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گفـت و گـو

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

گفـت و گـو

ســال بیستم

 17تیر  97شماره 958

گفتوگوی تامین با سرپرست شرکت خانهسازی ایران

بزرگترینبیمارستانسازکشورهستیم
شركتخانهسازیايراندرآبانماه 1347باهدفساختواحدهايمسكونيارزانقيمتبرايكارگرانوكشاورزانوبا
تشكيلشد،ولیپسازمدت كوتاهيتماميسهام
سرمايهگذاريمشتركبانكرفاهكارگرانوصندوقتاميناجتماعي
ً
عمدتا به فعاليتهاي انبوهسازي میپرداخت و بعد
شركت به سازمان تامين اجتماعي انتقال یافت .این شرکت در ابتدا 
با توجه به نيازهاي فيزيكي سازمان در ارائه خدمات مختلف درماني ،اداري ،خدماتي ،مسكوني و غيره به بيمهشدگان و
كاركنان خود ،به بازوي فني و مهندسي سازمان براي انجام دادن خدمات طراحي ،نظارت ،اجرا و مديريت پروژه هاي
سازمان تبديل شد .در آستانه هفته تامین اجتماعی با دکتر محمود رضاییکوچی ،سرپرست شركت خانهسازی ايران
گفتوگو کردیم.
تامیــن :بــه نظــر میرســد در ســوابق  50ســاله شــرکت
سرمایهگذاری خانهسازی ایران ،پروژه های ساختوساز زیادی
وجود دارد .آماری از کلیات این ساختوسازها در دست دارید؟

تاکنون بیش از 5
میلیون مترمربع
مرکز درمانی،
اداری و مسکونی
احداث شده
است
این شرکت از
شناختهشدهترین
و معتبرترین
برندهای فعال در
حوزه ساختوساز
کشور است

پیام

بــه طور کلی تاکنون بیــش از  5میلیون مترمربع مرکــز درمانی ،اداری و
مسکونی توسط شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران احداث شده است
کــه به تفکیک شــامل یک میلیــون و  912هزار مترمربــع ابنیه درمانی،
یک میلیون و  961هزار مترمربع ســاختمانهای مســکونی 27 ،هزار و
 877مترمربع لوکسســازی و همچنین یک میلیون و  105هزار مترمربع
مجتمعهای اداری – درمانی است و در حال حاضر نیز در سطح کشور 450
هــزار مترمربع پروژه در حال اجرا داریم .ســازمان تامین اجتماعی اهتمام
ویژهای به پروژههای بیمارســتانی دارد و براساس تاکید مدیرعامل محترم
ســازمان ،بودجه قابل توجهی به این پروژههــا اختصاص یافته که این امر
باعث افزایش کمي و کیفی و افزایش سرعت اجرای پروژهها شده است .این
شرکت از شناختهشدهترین و معتبرترین برندهای فعال در حوزه ساختوساز
کشور بوده و بیمارستان میالد هم از شاخصترین پروژههای اجرا شده توسط
این شرکت است .ادعای ما این است که بزرگترین بیمارستانساز در کشور

هستیم و از طرفی تمامي شرکتهای خارجی طرف قرارداد در مذاکرات نیز
اذعان داشتهاند یکی از علتهای انتخاب شرکت سرمایهگذاری خانهسازی
ایران همین بوده که طبق بررسیهای آنها ،شرکت سرمایهگذاری خانهسازی
ایران بزرگترین بیمارستانساز در خاورمیانه است .به طور مثال میتوان از
مجموعه بيمارســتانهاي ميالد تهران ،بيرجند ،كرمان و ايالم به عنوان
بيمارستانهايي قابل رقابت با بيمارستانهاي جدید و داراي تكنولوژي روز
بينالمللي نام برد.
تامین :باتوجه به این که این شــرکت عضــو انجمن صنفی
انبوهسازان استان تهران و سازمان نظام مهندسی است ،برای
ارتقای جایگاه صنفی این شــرکت در عرصه ساختوساز دیگر
چه اقداماتی انجام دادهاید؟

شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران در یک رقابت فشرده برای اولین بار
در تاریخ فعالیت این شرکت موفق به کسب کرسی در هیات مدیره انجمن
صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران شد .درواقع
پس از انجام هماهنگیهای الزم و تخصصی با جامعه معتبر انبوهسازان در
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نشست مجمع عمومی این انجمن و کسب کرسی مذکور ،برگ زرین دیگری
به کارنامه فعالیتهای شرکت ســرمایهگذاری خانهسازی ایران در دوران
مدیریت فعلی افزوده شد .البته عضویت در سازمان نظام مهندسی استان
تهران و اخذ رتبه تخصصی انبوهسازی از دیگر اقدامات انجام شده در این
راســتا طی سه سال اخیر است .شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران به
عنوان یکی از اعضای جامعه انبوهســازان ایران بیش از  440پروژه اداری،
تجاری و مســکونی را احداث و اجرا کرده است .این شرکت در حال حاضر
 450هزار مترمربع پروژه را در سطح کشور در دست ساخت دارد 1600،واحد
مسکونی در شهرهای تبریز ،زنجان و چالوس در حال انجام یا اتمام رسیده
است .با این مقیاس اين شركت به نوعی بزرگترین انبوهساز کشور محسوب
ميشود که همزمان این تعداد واحد را به اتمام رسانده است .درواقع میتوان
گفتشرکتخانهسازیایرانبهعنوانیکهلدینگساختمانیفعالیتهای
مربوط به زنجیره ساخت از پدیدآوری طرح ها ،نظارت و طراحی ،ساخت و
تجهیز و نگهداری را در درون مجموعه خود داراست و متناسب با هر فعالیت
شرکتهای تخصصی مرتبط در هلدینگ فعال هستند.
تامین :شــرکت خانهســازی اخیرا دو تفاهمنامــه در زمینه
ساخت بیمارستان با شرکتهای خارجی امضاء کرده است .از
جزئیات این تفاهمنامهها به تفکیک برایمان بگویید.

استنباط همه ما این است که شرایط اقتصادی دولت چندان مساعد نیست
و بســیاری از پروژههای عمرانی در کشــور نیازمنــد تزریق حجم باالیی از
نقدینگی هستند و در حالي كه وضعیت پروژههای سازمان تامیناجتماعی تا
حدودی بسیار بهتر از وضعیت سایر پروژههای اجرایی کشور است ،سازمان
تامیناجتماعی با توجه به ماهیت فعالیت و داشــتن ظرفیتها و امکانات
باال ،توانایی تامین منابع مالی پروژههای مصوب خود را دارد ،اما رویکرد ما
این است که بتوانیم با استفاده از منابع مالی خارجی پروژههای بیمارستانی
خود را اجرا کنیم و منابع مالی سازمان در بخشهای دیگري سرمایهگذاری
ً
شود .چرا که معتقدیم اساسا استفاده از منابع مالی خارجی برای پروژههای
بیمارستانی و شرایط بازپرداخت آنها فرصت خوبی را در اختیار سازمان قرار
میدهد .ازاینرو قرارداد ســاخت بیمارستانهای  358تختخوابی شیراز را
ی آن ســاخت بیمارستان بوده
با شــرکت «وامد» اتریش که حوزه تخصص 
و مدرنترین بیمارســتان دنیا را هم در کلن آلمان ساخته است ،به صورت

