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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

گزارش

گزارش بیمهای
ســال بیستم

 17تیر  97شماره 958

گزارش خبرنگار تامین از شیوه جدید پاسخگویی در شعبه  25تهران

میز خدمت ازدحام جمعیت را کاهش میدهد

در راستای اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری ماده ١٧مصوبه شورای عالی اداری کشور و به منظور تکریم ارباب
رجوع ،تسریع و تسهیل در ارائه خدمات و جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمانهای وزارتخانهها و سازمانها و
ایجادنظاماداریپاسخگووکارآمد،دستورالعملاستقرار"میزخدمت"ازطریقدستوررئیسجمهوروبخشنامهسازمان
امور اداری و استخدامی کشور در همه واحدهای دولتی و عمومی از جمله در شعب سازمان تامیناجتماعی اجرایی شد.
براساس این بخشنامه همه سازمانها آن دسته از خدماتی را که قرار است در میزخدمت به مخاطبان خود ارائه دهند،
به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه و کد خدمات دریافت میکنند 22.خدمت نیز از سوی سازمان تامیناجتماعی
اعالم شد که از این پس به همین تعداد خدمات در میزخدمت به مخاطبان ارائه میشود.

مسئوالن مشاوره شعب ،سرپرست و ناظران میزخدمت
هستند

کیاندخــت ورنــوس دبیــر اجرایــی طــرح میزخدمــت در اداره کل
غــرب تهــران در خصــوص ایــن طــرح گفــت :از آنجاییکــه
ماهیــت ســازمان تامیناجتماعــی خدمترســانی اســت ،در
اجــرای ایــن طــرح بــا مشــکل خاصــی مواجــه نخواهیــم شــد.
وی افــزود :همــکاران میزخدمــت از واحدهــای مختلــف هرمــاه
بــه صــورت گردشــی مســتقر میشــوند کــه وظایــف خــود را بــا
سرپرســتی مســئول مشــاوره شــعبه انجــام میدهنــد و در واقــع
ایــن فــرد سرپرســت و نظارتکننــده ایــن میــز بــه شــمار م ـیرود
و بــه صــورت ثابــت پشــت میــز حضــور دارد .مســئوالن مشــاوره
شــعب ماننــد گذشــته امــا در پشــت میزخدمــت وظایــف خــود را
انجــام خواهنــد داد.
ورنــوس خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه ازدحــام و تعــداد
مراجعهکننــدگان شــعب ،تعــداد افــراد همکار در پشــت میزخدمت
میتوانــد متفــاوت باشــد و ممکــن اســت تعــداد آنهــا کمتــر یــا
زیادتــر باشــد .در اجــرای ایــن طــرح هیــچ نیرویــی تزریــق
نمیشــود ،بلکــه افــراد بــه کار گرفتــه شــده از واحدهــای شــعب
تامیــن میشــوند .هرچنــد در ایــن میــان تعــدادی از واحدهــا کــه
بــا کمبــود نیــرو مواجــه هســتند ،اعتراضهایــی در ایــن زمینــه
دارنــد ،امــا ایــن طــرح بایــد اجرایــی شــود.
وی ادامــه میدهــد :اکثــر شــعب ســطح تهــران بــا کمبــود فضای
فیزیکــی مواجــه هســتند و اتــاق مشــاوره در اولیــن طبقــه واقــع
شــده اســت .لــذا در ایــن شــرایط از مســئوالن مشــاوره درخواســت
میکنیــم اگــر مایلنــد میتواننــد اتــاق مشــاوره خــود را نیــز
داشــته باشــند ،امــا بایــد در طــول روز در طبقــه همکــف و پشــت
میزخدمــت مســتقر شــوند .در شــعبی کــه فاقــد طبقــه همکــف
هســتند ،در اولیــن فضــای نزدیــک بــه در ورودی شــعبه ایــن میــز
برپــا میشــود.
ورنــوس افــزود :بــه همــکاران میزخدمــت آموزشهــای الزم
داده و فرمهــای خاصــی بــرای گــردش کاری و فلوچــارت
بیمهشــدگان تنظیــم شــده و در اختیــار همــکاران قــرار گرفتــه تا به
مراجعهکننــدگان ارائــه و از گــردش کاری خدمــت مــورد نظــر خــود
مطلــع شــوند .عــاوه بــر آن ،روســای شــعب نیــز مــورد آمــوزش
قــرار گرفتنــد و بخشــنامه بــا جزئیــات بــه آنهــا توضیــح داده شــد.
وی تصریــح کــرد :خوشــبختانه همــه اقدامــات مربــوط بــه ایــن
طــرح بهموقــع پیــش رفتــه اســت و بخشــنامههای مربــوط بــه
آن را در شــعب خــود بومیســازی کردهایــم.
آمادگی یک ساله برای اجرای طرح "میزخدمت" داریم

