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محمد شریعتمداری با ابالغ دستوری به تمام مدیران وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای تابعه آن ،تاکید کرد

شکايت از خبرنگاران پس گرفته میشود
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت
17مرداد که به نام روز خبرنگار است ،در چند
پیا م توئیتری ضمن تبریک این روز ،خبر داده
که این وزارتخانه از پیگیری شکایتهایی که
علیه خبرنــگاران در مجامع قضایی در حال
پیگیری اســت ،صرفنظر میکند .آنطور
که خبر میرسد محمد شریعتمداری به همه

ســازمان تامیناجتماعی بــا صدور
بیانیــهای ،هفدهــم مرداد مــاه ،روز
خبرنگار را به تمامی خبرنگاران کشور
بهویــژه خبرنــگاران حوزه ســازمان
تامیناجتماعی ،تبریــک گفت .متن
بیانیه به شرح زیر است:
ســازمان تامیناجتماعــی بهعنوان
ســازمانی اجتماعی و اقتصادی با بالغ
بر43میلیون نفر جمعیت تحتپوشش
انواع خدمات بیمهای و درمانی ،با توجه
به تنوع و گستردگی اقشار تحتتکفل
این ســازمان ،در مسیر برقراری ،حفظ
و تعمیق ارتباط بــا جامعه مخاطبان
و ذینفعــان ،همواره از پشــتیبانی و
همراهی و همکاری اصحاب رســانه و
فعاالن مطبوعات ،شبکههای مختلف
رادیو و تلویزیونــی و نیز فعاالن عرصه
رسانههای مجازی ،بهرهمند بوده و از نقد
و نظر خبرنگاران بهعنوان نمایندگان
افکارعمومی ،در مسیر ارتقای روزافزون
خدمات به شــریفترین اقشار جامعه
و کمک بــه تقویت آرامــش و امنیت
اجتماعی ،استفاده کرده و میکند.
شــاید بهندرت بتوان سازمانی را نظیر
ســازمان تامیناجتماعی در کشــور
ســراغ گرفت که از یکســو با چنین
جمعیتی از مردم در جایجای کشور،
در تعاملــی به درازای یک عمر باشــد
و از سوی دیگر ،شــبکهای مشتمل بر
حدود هــزار واحد بیمــهای و درمانی
ملکی در سراسر کشــور ،برای تامین و
ارائه خدمات به مخاطبــان در اختیار
داشته باشد که روزانه پاسخگوی صدها
هزار مورد مراجعه از ســوی کارگران،
بیمهشدگان ،کارفرمایان ،بازنشستگان
و مستمریبگیران باشد .فراهمکردن
بستر مناسب در سطح افکارعمومی و
نیزدرنهادهایتصمیمسازوتصمیمگیر،
برای اجرای سیاستهای کالن سازمان
شبیمهای،درمانیواقتصادی
درسهبخ 
و ســرمایهگذاری ،رسالت اصلی حوزه
ارتباطی ،اطالعرســانی و رســانهای
سازمان است که بیشک بدون همکاری
و همراهی موثر و همدالنه خبرنگاران و
فعاالن عرصه اطالعرسانی ،قابلتحقق
نخواهد بود و خرسندیم که در سالیان
اخیرشاهدتوسعهوتعمیقاینهمکاری
در جهت حفــظ و صیانــت از کیان و
توانمنــدی مهمترین صنــدوق بیمه
اجتماعی ،هســتیم و از این بابت باید
دســت یکایک خبرنگارانــی را که در
مسیر ارتقای ســطح آگاهی عمومی از
ظرفیتها ،توانمندیها و نیز چالشها
و مشکالت این حوزه ،یار و یاور سازمان
تامیناجتماعیبودهوهستند،صمیمانه
فشــرد .به مناسبت فرارســیدن روز
خبرنــگار ،ضمن تجلیــل و قدردانی
از تــاش صادقانه همــه خبرنگاران،
گزارشگران ،عکاســان و فیلمبرداران
خبری ،برنامهسازان رادیو و تلویزیون،
فعاالن رســانههای مجازی و ســایر
افرادی که بــه تحقق اهداف ارتباطی و
اطالعرسانی سازمان تامیناجتماعی
مدد رساندهاند ،باردیگر بر عزم راسخ این
سازماندرارتقایمولفههایپاسخگویی
و شــفافیت تاکید کرده و قدردان همه
فعاالن رسانهای هستیم که با نقدهای
منصفانه خود ،ما را در تالش برای غلبه
بر مشــکالت و ارتقای روزافزون سطح
خدمات یاری میکنند.

