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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

توسط دبیر شورای اصالح نظام اداری و صیانت از حقوق مردم در تامیناجتماعی

چگونگی نظارت و اجرای قانون
سالمتاداریدرتامیناجتماعیتشریحشد

دبیـر شـورای اصلاح نظـام اداری ،سلامت
اداری و صیانـت از حقـوق مـردم در سـازمان
تأمیناجتماعـی تشـکیل ایـن شـورا را اقدامـی
مهـم بیـان کـرد و گفـت :مدیرعامـل سـازمان
تأمیناجتماعـی ریاسـت این شـورا را برعهده دارد
و اعضـای شـورا نیـز معاونـان و مدیـران مسـتقل
سـتادی هسـتند.
بـه گـزارش خبرنگار تامیـن ،دکتـر محمدکاخکی
اظهـار داشـت :دبیـر این شـورا به عنـوان نماینده
سـازمان تأمیناجتماعـی بـه وزارت تعـاون ،کار
و رفـاه اجتماعـی و همچنیـن سـازمان اداری و
اسـتخدامی معرفـی شـده اسـت.
وی پاسـخ بـه مـاده  12کنوانسـیون حقـوق بشـر
بـرای مقابلـه بـا فسـاد را از اقدامـات مهـم شـورا
برشـمرد و افـزود :ایـن کنوانسـیون کشـورهای
مختلـف را در زمینـه وجـود فسـاد رتبهبنـدی
میکنـد و همـکاری سـازمان تأمیناجتماعـی در
زمینـه پاسـخگویی بـه سـوالهای اعلام شـده
منجـر بـه بهبـود جایـگاه کشـور در رتبهبنـدی
جهانـی میشـود.
دکتر کاخکی پاسـخگویی به مراجع برونسازمانی
از جملـه سـازمان بازرسـی کل کشـور ،وزارت
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی ،سـازمان امـور

