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حضور همکاران توانمند در
 ISSAرا با جدیت پیگیر هستیم
محمدحســن زدا اهمیــت و اهــداف حضــور
ســازمان هیــأت رئیســه اتحادیــه بینالمللــی
تأمیناجتماعــی را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش خبرنگارتامیــن ،محمدحســن
زدا اظهــار داشــت :اتحادیــه بینالمللــی
تأمیناجتماعــی وابســته بــه ســازمان
بینالمللــی کار و ســازمان ملــل متحــد
اســت کــه  200ســازمان تأمیناجتماعــی
از کشــورهای مختلــف عضــو ایــن اتحادیــه
هســتند  .ســا ز ما ن تأ مینا جتما عــی
کشــورمان در ایــن اتحادیــه بینالمللــی
بــه عضویــت هیــأت رئیســه انتخــاب شــده
و دارای  10رأی اســت.
زدا افــزود :تعــداد آرای هــر کشــور
براســاس تعــداد افــراد تحــت پوشــش
تأمیناجتماعــی تعییــن میشــود و کشــور
مــا بــه دلیــل جمعیــت بــاالی تحــت پوشــش
تأمیناجتماعــی ،دارای بیشــترین تعــداد
آراء اســت و تنهــا کشــور دارای تعــداد رأی
بیشــتر نســبت بــه ایــران ،روســیه بــا 13
رأی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار جلســه هیــأت
رئیســه اتحادیــه  13کمیتــه فنــی ISSA
نیــز بــه بررســی مســائل مختلــف مرتبــط بــا
تأمیناجتماعــی در ســازما نهای عضــو
میپردازنــد ،گفــت :کشــور مــا در دو کمیتــه
عضــو فعــال اســت.
سرپرســت ســازمان تأمیناجتماعــی حضــور
فعــال در ایــن اتحادیــه بینالمللــی همزمــان
بــا تــاش دشــمنان بــرای بــه انــزوا کشــیدن
کشــورمان را دارای اهمیــت مضاعف دانســت
و گفــت :حضــور فعــال و موثــر نماینــدگان
کشــورمان در ایــن اتحادیــه بینالمللــی
نشــاندهنده اهمیــت و جایــگاه بــاالی ایــران
در منطقــه و جهــان اســت .ایــران بــا  10رأی
و عضویــت در هیــأت رئیســه ایــن نهــاد بــه
صــورت فعــال در ایــن ســازمان بینالمللــی
نقــش دارد ،درحالــی کــه تمامــی کشــورهای
عربــی و خاورمیانــه هــر کــدام تنهــا یــک
رأی دارنــد.
وی گفــت :کشــور آلمــان تجربیــات موفقــی
در زمینــه بازتوانــی و بازگشــت بــه کار افــراد از
کار افتــاده دارد کــه امیدواریــم بتوانیــم از ایــن
تجربیــات موفــق بــرای بهبــود خدمترســانی
بــه افــراد ازکارافتــاده تحــت پوشــش ســازمان
تأمیناجتماعــی اســتفاده کنیــم.
سر پرســت ســا ز ما ن تأ مینا جتما عــی
بــا اشــاره بــه دریافــت  13جایــزه توســط
ســازمان تأمیناجتماعــی از  ISSAگفــت:
کشــورهای زیــادی عالقهمنــد بــه اســتفاده از
تجربیــات ایــران هســتند و مــا نیــز میتوانیــم
دســتاوردها و تجربیــات موفــق ســازمان
تأمیناجتماعــی را بــه ســایر کشــورها معرفــی
کنیــم.
زدا زمینهســازی و پیگیــری بــرای تصــدی
مســئولیتهای مهــم در اتحادیــه بینالمللــی
تأمیناجتماعــی توســط کارکنــان ســازمان
تأمیناجتماعــی کشــورمان را برشــمرد و
گفــت :امــکان حضــور همــکاران توانمندمــان
ً
در ایــن اتحادیــه کامــا وجــود دارد و ایــن
موضــوع بــا جدیــت پیگیــری میشــود.
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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

مشاور ارشد مدیرعامل تامیناجتماعی:

