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بسمهتعالي

امنیتفرديواجتماعيوجستوجويبيوقفهِآن،
هموارهيكيازخصوصیاتذاتيبش�ربودهاس�ت.
شیوههايتأمینامنیتازديربازتاکنوندستخوش
تغییروتحولبس�یاريشدهاس�ت.مردمپیوسته
کوش�یدهاندخودوخانوادهخويشراازتهديدهاو
پیشامدهايناگوارمانندحوادثوسوانح،بیماريها
وديگرخطراتمصوندارند.شواهدتاريخينشان
ميدهدک�هاغلب،ب�روزاينبحرانها،بیش�ترين
فش�اررابراقش�ارآس�یبپذيرواردنم�ودهوآثار
ناگواريرابروضعیتاقتصاديومعیش�تيآنانبر

جايميگذارد.
دراينراستا،»تأمیناجتماعي«بهمثابهابزارتوزيع
مجدددرآمدها،مظهراس�تقراروتضمینامنیتو
عدال�تاجتماع�يوموجبآرام�شخاطروعزت
نفسدرافراد،ميتواندنقشبهسزاييدرحمايتاز
مردمدربرابرتمامیمخاطراتناشيازبحرانهاي
اقتصاديواجتماعیايفانمايد،بهنحويکهامروزه
ب�هجهتاهمیتسیاس�ي،اقتص�ادي،اجتماعيو
حتيامنیتي،ازآننهتنهابهعنوان»ابزاروبس�تر
توس�عه«،بلكهبهعن�وانيكياز»اهدافتوس�عه

پايدار«نامميبرند.
درايننوش�تار،بااش�ارهبهتاريخچهشكلگیري
و خدم�ات تن�وع اي�ران، در تأمیناجتماع�ي
حمايته�ايبیم�هايودرمان�ياي�نس�ازمانو
عملكردکالنواقداماتتوسعهایآندربخشهاي

مختلفارايهميشود.
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حقتأمینآيندهدارد
اجتماعیکهدلگرمکاراست
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تاريخچهسازمانتأميناجتماعي
فعالي��تبيمههاياجتماعيدرايرانباتش��كيلصن��دوقاحتياط
كارگرانشبكهراهآهنكشوردرسال1310پايهريزيشد.گسترش
شمولحمايتهايبيمهايمنجربهتصويباليحهبيمهكارگراندر
29آبان1322وسپستصويباليحهبيمههاياجتماعيكارگران
درسال1332وآغازبهكارسازمانبيمههاياجتماعيكارگرانشد.
س��ازمانبيمههاياجتماعيكارگراندرس��ال1342بنابهپيشنهاد
وزارتكارواموراجتماعيوتأييدهيأتوزيرانوقتبهسازمانبيمههاي
اجتماعيتغييرناميافتودرنهايتدرتيرماه1354باگسترشيافتن
دامنهپوش��شوش��مولتعهداتآنوادغامبرخيسازمانهايبيمه

اجتماعيديگر،»سازمانتأميناجتماعي«تشكيلشد.
پسازپيروزيانقاباس��امي،تعميموگس��ترشتأميناجتماعي
برگرفتهازاصل29قانوناساس��يجمهورياس��اميايرانباتكيه
ب��ربرخورداريآحادمردمازمزايايتأميناجتماعيبهعنوان»حقي
همگان��ي«س��رلوحهكارقرارگرفت.درآذرماهس��ال1358،ضمن
واگذاريادارهاموربيمارستانهاودرمانگاههايتحتپوششسازمان
تأميناجتماع��يبهوزارتبهداريوبهزيس��تي)ب��احفظمالكيت
س��ازمان(،مقررگرديدتا9درصدازحقبيمههايوصوليسازمان
باب��تدرماننيزدراختياراي��نوزارتخانهقرارگيرد.اينوضعيتتا
سال1369ادامهيافتتاآنكهدراينسالباتصويبمادهواحدهاي،
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ادارهواحدهايدرمانيوتأمينخدماتدرمانيموردنيازبيمهشدگان
مجدداًبهعهدهسازمانتأميناجتماعيقرارگرفت.

دراواي��لس��ال1383قانوننظامجامعرف��اهوتأميناجتماعيبه
تصويبمجلسش��وراياساميرسيدوس��ازمانتأميناجتماعي
بهعنوانركناساس��ينظامبيمهايكش��ورمرتبطبهاينوزارتخانه
وهمس��وباسياس��تهايكاننظامجامعتأميناجتماعيبهادامه

فعاليتپرداخت.

