9
 EPCFو در قالب( turnkeyكليد تحويل) و با شرط
فراهم كردن تامين مالي  85درصدي پروژه توســط
طرف قرارداد به امضا رساندهایم .همچنين «شركت
پيشــروان تامين ابنيه» خانهســازی از شركتهاي
تابعه ايــن هلدينگ قراردادي بــرای خريد و تامين
برخي تجهيزات كارخانه ســازههاي پیشساخته با
شركت  G.Hخاورميانه منعقد کرده است .عالوه بر
این ،شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران در حال
مذاکره با شرکت  HTCکرهجنوبی در زمینه ساخت
بیمارستان فوقتخصصی سرطان یزد است.
تامیــن :ســهمبندی تامیــن ســرمایه
طرفیــن چگونه خواهــد بود؟ بعــد از پایان
مراحل ســاخت بیمارســتانها به شــرکت
ســرمایهگذاری خانهســازی تحویــل داده
میشوند؟

شــرکت وامد اتریــش براســاس قــرارداد منعقده
متعهد بــه تامین  85درصــد هزینه اجــرای پروژه
اســت و  15درصد مابقی از طریق ســازمان تامین
اجتماعــی تامین میشــود و ایــن درصدها مطابق
با عرف جهانی اســت .نحــوه بازپرداخت هم به این
نحو اســت که یک ســال پس از بهرهبرداری ،دوره
تنفس داریم و متعهد شــدهایم بعــد از آن در مدت
 10ســاله بازپرداخــت را انجام دهیم .نحــوه اجرا
اینگونه نیست که شرکتهای خارجی خود پروژه را
اجرا کنند ،بلکه در مذاکرات پیشبینی کردهایم که
طرفهای خارجی نسبت به شناسایی شرکتهای
معتبر ایرانی در حوزه ساختوساز بیمارستان اقدام
کنند و مجری از شرکتهای ایرانی و مصالح به کار
ً
رفته هم عمدتا کاالی ایرانی باشــد .بنابراین مواد و
مصالح ساختوســاز از داخل تامین میشود ،اما به
دلیل رعایت استانداردهای اروپایی ،نیازمند انتقال

گفـت و گـو
ســال بیستم

مطالبــات طرفهای قــرارداد را پرداخت کنیم؛ به
طوری که در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۰۰۰
میلیاردتومانازمطالباتدانشگاههایعلومپزشکی
را پرداخت کردیم.
وی با بیان این که از مرداد ســال  ۹۷تمام مطالبات
دانشــگاههای علوم پزشکی با همکاری بانک رفاه
کارگران پرداخت خواهد شــد ،افــزود ۶۰ :درصد
هزینههای اعالم شده بیمارستانهای دانشگاهی
را از طریق بانک رفاه پرداخت میکنیم و  ۴۰درصد
باقی مانده نیز پس از بررسی اسناد پرداخت میشود.
مدیر عامل ســازمان تصریح کرد :بدهی ســازمان
تامیناجتماعی به داروخانهها نیز تا دی ماه ســال
 ۹۶پرداخت شــده است و مابقی مطالبات سال ۹۶
داروخانهها نیز تا مرداد ماه پرداخت میشود.
دکتر نوربخش با اشــاره به حذف دفترچههای بیمه
تامیناجتماعی در مراکز درمان گفت :در تمام مراکز
ملکی تامیناجتماعی بیماران با استفاده از کد ملی
پذیرش میشوند و نسخه کاغذی حذف شده است.
وی افزود :از یک ســال گذشته  ۷۰میلیون نسخه
الکترونیکی در مراکز درمانی ملکی تامیناجتماعی
تولید شده است و از سال جاری در حال توسعه این
سامانه در مراکز درمانی طرف قرارداد هستیم و این
کار در  ۸استان انجام گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به توسعه بخشهای اورژانس
بیمارستانهای تامیناجتماعی از توزیع آمبوالنس
در تمامی بیمارستانهای سازمان در سراسر کشور
خبــرداد و افــزود :ســازمان تامیناجتماعی در ۳
ســال اخیر حدود  ۲۵۰دســتگاه آمبوالنس مجهز
به تجهیزات پزشــکی را در سراســر کشــور توزیع
کرده است.
مدیرعامل تامیناجتماعی با اشــاره به احداث چند
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تکنولوژی از خارج هستیم که البته این موضوع هم
نمیتواند بیش از  6درصد از حجم اجرای پروژه باشد.
هدف ما این است که مصرف کاالی ایرانی ،گردش
اقتصادی و ایجاد اشتغال توسط پیمانکاران داخلی
در کشور ایجاد شود.
تامیــن :اختصــاص  6درصــد از ارزش
پروژه به انتقال تکنولوژی کم نیست؟ امکان
استفاده بیشتر از فنآوریهای روز اروپایی
وجود ندارد؟