بین موسسات پیمانکاری
و ماموریتی تفاوت جدی قائلیم
مراســم تکریــم و معارفــه سرپرســت موسســه عالــی پژوهــش تامیناجتماعــی بــا حضــور
فــرخ ملکوندفــرد ،عضــو هیــات امنــای موسســه عالــی پژوهــش ،دکتــر جعفریــان معــاون
فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان تامیناجتماعــی ،ابراهیــم رســتمیانمقدم مشــاور مدیرعامل
ســازمان تامیناجتماعــی ،دکتــر تاجمزینانــی رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی ،ســلیمان پاکسرشــت رئیــس ســازمان آمــوزش فنیوحرفـهای کشــور،
دکتــر بایزیــد مردوخــی عضــو شــورای پژوهشــی موسســه عالــی پژوهــش تامیناجتماعــی
و اقتصــاددان ،دکتــر ذکریایــی رئیــس دانشــکده خبــر ،دکتــر فاضلــی معــاون مرکــز
بررســیهای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی ،مســعود حیــدری مدیرعامــل خبرگــزاری ایلنــا ،دکتــر میکائیــل عظیمــی رئیــس
موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا و جمعــی از کارشناســان و پژوهشــگران حــوزه
رفــاه و تامیناجتماعــی ،در ســالن کنفرانــس موسســه عالــی پژوهــش تامیناجتماعــی
برگــزار شــد .در ایــن مراســم از تالشهــای دکتــر شــهرام غفــاری ،رئیــس پیشــین ایــن
موسســه تقدیــر و دکتــر روزبــه کردونــی بــه عنــوان سرپرســت موسســه عالــی پژوهــش
تامیناجتماعــی معرفــی شــد.
دستاوردهای تحقیقاتی منشا تصمیمگیری میشود
مشــاور ارشد مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه
موسســه عالی پژوهش با  27سال سابقه فعالیت ،اکنون نیز
مرجع مهمی برای پرداختن به مباحث تامیناجتماعی است،
اظهار داشت :قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
از سوی این موسسه تدوین شد.
فرخ ملکوندفرد با اشــاره به آغاز فعالیت دوباره موسسه عالی
پژوهش در اســفند سال  93و در دوره جدید مدیریت سازمان
تامیناجتماعــی ،در بیــان تاریخچــه فعالیت این موسســه افزود :این موسســه در
سال  71در زمان دکتر مهدی کرباسیان مدیرعامل وقت سازمان تامیناجتماعی به
عنوان نخستین مرجع تحقیقاتی حوزه رفاه و تامیناجتماعی تاسیس شد.
وی افزود :درحال حاضر موسســه دارای دو معاون پژوهشــی و توســعه اســت و در
مجموع با  43نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه میدهد .همچنین موسسه دارای
 6گروه پژوهشی است.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان با اشاره به عملکرد بودجه این موسسه در سال گذشته
به میزان  9میلیارد تومان گفت :بودجه مصوب این موسســه  15میلیارد تومان بود؛
اما یکی از مسائل این است که نباید به اینگونه موسسهها به چشم پیمانکار نگریسته
شود ،بلکه یک موسسه ماموریتی است و بودجه آنها براساس ماموریت لحاظ شود.
وی عملکرد موسسه عالی پژوهش را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت :این موسسه
توانســته اســت در مدت فعالیت اخیر ،از نگاه مجلس و دولت اعتبار الزم را به دست
آورد؛ به طوری که دستاوردهای تحقیقاتی این موسسه منشأ تصمیمگیریها میشود.
به گفته ملکوندفرد ،در این موسسه تاکنون  116طرح پژوهشی عملیاتی و نتیجه آن
استخراج شده است؛  71موضوع کتاب به چاپ رسیده و قرارداد  117کتاب ترجمه و
تالیف موضوعی به تصویب رســیده است .همچنین  40فقره پایاننامه با مباحث رفاه
و تامیناجتماعی در این موسســه مورد حمایت قرار گرفته و  119مورد همایشهای
تخصصی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه دکتر غفاری در مدت چهار سال فعالیت خود در این موسسه ،تحقیقات
ً
چشمگیری را در حوزه رفاه و تامیناجتماعی ارائه دادند که بعضا منجر به ایجاد تحول
اندیشه در حوزه رفاه و تامیناجتماعی شده است ،تصریح کرد :این جلسه بیشتر جنبه
معارفه دارد و با توجه به اینکه دکتر غفاری در سمت جدیدی در سازمان ادامه فعالیت
میدهند ،اطالق واژه تودیع بیمعنا میشــود .همچنین دکتر کردونی نیز از افرادی
اســت که از زمان ادغام وزارت کار در این وزارتخانه مشغول به فعالیت است و ارتباط
فرخملکوندفرد:
تنگاتنگی با حوزه رفاه و تامیناجتماعی داشته و در این زمینه صاحبنظر است .ایشان
موسسهعالیپژوهش
دارای مدرک تحصیلی  PHDدر سیاستگذاری محیط زیست از دانشگاه  UNمالزی
دولت
از نگاه مجلس و
است؛ دو فوقلیســانس در حوزه برنامهریزی و رفاه و سیاستگذاری دارد و تحقیقات
اعتبار الزم را به دست متعددی را در حوزههای رفاه و سازندگی ارائه داده است .همچنین در مناصبی مانند
آورد ،به گونهای
مشاور وزیر ،رئیس دبیرخانه شــورای عالی رفاه ،مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی
و غیره فعالیت داشتند.
که دستاوردهای

تحقیقاتیاینموسسه
منشاتصمیمگیریها
دکتر شهرام غفاری ،رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی در این نشست
میشود
با بیان اینکه «تغییر» اصل تغییرناپذیر عالم امکان است ،افزود :در حوزه مدیریت نیز
پژوهش ابزار توجیه تصمیمهای اتخاذشده نیست!