جمعيتتحتپوششسازمانتأميناجتماعي
جمعيتتحتپوش��شس��ازمانتأميناجتماعيش��املحدود13
ميليوننفربيمهشدهاصليوبيشاز2/5ميليوننفرمستمريبگير
)بازنشس��ته،ازكارافتادهوبازمانده(اس��تكهبااحتسابافرادتحت

تكفلآنها،بالغبر39ميليوننفرميشود.
اينتعداد،دربرگيرندهدوسومجمعيتشهرنشينوبيشاز50درصد
جمعيتكلكش��وروشاملبيمهش��دگاناجباري،حرفومشاغل
آزاد،رانندگان،مقرریبگيرانبيمهبيكاريوبيمهشدگاناختياريو

افرادتحتتكفلآناناست.
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تعدادكارگاههايتحتپوشش
تعدادكارگاههايفعالمش��مولقانونتأميناجتماعيقريببهيك
ميليونودويستوپنجاههزارواحداستكهبراساسنوعمالكيتو
نحوهادارهبهدودستهكارگاههايدولتيوغيردولتيتقسيممیشود.

تعدادكاركنانسازمانتأميناجتماعي
تعدادكاركنانس��ازمانتأميناجتماعياعمازكاركنانس��تاديو
شاغليندرشعببيمهايوواحدهايدرمانيسراسركشورقريببه
65هزارنفراستكهازاينتعداد،بيشاز45هزارنفردرواحدهاي

بخشدرمانمستقيمدرسراسركشورمشغولبهكارهستند.

خدماتوحمايتهايسازمانتأميناجتماعي
سازمانتأميناجتماعيبابيشازنيمقرنسابقهفعاليت،بهواسطه
بيشترينارتباطبابدنهجمعيتيكشور،گستردهتريننهاددرعرصه
نظامبيمههاياجتماعيمحسوبميشود.اينسازمان،دامنهوسيع
كميوكيفيخدماتخودراازطريق2شبكهبيمهايودرمانيبه

بيمهشدگاناصليوتحتپوششعرضهمیكند.
س��ازمانتأميناجتماعيبابرعهدهداش��تنوظيفهاج��را،تعميمو
گس��ترشانواعبيمههاياجتماعيدرچارچ��وبقوانينمربوطهو
بارعايتاص��لعدالتدروروديهاوخروجيه��اونگاهبلندمدت،
نقشياساسيدرپشتيبانيوصيانتازنيرويكاروبهبودمناسبات
اقتص��ادي-اجتماعيدرفرآيندتوس��عهكش��وروهماهنگبانظام

تأميناجتماعيايفاميكند.
حدود480ش��عبهتأميناجتماعيدرسراس��ركشورامورمربوطبه
شناساييوپوششجمعيت،وصولحقبيمه،احرازشرايط،برقراري
وپرداختمستمريوپرداختكمكهاوتعهداترابرعهدهدارند.
مهمترينتعهداتوحمايتهايسازمانتأميناجتماعيبهقرارزيراست:

-حمايتدربرابرحوادث،بيماريهاوايامبارداري
-مستمريبازنشستگي
-مستمريازكارافتادگي
-مستمريبازماندگان
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-مقرريبيمهبيكاري
-غرامتدستمزدايامبيماري
-غرامتدستمزدايامبارداري

-پرداختهزينهوسايلكمكپزشكي
-كمكهزينهازدواج

-كمكهزينهكفنودفن
س��ازمانتأميناجتماعيخدماتذيلرانيزفراترازتعهداتقانوني
خ��ودبهمنظ��ورتأميننيازهايبيمهش��دگان،مس��تمریبگيرانو

خانوادههايآنانارايهميكند:
-كمكهزينهزنانسرپرستخانوارمتكفلفرزند

-حقعايلهمندي،حقاوالد،حقمسكنوبنمستمريبگيران
-ارايهتسهياتماليبهبيمهشدگانشاملوامضروري،واماحداث

مسكن،وامخريدمسكن
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خدماتدرمانيسازمانتأميناجتماعی
يك��يازمهمترينتعهداتقانونيس��ازمانتأميناجتماعيدرقبال
بيمهش��دگاناصليوتبعي،حماي��تدربرابرحوادثوبيماريهاو
حفظسامتآنهاازطريقارائهخدماتبهداشتيودرمانيموردنياز

در2بخشدرمانمستقيموغيرمستقيماست.

  الف  - بخش  درمان  مستقیم  
بخشدرمانمس��تقيمس��ازمانتأميناجتماعيبا72بيمارس��تان
تحتپوش��شو282درمانگاهوديكلينيكوباكادردرمانيبيش
از45هزارنفر،دومينتوليدكنندهدرمان)پسازوزارتبهداش��ت،



ـأمیناجتماعیدریکنگاه سازمانت

9

درمانوآموزشپزش��كي(است.دربخشدرمانمستقيم،جمعيت
تحتپوششدرمانسازمانبهطوررايگانازخدماتمراكزدرماني
متعلقبهاينس��ازمانبهرهمندمیش��وند.)بيمهش��دگانحرفو

مشاغلآزاد،مبلغيرابهعنوانفرانشيزميپردازند(.
ازفعاليتهايشاخصبخشدرمانمستقيمسازمان،خدماتياست
كهازطريقبيمارس��تانتخصص��يوفوقتخصصيهزارتختخوابي

ميادتهراندراختياربيمهشدگانسازمانقرارميگيرد.