اداری و اسـتخدامی ،وزارت دادگسـتری ،ریاست
جمهـوری و ...را از وظایـف شـورای سلامت
اداری ،اصلاح نظـام اداری و صیانـت از حقـوق
مـردم برشـمرد.
وی پاسـخگویی بـه شـکایات و رسـیدگی بـه
درخواسـتهای مردم را بر اسـاس ماده  25قانون
سلامت از دیگر وظایف شـورای سالمت اداری،
اصلاح نظـام اداری و صیانـت از حقـوق مـردم
دانسـت و گفـت :بـرای پاسـخگویی بـه مراجـع
برونسـازمانی سـامانه پاسـخگویی بـه شـکایات
بازرسـی کل کشور و سامانه سـامد (سامانه ارتباط
مـردم و دولـت) طراحـی شـده اسـت .همچنیـن
بـرای تکمیـل فرآیند پاسـخگویی سـامانه CRM
بـا پیگیریهـای بـه عمـل آمـده راهانـدازی شـد.
دکتـر کاخکـی از صـدور دسـتورالعمل شـماره 2
اصلاح نظـام اداری ،سلامت اداری و صیانـت
از حقـوق مـردم در سـازمان تأمیناجتماعـی
خبـر داد و گفـت :بـر اسـاس ایـن دسـتورالعمل
مسـائل مربـوط بـه هـر  3موضـوع سـاماندهی و
پراکندگـی موضوعهـا برطـرف شـد .هـدف ایـن
دسـتورالعمل ایجـاد نظام هماهنگ در رسـیدگی
بـه موضوعهایـی اسـت که بـه طور ماهـوی باهم
ارتبـاط دارند و الزم بود که به آنها رسـیدگی شـود.
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وی ادامـه داد :براسـاس ایـن دسـتورالعمل
کمیتههای اسـتانی اصالح نظام اداری ،سالمت
اداری و صیانـت از حقـوق مـردم شـکل گرفـت و
ریاسـت کمیتـه در ادارات کل برعهـده مدیـران
کل و در بخـش درمـان برعهـده مدیـران درمـان
قـرار گرفـت.
دبیـر شـورای اصلاح نظـام اداری ،سلامت
اداری و صیانـت از حقـوق مـردم سـازمان گفت:
جلسـات ایـن کمیتههـا هرسـال  4نوبـت برگزار و
گـزارش کمیتههـا ارسـال میشـود .اعضـای این
کمیتهها نیز براسـاس دسـتورالعملها مشـخص
شـده است.
دکتـر کاخکـی در ادامـه بـه بیـان سـابقه فعالیـت
این شـورا در سـازمان تأمیناجتماعی اشـاره کرد
و گفـت :رونـد تکاملـی این شـورا از حدود  7سـال
قبل شـروع شـده اسـت.
وی افـزود :از سـال  90بـا ابلاغ قانون سلامت
اداری بـه سـازمان تأمیناجتماعـی ،کمیتـه
سلامت اداری ایجاد و دسـتورالعمل شـماره یک
سلامت اداری در همان زمان ابالغ شـد .رویکرد
اصلـی ایـن قانون پیشـگیری از بـروز فسـاد بود تا
زمینههـای بـروز فسـاد کاهـش یابـد.
دکتـر کاخکـی بـا بیـان اینکـه کمیتـه مذکـور تـا
سـال  92در سـازمان تأمیناجتماعـی فعـال بوده
اسـت ،گفـت :در آن زمان شناسـایی گلوگاههای
فسـاد در دسـتور کار بـوده و  500تـا  600مورد در
کمیتههـای اسـتانی احصـاء شـد و کانالهـای
زمینهسـاز فسـاد در معاونـت امـور اسـتانهای
سـازمان تأمیناجتماعـی احصـاء و تجزیه تحلیل
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میشـد.
دبیر شـورای اصالح نظام اداری ،سالمت اداری
و صیانـت از حقـوق مـردم در سـازمان گفـت :در
سـال  92اصلاح نظـام اداری و در سـال  95نیـز
موضـوع حقـوق شـهروندی بـه تکالیـف قبلـی
اضافـه شـده و در نهایـت در سـال  96شـورای
سلامت اداری ،اصالح نظـام اداری و صیانت از
حقـوق مـردم در سـازمان تأمیناجتماعـی شـکل
گرفت و دسـتورالعمل شـماره  2سازمان در همین
زمینـه صادر شـد.
دکتـر کاخکی پذیرفته شـدن نیاز بـه اصالح نظام
اداری در تمامـی اجزای سـازمان تأمیناجتماعی
را از دسـتاوردهای ایـن شـورا برشـمرد و اظهـار
داشـت :نیـاز بـه اصلاح نظـام اداری بـه معنـای
ً
عام و همه فرآیندها و موضوعها کامال مشـخص
شـده اسـت .رفع مجاری فسـادخیز و ایجاد فرآیند
سـاختاری مناسـب و کاهش مسـائل بوروکراتیک
مـورد توجه اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن سـه مبحـث باهـم ارتبـاط
و پیوسـتگی دارنـد .بیشـتر مسـائل مـا بـه نحـوه
ارائـه خدمـات و همچنیـن قوانیـن بازمیگردد که
سیسـتم ارائـه خدمـات سـازمان مبتنی بـر همین
مسـائل اسـت.
دکتـر کاخکـی افـزود :بـرای اصالح نظـام اداری
دو رویکرد وجود دارد .رویکرد اول نگاه به گذشـته
اسـت که نیازمند مسـئله شناسـی اسـت و رویکرد
دیگـر نیـز الـزامآوری اسـت کـه برخورد با مسـائل
در آینـده را پیگیـری میکند تا فرآیند اصالح نظام
اداری تکمیل شـود.

برای پاسخگویی
به مراجع
برونسازمانی
سامانه
پاسخگویی به
شکایات بازرسی
کل کشور و
سامانه سامد
(سامانه ارتباط
مردم و دولت)
طراحی شده
است