امیدواریم در
آینده شاهد
میزهای خدمت
الکترونیکی باشیم
تا مراجعه کنندگان
اطالعات اولیه
مورد نیاز خود را از
این طریق دریافت
کنند

بــه ســراغ شــلوغترین شــعبه تهــران یعنــی
شــعبه  25میرویــم .در ابتــدای ورود بــا
ازدحــام زیــادی از مراجعــان روبـهرو شــدیم
کــه در اطــراف میزخدمــت تجمــع کــرده
بودنــد .ایــن میــز در طبقــه همکــف واقــع
شــده اســت .افــراد بــه محــض ورود بــه
شــعبه بــا ایــن بخــش مواجــه میشــوند.
همکارانــی از  3حــوزه بیمهشــدگان و نامنویســی و مســتمری
بگیــران کــه از پرترددتریــن حــوزه هــا هســتند ،پشــت میــز مســتقر
شــدهاند .از میزخدمــت کــه دورتــر میشــدیم ،جمعیــت و شــلوغی
کاهش مییابد.
رئیــس شــعبه در ایــن خصــوص گفــت :در یــک ســال گذشــته کــه

وارد ایــن شــعبه شــدم ،بــه شــدت خــاء میزخدمــت را احســاس
کــردم .لــذا تصمیــم بــر آن شــد تــا باجــهای بــه نــام «باجــه
پاســخگویی» در طبقــه همکــف مســتقر شــود و بیمهشــدگان در
ابتــدای ورود بــه ایــن باجــه مراجعــه کننــد .هنگامــی کــه طــرح
اســتقرار میزخدمــت ابــاغ شــد ،ایــن شــعبه آمادگــی اجــرای
آن را داشــت.
ســیدنوری آقایــی افــزود :پیــش از ایــن هــر فــرد مراجعــه کننــده
بــا دریافــت شــماره در صــف انتظــار میایســتاد و بیشــتر اوقــات
شــاهد ایجــاد صفهــای طویــل در شــعبه بودیــم کــه گاهــی بــا
تنشهایــی بیــن مراجعــان همــراه میشــد و بیمــه شــده ســرگردان
در راهروهــای شــعبه تــردد میکــرد کــه عــاوه بــر آن همــکاران
نیــز در پاســخگویی بــه آنهــا دچــار مشــکل میشــدند .بــا اجــرای
ایــن طــرح نــه تنهــا مراجعــه کننــدگان تفکیــک شــدند ،بلکه صف
انتظــار نیــز بســیار کاهــش یافــت و موجــب بهبــود و تســریع رونــد
کار بیمهشــدگان شــد.
وی معتقــد اســت بایــد میزخدمــت بومیســازی شــود تــا در
شــعبی ماننــد ایــن شــعبه کــه بســیار شــلوغ و پرازدحــام اســت،
در هــر واحــد یــک میزخدمــت ایجــاد شــود و افــزود :اســتقرار
میزخدمــت در جلــوی در ورودی شــعبه باعــث ایجــاد تجمــع و
شــلوغی بیــش از حــد میشــود کــه جلــوه خوبــی بــرای ســازمان
نــدارد.امیدواریــم در آینــده شــاهد میزهــای خدمــت الکترونیکــی
باشــیم تــا مراجعــه کننــدگان اطالعــات اولیــه مــورد نیــاز خــود را
از ایــن طریــق دریافــت کننــد.
آقایــی تصریــح کــرد :میزخدمــت الزمه هر اداره و ســازمانی اســت
کــه اجــرای موفــق آن منجــر بــه ارتقــای رضایتمنــدی مشــتریان،
بهبــود اعتمــاد آنهــا ،کاهــش چرخــه درخواســت آنهــا و  ...خواهــد
شــد .ارائــه کــد رهگیــری توســط همــکاران میزخدمــت بــه اربــاب
رجــوع میتوانــد منجــر بــه تســریعدر رونــد امــور مشــتریان شــود
کــه امیــدوارم در آینــده ایــن مــورد نیــز عملــی شــود.
رئیــس شــعبه اضافــه کــرد :وجــود میزخدمــت باعــث میشــود
بســیاری از افــراد کــه مــدارک کافــی بــه همــراه ندارند یــا همچنین
تعــدادی کــه تنهــا بــرای دریافــت اطالعــات بــه شــعبه مراجعــه
میکننــد ،دیگــر در طبقــات تــردد نداشــته باشــند و بــه نوعــی از
ازدحــام در طبقــات کاســته میشــود .تعــدادی برگــه نظرســنجی
نیــز در اختیــار همــکاران قــرار گرفتــه تــا آن را در اختیــار اربــاب
رجــوع قــرار دهنــد .شــعبه شــلوغ اســت ،امــا خوشــبختانه کارهــا
بــه صــورتروان انجــام میشــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :قبــل از اجرای ایــن طرح در واقــع ماهیت
ایــن خدمــت توســط ســازمان و بهگونههــای مختلــف ماننــد ایجاد
کارگزاریهــا ،دسترســی افــراد بــه اپلیکیشــن و دریافــت خدمــات
بــه صــورت غیرحضــوری بــرای بیمهشــدگان و ...در بطــن جامعــه
اجرایــی شــده اســت .ذات ســازمان خدمترســانی اســت و نســبت
بــه ســایر نهادهــا و ســازمانهای ســطح کشــور در ایــن مســیر
پیشروتــر اســت.
میزخدمت از ســرگردانی مراجعان در شعبه جلوگیری
کرده است