  ب  - بخش  درمان  غیرمستقیم 
بخ��شديگريازخدماتدرمانيس��ازمانبهصورتخريدخدمات
تش��خيصيودرمانيازمؤسساتدولتيوخصوصيتأمينمیشود.
اينخدماتباهدفتأميننيازهايبيمهشدگانوخانوادههايآنان
وباپرداختبخشيازهزينههاتحتعنوانفرانشيزياسهمبيمهشده
)كهبراس��اسمصوباتهيأتوزيرانوش��ورايعاليبيمهخدمات

درمانيتعيينميشود(،ارايهمیشود.
هماكنونس��ازمانتأميناجتماعيدراي��نعرصهبابيشاز46
هزارپزش��كودندانپزشكومركزدرماني،داروييوتشخيصي
ط��رفق��رارداد،بزرگترينخريدارخدماتدرماندركش��وربه

حسابميآيد.
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  منابع  و مصارف  سازمان  تأ مین اجتماعي 
س��ازمانتأميناجتماعيبهصورتيكدستگاهعموميغيردولتي،با
هويتاجتماعي-اقتصادي،متكيبرس��ازوكارهايبيمهاجتماعيو
بااس��تقالاداريوماليادارهميش��ود.ازاينرومنابعاينسازمان
بدوناتكابهمنابعدولتيوعمدتاًازمحلحقبيمههاوبامشاركت

بيمهشدهوكارفرماتأمينميشود.
درواقعداراييهاوسرمايههايصندوق،ذخايربيمهشدگاننسلهاي
متوالياس��تونميتوان��دقابلادغ��امباهيچيكازس��ازمانهاو

مؤسساتدولتيياغيردولتيباشد.
سايرمنابعدرآمديسازمانشاملدرآمدهايحاصلازسرمايهگذاري
ذخايرواموالسازمان،وجوهحاصلازخساراتوجريمههاينقدي
وكمكوهداياميباش��د.افزونبرمنابعدرآمديمذكور،س��ازمان
ازدرآمده��ايحاص��لازارايهخدماتدرمانيبهغيربيمهش��دگان
برخورداراستكهصرفاًبهمنظورتوسعهخدماتوامكاناتدرماني

سازمانهزينهميشود.
مصارفسازماننيزطبقمقرراتمندرجدرقانونتأميناجتماعيو
متناس��بباخدماتوحمايتهايسازمانبهبخشهايزيرتقسيم

ميشود:
-تعهداتبلندمدتش��املمستمريبازنشس��تگي،ازكارافتادگيو

بازماندگان
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-تعهداتكوتاهمدتش��املغرامتدس��تمزدايامبيماري،غرامت
دس��تمزدايامبارداري،كمكهزينهازدواج،هزينهوس��ايلكمك

پزشكيو...
-هزينهخدماتدرماني)درمانمستقيموغيرمستقيم(

-پرداختمقرريبيمهبيكاري
-هزينههاياداريوتشكياتي

س��ازمانتأميناجتماعيبراينيلبهاهدافقانونيپيشبينيشده،
هم��وارهخودرامكلفبهرعايتاصلصيانتوارتقايارزشذخاير،
ك��هضامنپايداريآنوتوانمنديجهتاجرايتعهداتآنيوآتي
محسوبميش��ود،ميداند؛اماكاهشمنابعجهتاندوختهگذاري
ورش��دشتابندهترمصارفدرمقايس��هبامنابعطي30سالاخير،

پايداريصندوقرابهمخاطرهانداختهاست.
بهب��ودمديري��تمنابعومص��ارفدربخشبيم��هايازطريق
گسترشوتنوعبخش��يپوش��شهايبيمهاي،ارتقايبهرهوري
وكارآي��ي،اثربخش��يخدم��اتدرماني،اصاحنظ��اممديريتي
سرمايهگذاريهاوبهبودسبدسرمايهايازجملهراهكارهاجهت
ايجادتع��ادلوتوازنميانمنابعومص��ارفوپايداريصندوق

اندوختههايسازماناست.
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سرمايهگذاريهايسازمان
ازجمل��هاهدافكانوراهب��رديدرچارچوببرنامهاس��تراتژيك
س��ازمانتأميناجتماعي،استقرارسازمانيبرخوردارازامكاناتمالي
مناسبوپايداراستكهامكاناتكايبيشتربردرآمدهايحاصلاز

ذخايرواثربخشيباالترهزينههاراميسرميسازد.
فعاليتهايس��رمايهگذاريس��ازمانازطريقادارهشبكهاقتصادي
متشكلازشركتهاومؤسساتتوليدي،بازرگاني،خدماتيوبانكي
درجهتدستيابيبهاهدافصورتميپذيرد.اينفعاليتهادرقالب
شركتهاومؤسساتوابس��تهياتحتمالكيتسازمانبهشرحزير

