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مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران از اهداف جدید درگفتوگو با «آتیهنو» خبرداد

چهخبراز تأمیـن؟

کاهش قيمت تمامشده و افزايش کيفيت پروژه های عمرانی
شــرکت ســرمایهگذاری
گفتوگو خانهســازی ایران در سال
 1347توســط ســازمان
تأمیناجتماعی با هدف تأمین مســکن
ارزانقیمت برای کارگــران و کارمندان
تاســیس شــد .در دوره اول فعالیت این
شــرکت که نزدیک به  15سال به طول
انجامیــد ،ســاخت مســکن در اولویت
فعالیتهای آن قرار گرفت که نمونههایی
از ایــن فعالیتها در جایجای کشــور
مشهود است .این شرکت تا به امروز بالغ بر
 5میلیون مترمربع زیربنا در سطح کشور
احداث کرده است.
در دوره دوم فعالیتهــای این شــرکت
کــه از نیمــه اول دهــه  60آغاز شــد،
کارهای ماموریتی سازمان تأمیناجتماعی
مانند احداث ســاختمانهای شعب در
سطح اســتانها و شهرستانها و احداث
بیمارستانها ،پلیکلینیکها و درمانگاهها
در سراسر کشور به وظایف قبلی نیز اضافه
شــد .همچنین دوره ســوم فعالیتهای
شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران
از اوایل دهه  80آغاز شــد .در این مقطع،
این شرکت با تبدیل شدن به هلدینگ و
ایجاد شرکتهای اقماری سعی کرد کلیه
خدمات مربوط به احداث ســاختمان از
نظر مطالعات و طراحی تا اجرا و پس از آن،
تجهیز و نگهــداری را در زنجیره خدمات
خود قرار دهد .دکتر محمدرضا محمدی،
مدیرعامــل و نایبرییــس هیاتمدیره
شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران
در گفتوگو با «آتیهنو» از آغاز دوره چهارم
فعالیتها در این شرکت خبر میدهد.
محمدی بــا اعــام آغــاز دوره چهارم
فعالیتهای این شــرکت به خبرنگار ما
گفت :بر اســاس ضرورتی کــه به اصالح
ســاختار و بازتعریف حوزههای فعالیت
شــرکت وجود داشــت ،طــرح اصالح
ســاختار تهیه و به مدیریت سازمان ارائه
شد که خوشبختانه با مبانی تعریف شده
برای این طرح که عمدتا کوچکســازی،
چابکســازی و پرهیز از رقابت با بخش
خصوصی بود ،با استقبال زیاد مدیرعامل
سازمان مواجه شــد و در مراحل اجرایی
طرح که پس از تصویــب هیاتمدیره و
هیاتامنــای ســازمان تأمیناجتماعی
آغاز شــد ،به صورت مستمر از حمایت و
پشتیبانی ویژه او برخوردار بودیم که جای
ســپاس فراوان دارد .همچنین قدردانی
از اعضای هیاتمدیره ســازمان نیز برای
من یک وظیفهای اخالقی اســت .پس از
طي مراحل اوليه امر و اخذ مصوبات الزم
بهويژه تصويب ساختار تشكيالتي جديد
شــركت كه متضمن كاهش چشــمگیر
حجم بدنه شــركت بود ،كليــه اقدامات
الزم به منظور اســتقرار فيزيكي ساختار
جديد تا پايان سال گذشته به انجام رسيد.
وی در ادامه میافزاید :در شــرایطی که
کلیه شرکتهای تابعه هلدینگ زیانده و
مشمول ماده ( )141قانون تجارت بودند،
اساسا چشمانداز روشنی در ادامه فعالیت
برخی از آنها وجود نداشت .برخی دیگر
قابل ادغام در هلدینگ و دو شــرکت نیز

