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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

ســال بیستم      20خرداد   97شماره 954

به منظور شفافیت مالی در سطح کشور انجام میشود

تبادل اطالعات
تامیناجتماعی و سازمان امور مالیاتی

مدیرعامــل ســازمان تأمیناجتماعی همکاری
و تبادل اطالعات این ســازمان با ســازمان امور
مالیاتی را اقدامی ارزشــمند در راستای شفافیت
بوکار و زمینهساز تسهیل
بیشــتر فضای کســ 
فعالیتها و خدمترسانی هر دو سازمان دانست.
دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه مشترکی با رئیس
کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون فناوری و
نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار
داشت :کار ســازمان تأمیناجتماعی و سازمان
امــور مالیاتــی از جوانب مختلف شــباهتهای
زیادی باهم دارد.
دکتــر نوربخش افزود :خوشــحالم کــه پس از
مذاکرات فنی بین دو ســازمان امروز این جلسه
برگــزار میشــود و امیــدوارم امــکان افزایــش
همکاریها و اجرای برنامههای مشترک فراهم
شود.
وی با بیان اینکه حق بیمه در بســیاری کشورها
جزئیازمالیاتاست،گفت:منابعتأمیناجتماعی
نوعی درآمد غیرنفتی دولت است و میتوان گفت
که حق بیمه ،مالیاتی است که مردم برای پوشش
ریسکهای خود پرداخت میکنند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همکاری این
سازمان و سازمان امور مالیاتی را در مقابله با فرار

بیمهای و مالیاتی موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت:
برخــی افراد برای فرار مالیاتــی هزینهها را باالتر
از میزان واقعی و برای فــرار بیمهای هزینهها را
پایین اعالم میکنند که همکاری مشــترک بین
دو سازمان میتواند به این نوع تخلفات پایان دهد.
دکتــر نوربخــش بهبود رتبــه کشــور در فضای
بوکار را از دیگر نتایج همکاری بین سازمان
کس 
تأمیناجتماعی و سازمان امور مالیاتی بیان کرد
و گفت :این دو ســازمان بزرگتریــن بانکهای
اطالعاتــی را در اختیــار دارنــد کــه تبــادل این
اطالعات زمینهســاز افزایش شــفافیت مالی در
سطح کشور میشود.
مهندس نصراللــه جهانگرد ،معــاون فناوری و
نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در
این جلسه اظهار داشت :ما در بهکارگیری سیستم
اتوماســیون پیشــرفت زیادی داشــتهایم و برای
رســیدن به نتایج مطلوب باید اصالح روشهایی
داشته باشیم.
جهانگرد افزود :سندهایی که در نظام مالیاتی و
بیمهای معیار محاسبه است ،متفاوت هستند که
باید با رفع این مشــکل زمینه توسعه همکاریها
را فراهم کنیم.
وی ادامه داد :بیمه و مالیات از مسائلی است که

گزارش ماهیانه معاونت اداری و مالی حاکی است:

اردیبهشت ماه  6هزارمیلیاردتومان هزینه شد

در دومین ماه از ســال  ،97مبلغ  59182میلیارد ریال
بابت تعهدات قانونی سازمان پرداخت شده است که از
این میزان بیشــترین مبلغ به مستمری بگیران با رقم
 40378میلیارد ریال تعلق داشته است و بعد از آن سایر
تعهدات سازمان قرار میگیرند.
به گزارش خبرنگار تامین ،براساس گزارشهای منظم
ماهیانهای که از ســوی معاونت اداری و مالی سازمان
تنظیم و منتشر میشود ،عالوه بر گزارشهای ریالی،
اطالعات دیگری نیز به دســت میآید .بر اساس این
گــزارش ،در اردیبهشــت ماه ســال جــاری  78نفر از
همکاران به افتخار بازنشســتگی نایل شدند که از این
تعداد 28نفر از بخش درمان سازمان بوده است.نگاهی
به جدول مربوط نشــان میدهد که در بین همکاران
بازنشست شــده  19نفر از بخش بیمهای و یک نفر از
ستاد مرکزی سازمان بودهاند و از نظر جنسیتی هم 36
نفر مرد و  12نفر زن بودهاند.
در همین ماه در راستای رفاه و آسایش همکاران شاغل و
بازنشسته 9411،نفر از همکاران به همراه خانوادههای