انجاممیشود:
1-شركتسرمايهگذاريتأميناجتماعي
2-شركتسرمايهگذاريخانهسازيايران

3-شركتمشاورمديريتوخدماتماشينيتأمين
4-شركترفاهگسترتأميناجتماعي

5-شركتكاروتأمين
6-شركتگروهپزشكيحكمت

7-بانكرفاهكارگران
8-مؤسسهاماكومستغاتتأميناجتماعي

9-مؤسسهخدماتبهداشتي-درمانيميادسامتتهران
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10-مؤسسهفرهنگي-هنريآهنگآتيه
11-مؤسسهحسابرسيتأميناجتماعي

دراينجابهاختصار،بهفعاليتهايبرخيازآنهااشارهميشود:

  شرکت  سرمایه گذاري  تأ مین اجتماعي 
ش��ركتس��رمايهگذاريتاميناجتماعي)شس��تا(درسال1365
بهمنظورسرمايهگذاريومشاركتازمحلذخايرسازمانباسرمايه
اولي��ه20ميلياردريالدرادارهثبتش��ركتهابهعنوانش��ركت
سهاميخاصبهثبترسيد.درسالهايبعد،شستاطيچندمرحله
مبادرتبهافزايشس��رمايهكردكهسرمايهفعليآنمبلغ39.000

ميلياردريالاست.
دراسفندماهسال1379بهموجبمصوباتمجمععموميفوقالعاده
ش��ركت،شخصيتحقوقيشركتازس��هاميخاصبهسهاميعام
تبديلوس��الماليشركتازپاياناس��فندماهبهپايانخردادماه

تغييريافت.
موضوعفعاليتش��ركتسرمايهگذاريومش��اركتدرفعاليتهاي
اقتصاديوبازرگانياعمازفعاليتهایتوليدي،بازرگاني،خدماتيو

تشكيلانواعشركتهادرجهتنيلبهاهدافترسيمیاست.
ش��ركتس��رمايهگذاريتأميناجتماعيدرجهتهماهنگيادارهو
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هداي��تواحدهايتولي��ديوبازرگانيبهوكالتازجانبس��ازمان
تأميناجتماعي،خريدوفروشسهامومديريتشركتهايانتفاعي
تحتمالكيتس��ازمانرانيزبهعنوانشركتهايتوكيليبهعهده
داردكهبهمنظورهماهنگيبيشترمالكيتاكثرشركتهايتوكيلي
بهشس��تاواگذارشدهاس��ت.هماكنونبيشاز120شركتتحت
پوشششستادرقالبهلدينگهایتخصصیشركتسرمايهگذاري:
صب��اتأمين،ص��درتأمين،دارويیتأمين،نفتوگازوپتروش��يمی
تأمين،صنايععمومیتأمين،سيمانتأمينوعمرانوحملونقل
تأمينبامالكيت100درصدشركتسرمايهگذاريتأسيسشدهاند.
درضمنادارهش��ركتهايواگذارشدهازطرفدولتبهسازماننيز

بهعهدهشستاميباشد.

  شرکت  سرمایه گذاري  خانه سازي  ایران 
شركتسرمايهگذاريخانهسازيايراندرسال1347تأسيسشده
وبهثبترسيد.طبقصورتجلسهمجمعفوقالعادهسال79سرمايه
ش��ركتازمبلغي��كميلياردريالبهيكصدميلي��اردريالافزايش

يافتهاست.
موضوعفعاليتشركتعبارتاستازانواعسرمايهگذاريومشاركت
حقيقيياحقوقيدرزمينهتحصيلوايجادمنابعمالي،جهتامور
س��اختمانيدرقلمروتولي��دي– صنعتي– عمران��ي-بازرگانيو
خدماتيمرتبطباآن،ايجادوتشكيلشركتهايفرعيتابعهجهت
مش��اوره،طراحي،نظارتب��راجرا،مديريتبراجراوساختوس��از
مجتمعه��ايمس��كوني،اداري،درمان��ي،بيمارس��تانيوبيمهايو
فرهنگي،آموزش��ي،صنعتيوتجاريوتجهي��زونگهداري،خريد
اماكبرايايجادمس��تغاتوتأسيسات،انجاممطالعاتتوجيهي،
تحقيقاتكاربرديوتوس��عهوانتقالتكنولوژيمربوطبهطراحي،
ساخت،تعميرونگهداريبناهايمس��كوني،اداري،درمانيوساير

مجتمعهايساختماني.

  شرکت  مشاور مدیریت  و خدمات  ماشیني  تأ مین 
ش��ركتمش��اورمديري��توخدم��اتماش��ينيتأمي��ندرتاريخ
1370/12/27باش��خصيتحقوقيس��هاميخاصتأس��يسوطي
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شماره89241مورخ1370/12/27درادارهثبتشركتهاومالكيت
صنعتيتهرانبهثبترسيد.