ایــن  6درصد عــرف جهانی در انعقاد قــرارداد بوده
و مبنای ما هم توجه به همین عرف جهانی اســت
وگرنه اگر قرار باشد مطابق عرف عمل نکنیم ،بالطبع
شرکتهای خارجی تمایل دارند همه چیز را از خارج
وارد کشور ما کنند .ما نهتنها در مواد و مصالح ساخت
بناهای پروژه چنین درصدی را تعیین کردهایم ،بلکه
در خصوص تجهیز مراکز درمانی نیز همین شــرط
اعمالشدهاست؛یعنیشرکتهایخارجیمختاربه
انتخاب هر نوع تجهیزاتی برای تجهیز بیمارستانها
در كشور ما نيستند و بسیاری از تجهیزات پزشکی در
داخل تولید شــده است و قدرت رقابت با نمونههای
ً
خارجــی را هــم دارنــد و اتفاقا به کشــورهای حوزه
خلیجفارس هم صادر میشــوند .در تفاهمنامه و در
قرارداد قید شده که برای تجهیز مراکز بیمارستانی
باید از تجهیزاتی اســتفاده شــود کــه از تکنولوژی
برتر برخوردارنــد و نوع ،برند و قیمت آنها به تجویز و
درخواست ســازمان تامیناجتماعی قابلرقابت در
بازارهای جهانی باشد.
ً
تامیــن :در قراردادهــای  EPCFمعموال
طرف سرمایهگذار در بهرهبرداری از پروژه
مشــارکت میکند .آیــا طرف خارجــی ما در

برای خرید کاالی ایرانی به بازنشستگان تسهیالت بدون بهره میدهیم
ادامه از صفحه 3

.ir

بیمارستان در سراسر کشور گفت ۷ :بیمارستان در
مناطق مختلف کشور در دســت احداث است و ۵
بیمارستان در سالهای اخیر راهاندازی شده است؛
یعنــی در مجموع حدود  ۱۲بیمارســتان راهاندازی
شــده یا در دست ســاخت اســت .با راه اندازی این
بیمارستانها۲هزار تخت به تختهای بیمارستانی
اضافه خواهد شد.
دکتر نوربخش با اشــاره به احداث ساختمانهای
جدید برای بیمارستانهای تامیناجتماعی شهید
دکتر فیاضبخش و هدایت گفــت :ما در تهران ۷
ً
میلیون بیمه شده داریم که تقریبا یک ششم جمعیت
بیمه شده کشــور را تشکیل میدهند .برای توسعه
خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان و بازنشستگان
در تهران ساختمانهای جدید دو بیمارستان شهید
فیاضبخــش و هدایت در مراحل نهایی قرار دارد و
جایگزین ساختمانهای فعلی که بیش از  ۷۰سال
از احداث آنها میگذرد ،خواهند شد.
وی با اشاره به افزایش سالمندان در کشور نیز اظهار
داشت :سالمندان برای ســازمان تامیناجتماعی
اهمیت دارند .ضریب پشــتیبانی در کشــور به طور
طبیعی رو به کاهش اســت که این ضریب در طول
 ۱۰ســال گذشــته از  ۸درصد به حدود  5/2درصد
رسیده است.
دکتر نوربخــش در خصــوص اقدامات ســازمان
تامیناجتماعی برای ســالمندان اظهار داشــت:
ارجاع بیماران مزمن به بیمارستان ،تشکیل پرونده
الکترونیکی و ایجاد مراکز درمانی ویژه ســالمندان
از اقدامات سازمان تامیناجتماعی برای سالمندان
است.
مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعــی با بیان اینکه
بدهی دولت از حدود ۴هزار میلیارد تومان در سال۸۴
به حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان در ســال  ۹۲رسید،
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بهرهبرداری هم منتفع میشــود یــا ما تنها
موظف به بازگردانی سرمایه آنها هستیم؟