ساختمان5طبقهقدیمیدریکخیابانشلوغهمنمیتواندمانعخدمتشود

اولین شعبه تهران؛ برترین شعبه کشور

در ارزیابـی عملکـرد  ١٢ماهـه سـال  ١٣٩٦امـور
بیمـهای از سـوی دفتـر نظـارت و ارشـیابی معاونـت
امور اسـتانهای سـازمان تامیناجتماعی ،شعبه یک
تامیناجتماعـی غـرب تهـران بـزرگ در میـان شـعب
ممتاز سراسـر کشـور ،موفق به کسـب مقام اول شـد.
این شـعبه اولین شـعبه تاسـیس شـده در تهران است
که به عنوان برند سـایر شـعب نیز محسـوب میشـود.
نوشآفریـن چترچـی بـا  26سـال سـابقه خدمـت
در سـازمان ریاسـت ایـن شـعبه را برعهـده دارد .وی
دانشـجوی دکتـرای مدیریـت اسـت و تخصـص
سـازمانی خـود را در حـوزه مطالبـات و درآمـد بیـان
میکنـد .وی در خصـوص کسـب رتبه برتـر در ارزیابی
عملکـرد  ١٢ماهـه سـال  ١٣٩٦گفـت :ایـن شـعبه
سالهاسـت کـه بـه عنـوان شـعبه پایلـوت کشـوری
شـناخته میشـود و اکثـر طرحهـا و برنامههـای حوزه
بیمـهای ابتـدا در ایـن شـعبه بـه مرحلـه اجرا گذاشـته
و پـس از رفـع نواقـص بـه صـورت نسـخه کشـوری به
سـایر شـعب ارسـال و اجـرا میشـود .لذا همـکاران ما
مسـئولیت سـنگینی را برعهده دارند و فشار مضاعفی
را متحمـل میشـوند .ایـن شـعبه هرسـال بـه عنـوان
یکـی از شـعب برتـر اداره کل غرب تهـران نیز انتخاب
میشـود.
چترچـی بـه چنـد نمونـه از طرحهایـی کـه در سـال
گذشـته در این شـعبه پایلوت شد ،اشـاره کرد و افزود:
اجـرای طـرح سـامانه نامنویسـی متمرکـز ،سـامانه
تعهدات کوتاهمدت متمرکز ،بخشنامه  46/1و 46/2
و 70مسـتمریها در سال گذشته در این شعبه پایلوت
شـد .با چنین شـرایط دشـوار و مسـئولیت سنگینی که
همـکاران مـا دارنـد ،کسـب رتبـه برتـر در بیـن شـعب
ممتـاز گروه یـک کشـوری کار بزرگی به شـمار میرود
کـه نتیجه زحمـات همکاران اسـت.
وی بـا اشـاره بـه رمز موفقیـت همکاران شـعبه گفت:

برنامهریزی و احسـاس مسـئولیت و پشتکار همکاران
بسـیار سـتودنی اسـت .مسـئوالن واحدهـا از ابتـدای
سـال براسـاس برنامههای راهبـردی سـازمان دارای
برنامـه کوتاهمـدت و بلندمـدت هسـتند و بـرای هـر
هـدف تعییـن شـده برنامهریـزی دارنـد .همچنیـن در
طـول سـال بـه همـراه معاونـان و مسـئوالن واحدهـا
بـه خودارزیابـی از عملکـرد خـود میپردازیـم و میزان
انحـراف از برنامههـای ابالغی از سـوی اداره کل را به
صـورت مسـتمر احصـا و نسـبت بـه رفـع نقـاط ضعف
و بهبـود آن تلاش میکنیـم .همـکاران واحدهـا بـا
پشـتکار فـراوان و دلسـوزانه امـور محولـه را پیگیـری
میکننـد و تـا رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب دسـت از
تلاش برنمیدارنـد.
وی ادامـه داد :یکـی دیگـر از عوامـل موفقیـت
همـکاران ،پاسـخگویی مناسـب به مراجعـه کنندگان
اسـت کـه خوشـبختانه ایـن اقـدام رضایتمنـدی
مخاطبـان را بهطور چشـمگیری افزایش داده اسـت.
بارهـا شـاهد بـودم هنگامـی کـه مراجعـه کننـده از
وضعیـت جسـمانی خوبـی برخـوردار نبوده یا سـالمند
بـوده اسـت ،همـکاران مـا امـور آنهـا را در واحدهـای
مربوطـه پیگیـری کردهانـد .رئیـس شـعبه یـک
تصریـح کـرد :خوشـبختانه همکارانـی بسـیار پویـا،
وظیفهشـناس و خلاق در ایـن شـعبه فعالیـت دارنـد
کـه بـا توجـه بـه پایلـوت بـودن اکثـر طرحهـا در اینجا
بهطوردایـم نقـاط ضعـف و قـوت برنامههـا و طرحهـا
را بـا دقـت بررسـی و اسـتخراج و مشـکالت را احصا و
راهکارهـای پیشـنهادی خـود را بیـان میکننـد.
وی بـه یکـی از اقدامـات خـوب و خالقانـه این شـعبه
در سـال گذشـته اشـاره کـرد و افـزود :بـرای افزایـش
پوشـش بیمـهای ،موضـوع بیمـه دانشـجویان بـرای
اولیـن بـار مطـرح شـد و از آنجاییکـه دانشـگاههای
زیـادی تحت پوشـش این شـعبه قرار دارند ،توانسـتیم