مدیران وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و
دستگاههای تابعه وزارت رفاه ابالغ کرده که
شکایتهای خود از خبرنگاران را پس بگیرند.
وی در یکی از پیامهــای خود ،خبرنگاران را
«جان رسانه» خوانده و نوشته است« :سالم
و درود ما بر شــهدا و جانبــازان خبرنگار که
راستی و درســتی قول و عملشان را با تقدیم

جان در تاریخ پر از ایثار ایران اسالمی به اثبات
رساندند.بهرغمگذشتعمرگرانشایدقبلاز
اینتجربهکوتاهاماعمیقانتخاباتاخیر،درک
صحیح از نقش و اثر خبرنگاران راستگفتار و
درستکردار برایم بهوضوح و شفافیت امروز
بهوجودنیامدهبود،امادرکورانوقایعوحوادث
خبری ایام انتخابات بهروشــنی دریافتم که

خبرنگاران بهواقع جان رسانهاند و رسانه بیخبرنگار
زندهدل و هوشیار ،شــیء بیجانی بیش نیست .روز
خبرنگار را با تعظیم قدرشناسانه به محضر باشرافت
خبرنگاران صدیق از صمیــم دل به همه آنان تبریک
گفته ،آرزو میکنم ،روزی بتوانیم به قدرت صیانت از
حریم مادی و معنوی آنان که صیانت از حریم آزادگی و
شفافیت است بر خود ببالیم ».شریعتمداری همچنین
در توئیتی دیگر ،خبرنگاران را بزرگترین شــرکای
اجتماعی و رکن مهم ایجاد شفافیت توصیف و اینطور
نوشته است« :خبرنگاران ،امروز با پذیرش مخاطرات در
خدمت مردم هستند .محیط آزاد و قانونمند شرط الزم
برای ایفای نقش ســازنده آنهاست .آنها بزرگترین

شرکای اجتماعی ما و رکن مهم ایجاد شفافیتاند ،کار
حرفهای آنان نبایــد با محدودیت
مواجــه و هر شــکایتی از
خبرنگارانتوسطمسئوالن
ما باید پس گرفته شود.
روز خبرنگار مبارک».

تشکيلکميتهمشترکبرایوصولمطالباتبيمهایازدولت

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی از طرح مشترک با سازمان برنامه و بودجه برای تسویه بدهیهای انباشتشده دولت رونمایی کرد
کنیم که اجرای این طرح در ســاماندهی
ارائه خدمات و نیز صرفهجویی منابع موثر
خواهد بود».

[ عکس :علیرضا تقوی]

18هزار میلیارد تومان طلب از
کارفرمایان

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با اشاره
به طلب18هزار میلیارد تومانی این سازمان
از کارفرمایان ،اظهارکــرد« :در جایی که
اعمال مقــررات تامیناجتماعی موجب
تعطیلی یا نیمهتعطیلشــدن واحدهای
تولیدی شــود ،از اختیــارات قانونیمان
چشمپوشــی میکنیم ،اما در حوزههایی
که امکان وصول مطالبــات وجود دارد ،از
حقوحقوق جامعه کارگری و بازنشستگی
براساس وظایفی که داریم ،دفاع خواهیم
کرد».