موضوعفعاليتش��ركتطبقمفادماده2اساسنامهعبارتاستاز:
خريد،فروشوتوليددستگاههايالكترونيكيبهويژهانواعكامپيوتر،
تجهيزات،قطعات،لوازميدكي،سختافزارونرمافزارمربوطبهآنهاو
نيزتعمير،نگهداريوسرويس،نصب،بازسازيوراهاندازيماشينهاي
محاس��بدس��تگاههايدولتيوغيردولتي،مطالع��هوتحقيقدر
زمينههايفوقوايجادارتباطبامراكزعلمي،تحقيقاتيواجراييكه
باموضوعشركتمرتبطاست،طراحيسيستم،سازماندهي،خدمات
مديريتيوارائهخدماتماش��ينيدرزمينههايمالي،اداري،فني،
پزشكيوغيرهبهواحدهايستاديواجراييسازمانتأميناجتماعي
وس��ايراشخاصحقيقيوحقوقياعمازدولتيياخصوصي،جذب
اف��رادجهتتأمينكادرمتخصصموردني��ازوبرگزاريكاسهاي
كامپيوترجهتتربيتوارتقایدانشوكاراييفنيپرسنلسازمان
وواحدهايتابعه،تأسيسومشاركتدرمؤسساتخدماتي،توليدي
وتجاريمرتبطباموضوعفعاليتشركت،استفادهازامكاناتمازادبر
نيازجهتارائهخدماتكامپيوتريبهسايرمراكزدولتيوخصوصي
حسبمجوزهيأتمديرهسازمان،ونهايتاًشركتدركليهمعامات

مجازمرتبطباموضوعفعاليتشركت.

  شرکت  رفاه گستر تأ مین اجتماعي 
ش��ركترف��اهگس��ترتأميناجتماعي)س��هاميخ��اص(درتاريخ
1376/7/1ب��اعنوانش��ركتتوس��عهوتجهيزهتلهايس��ازمان
تأميناجتماعي)س��هاميخاص(باس��رمايهنقدي10ميليونريال
)صددرصدسهامآنمتعلقبهسازمانتأميناجتماعي(تأسيسشد
وطيش��ماره134304درادارهثبتش��ركتهاومالكيتصنعتي

تهرانبهثبترسيدوازهمانتاريخفعاليتخودراآغازكرد.
همچنيندرراس��تايتحققمف��ادمصوبهش��ماره110001542
م��ورخ1377/2/12هيأتمديرهمحترمس��ازمانتأميناجتماعي،
تكاليف��يدرجه��تارائهخدم��اتفرهنگي،رفاه��يوخدماتيبه
جامعهعظيمبيمهش��دگانباالخصكاركنانسازمان،بازنشستگان

ومستمريبگيراناباغشد.
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نامش��ركتطبقصورتجلس��همجم��ععموميفوقالع��ادهمورخ
1379/5/1ب��هش��ركترفاهگس��ترتأميناجتماعيتغيي��ريافتو
سرمايهش��ركتدرس��ال1381ازمبلغ10ميليونريالبهمبلغ

1500ميليونريالافزايشيافت.
موضوعفعاليتشركت)طبقماده22اساسنامه(عبارتاستاز:

-برنامهريزيوهدايتامورس��ياحي،زيارتيورفاهيبرايكاركنان
ش��اغل،بازنشستهومستمريبگيرانتأميناجتماعيوادارهمراكز

رفاهيسازمان.
-احداثوتجهي��زهتلهايمتعلقبهس��ازمانتأميناجتماعييا
س��ازمانهاوارگانهاوياشركتهايتحتپوششوبهطوركلي
هرامريكهبهطورمستقيموغيرمستقيمباساختتجهيزوتعمير

مجتمعهايرفاهيوسياحيارتباطداشتهباشد.
-مش��اركتدرسايرش��ركتهاازقبيلخريد،تأمينياايجادتعهد

سهامشركتهايموجود.

  بانك  رفاه 
دراج��رايتبصره39قانونبودجهس��ال1338كلكش��ورونيز
م��اده38قانونتأميناجتماع��ي،مجمععموميمؤسس��ينبانك
رفاهكارگ��رانمركبازوزيرانبازرگاني،كارومديرعاملس��ازمان
تأميناجتماعيدرخردادس��الباهدفارائهكليهخدماتبانكیبه
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اقش��ارمختلفجامعهوايجادتس��هياتالزمبرایطبقهكارگر،در
س��ال1339وباسرمايهاوليهسازمانتأميناجتماعيبهثبترسيد
ودرس��ال1340ش��روعبهفعاليتكرد.سرمايهاينبانكدرسال