قابل واگذاری به بخــش خصوصی بود.
یک شــرکت نیــز در مجموعه هلدینگ
کار نظارت بر پروژههــای در حال اجرا را
انجام میداد کــه با توجه به اینکه حضور
شــرکتهای اجرایــی و نظارتی در یک
گروه نمیتواند مبنای قابل دفاعی داشته
باشــد در طرح اصالح ساختار به سازمان
تأمیناجتماعــی منتقل شــد و اکنون
به عنــوان یکی از شــرکتهای بالفصل
ســازمان عمل میکند .بدین ترتیب در
این طرح از روشهای ادغام ،انحالل انتزاع
و واگذاری بهره گرفته شــد و بخش قابل
توجهی از اقدامات اجرایی مربوط تاکنون
صورت پذیرفته و اهداف کوچکســازی
و چابکســازی مجموعه هم با توجه به
تعدیالت ساختاری و هم با لحاظ اصالح
فرایندها و کاهــش هزینههای گوناگون
تا حدود بســیار زیادی محقق شد .يكي
از شركتها كه حســب مصوبات مراجع
باالدستي در دســتور كار واگذاري قرار
داشت به دليل بدهيها و زيان انباشته و
بهرغم برگزاري فراخوان براي اين منظور
با استقبال براي خريد مواجه نشد كه طي
برنامه فشــرده  9ماهه در ســال گذشته
كليه بدهيهاي آن شركت كه بالغ بر 230
ميليارد ريال بود تسويه و با تحصيل سود
به ميزان  70ميليارد ريال ،مشــكل زيان
انباشته آن هم برطرف شد و مجددا وفق
رويههاي قانوني در دستور كار واگذاري
قــرار گرفت تا از مشــغلههاي غيرضرور
شركت كاسته شود.
محمدی در خصوص اولویت اصلی کنونی
شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران
میگوید :بر اســاس جلســات متعددی
که بــا حضور مدیران ارشــد ســازمان
تأمیناجتماعیدرخصوصآسیبشناسی
فرایند تعريف و اجرای پروژههای عمرانی
برگزار شــده ،خوشــبختانه ما به نتایج
مفیدی دست یافتهایم که بهزودی در قالب
دستورالعملی از سوی مدیرعامل محترم
ســازمان تأمیناجتماعی بــه واحدهای
ذیربط ابالغ خواهد شــد و در چارچوب
آن بســیاری از آســیبهای کنونی که
موجب افزایش قیمت تمامشده پروژهها
میشوند پیشگیری خواهد شد .همزمان،
شرکت برنامههای مدونی را برای کاهش
قیمت تمامشده پروژهها و افزایش کیفیت
آنها در دســت اجرا دارد و در این رهگذر،
رعایت دقیق مراتب و الزامات قانونی نیز
مورد توجه ویژه است .مديرعامل شركت
سرمايهگذاري خانهسازي ايران ادامه داد:
از برنامههاي مهم ما اين است كه رويكرد
اصلي شــركت را بر اجــراي پروژههاي
تكليفــي ســازمان تأمیناجتماعي در
قالب مراكــز اداري و درمانــي متمركز
كنيم و اهتمام اصلي در ســال جاري در
حوزه پروژههاي مذكــور به بهرهبرداري
رساندن  24پروژه تا پايان سال در سطح
كشور اســت .در بين پروژههاي تكليفی
شركت ،پروژههاي بزرگ مقياسي مانند
بيمارســتان  550تختخوابــی شــهيد
فياضبخش تهران وجود دارد كه بالغ بر
 76هزار مترمربع وسعت دارد.

[ عکس :پویا بازارگرد]

وی میافزایــد :پــروژه بـــزرگ هــزار
واحدی شمس تبريـــز ،بزرگترين پروژه
سرمايهگذاري شركت است كه متاسفانه
از  17سال قبل تاكنون در حال اجرا بوده و
هيچيك از بلوكهاي آن امكان بهرهبرداري
نيافته اســت .با جلــب حمايتهاي ويژه
ســازمان تأميناجتماعي و برنامهريزي و
اقدامات انجام شده ،ســه بلوك از هشت
بلوك آن در ســال جاری به بهرهبرداري
خواهد رسيد و منابع مالي ناشي از ميتواند
راه تكميل پروژه تا انتها را هموار سازد.
مديرعامــل شــركت خانهســازي ايران
ميگويد :يكي از موضوعاتي كه از ســال
گذشــته مورد توجه ويژه شــركت قرار
گرفت ،ســاماندهي بــه وضعيت امالك
شــركت در سطح كشــور بود كه قدمت
برخي از این مشكالت به  50سال ميرسد.
هرچند در بســياري از مــوارد ما هنوز به
نتيجه قطعي نرســيدهايم ،لكن قدمهاي
مثبت قابل توجهــي چه به لحاظ حقوقی
و چه اداري برداشــته شده و حتما پس از
حصول اقدامات به نتيجه دستاوردها ،به
استحضار خانواده بزرگ تأميناجتماعي
خواهد رســيد .همچنين ســاماندهي به
وضعيــت ســاختمانها و مســتحدثات
شركت در استانهای مختلف نيز طي اين
مدت صورت پذيرفته و ســاختمانهای
در حال بهرهبــرداری بخشهای اجرایی
شــرکت نیز مورد مرمت و بهسازی واقع
شــدهاند .از مــواردي كه ذکر آن شــايد
خالي از لطف نباشد ،حل مشكل واگذاري
اسناد واحدهاي مسكوني احداثی از سوي
شركت در دههها و سنوات گذشته است كه
خوشبختانه ميتوان به اخذ اسناد حدود
 200واحد احداثي در پروژه نگين چالوس
اشاره كرد كه با پيگيري مستمر شركت،
اسناد مذكور تا پايان شــهريورماه به نام
مالكان آنها منتقل خواهد شــد .به عالوه
مشكل پروژه مسكوني  672واحدي گلسار
در شهر جديد انديشــه كه از سال  78به
مالكان آنها تحويل شده؛ لكن اسناد مربوطه
هنوز صادر نشــدهاند نيز با پيگيريهاي
مستمر و حصول به توافق با شركت عمران
جديد انديشه در حال برطرف شدن است