معرفی کتاب

ً
شرکتهای سرمایهگذاری معموال به شرط توجیه
اقتصادی پروژهها وارد مشارکت میشوند و نحوه
بازپرداخــت هزینهها نیز از طریق منابع حاصل از
بهرهبرداری پروژه تعریف میشود .هدف سازمان
تامیناجتماعی در ساخت بیمارستان برای اقشار
آســیبپذیر ســود اقتصادی نیســت و این دید را
نداریــم که با بهرهبــرداری از پــروژه ،هزینههای
ســرمایهگذاری را به چرخه سازمان برگردانیم .در
مورد بازپرداخت سرمایهگذاریهای طرف خارجی
هم بانک رفاه ضمانت الزم را برعهده گرفته و پس
از عملیاتی شــدن قرارداد ،سهمیه ارزی از طریق
بانــک رفاه و بانــک مرکزی به پــروژه تخصیص
داده میشود و در موعد سررسید بازپرداخت هم،
سازمان تامین اجتماعی با استفاده از سهمیه ارزی
دولتی خود نســبت به بازگرداندن ســرمایه طرف
خارجی اقدام میکند.

نام کتاب :جامعه شناسی ریسک :ریسک
سیاست اجتماعی و رفاه
نویسنده :هیزل کمشال ،ترجمه :مهرداد
نوابخش ،علی روشنایی و امرالله امانی
انتشارات بهمن برنا ،سال 1395
تعداد صفحات 234 :صفحه
تهیه و تنظیم :مهناز علیجانی