1377بهمبلغ95ميلياردريالافزايشيافت.
پسازماههاتاشهيأتمديرهاينبانك،سرانجامدرمهرماه1390
ش��ورایپولواعتباراساسنامهجديدبانكرابهتصويبرساندودر
تاريخ1391/3/20باثبتايناساس��نامهدرادارهثبتش��ركتهاو
موسساتغيرتجاری،بانكرفاهرسماًخصوصیشدوسرمايهبانك
از895ميلي��اردريالبه4000ميلياردريالبهثبترس��يد.بااين
اتفاقوضعيتمالكيتیبانكمش��خصش��دوباافزايشسرمايهبه
چهارهزارميلياردريالوازمحلتجديددارايیهابهدههزارميليارد
ريال،زمينهبرایافزايشفعاليتهاوخدماتمطلوبتربهمشتريان
ازطريق1300ش��عبهوواحدهایخدماتیفراهمآمد.بانكرفاهاز
بدوتأس��يستاكنونهموارهخدمترسانیبهآحادمردمراسرلوحه
عملكردخودقراردادهاست.ازدستاوردهایمهمبانكدرسالهای
اخيرمیتوانبهكسبرتبهبرتريندستگاهدرزمينهتكريممشتريان
درگروهبانكوبيمهدرس��الهایمتوالی،استقرارسيستممديريت
كيفيتبراس��اساستانداردايزو9001واخذگواهينامهمربوطهبه
عنواناولينبانكخاورميانهدرس��ال1378وتداومهمهس��الهآن

تاكنوناشارهكرد.

  مؤ سسه  امالك  و مستغالت 
موسسهاماكومستغاتتأميناجتماعيدراجراييكصدونودو
دومينجلسهشورايعاليسازمانتأميناجتماعيمورخ1366/7/29
وتبصره40برنامهوبودجهمصوبس��ال1373سازمانوبهمنظور
انجامفعاليتهايخدماتيدرامورنگهدارياماكوساختمانهاي
ملكيسازمان،باشخصيتحقوقيمستقلواستقالماليواداري
تشكيلودرتاريخ1373/8/25باسرمايه500ميليونريالدراداره

ثبتشركتهايتهرانبهثبترسيد.
موضوعفعاليتموسسهطبقماده2اساسنامهعبارتاستاز:

-ارائ��هخدماتمربوطبهشناس��ايي،اداره،تحصيلمنافع،احرازو
تثبي��تمالكيتوهرگونهاقدامبهمنظورتس��ريعدرتعيينتكليف
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واخذتصمي��مدرخصوصنگهداريوبهرهب��رداريبهينهازاموال
وام��اك،واگذاريدفتراجرائيتبصره82وس��ايرمس��تغاتيكه
س��ازمانازبابتمطالباتخودوغيرهتمليكميكندبامراجعهبه
اداراتونهادهايمربوطهمانندثبت،شهرداري،دارائي،دادگستريو
سايراداراتومراجعذيصاح،انجامتعميراتواتمامساختمانهاي

نيمهتماماماكومستغات.
همچنينموسسهبامشاركتبخشخصوصيدرلوكسسازيمسكن
)ساختوس��از(،تغييركاربرياراضيوكارشناس��ي،خريدوفروش

ملكنيزبامجوزسازمانتأميناجتماعيفعاليتميكند.

  بیمارستان  تخصصي  و فوق تخصصي  میالد 
مؤسسهخدماتبهداشتيودرمانيميادسامتتهران)بيمارستان
ه��زارتختخواب��ي(بهاس��تنادمصوبهش��ماره100010165مورخ
1379/9/23ش��ورايعال��يتأميناجتماع��يتش��كيلودرتاريخ
1380/1/20تح��تش��ماره12734درادارهثب��تش��ركتهاو
موسس��اتغيرتجاريته��رانبهثبترس��يدوازتاريخ1380/2/1
ش��روعبهفعاليتك��رد.موضوعفعاليتموسس��همطاب��قماده3
اساسنامهعبارتاس��تازارائهخدماتبهداشتي،درمانيتخصصي

وفوقتخصصي،آموزشيوپژوهشي.
موسسهجهتپيش��برداهدافوانجامعملياتمذكوردرمادهفوق

مجازبهانجاممواردذيلاست:
-بهرهب��رداريازمراكزدرماني،بخشهاوكلينيكهايتخصصيو
فوقتخصصيپزشكيوپيراپزشكيوواحدهايآموزشيوپژوهشي

درچارچوباساسنامه.
-تحصيليااعطاياعتبارياوام.

-بكارگيريواستفادهازنيرويمتخصصازداخلوياخارجازكشور
بارعايتقوانينومقررات.

-انعق��ادهرگونهقرارداددرزمينهموضوعفعاليتموسس��هباكليه
اشخاصحقيقيوحقوقي.

-برگ��زاريهمايشوس��مينارهايآموزش��يوتخصصيدرزمينه
علومپزشكي.

-وارداتكليهتجهيزاتومواداوليهپزشكيوپيراپزشكيبرايانجام
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موضوعفعاليت.
-مش��اركتدربهرهب��رداريواحده��اوبخشه��اوكلينيكه��اي

بيمارستانيبابخشخصوصيودولتي)داخليوخارجي(.
-مش��اركتدرس��ايرشركتهاياش��ركتهاومؤسساتجديداز
طريقتأس��يسياتعهدس��هام،خريدياتعهدسهامشركتهاي
موجوديامش��اركتباسايربنگاههاياقتصاديبهمنظورتحقق

اهدافموسسه.
-انجامكليهاموروفعاليتهاييكهبهطورمس��تقيمياغيرمستقيم

برايتحققاهدافوموضوعفعاليتمفيدوياضروريباشد.