پرداخت بيش از  ۱۲هزار ريال تسهيالت کرونا

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
خـــبر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی خبر داد :بر
اساس آخرین آمارها ،تعداد ۵۰۳هزار واحد
تاکنون در ســامانه کارا ثبتنام کردهاند .این تعداد ۲۹۰
هزار پرونده و  ۶۵۵هزار نفر -اشتغال را شامل میشود که
توسط ۱۳دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۰۲هزار و۴۲۹
میلیارد ریال تسهیالت را دربر میگیرد .عیسی منصوری
گفت :از کل  ۲۸۵هزار پرونده ارســال شده به موسسات
عامل ۳۶ ،هزار پرونده مصوب و تسهیالت مربوط به ۲۳

 ۸۰درصد از ناقالن
ويروس کرونا بدون
عالئمبالينیهستند

هزار پرونده پرداخت شده است .همچنین تاکنون ۱۲هزار
و  ۷۴۲میلیارد ریال تحت عنوان تسهیالت کرونا از سوی
موسسات عامل به مشــموالن پرداخت شده است .وی
افزود :تعداد  ۸۳۴زیررسته بهشدت آسیبدیده از شیوع
ویروس کرونا با هماهنگی دستگاههای اجرایی شناسایی
شده اســت .تعداد بنگاههای آسیبدیده ذیل  ۱۴رسته
منتخب  ۳میلیون واحد اســت که  ۳/۱میلیون واحد آن
بیمه شده و دارای کد کارگاهی و  ۷/۱میلیون واحد فاقد
بیمه و کد کارگاهی هستند ،این تعداد  ۸/۲میلیون نفر

و صرفا طي مراحــل نهايي اداري آن باقي
مانده است.
محمدي در خصوص وضعيت پروژههاي
درحال ســاخت شــركت كه مربوط به
ماموريتهاي اداري و درماني ســازمان
تأميناجتماعي اســت هم گفت :در وهله
اول ناچار به سامانبخشــي به پروژهها از
نظر اجراي ضوابط ،قوانين و دستورالعملها
بوديم .بر اين اساس ،انحرافات موجود در
پروژهها را از اين منظر شناســايي و احصا
كرديم و در حال رفع يكايك مشــكالت
موجود از منظر مقررات باالدستي هستيم.
طبعــا در اين رهگذر  24پــروژ ه ای كه تا
پايان ســال بايد به بهرهبرداري برسانيم
از اولويــت خاصی برخوردار هســتند كه
با كمــك مراجــع ذيربط در ســازمان
تأميناجتماعي در حــال برطرف كردن
آنها هســتيم .اقدام بعدي در اين زمينه،
حل مشكالت اجرايي و مالي پروژههاست
كه ب ه صورت توام با موضوع قبلي به آن نيز
پرداختهايم و اميدواريم به اهداف شركت از
منظر سرعت اجرا و كيفيت پروژهها دست
يابيم .در راستاي ســاماندهي يه مسائل
پروژههاي تكليفي به پروژههاي ســنوات
گذشته كه پرونده آنها هنوز به لحاظ مالي
و قراردادي باز اســت نيز رسيدگي شده و
بالغ بر  270پروژه شــركت که از اين نظر
واجدمشكالتيهستندباتشكيلكميتهاي
خاص به مســئولیت رییس هیاتمدیره
شركت ،به برنامهريزي براي حل مشكالت
آنها پرداختهايم .نایبریيس هیاتمدیره
شركت ســرمايهگذاري خانهسازي ايران
در زمينه برنامهريزي عملياتي در شركت
میگویــد :از اقدامــات برجســتهاي كه
طي يك ماه اخير به نتيجه رســيد ،تهيه
( )action planجامــع بــراي كليــه
پيگيريهاي شركت در حوزههاي مختلف
اســت كه اين امكان را ايجــاد ميكند تا
قدمبهقدم اقدامات در هر موضوع را كنترل
و رصد كنيم و حوزه برنامهريزي شركت در
معاونت اقتصادي مامور اين اقدام است و
جلسات مستمر به اين منظور براي تعقيب
نتایج با حضور من برگزار میشــود .تهیه
برنامه مذکور برای پروژههای در دســت

