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پای صحبت همکاران چهارمحالوبختیاری:

تکنرخی شدن حق بیمه،انسجام مالی ایجاد میکند

در شمارههای گذشــته با عنوان هماندیشیهای استانی پای صحبت
همــکاران بخشهای مختلف بیمهای و درمانی اســتانهای کشــور
نشســتیم و نظرات آنها را در مورد چالشهای ســازمان و راهکارهای
برونرفت از این چالشها جویا شدیم.
در این شــماره به سراغ همکاران بیمهای استان چهارمحالوبختیاری
رفتیــم و از نگاه کالن آنها بــه ضرورتهای حفظ و پایداری ســازمان
تامیناجتماعــی لذت بردیم .توجه خواننــدگان گرامی را به این نظرات
جلب میکنیم:
قانون ایمنسازی کارگاهها مغفول ماند
رئیس وکارشناس ارشد امور فنی مستمریها،
رواج طالقهای صوری را یکی از مسائلی بیان
میکنــد که در حــال تبدیل بــه تهدیدی برای
سازمان است.
مالک یوســفی میگوید :هرچند در گذشته با
معضل طالقهای صوری مواجه بودیم ،اما در
حال حاضر به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی
این مورد بیش از گذشته در حال افزایش است؛ به طوریکه در این استان
نیز به وضوح مشــاهده میشود و متاســفانه به دلیل ضعف در قانون،
ســازمان تامیناجتماعی نمیتواند صوری بودن آن را اثبات کند و تنها
راه حل این مشکل ،اصالح قانون است.
وی یکی دیگر از دغدغههای خود را مربوط به مشاغل سختوزیانآور
ذکر میکند و میافزاید :با اینکه قانون ایمنسازی محیط کار براساس
اســتاندارد توسط کارفرما ،چندین سال اســت که ابالغ شده است ،اما
متاســفانه کارفرمایان در این مــورد جدیت الزم را ندارند .لذا ســازمان
تامیناجتماعی باید هزینه آن را در بازنشستگیهای مربوط به مشاغل
سختوزیانآور بپردازد .ازاینرو مدیرعامل سازمان باید در راستای اصالح
قانون اینگونه بازنشستگیها تالش کند .یوسفی خواستار تعامل بیشتر
سازمان با رســانهها بهخصوص صداوسیما است و میگوید :گاهی به
دلیل نبود شــفافیت در اطالعرسانی توسط رســانهها مشکالتی برای
سازمان بهخصوص همکاران شعب ایجاد میشود .به طور مثال خبری
منتشر میشود که مربوط به بازنشستگان صندوق کشوری است ،اما به
دلیل نداشتن آگاهی کافی رسانه ،این خبر به گونهای اعالم میشود که
بازنشستگان تامیناجتماعی نیز خود را شامل آن میدانند و طبق روال
همیشه بالفاصله بعد از اعالم خبر سیل عظیمی از آنها به شعب مراجعه
میکنند که با دریافت پاسخ منفی به ایجاد تنش آنها با همکاران منجر
میشود .وی تک نرخی کردن حق بیمه را در جلوگیری از سوءاستفاده
افراد موثر میداند و میگوید :بســیاری از افراد برای پرداخت حق بیمه
کمتر به سمت بیمههای کارگر ساختمانی و قالیبافی میروند و این افراد
غیرذیحقها هزینه زیادی برای سازمان به بار میآورند .در این استان
تعداد بازنشستگانی که با 10سال سابقه و 60سال سن بازنشسته شدهاند،
بسیار زیاد است؛ زیرا تعداد زیادی از آنها بیمه قالیبافی هستند.
وی نیز وصول مطالبات سازمان از دولت را خواستار شد.

بســیاری از اســتا نها ظرفیتهــای خوبــی بــرای
سرمایهگذاری دارند

معاون اداری و مالی اداره کل استان معتقد است،
برای جلوگیری از تصویب قوانین بدون منبع که بار
مالی بــرای ســازمان ایجاد میکنند ،تشــکیل
کارگروهی فعال و توانمند ضمن تعامل سازنده با
نمایندگان میتواند راهگشا باشد.
سعید علیاکبریان میگوید :با توجه به مشکالت
پیشروی ســازمان در رابطه با پرداخت تعهدات
کوتاهمدت و بلندمدت باید اقدامی عملی انجام گیرد تا ســازمان مجبور به
دریافت تسهیالت از بانکها نشود.
وی با بیان اینکه انتخاب مدیرعامل از بدنه سازمان برای آینده بیمهشدگان
بسیار مهم است ،میافزاید :اگر مدیرعامل سازمان از میان مدیران موفق و
صاحب سبک انتخاب شود ،میتواند مسیر موفقیت سازمان را هموار کند.
علیاکبریان ادامه میدهد :ارائه گزارشهای شــفاف مالی و اقتصادی به
ذینفعان و صاحبان صندوق ،آنها را از وضعیت موجود مطلع میکند و باعث
میشود بیمهشدگان اعتماد بیشتری به عملکرد سازمان داشته باشند .وی
تصریح میکند :بسیاری از اســتانها ظرفیتهای مختلف و خوبی برای
سرمایهگذاری دارند .لذا سازمان با شناسایی این ظرفیتها میتواند در تحقق
اهداف خود گامهای مناســبی بردارد .همچنین با توجه به فرایند و خدمات
غیرحضوری و عناوین شــغلی جدید ،لزوم بازنگری در چارت تشــکیالتی
سازمان مدنظر قرار گیرد.
این همکار بیمهای اضافه میکند :یکی از عوامل موفق سازمانها ،داشتن
نیروی انسانی متفکر ،خالق ،متعهد و متخصص است تا بتوانند از امکانات
و منابع موجود بهترین اســتفاده را ببرند .لذا ایجاد زمینه برای شــکوفایی
نیروهای خالق و بااســتعداد میتواند ســازمان را از مشــکالت و خطرات
مصون دارد .همچنین ایجاد بانک اطالعاتی همکاران موفق و به کارگیری
آنها در پســتهای مدیریتی نه تنها تکریم همکاران به شمار میرود ،بلکه
به سود سازمان است.
نظرات استانها در تدوین بخشنامهها لحاظ شود
رئیس و کارشناس ارشد درآمد و سرپرست معاون
بیمهای اداره کل اســتان میگویــد :باید با تهیه
برنام ه و نرمافزاری جلوی افزایش دستمزدهای
غیرمتعارف گرفته شود؛ زیرا بسیاری از افراد برای
اســتفاده از مزایــای بیشــتر مبــادرت بــه ایــن
افزایشهای غیرمتعارف میکنند .علی صادقی
خواستار تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی
اســت و میافزاید :مســیر بســیاری از امور به علت نبود اختیارات الزم در
استانها طوالنی میشوند .به طور مثال روند صدور احکام نمایندگان شرکت
کننده در هیات بدوی و تجدیدنظر به دلیل آنکه باید از مرکز ارســال شــود،
بسیار طوالنی اســت و در برخی مواقع هیاتها با تاخیر برگزار میشود؛ در
صورتیکه اگر در اختیار مدیران اســتانی قرار داشــت ،این تاخیرها صورت