مؤ سسه  فرهنگي  - هنري  آهنگ  آتیه 
موسس��هفرهنگي-هنريآهن��گآتيهطبقتبصره43برنامه
وبودجهمصوبسال1377س��ازمانكهشورايعاليسازمان
تأميناجتماعينيزموردتاكيدقراردادهبود،پسازاخذمجوز
ازوزارتفرهنگوارش��اداساميتحتشماره14571مورخ
81/8/16درادارهثب��تش��ركتهاوموسس��اتغيرتجاريبه

ثبترسيد.
فعاليتاصليموسسهطبقماده8اساسنامهعبارتاستاز:

-طراحي،توليدوانتشارنشرياتادواريازقبيلروزنامه،هفتهنامه،
دوهفتهنامهو...

-طراحيوانجامهرگونهفعاليتاطاعرس��اني،فرهنگي،اجتماعي
وارتباطيدرزمينههايموردنيازوهرگونهس��فارشبابهرهگيري

ازروشهاينوشتاري،تصويريوسمعيوبصري.
-طراحي،توليدوفروشمحصوالتفرهنگي،تبليغاتيوانتشاراتي

درزمينههايمختلف.
-ارائهخدماتفرهنگي،هنريوآموزشينظيربرگزاريهمايشهاي
مقتضيودورهايبرايارتباطبابيمهش��دگان،مس��تمريبگيران،

كارفرمايانوسايرمتقاضيان.
-طراح��يوبرگزاريهمايشهاونمايش��گاههايعلمي،فرهنگي،

هنريوارتباطي.
-طراحيواجرايمطالعاتارتباطي،نظرسنجيوسنجشبازخورد

فعاليتهايارتباطي.
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  مؤ سسه  حسابرسي 
موسسهحسابرس��يتأميناجتماعيبهاس��تنادتبصره31بودجه
سال1372سازمانتأميناجتماعيدرتاريخ1372/3/31تأسيس
وپسازانجامبرخيمراحلقانونيوتش��ريفاتيوثبتيدرتاريخ
72/10/14تح��تش��ماره7825بهصورتمؤسس��هغيرتجاري
انتقاعيدرادارهثبتش��ركتهاوموسس��اتغيرتجاريتهرانبه

ثبترسيد.
موض��وعفعاليتمؤسس��هطبقمفادماده5اساس��نامه)باتوجهبه
اصاحيهم��ورخ81/9/11مجمععموميفوقالعاده(عبارتاس��ت
از:تأميننيازهاياساس��يسازمانتأميناجتماعياعمازبخشهاو
واحدهايتابعهوغيرهوهمچنينفعاليتدرامورخارجازس��ازمان
بهنحويكهاختاليدرانجاموظايفموسس��هنس��بتبهس��ازمان
بهوج��ودنيايد،بازرس��يوارائهخدماتماليومش��اورهمديريتو
همچنينتدوينوتعميماصولوضوابطحس��ابداريوحسابرس��ي
موردنيازآنها،ش��املامورماليوحس��ابداريامورمشاورهمالياتي،
مديريتوبيمهاي،رس��يدگيهايويژه،طراحينظامهاياطاعاتي
مديري��ت،انج��اممطالعاتوتحقيق��اتدرامورمال��ي،اقتصاديو
سرمايهگذاري،انجامامورانحالوتصفيه،نظارتبرشركتها،انجام

حسابرسيدراموربيمهايوغيره.
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طرحهاواقداماتاصالحيوتوسعهاي
ب��اتكي��هب��رت��وانوقوته��ايدرون��ي،س��اماننوينس��ازمان
تأميناجتماع��يبهعنوانيكيديگرازاهدافراهبرديدرچارچوب
برنامهاستراتژيكسازمانپيريزيشدهاست.دستيابيبهاينهدف
بهمنزلهرسيدنبهسازمانيدانشمدارومتكيبرارتباطاتفرآيندي
ونظاممندوتأمينرضايتمخاطباندرونيوبرونيس��ازماناست.
دراينچارچوبسازمانتأميناجتماعيطيسالهاياخيردرجهت
تسهيلوارتقايس��طحكيفيخدمات،خطمشيهاوجهتگيري
نوينيرادرپيشگرفتهاس��ت.توجهبهتعاماتوجلبمش��اركت
مخاطبان،اطاعرس��انيهمگاني،روانسازيواصاحفرايندخدمات
بااس��تفادهازفنآوريروز،ارتباطگس��تردهومستمرباتشكلهاي
مرتب��طبامخاطب��انوبهرهگي��ريازراهكاريمبتنيب��راقناعو
اس��تدالل،استفادهازحداكثرتوانودانشسازمانيوتوسعهكيفي
سرمايهانسانيازطريقبرنامهريزيومديريتمنابعانسانيازجمله