تامیــن :دوره بازپرداخت و زمان اجرای
پروژهها چندساله است؟

در قرارداد پیشبینی شده که طول دوره بازپرداخت
 10ســاله باشــد .نمیتوان به طور دقیق اعالم کرد
این قراردادها چه زمانی نهایی میشــوند .این اقدام
تاکنون در کشــور تجربه نشده است و از طرفی هم
الزامات دوران پسابرجام هنوز به طور کامل عملیاتی
و حلوفصل نشده است .اگرچه مشكالت موجود در
ً
قراردادها پس از خروج آمريكا از برجام عمدتا مربوط
به نقل و انتقاالت بانكي در صورت همكاري نکردن
بانــك ها خواهد بود .در هر حــال موضوع به هيات
امنای سازمان منعكس شده و ما منتظر اظهارنظر
قطعي آنها هستيم.
افزود :بدهی قطعی دولت به تامیناجتماعی تا پایان
سال  ۹۴حدود  ۸۹هزار میلیارد تومان است.
دکتر نوربخش در ادامه به طرح بخشــودگی جرایم
کارفرمایان خوشحســاب اشاره کرد و اظهار کرد:
کارفرمایان خوشحســاب از  ۱۰اردیبهشــت تا ۱۰
تیرماه از قانون بخشــودگی جرایم بیمهای استفاده
کردنــد و در ایــن مدت بیش از  ۵۰هــزار کارفرما با
پرداخت یا تقسیط اصل بدهی مشمول بخشودگی
جرایم شدند.
دکترنوربخش ادامه داد :مجموع بدهی کارفرمایان
به ســازمان تامیناجتماعی حــدود  ۹هزار میلیارد
تومان است که امیدواریم با اجرای این قانون شاهد
تسویه بخش قابل توجهی از این بدهیها باشیم.
وی با بیان اینکه برای افزایش اشــتغال کارگران
تســهیالتی در نظر گرفتهایم ،گفت :ســازمان
تامیناجتماعی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
برای افزایش اشتغال دو طرح در نظر گرفتهاند؛
یکــی از ایــن طرحها طــرحکارورزی اســت که
براســاس آن اگر افرادی در سامانه سازمان فنی
و حرفــهای ثبت نام کنند ،پس از  ۳ماه میتوانند
بدون پرداخت حق بیمه به عنوان کارورز وارد بازار
کار شــوند و به مدت  ۶ماه از این طرح اســتفاده
کنند.
مدیــر عامــل تامیناجتماعی طرح دیگــر را طرح
مشــوقهای اشــتغال که بخشنامه آن تهیه شده
اســت ،ذکر کــرد و افزود :براســاس این این طرح
افرادی که تحصیالت دانشــگاهی داشته باشند،
چنانچه در کاریابی ثبت نام کنند و همچنین سن زیر
 ۳۴سال داشته باشند ،به مدت۲سال از پرداخت حق
بیمه سهم کارفرمایی معاف میشوند.
دکتر نوربخش در پایان با اشاره به در پیش بودن هفته
تامیناجتماعی گفت :در این هفته ۵۰پروژه بیمهای
و درمانی سازمان تامیناجتماعی با اعتباری حدود
 ۲۵۰میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
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این کتاب به جســتجوی ارتباط بین ریســک
و مســئولیت در سیاســت اجتماعــی معاصر
میپــردازد و بهطــور ویــژه نقــش ریســک و
مســئولیت را در ســاخت و تحلیل تدارک رفاه
با ترسیم نمونههای کلیدی سالمتی خدمات
اجتماعــی – فــردی و ســامت ذهنــی مورد
بررسی قرار میدهد .این کتاب افزایش ارتباط
بین ریســک و مســئولیت را برای ســازمان و
تحویل ســازماندهی و تامین رفاه کشــف و
بررســی میکند .اما بحث اصلی آن ریســک
اســت ،بهویژه مجزا کردن و مسئولیتپذیری
در مقابــل خطــر ،که نیــاز را به عنــوان اصل
مرکزی صورتبنــدی سیاســت اجتماعی و
تامین رفاه جایگزین آن میکند .این مســئله
به طور وســیع به وسیله«راه ســوم» به عنوان
واکنشهای سیاســت اجتماعــی در جامعه
ریسک تشریح میشود .کتاب در شش فصل
خالصه میشود.
فصــل اول :مفاهیم بحثبرانگیز ریســک و
سیاست اجتماعی را معرفی کرده و برای فراهم
کردن یک تعریف موثر از هر یک از اهداف این
کتاب تالش میکند و اینکه ریسک در زمینه
تاریخــی به وقوع میپیونــدد و بر دیدگاههای
نظری متفــاوت داللت دارد .همچنین در این
فصل شــکلگیری جامعه ریسکی و الزامات
سیاست اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است.
فصل دوم :روند سیاســت اجتماعی وسیع ،از
سال  1970و نقشــه حرکت از نیاز به ریسک
به عنــوان یک اصل ســازمان یافتــه تدارک
رفاه ،را بررســی میکند .پیوند بین ریســک و
مسئولیتهای فردی ترسیم میشود و نقش
ریسک و احتیاطگرایی به عنوان سازوکارهای
کلیدی تنظیم و تحکیــم اجتماعی در جوامع
لیبرال پیشرفته مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل ســوم :ابتدا کلید تهیــه و آزمون نقش
ریسک و مسئولیتپذیری در الگوهای در حال
تغییر مراقبت از سالمتی و سیاست سالمتی را
نشــان میدهد.کلید سیاست سالمت – سهم
دادن و پیشگیری کردن -هم کشف و بررسی
میشود.
فصل چهارم :به طور فزاینده شرایط باقیمانده
و انتخابی خدمات اجتماعی – فردی را با ارجاع
به حمایت کــودکان و مراقبتهای روزافزون
مورد بررسی قرار میدهد.
فصل پنجم :به ریســک و باقیمانده مراقبت
در اجتماع به واسطه بررسی سیاست سالمت
ذهنی که با جدایــی اجتماعی ،پنهانکاری و
اهمالکاری تهدید میشوند ،پرداخته است.
فصــل پایانی نیز به وســیله بازگشــت به متن
مفهومی وســیع – نقش ریســک در سیاست
اجتماعی و رفــاه اجتماعــی – را نتیجهگیری
میکند.
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