جلسـات متعـددی را بـا مسـئوالن دانشـگاهها و
همچنیـن جلسـات پرسـش و پاسـخ بـا دانشـجویان
برگـزار کنیـم و بـه سـوالهای آنهـا پاسـخ دهیـم.
متاسـفانه بسـیاری از دانشجویان با فلسـفه و عملکرد
تامیناجتماعـی و تعهـدات قابل ارائه توسـط سـازمان
آگاهـی نداشـتند .لذا با برپایی این جلسـات توانسـتیم
این نسـل جوان را با مقوله بیمه و تامیناجتماعی آشنا
کنیـم و بـا ایـن اقدامات حـدود  1200دانشـجو تحت
پوشـش بیمه قرار گرفتند .همچنین برای تشویق آنها
بـه بیمهپـردازی ،ارائـه خدمات به صـورت  VIPانجام
میشـود .به گفته وی ،این شـعبه در سـال گذشـته در
جذب بیمه شـدگان 3درصد افزایش داشـته اسـت که
یـک درصـد آن به بیمه دانشـجویان مربوط میشـود.
چترچـی بـه تلاش همکاران بـرای حفظ رتبـه برتر در
سـالهای آینده اشـاره کرد و گفت :یکـی از اهداف ما
حفظ رتبه برتر در سـالهای آینده است و باید از همان
ابتـدای سـال مسـئوالن شـعبه از طریـق برنامهریزی
پیـش برونـد و بـا برگـزاری جلسـات بـا همـکاران و
مسـئوالن واحدهـا ،شـاخصهای ارزیابـی و عملکرد
واحدهـا کـه مدنظـر معاونـت امـور اسـتانها اسـت،
ارزیابـی و انحرافـات و کاسـتیها احصـا میشـود و به
ایـن ترتیـب درصـدد رفـع انهـا برمیآییم.
وی گفـت :عمـده کارگاههـای تحـت پوشـش ایـن
شـعبه ،دولتی هسـتند .به طور نمونه دانشگاه تهران،

شاهد ،امیرکبیر ،وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای
مهندسین مشـاور و همچنین کارگاههای انتشاراتی و
فروش کتاب در خیابان انقالب نیز تحت پوشـش این
شـعبه قرار دارند.
چترچی تعداد بیمه شـدگان تحت پوشش این شعبه را
حـدود  112هـزار نفـر بیان کرد که با افـراد تبعی آن به
 250هـزار نفر میرسـند .همچنین تعـداد کارگاههای
فعـال و نیمـه فعال را بیش از  7هـزار کارگاه ذکر کرد.
وی یکـی از مشـکالت عمـده را سـاختمان شـعبه
بیـان کـرد و گفـت :شـعبه در سـاختمانی  5طبقـه و با
قدمتی  40سـاله واقع شده اسـت .یکی از ویژگیهای
خـوب ایـن شـعبه ،همجـواری آن بـا اداره کل غـرب
تهـران اسـت ،امـا از لحـاظ جغرافیایـی در محـدوده
کارگاههـای تحـت پوشـش خـود قـرار نگرفته کـه این
امـر موجب نارضایتی کارفرمایان و بیمهشـدگان شـده
اسـت .سـاختمان بسـیار قدیمی اسـت؛ هرچند در دو
سـال گذشـته بازسـازیهایی انجـام گرفـت و فضـای
فیزیکـی همـکاران و مراجعـان تا حدی بهبـود یافت،
امـا در هـر حـال قدمت سـاختمان بسـیار زیاد اسـت و
معضـل آسانسـور قدیمی آن نیز یکی دیگـر از مواردی
اسـت کـه نارضایتی مراجعه کننـدگان را درپی داشـته
اسـت .درخواسـت ما این اسـت که شـرایط و اعتباراتی
برای استقرار سـاختمان در محدوده جغرافیایی شعبه
فراهم شـود.

این شعبه
سالهاست که
به عنوان شعبه
پایلوت کشوری
شناخته میشود
و اکثر طر حها
و برنامههای
حوزه بیمهای
ابتدا در این شعبه
به مرحله اجرا
گذاشته و پس از
رفع نواقص به
صورت نسخه
کشوری به سایر
شعب ارسال و
اجرا میشود