مهمترينرويكردهايجديدسازماناست.
اهمطرحهاواقداماتاصاحيوتوس��عهايسازمانتأميناجتماعي

بهقرارزيراست:
-طرحساماندهيسوابقبيمهشدگانوبرپايينظامنويناطاعات
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وصدوركارنامهسوابقبيمهاي.
-راهاندازیمؤسس��اتكارگزاری،درراستایاجرایاصل44قانون
اساس��یجمهوریاس��امیايرانوبااستنادبهتبصرهيكبند4
ماده12قانونس��اختارنظ��امجامعرفاهوتأميناجتماعیجهت

تكريماربابرجوعوروانسازیامورمخاطبان.
-فراهمسازيزمينههايمناسبجهتارتقايكيفيتخدمترساني
ب��همخاطب��انازطريقاستانداردس��ازيواخ��ذگواهينامهايزو
توس��طش��عببيمهاي،واحدهايدرمانيوشركتهايمتعلقبه

تأميناجتماعي.
"_ تدوينمنش��ورحقوقمشتريانس��ازمانوطرحتكريماربابرجوعبا

مشاركتكليهواحدهايبيمهايودرمانيدرستادوصف.
همچنينس��ازمانتأميناجتماعيبانگرشبهحركتهاياصاحي
بهعنوانرويكرددايميوحياتيدرجهتبهبودتعاماتباش��ركاي
اجتماع��يخودوتقويتوبهبوداعتمادمتقابل،اصاحاتبهش��رح
زيررادرقالببخشنامههاودستورالعملهابهاجرادرآوردهاست:

1-تغييراساسيدرروشبازرسيازكارگاههادرجهتبهبودورفع
نارساييها.

2-اصاحروشارجاعش��كاياتبههيأتهايتش��خيصمطالبات
بدويوتجديدنظر.

3-اصاحروشبازرس��يازدفاترقانونيبارويكرداعتمادسازيبين
سازمانوكارفرمايانوتسهيلدرجهتپاسخگوييبهاربابرجوع.
4-روانس��ازياجرايامورتأميناجتماعيدراغلبشعبدرسراسر
كش��ور،ازجملهاجرايسيستمزمانبنديارجاعوپاسخگوييدر
شعب،صدورمستمريفوتشدگاندريكروزوحكمبازنشستگي

در20روز.
5-تغيي��ردرنحوهتولي��دوصدوردفترچهدرم��انبيمارانخاص
)هموفيلي،تاالسميونارساييكليه(بهمنظورارايهتسهياتالزم

وجلبرضايتاينبيماران.
6-صدوروارائهكارنامهسوابقبهكليهبيمهشدگان
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اهمبرنامههاياجراشده
درسازمـانتأميـناجتمـاعی

ازشهريورماه1392تاخردادماه1393
-بكارگيريسيستمنرمافزاريدرهيأتهایتشخيصمطالبات

-رفعمشكاتپوششبيمهايفرزندانچهارمبهبعد
-فراهمشدنامكانتقسيطحقبيمهدورانسربازیبيمهشدگان

-فراهمسازيزمينهپوششبيمهايايرانيانخارجازكشور
-اجرایقانونبخشودگیجرايمديركردپرداختحقبيمه

-راهاندازيسامانهمتمركزارائهفيشمستمریبگيران
-اجرایطرحليستالكترونيكحقبيمهدر450شعبهسازمان

-تسهيلدرمعايناتپزشكیبيمهشدگانغيراجباری
-افزايشتعرفهكمكهزينهوسايلكمكپزشكي)اروتزوپروتز(

-راهاندازيسايتاينترنتیسوابقپرداختحقبيمه
-اجرايطرحدريافتورس��يدگیبهاعتراضاتسوابقبيمهشدگان

بهطوراينترنتی
-بكارگيريسامانهمتمركزبيمهبيكاری

-واگذاريبخشجديديازفرايندهايسازمانبهكارگزاريهايرسمي
-راهاندازيس��امانهنظرس��نجيپيامك��يواينترنت��يازمراجعان

كارگزاريها
-صدورمج��وزبرايراهان��دازي40كارگ��زاريجديددرنقاط

مختلفكشور
-افزايشدسترسيبيمهشدگانبهخدماتباصدورمجوزفعاليت77

شعبهاقماريجديد
-احيايش��ورايحقوقيس��ازمانباهمكاريچنداستادبرجسته
حقوقبهمنظورتطبيقمستمرعملكردسازمانباقوانينومقررات
-پاس��خگوييس��ريعوب��ههنگامب��ه97درص��دازمكاتبات

نمايندگانمحترممجلسشوراياسامي
-افتت��احدومرك��زدرمانيجدي��دوانجاممقدم��اتراهاندازيدو

بيمارستانوپنجدرمانگاهجديد
-پيگيريبرايش��روععملياتاحداثسهپليكلينيكتخصصيو

يكبيمارستانجديد
-استقرارسيستماعتباربخشيدربيمارستانهايتابعه
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