خود از امکانات رفاهی  -اقامتی سازمان در شهرهای
مختلف بهرهمند شــدهاند که از این تعداد  3946نفر از
مراکز اقامتی رفاهگســتر و  5465نفــر هم از تورهای
مختلف خانوادگی استفاده کردهاند.
همچنین  1475نفــر از همکاران در قالب ماموریت و
 1853نفر نیز برای امور شــخصی از امکانات اقامتی
مهمانســراهای اســکندری ،نواب و آزادی اســتفاده
کردهانــد .بخش دیگــری از این گزارش بــه اقدامات
تشکیالتی اشــاره دارد که مشخص میکند در ماه یاد
شــده عالوه بر ابالغ تشــکیالت مصوب ایجاد مرکز
درمانی خوانســار ،پاوه و ســنقر ،تشــکیالت مصوب
بخشهای مختلف بیمارســتانهای شهید بهشتی
شیراز(پرســتاری و مامایی و دیالیز و اورژانس) ،فارابی
مشهد(اورژانس و اتاق عمل) ،امام خمینی(ره) اراک(
نوزادان) ،شــازند( )ICUو ســبالن و پارسآباد مغان
(پرستاری و مامایی) نیز ابالغ شده است.
همچنیــن در ایــن مــاه عــاوه بــر اینکــه مبادلــه
موافقتنامههای بودجه سال  97مدیریتهای درمان و
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پیام نایب رئیس هیأت مدیره سازمان
به مناسبت درگذشت مرحوم فیضی