کبــری ســنگچی مســئول مشــاوره شــعبه ،سرپرســتی میزخدمــت
ایــن شــعبه را نیــز برعهــده دارد .حضــور مســئول مشــاوره بــرای
ســازماندهی همــکاران در پشــت میزخدمــت بســیار ضــروری
اســت .اتــاق مشــاوره در مجــاورت میزخدمــت واقــع شــده اســت.
تعــدادی از افــراد بــه محــض ورود بــه شــعبه ابتــدا بــه ســمت اتــاق
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مشــاوره میرونــد ،امــا بــا در بســته مواجــه میشــوند و مســئول
مشــاوره در پشــت میزخدمــت آنهــا را بــه این ســمت فــرا میخواند.
ابتــدا تعجــب میکننــد و بعــد از مدتــی خطــاب بــه مشــاوره از او
تقاضــا میکننــد تــا بــه صــورت خصوصــی درخواســت و مشــکل
خــود را بیــان کننــد .در ایــن شــرایط مشــاوره مجبــور میشــود در
اتــاق مشــاوره بــه آنهــا پاســخ دهــد.
ســنگچی گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه در ابتــدای اجــرای ایــن
طــرح هســتیم ،بســیاری از افــراد تمایــل ندارنــد تــا مشــکل و
درخواســت خــود را در جمــع و در پشــت میزخدمــت بازگــو کننــد و
در ایــن مواقــع بــه اتــاق مشــاوره مراجعــه میکنیــم.
وی جنــس کار در اتــاق مشــاوره و پشــت میزخدمــت را یکــی
دانســت و افــزود :در اینجــا فــرد مراجعهکننــده بعــد از بیــان
مشــکل و درخواســتش بــه همــکار مربوطــه در پشــت میزخدمــت
ارجــاع داده میشــود و در غیــر اینصــورت او را بــه واحــد موردنظــر
در ســایر طبقــات ارجــاع میدهیــم .از صفــر تــا صــد فراینــد و
مــدارک موردنیــاز را برایشــان شــرح میدهیــم.
ســنگچی معتقــد اســت در ایــن طــرح معطلــی و انتظــار اربــاب
رجــوع بســیار کمتــر و از ســرگردانی آنهــا در طبقــات جلوگیــری
میشــود.
اســتقرار میزخدمت بهترین حالت برای تکریم ارباب
رجوع است