نمیگرفت.
وی معتقد است قبل از اینکه بخشنامههای جدید تهیه و به استانها صادر
شود ،ابتدا نظر استانها و صاحبنظران امر نیز در تدوین این بخشنامهها
جویا شود تا مشکالت اجتماعی و شکایات بیمهشدگان را در مراجع قضایی
به همراه نداشته باشد و اضافه میکند :به طور مثال بخشنامهای در رابطه
با بیمه قالیبافان تدوین شده که بعد از چند سال به تازگی اعالم شده است.
براســاس آن اگر برای هر بیمه شــده قالیباف حتی یک روز بیمه اجباری از
طریق کارگاه پرداخت شــده باشد یا اگر دارای پرونده کسب باشند ،قرارداد
آنها باطل میشــود که نتایج صدور اینگونه بخشنامهها افزایش شکایات
علیه سازمان است.
تفویض اختیار استانی باعث ابراز لیاقت و توانمندی همکاران
خواهد شد

بسیاری از افراد
برای پرداخت
حقبیمهکمتربه
سمتبیمههای
کارگرساختمانی
و قالیبافی میروند

رئیس و کارشــناس نظارت و ارزشــیابی اداره کل
میگوید :توسعه خدمات غیرحضوری در کاهش
مراجعات بسیار موثر است .لذا از مدیرعامل انتظار
داریم این روند را تسریع کند.
بهنام محمدقاســمی میگوید :ارزیابی عملکرد
ســازمانها و دستگاههای اجرایی آنها را ملزم به
پاسخگویی به مشــتریان میکند .در صورتی که بایدباتهیهبرنامه
و نرمافزاری
ارزیابی و عملکرد با این دیدگاه به طور صحیح و مستمر انجام شود ،موجب
ارتقا و پاسخگویی و اعتماد به عملکرد سازمان خواهد شد.
جلوی افزایش
ها
ن
ا

است
بندی
ه
وی ادامه میدهد :در حال حاضر ارزیابی ،ارزشــیابی و رتب
دستمزدهای
امور
معاون
ارزشــیابی
و شــعب اجرایــی از طریــق اداره کل دفتر نظارت و
غیرمتعارف
استانها در مقاطع زمانی  6ماهه و یکساله انجام میشود که نیاز به توجه
گرفتهشود
و حمایت بیشتر مدیران ارشد سازمان و همکاری واحدهای ستادی و ستاد
مرکزی دارد.
باید با ایجاد
محمدقاســمی رضایت شــغلی همکاران را یکی از عوامل موثر در افزایش
کیفیت و روند بهتر ارائه خدمات به بیمهشدگان میداند و میگوید :پاداش محیطیسرشار
یکی از عوامل مثبتی اســت که بر رضایت شغلی همکاران تاثیرگذار است و
از یادگیری و
همچنینهرگونهبیعدالتیدرپرداختیهمکارانواحدهایمختلفمیتواند پیشرفتمداوم
تاثیر منفی بر عملکرد سایر واحدها داشته باشد.
زمینه را برای
وی همچنین از مدیرعامل انتظار دارد با ایجاد محیطی سرشار از یادگیری
شناسایی افراد
و پیشرفت مداوم زمینه را برای شناسایی افراد خالق و متفکر فراهم کند و
خالق و متفکر
یکی از روشهای آن را تشویق و استقبال از ایدههای نو همکاران و تقویت
فراهمکنیم،یکی
نظام پیشنهادها در سطح سازمان میداند.
این همکار میافزاید :اعتماد به همکاران و تفویض اختیار اســتانی باعث از روشهای آن
ابراز لیاقت و توانمندی همکاران خواهد شد .در سالهای گذشته اقداماتی تشویقواستقبال
درخصــوص تفویض اختیار به اســتانها انجام گرفته اســت که به لحاظ
از ایدههای
اهمیت و تمرکززدایی و توســعه سازمان الزم است مورد پیگیری و حمایت
نو همکاران و
ت جریانهای سیاسی در
بیشتری قرار گیرد .وی با اشاره بر تاثیر منفی دخال 
تقویتنظام
عملکرد سازمان تامیناجتماعی ،خواستار جلوگیری و ممانعت از ورود این
پیشنهادهااست
جریانها به سازمان شد.

