3
است ،با ایجاد همدلی و تدبیر عبور خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اجرای طرح بخشودگی جرایم
بیمهای کارفرمایان خوشحســاب افزود :این
قانون به پیشنهاد سازمان تامیناجتماعی برای
کمک به فضای کســب و کار اجرا شد و آخرین
ســاعات دهم تیرماه اجرای قانون بخشودگی
جرایم بیمهای کارفرمایان در سال جاری پایان
یافت.
وی از ابالغ بخشنامه مشوقهای کارفرمایی در
دو هفته پیش خبرداد و تصریح کرد :ســازمان
تامیناجتماعی آمادگــی تعامل با اتاق بازرگانی
به عنوان نماینده کارفرمایان را دارد تا بســیاری
از مسائل بین طرفین حل شود .
دکتــر نوربخــش در ادامــه ایــن جلســه بــه
موضوعهای مطرح شــده توســط کارفرمایان
پاسخ داد.
ثبت درخواست بیش از  ۵۰هزار کارگاه
بــرای بهرهمنــدی از بخشــودگی جرایم
بیمهای

دکتر سیدتقی نوربخش در سفر به استان کرمان
در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسشهای
آنها پاســخ داد .وی تعــداد کارگاههایی را که در
سطح کشور مشمول بخشودگی جرایم بیمهای
شــدهاند ،حــدود  ٥٠هــزار کارگاه ذکــر کرد و
افــزود :در اســتان کرمــان نیز 5هــزار کارگاه
مشمول بخشودگی جرایم بیمهای شدهاند.مدیر
عامل سازمان با اشاره به استقبال چشمگیر از
طرح بخشــودگی جرایم بیمــهای کارفرمایان
خوشحساب در سطح کشور گفت :این قانون
مزیــت خوبی را در اختیار کارفرمایان قرار داد تا
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دبیر هیات نظارت
تامین اجتماعی منصوب شد

بتواننــد بدهیهای خــود را پرداخت کنند و بار
هزینههای مالی خود را پایین بیاورند .این طرح
یکی از اقداماتی است که برای حمایت از تولید
بهویژه تولید داخلی تدوین و اجرا شده است.
دکتر نوربخش با اشــاره به نتیجه اجرای چنین
طرحهایی در اشتغال پایدار و بهبود کسب و کار
در کشور اظهار داشت :سازمان تامیناجتماعی
اقدامــات موثــری از جمله بخشــودگی جرایم
بیمــهای ،مشــوقهای اشــتغال ،بهکارگیری
نیروهای تحصیلکرده و بازرسی یک ساله از دفاتر
قانونی انجام داده است که مجموع این اقدامات
سبب ثبات شغلی و ایجاد اشتغال پایدار میشود.
علی حســینی مدیرکل تامیناجتماعی استان
کرمان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه  5هزار
کارگاه در سطح استان مشمول بخشودگی جرایم
بیمهای شــدهاند ،گفت :حــدود  ٢٠٠میلیارد
تومان بدهی کارگاههای مشــمول بخشودگی
جرایم در سطح اســتان تعیین تکلیف شده که

 ٧٠میلیارد تومان آن شــامل طرح بخشودگی
جرایم بیمهای شده است.
وی از افزایش  ٣٥درصدی تعداد بیمه شدگان
در استان کرمان نسبت به سال گذشته خبرداد
و گفــت :در اســتان کرمان  ١٠٨هــزار خانوار
مستمریبگیر وجود دارد که این سازمان ماهیانه
 ١٣٠میلیارد تومان کمکهــای کوتاه مدت و
بلندمدت به آنها پرداخت میکند.
مدیرکل استان کرمان خاطرنشان کرد :اداره کل
میراث فرهنگی و اداره آب و فاضالب ،شرکت
ذغالســنگ و سازمان اتوبوســرانی بیشترین
جرایم بیمهای را داشتهاند که شامل بخشودگی
جرایم شــدند.وی از وجود یک میلیون و ٤٠٨
هزار نفر بیمه شــده تامین اجتماعی در استان
کرمان که  ٤٤درصد از جمعیت استان را شامل
میشــود ،خبر داد و از کارفرمایان خواســت با
پرداخت بهموقع اقساط خود تامیناجتماعی را
در انجام تعهدات یاری کنند.
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مدیرعامل تامین اجتماعی در شبکه دو سیما:

برای خرید کاالی ایرانی به بازنشستگان تسهیالت بدون بهره میدهیم
درسال جاری ماهیانه حدود  4500میلیارد تومان مستمری پرداخت میشود.
جابهجاییاینحجمنقدینگیبهویژهدرایامیکهباواریزیارانههاینقدیهمزمان
میشــود ،ممکن است باعث ایجاد تاخیرهای ناخواستهای در واریز مستمری
بازنشستگان شود که بابت این موضوع از این عزیزان پوزش میخواهیم.
به گزارش خبرنگار تامین ،مدیر عامل سازمان تامیناجتماعی در آستانه هفته
تامیناجتماعــی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شــبکه دو ضمن
بیان این مطلب به تبیین برنامهها و اقدامات سازمان تامیناجتماعی پرداخت
و درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان گفت :در سال جاری افزایش حقوق
مستمریبگیران برای حداقلبگیران  19/5درصد و برای سایر سطح ۱۳درصد
اعمال شــد که این رقم از نرخ تــورم و همچنین میزان افزایش حقوق ســایر
صندوقهای بازنشستگی باالتر است.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته حقوق مستمریبگیران در مجموع حدود
 ۹۲درصد افزایش یافته است ،گفت :این اقدام برای جبران عقبافتادگیهای
ســالهای گذشــته انجام گرفته اســت و البته هنوز هم میــزان حقوق فعلی
بازنشستگان مناسب نیست و از این بابت از این عزیزان پوزش میخواهیم.
مدیر عامل سازمان خاطر نشــان کرد :بخشنامه مربوط به طرح مشوقهای
اشتغالبهواحدهایاجراییتامیناجتماعیسراسرکشورابالغشدهوکارفرمایان
در صورت جذب نیروی جدید فارغالتحصیل دانشگاهی با حداکثر ۳۴سال سن
از معافیتهای پرداخت حق بیمه برخوردار میشوند.
وی با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان حمایت از کاالی
ایرانی تسهیالتی نیز برای خرید کاالی ایرانی در اختیار بازنشستگان قرار خواهد
گرفت ،افزود :در سال حمایت از کاالی ایرانی تاکنون ۱۲بخشنامه برای تحقق
اهداف شعار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است.
دکتر نوربخش از پرداخت تسهیالت ۴میلیون تومانی به بازنشستگان در ماههای
آینده خبر داد و گفت :این تســهیالت به بازنشســتگانی که در سالهای قبل
دریافت نکرده باشند ،ارائه میشود.
وی ادامه داد :این تسهیالت به صورت کارتهای دارای کد و بدون بهره بانکی
به صورت  ۴۸ماهه برای خرید لوازم و وسایل زندگی ارائه میشود.
مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعی ایجاد تاخیرهــای اندک در زمان پرداخت
مستمری ماهیانه بازنشستگان را ناشی از حجم نقدینگی باالی پرداختیهای