تغییر از موارد ضروری اســت و این تغییر اکنون باعث
شــده تا فردی با دانش ،اطالعات و ســوابق مرتبط با
حوزه رفــاه و تامیناجتماعی مدیریت این موسســه را
برعهده بگیــرد و ضمن تبریک به ایشــان ،امیدواریم
انتظارات و نیازهای انباشــته سازمان تامیناجتماعی
را پاســخگو باشند .دستاوردهای چهار ساله موسسه با
کمک همکاران و مدیران در راســتای تعالی و ارتقای
موسسه و سازمان تامین اجتماعی بوده است.
وی انجام تحقیق و پژوهش در کشور را اقدامی دشوار
توصیــف کرد و گفت :بــا وجود اینکه حــوزه تحقیق،
مسئلهای لوکس به نظر میرسد ،اما کار سختی است و
بهویژه اینکه متاسفانه فهم درستی از پژوهش در کشور
وجود ندارد؛ زیرا در برخی موارد پژوهش را ابزاری برای
توجیه تصمیمهای اتخاذشده از قبل میدانند؛ درحالی
که پژوهش اقدامی پیشــینی است نه پسینی و قبل از
اتخــاذ تصمیمها باید از پژوهش کمک گرفته شــود و
این موضوعی اســت که خوشــبختانه به مرور زمان با
فعالیت این موسســه و موسســههای مشابه در کشور
دارد جا میافتد.
مدیرکل امور بینالملل سازمان
تامیناجتماعــی بــا اشــاره به
دســتاوردهای ایــن موسســه
اظهار داشت :اکنون همه چیز
آماده «تیکآف» در موسســه
عالــی پژوهش اســت و نباید
فرامــوش کرد که در این زمینه
مســئوالن نیز نقش محوری دارند؛ زیــرا یک مدیر به
تنهایــی نمیتواند در تعالی امور نقش داشــته باشــد و
نیازمند ابزارهای الزم است.
دکترغفــاری افزود :در مدت فعالیت در این موسســه
تالش کردیم تــا افراد فکور ،جــوان و دارای تجربه با
برخورداری از ویژگی خاص ،دور هم جمع شوند تا آنچه
مورد نیاز سازمان است ،پاسخ داده شود.
وی از زحمات اعضا ،اجزا و ارکان موسسه و نیز سازمان
تامیناجتماعی برای اینکه این فرصت را در اختیار وی
قرار دادند تا مدیریت حوزه پژوهشــی را برعهده بگیرد،
تشکر کرد و گفت :از مسئوالن خواهش دارم به حمایت
خــود از موسســه عالی پژوهش ادامه دهنــد؛ زیرا هر
کمکی که در راســتای تحقیق و پژوهش انجام شود،
گامی در جهت تعالی حوزه رفاه و تامیناجتماعی است.
مدیرکل امور بینالملل ســازمان با اشاره به آیه شریفه
َّ
َ«و َأ ْن َل ْی َس ل ْ ْ َ
ــان ِإل َما َس َعى» تصریح کرد :آنچه
ِ ِ
لنس ِ
که در توان داشــتیم برای ارتقای فعالیت این موسسه
انجــام دادیم و برای مدیریت جدیــد نیز آرزو میکنم با
سعی و تالش به نتایج مطلوب دست یابد.
هماهنگی بین پژوهش و اجرا ضروری است

معــاون فرهنگــی و اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی نیز در
این مراسم با اشاره به ضرورت
ایجاد ارتباط بین دستاوردهای
پژوهشــی و حوزههای اجرایی
گفت :مراکز پژوهشــی باید به
ســمتی پیــش برونــد کــه
دستاوردهای آنها در عمل خاصیت اجرایی داشته باشد
و نبایــد تنها به ارائه تئوریک مباحث اکتفا شــود که در
کتابخانهها باقی بماند.
دکتر محمدرضا جعفریان با بیان اینکه ضروری اســت
دو مقوله پژوهشــی و اجرایی را در کنار هم قرار دهیم
و مباحث پژوهشــی را با اجرا هماهنگ کنیم ،افزود:
باید بــه ســمت پژوهشهایــی برویم که نیــاز جامعه
را در زمینههــای گوناگــون ،از جملــه چالشهــای
رفتارشناختی ،فرهنگی و اجتماعی برطرف و مشکالت
جامعه را حل کند.
وی اظهــار داشــت :تنهــا در ایــن صورت اســت که
میتوانیم نتیجه مثبتی بگیریم و از وقت و هزینهای را
که صرف انجام پژوهشها از نوع نیروی انسانی یا مالی