پرداخت وام به بازنشستگان

مصطفی
ساالری:
چشمانداز ما
این است که
آنچه منطق و
قانون درباره
حقوحقوق
کارگران و
بازنشستگان
حکم کرده
درباره نحوه
محاسبه اصل و
فرع طلبهای
تامیناجتماعی
از دولت،
اتفاق خواهد
افتاد و از این
بابت نگرانی
و دغدغهای
وجود نخواهد
داشت

سازمانهای تامیناجتماعی
گزارش امروزه مشکالتی دارند که بر
کســی پوشــیده نیســت.
ی در دستاوردهای تمدن
تحوالت و دگرگون 
بشری بهویژه در حوزه اقتصاد و جمعیت و
سالمت ،هزینههای این نهادها را بهشدت
باال برده و این امر بدل به یکی از مهمترین
دغدغههای نظامهای تصمیمگیری شده
است.اتحادیهبینالمللیتامیناجتماعیدر
گزارشــی که سال 2016منتشــر کرد ،از
10چالشــی نــام بــرده کــه نظامهای
تامیناجتماعی بــا آن درگیرند .پُرکردن
شکاف پوشش ،نابرابری و شکاف درآمدی،
روندهای جمعیتی ،اشتغال و تکافوی آن
برای متقاضیان ،دگرگونی در بازارهای کار
و دیجیتالیشــدن اقتصادها ،ریسکهای
مراقبتهای بلندمدت بهداشتی و درمانی،
رخدادها و شــوکهای پیشبینیناپذیر،
مهاجرت نیروی کار ،فناوریهای اطالعات
و ارتباطــات ،درک عمومــی از نظامهای
تامیناجتماعی مواردیاند که ایسا گفته
کشــورها فارغ از اینکه در چــه اقلیمی از
توسعهیافتگی قرارگرفته باشند ،بهنوعی با
یکی یا بیشــتر از این چالشها و فشارهای
توپنجه نرم میکنند .از
سنگین آن دســ 
لحاظ تئوریک ،نظامهای بازنشســتگی و
کارگزاران آنها ،یعنی صندوقهای بیمهای
ی در
یا بدون مشــکلاند یا فاقــد نقدینگ 
کوتاهمدت یا دچار مشکل در توانایی مالی
بلندمدت.سازمانتامیناجتماعینیزازاین
قاعده مســتثنی نیســت؛ ســازمانی که
فراگیرترین پوشش بیمهای را در کشور دارد
و بهنوعی نامش با نظــام تامیناجتماعی
کشور گره خورده است .اگر بخواهیم در پی
پاســخ این ســوال باشیم که ســازمان
تامیناجتماعي در كدامیک از سه حالت باال
قرار دارد و آیا اساسا با بحران روبهروست ،راه
سادهاش این است که شاخصهای کلیدی

را بررسی کنیم .با همه اینها آنچه در تمام
سالهای گذشته پایه ثابت تمام بحثها و
تحلیلها بوده ،مطالبات هزاران میلیاردی
تامیناجتماعی از دولت است که در دوسال
گذشته بخشی از آن ،تسویهشده ،اما آنقدر
نیستکهکفافهزینههایبیشاز115هزار
میلیاردتومانــی تامیناجتماعی را بدهد.
مصطفــی ســاالری که چنــدی پیش به
مدیرعاملی تامیناجتماعی رسیده ،هفته
گذشته در نخستین نشست خبریاش به
مناســبت روز خبرنگار ،خبــر مهمی داد.
ســازمان برنامه و بودجه و تامیناجتماعی
کمیتهای مشترک تشــکیل دادهاند تا به
تسویه مطالبات سرعت ببخشند .جز این،
ساالریازمسائلمختلفدیگریهمصحبت
کرد ،اما جانمایه حرف او این بود که وضع
تامیناجتماعــی بــد نیســت و اگرچه با
تنگناهایی دســت به گریبان اســت ،او و
همکارانشان با تمام قوا میکوشند خدمات
باکیفیت در کوتاهترین زمان ممکن به دست
مخاطبان برســد و دغدغه و مشــکلی که
موجب نگرانی اساسی شود ،وجود ندارد.