آسایش و رفاه حقی همگانی است
ادامه از صفحه یک
در این میان سازمان تامیناجتماعی در مقام سازمانی در خدمت تولید و اقتصاد ملی و سازمانی با
کارکرد حمایت از فعاالن اقتصادی در برابر پریشانیهای اقتصادی ،وظیفهای خطیر بر عهده دارد
کــه امیدوارم با حمایتهای دولت خدمتگزار و نگاه واقعبینانه نمایندگان محترم مجلس شــورای
اســامی نســبت به این حوزه ،زمینهای مساعدتر و مناســبتر برای اســتمرار و توسعه روزافزون
خدمترســانی ســازمان تامیناجتماعی به تولید ملی و حمایت موثر از نیروهای کار و کارفرمایان و
کارآفرینان کشور فراهم شود.
البته الزم به یادآوری است که در سازمان تامیناجتماعی ،تالش برای بازسازی ساختاری ،رفع موانع
خدمت و نیز توســعه و تســهیل شــیوههای ارائه خدمات متنوع بیمهای و درمانی ،از مدتها پیش
آغاز شده و خرسندیم که نتایج و ثمرات این تالشها در حوزههایی همچون توسعه پوشش بیمهای
به اقشــار جدید شاغالن مشاغل نوپدید همچون اســتارتآپها و مشاغل مبتنی بر فنآوریهای
نوین ،نوســازی ،تجهیز و ارتقای خدمات هتلینگ بیمارستانها و مراکز درمانی ویژه بیمهشدگان،
توســعه پوشــش بیمهای به ایرانیان شاغل در خارج از کشــور و اتباع بیگانه شاغل در ایران ،ایجاد
پرونده الکترونیک بیمهای و پرونده الکترونیک ســامت ،حذف کلــی دفترچههای بیمه از مراکز
درمانی ملکی این ســازمان و آغاز حذف تدریجی آن در بخش درمان غیرمستقیم ،افزایش ساالنه
مستمریها بیش از نرخ تورم در سالهای اخیر و  ...نمایان شده است.
ما در ســازمان تامیناجتماعی با الهام از اصول مصرح در قانون اساســی نظام جهموری اسالمی
ایران بر این باوریم که آسایش و رفاه اجتماعی ،حقی است همگانی که بخش مهمی از آن میتواند
و باید در ســایه تالش و کوشــش نیروهای مولــد جامعه و بهاتکای ســرمایهگذاری در عرصههای
گوناگــون اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگی ،ایجاد اشــتغال ،ارتقای درآمدهای ملــی و بازتوزیع
عادالنه و عزتمدارانه آنها ،از طریق بیمههای اجتماعی و تامیناجتماعی محقق شــود و سازمان
تامیناجتماعــی به عنوان بزرگترین ســازمان بیمهگر اجتماعــی و محوریترین بخش نظام رفاه و
تامیناجتماعی کشــور ،در شــرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی ملی و جهانی ،تحقق اهداف کالن
اقتصاد مقاومتی را زمینهساز حمایت مؤثر از نیروهای مولد و تولیدگر کشور و نیز فراهمسازی شرایط
امن و آرام برای فعالیت تولیدگران و کارآفرینان ،در مسیر تحقق توسعه پایدار و انسانمحور ارزیابی
میکند و بر این باور است که با توجه به اینکه در حال حاضر از هر  2شهروند ایرانی ،یک نفر بهنوعی
از خدمات متنوع بیمهای و درمانی سازمان تامیناجتماعی برخوردار است ،تقویت هرچه بیشتر این
سازمان و رفع برخی دغدغهها در زمینه تعادل منابع و مصارف آن ،میتواند مناسبترین گزینه برای
حمایت موثر از نیروهای مولد جامعه و فراهم شــدن بســتری امن و آرام برای توسعه تولید داخلی و
بسترساز تولید کاال و خدمات با کیفیت و رقابتپذیر ایرانی باشد.

ما در ســازمان تامیناجتماعی همچنین تاکید داشــته و داریم که تنها در ســایه «برنامهمحوری»،
«امانتداری و پاکدستی»« ،قانونمداری و عدالتمحوری»« ،تخصصگرایی» ،و «آیندهنگری و بهبود
مســتمر و روزانه» که در برنامه راهبردی این ســازمان ،بهعنوان ارزشهای اساسی مورد توجه قرار
گرفته است ،یک سازمان بیمهگر اجتماعی با ماهیت عمومی و غیردولتی و متکی به منابع داخلی،
میتواند پشتیبانی مؤثر برای میلیونها تن از مشترکان امروز خود و حامی نسلهای آینده باشد.
در مسیر تحقق این آرمان بزرگ عدالتجویانه ،مدیران و کارکنان سازمان تامیناجتماعی برای غلبه بر
برخی دشواریهای ناشی از عدم توازن میان منابع و مصارف ،ضمن توکل به عنایات الهی و پشتگرم
به حمایت و مشارکت همیشگی شرکای اجتماعی ،خود را نیازمند مساعدت و یاری همه مسئوالن
دلسوز در دولت محترم و مجلس خدمتگزار و سایر نهادهای قانونگذار و تصمیمساز میدانند و امید
داریم هفته تامیناجتماعی ســال جاری ،نقطه عطفی در توجه هر چه جدیتر به اهمیت ماموریت
خطیر این سازمان و ضرورت تقویت روزافزون حوزه بیمههای اجتماعی در کشور باشد.

