بعضی
باال و پایین ش��دنها در سیس��تم اداری به خصوص در
«دوران طالیی(!) تاریخس��ازمان» در سالهای گذشته
ب��رای تأمین فرس��تادم ک��ه همه بنا ب��ه «مالحظاتی»
غیرقابلچاپ تشخیص داده شدند.
 حاال خودت که نویس��نده این س��تون هستی ،بادیدن اون یاد چی میافتی؟
 یاد س��ی و س��ه پل ،چون میخوام از همون اولسی و سه پل راه بیفتم و از دست بعضی «مالحظات»
کلهام را محکم به تکتک پایههای آن بکوبم.

یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدس گرامی باد

