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انیسـهپاره
 74سال سن

میدان مخبرالدوله نامیده میشد(،در دورانی که حد
ن ناحیه خارج از شهر محسوب میشد و در دوران
بدل به ناحیه ییالقی(!) نزدیک قصر شد ،منطقهای
وزها تحت پوشش شــعبه  8تأمین اجتماعی است.
ـابق(که این روزها بدل به مرکز فرهنگی -ورزشی
توان رفت و آمد انبوه مراجعان را دید که با سرعت
ن به در اصلی ،آنچه نــگاه عابران را جذب میکند،
نجام گرفته و نشان میدهد که در آینده نزدیک با
ش از حد بر این منطقه حاکم خواهد شد .هرچند که
ن میکاهد .بنایی که گفته میشود متعلق به ملیجک
ی بانک ملت به کار گرفته شده است.
هر کدام پوششدهنده بخشی از کارهای اداری است.
ت رئیس شعبه ،همراه ما میشود تا گفتوگوهایی با
کته جالبی اشاره میکند و میگوید« :این ساختمان
ر گذشته بیمارستان بوده وشیوه چینش بخشهای
م ماحصل مصاحبه با اغلب کارکنان را در یک جمله
ام آنهاست .ساختمان اگرچه در ظاهر محکم است
ب آزار کارمندان است و هم اربابرجوع را به سبب

پیدا کند.
ویترین شعبه

مریم دارابی کارشناس ارشد مدیریت دولتی
و مشاور شــعبه را داخلپارتیشنی که بین دو
ساختمان طراحی شده است ،مالقات میکنیم.
این کارشــناس ارشد درآمد سابق اکنون  6ماه
اســت به کار مشاوره مشغول اســت و معتقد
است برای ارجاع اغلب موارد به بخش مشاوره،
همانند ویتریندار مجموعه فعالیت میکند .وی
میگوید :شــعبه هم مانند یک مغازه ،ویترینی
دارد که همان بخش مشــاوره است .پس بهتر
اســت ،وضع ســاختمان به گونهای باشــد که
خ پرسشهایشان
مراجعان در فضای بهتری پاس 
را دریافــت کنند .دارابی ادامــه میدهد :البته

این ساختمان در سال  1320شمسی ساخته

شده است .قبل از سال  1380مجوز خرید یا

ساخت این ساختمان صادر شده بود ،اما هر بار
به دالیلی این موضوع به تعویق افتاده

رئیس شــعبه راضی به استقرار ما در این محل
نبود ،اما شرایط ســاختمان ایجاب میکرد در
فضایی اینگونه تنگ و بدون تهویه هوا ،پذیرای
مراجعهکنندگان باشیم.
کار در ساختمانی با  74سال سن

هاجر شــیخمهدی ،مادر دو فرزند ،در سال
 1367و پس از گذرانــدن آزمون ورودی وارد
سازمان شده است .وی در حال حاضر دانشجوی
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه است و از ادامه