محســن ســلطانی یکــی دیگــر از همــکاران مســتقر در پشــت
میزخدمــت اســت کــه از ابتــدای ورود بــه شــعبه منتظــر ماندیــم تــا
اندکــی ســرش خلــوت شــود و مجــال گفتوگــو بــا او را بــه دســت
آوریــم .او کارشــناس واحــد نامنویســی و حســابهای انفــرادی
اســت کــه از ایــن واحــد بــه بخــش میزخدمــت آمــده اســت.
بــه عقیــده او میزخدمــت نقــش موجشــکن دارد و نوعــی کاهنــده
جمعیــت بــه ســایر طبقــات و واحدهــای شــعبه اســت ،امــا ازدحــام
زیــاد در جلــوی در ورودی شــعبه را زیــاد خوشــایند نمیدانــد.
ســلطانی بــا بیــان ایــن کــه از کار در ایــن بخــش بســیار راضــی
اســت ،گفــت :میــزان تــردد و شــلوغی در پشــت میزخدمــت از
واحــد نامنویســی کــه یکــی از شــلوغترین واحدهــای شــعبه بــه
شــمار م ـیرود ،بســیار بیشــتر اســت و همــه مراجعــه کننــدگان
هــر ســوالی هرچنــد نامربــوط داشــته باشــند ،از مــا میپرســند و
مــا نیــز ملــزم بــه پاســخگویی هســتیم.
روی میــز همــکاران پــر از برگــه و کاغــذ اســت و گویــی بســیاری از
امــور خــود را بــه صــورت کاغــذی انجــام میدهنــد کــه ســلطانی
نیــز ایــن موضــوع را تأییــد کــرد و اظهــار داشــت :اکثــرا کارهــا بــه
صــورت دســتی و کاغــذی انجــام میشــود و خروجیهــای خــود
را نیــز بایــد در برگــه و دســتی ثبــت کنیــم کــه اگــر ایــن مــوارد نیــز
ت بیشــتر
بــه صــورت سیســتمی انجــام میشــد قطعــا کار بــا دق ـ 
و صــرف زمــان کمتــری انجــام میگرفــت.
وی معتقــد اســت اســتقرار میزخدمــت بهتریــن حالــت بــرای
تکریــم بــه اربــاب رجــوع اســت و در تســهیل کار آنهــا بســیار
موثرخواهــد بــود.
نظــر دو نفــر از مراجعهکننــدگان را در خصــوص میزخدمــت جویــا
میشــوم .محمدعلــی منافــی بازنشســته و کارمنــد حســابداری
یکــی از شــرکتهای خصوصــی گفــت :وجــود ایــن میــز باعــث
میشــود تــا از ســرگردانی مراجعــان کاســته شــود و ایــن طــرح
بــدون اخــاق خــوب و بــا حوصلــه همــکاران بــه نتیجــه نخواهــد
رســید کــه خوشــبختانه همــکاران ایــن شــعبه بــا برخوردهــای
خــوب و پســندیده خــود بــا مراجعــه کننــدگان ســنگ تمــام
گذاشــتهاند .مــدت زیــادی اســت کــه بــه ایــن شــعبه تــردد
میکنــم و جــز خوبــی از آنهــا ندیــدهام و قصــد دارم نامــه تقدیــر و
تشــکر تقدیمشــان کنــم .اســتقرار ایــن میــز بــه نوعــی بیانکننــده
آن اســت کــه ســازمان از همــه امکانــات خــود بــرای راحتــی و
تســهیل کار بیمهشــدگان اســتفاده میکنــد کــه بــرای مــا بســیار
ارزشــمند اســت.
ایــن اربــاب رجــوع اضافــه میکنــد :ســرگردانی بیمهشــدگان در
طبقــات مختلــف منجــر بــه خســتگی و کالفگــی در فــرد میشــود
کــه خوشــبختانه ایــن شــعبه قبــل از ایجــاد میزخدمــت بــا تــاش
خــود از ایــن ســرگردانی کاســته بــود.
علــی صادقــی یکــی دیگــر از مراجعهکننــدگان اســت کــه بعــد از
دریافــت پاســخ خــود از همــکاران میزخدمــت در حــال ترک شــعبه
اســت وگفــت :خوشــحالم کــه بــدون مراجعــه بــه ســایر طبقــات
پاســخ خــود را دریافــت کــردم.