ماهیانهاینسازمانبیانکردوبااشارهبهتکلیفقانونبرنامه ۵سالهششمتوسعه
مبنی بر همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت :در قانون بودجه سال جاری
کل کشور پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تامیناجتماعی
پیشبینی شده است و امیدواریم با اجرایی شدن این قانون همسانسازی حقوق
بازنشستگان نیز اجرایی شود.
دکتر نوربخش تصریح کرد :سازمان تامیناجتماعی متعهد به تامین معیشت
مستمریبگیران است و حقوق مســتمریبگیران را ماهانه بین بیستم تا آخر
ماه پرداخت میکند .در ســال جاری حدود  ۴۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت
مستمری بازنشستگان در هر ماه هزینه میشود.
وی با بیان اینکه توسعه خدمات درمانی تامیناجتماعی با جدیت در حال انجام
است ،اظهار داشت :در مراکز درمانی وابسته به سازمان تامیناجتماعی خدمات
به صورت رایگان ارائه میشود و حدود  ۳۷۵مرکز در کشور داریم.
مدیر عامل ســازمان با اشاره به خرید خدمات درمانی از مراکز درمانی دولتی و
خصوصی طرف قرارداد با این سازمان تصریح کرد :ما تابع قانون بیمه همگانی
هستی م و هزینهای که مستمریبگیر در این مراکز باید پرداخت کند ،به صورت
سرپایی حدود  ۳۰درصد و در بخش بستری  ۱۰درصد است.
دکتر نوربخش با اشاره به اقدامات سازمان تامیناجتماعی برای پرداخت هزینه
بیماران خاص از جمله بیماران ســرطانی ،بیماران مزمن کلیوی ،تاالســمی و
هموفیلی نیز گفت :در طرح تحول ســامت و در دولت دوازدهم در خصوص
هزینه این بیماران تمهیداتی به کار گرفته شده تا این بیماران در مراکز درمانی
طرف قرارداد نیز به صورت رایگان از خدمات درمانی استفاده کنند.
وی با اشاره به افزایش مراکز درمانی ملکی سازمان تامیناجتماعی در سالهای
اخیر افزود :در  ۴سال اخیر  ۴۲مرکز درمانی جدید افتتاح شده است و حدود ۷۰
پروژه در دســت اجرا است .مدیرعامل تامین اجتماعی در خصوص بدهی این
سازمان به بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی نیز اظهار داشت:
در پایان سال  ۹۶برای پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات
مثبتی انجام گرفت؛ به طوری که در اسفند ماه  96حدود  ۳۰۰۰میلیارد تومان
پرداخت شد .دکترنور بخش ضمن تشکر از مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان
تامیناجتماعی خاطر نشان کرد :در سال جاری نیز در حد امکانات سعی کردیم
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مدیرعامــل ســازمان تامیناجتماعــی در
ی را بــه عنــوان
حکمــی داریــوش کریم ـ 
دبیــر هیــات نظــارت منصــوب کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار تامیــن ،در متــن
حکــم صــادر شــده از ســوی دکتــر ســید
تقــی نوربخــش آمــده اســت:
بــا عنایــت بــه تعهــد ،ســوابق ،تجــارب
جنابعالــی و بنــا بــه پیشــنهاد هیــات
محتــرم نظــارت بــه موجــب ایــن حکــم
بــه عنــوان دبیــر هیــات نظــارت منصــوب
میشــوید.
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال
و بــا بهرهگیــری از کلیــه امکانــات
و فرصتهــا و هماهنگــی بــا ســایر
واحدهــای ذیمدخــل در جهــت تطبیــق
عملکــرد واحدهای ســازمانی بــا قوانین و
مقــررات ،دســتورالعملها ،بخشــنامهها
و مصوبــات هیــات مدیــره و ســایر
مصوباتــی کــه بــه نحــوی بــا مقــررات و
قانــون تامیناجتماعــی و آییننامههــای
آن مرتبــط اســت ،کنتــرل و نظــارت
مســتمر داشــته و همچنیــن اقدامــات
مبتنــی بــر برنامهریــزی و پایــش عملکــرد
در راســتای نیــل بــه اهــداف تبییــن شــده
بهویــژه اصــول و سیاســتهای نظــام
جامــع تامیناجتماعــی و صیانــت از
حقــوق شــرکای اجتماعــی ســازمان
اعــم از بیمــه شــدگان ،بازنشســتگان و
کارفرمایــان تــاش کنیــد.
از درگاه خداونــد متعــال توفیقــات
روزافــزون جنابعالــی را در راه خدمــت
شایســته بــه نظــام مقــدس جمهــوری
اســامیایران بــا رعایــت قانونمــداری،
اعتدالگرایــی و منشــور اخالقــی دولــت
تدبیــر و امیــد خواســتارم.

رزوهای هفته
تامین اجتماعی اعالم شد
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روزهــای هفتــه تامیــن اجتماعــی از 19
تــا  25تیرمــاه ســال جــاری نامگــذاری و
اعــام شــد .بــه گــزارش خبرنــگار تامیــن،
ایــن هفتــه کــه بــا ســرلوحه قــر ار دادن
شــعار ســال ،عنــوان توســعه کلــی ؛ ارتقای
تامیــن اجتماعــی را انتخــاب کــرده ،بــرای
هرکــدام از روزهــا نیــر عنوانــی را انتخــاب
کــرده اســت .بــر ایــن اســاس عناویــن
روزهــا بــه شــرح زیــر اســت .ســه شــنبه
 19تیرمــاه :تامیــن اجتماعی،حامــی
نیــروی کار و کاالی ایرانــی چهارشــنبه
 20تیرمــاه  :تامیــن اجتماعــی ،پیشــرو در
توســعه خدمــات الکترونیــک .پنجشــنبه
 21تیرمــاه :تامیــن اجتماعــی ،تکریــم
بانــوان و خانــواده .جمعــه 22تیرمــاه:
تامیــن اجتماعــی ،ســازمانی خدمتگــزار
و پاســخگو .شــنبه  23تیرماه:تامیــن
اجتماعی،اصــاح فراینــد هــا و روانســازی
امــور  .یکشــنبه  24تیرمــاه :تامیــن
اجتماعــی ،حامــی کســب وکا رهــای
نویــن و دوشــنبه  25تیرمــاه :تامیــن
اجتماعی،ضامــن عدالــت اجتماعــی.