درباره اختالفنظر سازمان برنامه و بودجه
و ســازمان تامیناجتماعــی درباره روش
محاسبه ســود و جریمه دیرکرد مطالبات
تامیناجتماعی و نگرانیهایی که در اینباره
وجود دارد ،گفت« :آنچه امروز شــاهد آن
هستیم اختالفنظرهای کارشناسی است
که در کارگروه مشترک به آنها رسیدگی
میشــود و حل خواهند شــد ».وی افزود:
«این دیــدگاه که دولت در پــی کاهش یا
محاســبه کمتر از میزان واقعی مطالبات
ســازمان تامیناجتماعی اســت ،صحیح
نیست .روشن است که دولت قائل به ایفای
کامل تعهدات خود مطابق نصصریح قانون
است و جز این ،دغدغه دیگری وجود ندارد».
ســاالری مطالبات تامیناجتماعی را جزء
حقوحقوق اصلی ذینفعان این ســازمان
دانست و اضافه کرد« :چشمانداز ما این است
که آنچه منطق و قانون درباره حقوحقوق
کارگران و بازنشستگان حکم کرده درباره
نحوه محاســبه اصــل و فــرع طلبهای
تامیناجتماعــی از دولت ،اتفــاق خواهد
افتاد و از این بابت نگرانی و دغدغهای وجود
نخواهد داشت».

بدهیهای انباشتهشده دولت به این سازمان
و روند وصول آن ،از تشکیل کمیته و کارگروه
مشترکی میان این سازمان و سازمان برنامه
و بودجه خبر داد و گفت« :در این کارگروه
سازوکار پرداخت بدهیها مشخص میشود،
اما مرجع نهایی برای اعالم دقیق مطالبات
تامیناجتماعی ،سازمان حسابرسی است
که بخشی از ســنوات را حسابرسی کرده
است ».ســاالری با بیان اینکه این کارگروه
مشترک درباره نحوه محاسبه جریمههای
تاخیــر پرداخت طلبهــا تصمیمگیری
خواهد کرد ،در پاســخ به پرسش «آتیهنو»

به گفته مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی،
منابعومصارفتامیناجتماعیزیرفشارهای
یو
اقتصادی قرار گرفته ،اما طبق برنامهریز 
بدون کوچکترین خلل و معطلی ،خدمات
به بیمهشــدگان و مســتمریبگیران ارائه
میشــود .ســاالری با بیان اینکه سازمان
تامیناجتماعی ماهانه۹۵۰۰میلیارد تومان
هزینه دارد ،گفــت ۶۵۰۰« :میلیارد تومان
از مجمــوع هزینهها مربوط بــه پرداخت
مستمریهاســت ».وی با تاکید بر اینکه
مستمریبگیران دغدغهای برای پرداخت
بهموقعحقوقخودنداشتهباشند،اظهارکرد:

تشکیل کارگروه تسویه
9500میلیارد تومان هزینه
بدهیهای دولت
مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیبااشارهبه ماهانه

«منابع ســازمان تامیناجتماعی برای این
بخش کفایت میکند و اگرچه کمبودها و
نواقصی دیده میشــود ،هدف ما این است
که تشویق و دغدغهای برای جامعه مخاطب
ایجاد نشود ».وی با اشاره به وصول 8500
میلیارد تومان حقبیمــه در هر ماه ،تاکید
کرد« :هــزار میلیارد تومــان باقی مانده تا
 9500میلیارد تومــان ،از چند منبع دیگر
ت سرمایهگذاری
شامل سود بنگاههای شرک 
تامیناجتماعی(شســتا) و سهم حقبیمه
دولت کــه در بودجههای ســنواتی دیده
میشود ،تامین میشود».