تحصیل در مسیری که با شغلش مرتبط بوده،
شادمان است .شاید بتوان بهترین تعریف را نه
فقط از زبان همکارانش که از زبان اربابرجوعها
درباره وی شــنید کــه او را بهترین «کارمند»
مجموعه می دانند و دیگری از مدیریت مدبرانه
او سخن میگوید.
شــیخمهدی درباره ســابقه حضــور خود
در شــعبه  8میگوید :نزدیک بــه یک دهه از
نخستین حضور من در این شعبه میگذرد .این
شــعبه برای من خوشیمن بوده است ،چراکه
در آن سمت مسئول بازرسی ،معاونت بیمهای
و ریاست شــعبه را داشتهام .البته در این مدت
در شعب دیگر هم آمد و رفت داشتهام ،اما این
شــعبه برای من چیز دیگری بوده است .امروز
هم که در خدمت شــما هستیم ،سومین سال
مسئولیت بنده در این شعبه است.
وی در ارتباط با مشکالت ناشی از قدیمی
بودن ســاختمان و شرایط دشوار اربابرجوع و
کارمندان می گوید :این ســاختمان در ســال
 1320شمسی ساخته شده است .قبل از سال
 1380مجوز خرید یا ســاخت این ســاختمان
صادر شده بود ،اما هر بار به دالیلی این موضوع
بــه تعویق افتاده و این به مفهوم آن اســت که
سازمان برای ســاخت اینجا بیفکر و بیبرنامه
نبوده است.
وی ادامه داد :در روز بخشــودگی جرایم،
مدیرعامل سازمان به شعبه ما آمدند و از نزدیک
با فضا آشنا شدند .من در روز دیدار نوروزی به
ایشــان عرض کردم که «همکاران ما هنوز در
همان شرایط به سر میبرند» و ایشان در پاسخ
گفتند «شما و همکارانتان ایثارگری میکنید».
البته باید توجه داشــت که در منطقهای که ما
قرار داریم ،یافتن ســاختمانی با شرایط اداری
و حداقل دو هزار متر مربــع زیربنای مفید ،تا
چه حد دشوار اســت .چه من و چه هر رئیس
شعبه دیگری باید با توجه به بضاعت منطقهاش
اقدام به خرید یک ســاختمان مناسب کند که
اگر مناسب نباشــد ،قطعاً از چاله برآمدن و در
چاه افتادن خواهد بود.
رئیس شــعبه  8ادامه می دهد :ســازمان
پیــش از این قصد ســاخت یک ســاختمان
جایگزین را داشت ،اما با مشکالتی روبهرو شد،
سازمان همچنین زمانی قصد خرید خانهای در
نزدیکی همین شــعبه را داشــت که با دخالت
میراث فرهنگی منتفی شد .گویا گفته شده بود
که خانه قدیمی خریداری شــده برای تخریب،
خانه ظهیرالدوله بوده و نباید به آن دســت زد.
یعنی مجوز کار به زمینی داده شــد ،اما عوامل
دیگری جلوی ساخت را گرفتند .این خود موید
تالش سازمان برای بهبود وضع همکاران است.
ضمن اینکه باز هم تأکید میکنم که محدوده
جغرافیایــی منطقه اجازه فعالیت در این زمینه
را از ما میگیــرد ،چون ما نمیتوانیم در جایی
خــارج از محــدوده خودمان اقــدام به خرید
ساختمان کنیم.
شیخمهدی با اشاره به بازدید نماینده سازمان
از شــعبه میگوید :نماینده اعزامی به نمایندگی
از ســتاد مرکزی در بازدید از این شعبه قول داد
پس از اتمام کار شعبه  ،23به مشکالت ساختمان
ما رسیدگی شــود .به گفته ایشان از آنجایی که
ساختمان آن شعبه ،تحت تملک سازمان نیست،
کار شعبه  23در اولویت قرار دارد.
وی در پایان پیشنهادی هم برای رسیدگی
به وضع ســاختمان دارد و در این خصوص می
گوید :ما حتی حاضر هستیم مدتی را در سختی
و در یک ساختمان سپری کنیم و اجازه دهیم
تا با تخریب دو ســاختمان دیگر ،فضای کافی
برای همکارانمان ایجاد شــود و آنگاه به سراغ
ساختمان دیگر برویم .باور کنید ما نه فقط برای
خودمــان ،بلکه برای اربابرجــو ع هم ناراحت
هستیم .شما تصور کنید نارضایتی پیرمردی را
که پس از گرفتن امضا در طبقه دوم ساختمان
بــرای ثبت آن در دبیرخانــه ،ملزم به پیمودن
تعــداد زیادی پله می شــود ،هرچنــد که ما
تالش کردیم در همین ســاختمان قدیمی هم
آسانسوری برای مراجعهکنندگان راه بیندازیم
که شــاید بتواند تا حدی بار این ســختی را از
دوششان بردارد.
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