بیمه شــده و  ۳میلیون نفر فاقد بیمه را شامل میشود.
منصوری با بیــان اینکه  ۴۰۰هزار میلیــارد ریال برای
پرداخت تسهیالت کرونا در نظر گرفته شده است ،گفت:
از کل رقم  ۳۵هزار میلیارد ریال برای  ۱۰۸شرکت بزرگ
حملونقل عمومی مسافر برونشهری اعم از هوایی ،ریلی
و دریایی ۳۳ ،هــزار و  ۳۰۰میلیارد ریال جهت پرداخت
تســهیالت به موسســات عامل معرفی و  ۹هزار و ۲۰۰
میلیارد ریال نیز به مشــموالن پرداخت شده است .وی
درباره مشموالن فاقد بیمه تسهیالت کرونا نیز گفت :برای

اجرا نیز مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم
تا پایان شهریورماه آن را نیز به برنامه جامع
عملیاتی شرکت اضافه کنیم.
محمدی در خصــوص وضعیت برگزاری
مجامع عمومی ســاالنه شرکت هم خبر
داد :در پایان سال  97که کارم را به عنوان
مدیرعامل شــرکت آغاز کــردم ،با معوق
شدن برگزاری مجمع عمومی شرکت برای
سال مالی  96مواجه بودیم که توانستیم در
ابتدای سال  98آن را برگزار کنیم .مجمع
عمومی مربوط به سال مالی  97نیز به لطف
خدا ،همت همکاران و مساعدت سازمان
تأمیناجتماعــی در موعد مقــرر قانونی
برگزار شد و مجمع عمومی مربوط به سال
مالی  98نیز به همین ترتیب برگزار خواهد
شد .خوشــبختانه در این روند ،به کاهش
بندهای حسابرسی نیز دســت یافتیم و
با رفع مشــکالت گوناگون در حوزههای
مختلف ،مجمع عمومی سال  98با نتایج
بســیار بهتری از گذشــته برگزار خواهد
شد .مدیرعامل شــرکت سرمایهگذاری
خانهسازی ایران میافزاید :یکی از اموری
که در راستای تنظیم و بهبود امور شرکت
به آن توجه و اهتمام شــده ،اســتفاده از
نرمافزارهــای گوناگــون در حوزههــای
فنــی ،اداری و مالی و اقتصادی شــرکت
اســت که بدون تردید به شفافیت امور و
حفاظت از فرایندهــا و روندهای قانونی
و نظاممنــد کمک قابــل توجهی خواهد
کرد و خوشبختانه تا امروز هفت نرمافزار
در شرکت بهکارگیری شــده یا مقدمات
استقرار آنها به طور کامل به انجام رسیده
است .محمدي در پايان به اقدامات منسجم
شركت طي يك ســال اخير در خصوص
نظمبخشي به تســويه بدهيهاي شركت
اصلي و تابعه ،پرداخت معوقات قابل توجه
كاركنان و همچنین تســويه بدهيهاي
مربوط به بيمه و ماليات نيز اشــاره کرده
و میگوید كه شركت طي يك سال اخير
توانسته است با طي مراحل قانوني و توافق
با مراجع ذيربــط ،از حدود  175ميليارد
ريال بخشــودگي مالياتــي ذیربط اعم
از حقــوق ،پروژهها و عملکــرد مربوط به
سالهای  89تاکنون استفاده کند.