تسویه معوقات نظام سالمت

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با اشاره
به جهش چشــمگیر هزینههــای بخش
درمان این سازمان بعد از اجرای طرح تحول
ســامت ،از پرداخت مطالبات معوق این
ســازمان به مراکز درمانی و داروخانههای
دولتی و خصوصی خبر داد .ساالری میزان
بدهی تامیناجتماعی به نظام سالمت اعم
از مراکز طرف قــرارداد دولتی ،خصوصی و
خیریه را 13هزار میلیارد تومان اعالم کرد
و گفت« :جلســات متعددی با نمایندگان
مراکز طرف قرارداد برگــزار کردهایم و در
نظر داریم عــاوه بر پرداخت بخشــی از
معوقات از طریق وصول مطالبات ،با ایجاد
ســامانه حذف دفترچه کاغذی بهگونهای
عمل کنیم که 60درصد مطالبات س ِر وقت
و بهموقع پرداخت شود تا بدهیها به مراکز
طرف قرارداد ،انباشته نشــود ».وی درباره
حذف دفترچههای درمانی در مراکز ملکی
تامیناجتماعی و اجرای آن در مراکز طرف
قرارداد ،اظهارکرد« :تفاهمنامهای با وزارت
بهداشــت امضا کردهایــم و در نظر داریم
با راهاندازی سامانهای مشــترک با وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،خدمات
الکترونیک ســامت را در کشور فراگیرتر

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیپرداخت
بهموقع حقوق مستمریبگیران را تکلیف
اصلی و خطقرمز این نهاد بیمهای ارزیابی
کــرد و گفــت« :در کنــار ادای تعهدات
اصلیمــان ،خدمات دیگــری چون طرح
کرامت رضوی و برخی برنامههای رفاهی
دیگر را اجرایی میکنیم که تصمیمگیری
درباره آنها نیز براساس همفکری و مشورت
جمعی اســت ».ســاالری همسانسازی
حقوق بازنشستگان را جزؤ تعهدات قانونی
تامیناجتماعی خواند و یادآور شد« :اجرای
این طرح ،مســتلزم تامین منابع از جانب
دولت است که ما در این زمینه با همکاری
کانونهای عالی بازنشســتگی مسئله را
پیگیری کردهایم که بهمحض تامین منابع،
همسانســازی اجرایی خواهد شد ».وی
از دوبرابرشــدن تعداد وامهــای اعطایی
بانک رفــاه کارگران به بازنشســتگان نیز
خبر داد و افــزود« :یکی از خدمات رفاهی
تامیناجتماعیبرایبازنشستگان،پرداخت
تســهیالت اســت که در دو مرحله قبلی
50میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته و
برای دو فصل آینده نیز 100میلیارد تومان
اعتباردیگراختصاصیافتهکهبازنشستگان
میتوانند برای دریافــت آن به بانک رفاه
مراجعه کنند».

کنترل و پایش بیمه کارگران
ساختمانی

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی درباره
آخرین مشــموالن قانون بیمــه کارگران
ساختمانی ،از پوشش  350هزار نفری این
قانون خبر داد و در پاســخ به برخی خبرها
مبنی بر خالیشــدن ظرفیــت ۲۶۰هزار
نفری برای پوشــش افــراد جدید ،گفت:
«بازرسیهایسازمانتامیناجتماعینشان
میدهد ،افرادی از مزایای این قانون استفاده
میکنند که کارگر ساختمانی نیستند .به
همین منظور سامانهای با همکاری انجمن
صنفی کارگــران ســاختمانی راهاندازی
کردهایم که اطالعات افراد مشــمول بیمه
کارگرساختمانیرابررسیوکنترلمیکند
و چنانچه تعارض و همپوشــانی مشاهده
شود ،نسبت به حذف اقدام میکنیم».