باید ســند محاســباتی آنها را واحد و از این طریق
در نظام اجرایی و اداری کشــور شــفافیت ایجاد
کنیم .برای این کار باید زمینهســازی الزم انجام
گیرد و بــا توجه به همکاریهــای قبلی در حال
پیگیری هستیم.
ســید کامل تقوینژاد ،رئیس کل ســازمان امور
مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت :سازمان امور
مالیاتی و سازمان تأمیناجتماعی مشابهتهای
کاری زیــادی بــا یکدیگر دارنــد و امیدواریم این
همکاریهــا منجــر به گامــی رو به جلــو برای
پیشــرفت کشور باشــد و این همکاری بسیار بجا
و صحیح است.
وی با بیان اینکه تبادل اطالعات بین دستگاههای
حاکمیتی باید انجام شــود ،گفت :سازمان امور
مالیاتــی در دورهای قرار گرفته اســت که تحول
را دنبــال میکند .مــا درحال تبــادل اطالعات
با حوزههای مختلف هســتیم و بــه نمایندگی از
حاکمیــت باید به اطالعات مختلفی دسترســی
داشته باشیم.
تقوینــژاد افــزود :اطالعــات ســازمان
تأمیناجتماعی میتواند در کاهش مشکالت ما
نقش داشته باشد و هرچه اطالعات در دسترس
ما بیشتر باشد ،کیفیت رسیدگیهای ما افزایش
مییابد.
وی ادامــه داد :مقاومــت و تعصب بــرای تبادل
اطالعات بین دســتگاهی را باید کنار بگذاریم و
بــرای اداره کردن بهتر کشــور و حکمرانی خوب
به یکدیگر کمک کنیــم و ما آمادگی برای تبادل
اطالعات داریــم و امیدواریــم توافقنامه بین دو
دستگاه را هرچه زودتر تکمیل کنیم و مجوزهایی
هم اگر الزم است ،اخذ شود.
در پایان این جلســه مقرر شــد کارگروه مشترکی
با حضور نماینــدگان ســازمان تأمیناجتماعی،
سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات زمینههای همکاری و تبادل اطالعات
را بررسی کنند و تا یک ماه آینده گزارش عملیاتی
این کارگروه به مدیران سه دستگاه اعالم شود.
ادارات کل در همایش سراسری مدیران سازمان انجام
شد ،درخصوص مطالبات از دولت و استعالم وضعیت
مطالبات درج نشده در بودجه سنواتی و تخصیص سه
ماهه بودجه سازمان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و سازمان برنامه و بودجه پیگیریهای الزم به عمل آمده
است.کسب دو عنوان ملی در این ماه از دیگر مواردی
است که میتوان به آن اشاره کرد :یکی کسب رتبه برتر
در حــوزه ارائه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی
در نظام اداری در میان دســتگاههای اجرایی کشور از
طریق راهاندازی و اجرای متمرکز سیستم اتوماسیون
اداری سازمان که در دومین همایش بزرگ نظام اداری
کشور و چهل و هشتمین مجمع مدیران دبیرخانههای
کل کشور به سازمان تامیناجتماعی و برخی از مدیران
مرتبط لوح تقدیر اعطا شد( مشروح آن در شمارههای
قبل منتشــر شده است) .همچنین کسب رتبه برتر در
خدماتدهی مناسب به ایثارگران در میان دستگاههای
اجرایی کشــور از دیگر اقدامات قابــل ذکر بود .در این
خصوص سازمان تامیناجتماعی موفق شد از طریق
جذب حــدود  1300نفر از فرزندان مشــمول ماده 21
قانون جامع خدماترســانی به ایثارگران (از ســال 94
تاکنون) به اخذ لوح تقدیر از ریاست بنیاد شهید و امور
ایثارگران دست یابد.
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دکتر علی حیــدری ،نایب رئیس هیــأت مدیره
ســازمان تامین اجتماعی ،در پیامی درگذشــت
مرحومابوترابفیضیپیشکسوتجامعهکارگری
رابهتمامیبازماندگانوهمچنینخانوادهسازمان
تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان
تسلیتگفت.
متن پیام صادر شده از سوی دکتر علی حیدری
به این شرح است:
انالله و انا الیه راجعون
درخت تنــاور و پرثمر ســازمان تامین اجتماعی
ماحصل تالشها و مســاعی برزگران و باغبان
هایی دلسوز و دغدغه مند است که عمر با برکت
خویش را صرف قوام و دوام آن نموده و می نمایند
و در جهت بالندگی و پایداری هر چه بیشتر آن گام
برداشته و بر می دارند.
بی شک سایه ساری سازمان تامین اجتماعی بر
سر چندین نســل از اقشار تالشگر و زحمتکش
جامعه ،مرهون مجاهدتهای فکری و عملی
مدیــران ،کارکنــان و شــرکای اجتماعی(بیمه
شدگان ،مستمری بگیران و کار فرمایان) است
و در میان این فعاالن و حامیان ســازمان تامین
اجتماعی ،ابوتــراب فیضی هم به لحاظ قدمت
فعالیت و مداومت کاری و هم به لحاظ ویژگی بارز
او یعنی مجاهدت بیشائبه و بدون چشمداشت
از کیان سازمان تامین اجتماعی برجسته است.
درگذشــت ایشــان را به خانواده محترم و ســایر
بازماندگان معزز ایشــان تسلیت عرض نموده و
برای روح ســترگ او ،علو درجات و همنشینی با
اولیاء و صلحا از درگاه حضرت احدیت مســئلت
می نمایم.
همچنین جا دارد در گذشت ابوتراب فیضی را به
سازمان تامین اجتماعی تسلیت بگوییم چرا که
او زندگی خود را وقف این ســازمان ساخته بود و
دراین راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و تا زمانی
کــه رمقی در جانش بود ،برای دفاع از کیان این
سازمان قدم زد و پای فشرد و تا زمانی که توانی در
بدنش بود ،با دستان لرزانش برای اعتالی این
سازمان قلم زد.

پیامتسلیتمدیرکلدرمان
تامیناجتماعیاستانتهرانبه
مناسبتدرگذشتپیشکسوت
جامعهکارگری
مدیر کل درمان اســتان تهران با صدور پیام تسلیتی
در گذشــت مرحــوم ابوتــراب فیضی ،پیشکســوت
جامعه کارگری را به فعاالن جامعه شــریف کارگران
و بازنشســتگان تامین اجتماعی و همچنین خانواده
محترمآنمرحومتسلیتگفت.متنپیامتسلیتصادر
سوی دکتر بابک عدلی بهاین شرح است:
َّ ّ
شده از َّ َ
َ
ِإنا ِلل ِه َو ِإنـا ِإل ْی ِه َر ِاجعون
اینجانبدرگذشتآنمرحومگرانقدرراکهطیعمر
با برکت خویش منشاء خدمات خیر برای کارگران
و سازمان تامین اجتماعی شــد و زحمات زیادی
برای حفظ منابع و کیان سازمان تامین اجتماعی
متحملشدرابهخانوادهوبازماندگانمحترمایشان
؛ فعاالن جامعه کارگری و بازنشستگی و همچنین
مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تسلیت
عرض نموده و برای آن مرحوم غفران واسعه الهی
و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جمیل از درگاه
احدیت مسئلت می نمایم.