شناسایی این افراد با وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه از
جمله صنعــت ،معدن و تجــارت ،میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی ،ورزش و جوانان ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،آموزش و
پرورش ،علــوم ،تحقیقات و فناوری ،جهادکشــاورزی،
تعاون ،فنی و حرفهای و بهزیستی کشور هماهنگیهای
الزم صورت گرفته و بیش از یک میلیون و  ۹۸۶هزار نفر
از شاغالن شناسایی و احراز شدهاند که تاکنون برای یک
میلیون و  ۸۳۴هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

سیاوش پورعلی
روزنامهنگار

ابوالفضــل آفریده ،مدیــرکل درمان
مستقیم سازمان تأمین با ارائه آماری از
بیماران مبتال به کرونا بستری شده در
بیمارستانها و مراکز درمان سازمان
تأمیناجتماعی ،گفــت ۸۰ :درصد از
ناقالن ویروس کرونا فاقد عالئم بالینی
هستند .او افزود :اکنون شیوع ویروس
کرونا در کشور مجددا افزایش یافته و
با توجه به افزایش دما در تابستان نیز
باید تمهیــدات ویژهای در نظر گرفته
شود .به عنوان مثال استفاده از کولر در
منزل ،ادارات و اتومبیلهای شخصی
و ...مســتلزم محل خروجی هوا است.
گردش هوا در یک محیط بسته بیشک
با خطــر همراه اســت .آفریده گفت:
اســتفاده از ماسک و رعایت فاصله دو
متری و عدم گفتوگوی کالمی هم با
افراد فاقد ماسک ضروری است ،زیرا۸۰
درصد از ناقالن کرونا فاقد عالئم بالینی
و ظاهرا سالم هستند .مدیرکل درمان
مســتقیم ســازمان تأمیناجتماعی
افزود :قــدرت انتقال ویروس کرونا در
ناقالن سالم بیش از بیماران مبتال به
این ویروس است .او تاکید کرد :قبل از
شستوشــو و ضدعفونی دستها نیز
شهروندان به هیچ عنوان با سر و صورت
خود تماس نداشته باشند.

بيمارستانرازیقزوين
بیرقيبدرکنترلعفونت

از برنامههاي
مهم ما اين
است كه
رويكرد اصلي
شركت را
بر اجراي
پروژههاي
تكليفي
سازمان
تأمیناجتماعي
در قالب مراكز
اداري و درماني
متمركز كنيم و
اهتمام اصلي
در سال جاري
در حوزه
پروژههاي
مذكور به
بهرهبرداري
رساندن 24
پروژه تا پايان
سال در سطح
كشور است

بیمارســتان تامیناجتماعــی رازی
قزوین با کســب رتبــه اول در بین
کل بیمارســتانهای کشــور اعم از
دانشگاهی،تأمیناجتماعیوخصوصی
در کنترل عفونتهای بیمارســتان
بیرقیب اســت .رییس بیمارستان
رازی دراینبــاره میگوید « :اقدامات
اصالحی ،پیشــگیرانه و مداخلهای،
گزارش شــده

توجــه دقیق به موارد
عفونت در فواصل زمانی مشــخص
شده و حساس کردن کلیه پرسنل در
تمامی سطوح شغلی و توجه مدیران
ارشد این بیمارستان به این مساله به
ظاهر ســاده اما مهم از مواردی است
که باعث شده تا این بیمارستان بتواند
در آخرین ارزشیابی کشوری این رتبه
باارزش را کســب کند .بیمارســتان
رازی به عنــوان اولین بیمارســتان
استان قزوین با دعوت از متخصصان
رشــتههای اپیدمولــوژی ،عفونی و
میکروبیولوژیست با تشکیل کمیته
کنترل عفونت در ســال  ۸۳به طور
جدی کنترل عفونتهای بیمارستانی
را مورد توجه و اهتمام قرار داد».
دکتر ســعید مخلوقــی میافزاید:
«کنتــرل عفونــت بیمارســتانی از
موضوعات بسیار مهم بیمارستانها
اســت که باید مورد توجــه ویژه قرار
گیرد و مشارکت جدی کلیه پرسنل
خدمات ،بهیار ،پزشک ،پرستار و ...را
میطلبد و تنها به تیم مدیریت اجرایی
و مسئول کنترل عفونت بیمارستانی
محدود نمیشود .کنترل عفونتهای
بیمارســتانی اقدامی است متداول و
بیوقفه که پایانی برای آن نیســت و
ما هم باید همواره در کنار تصمیمات
خود ایــن امر مهم را مدنظر داشــته
باشیم و تا زمانی که بیمار بر روی تخت
بیمارستانبستریباشدبایدبهکنترل
عفونت بیمارســتانی فکر کرد و برای
پیشــگیری از عفونت چاره اندیشید.
همکاران درمانی بیمارستان با تمام قوا
و تالش شبانهروزی به بیماران خدمات
درمانی ارائه میدهند و تیم مدیریت
اجرایی این بیمارستان نیز هدفی جز
رضایتمندی بیماران بستری شده در
بیمارستان را ندارد».

