
 یاسر مختاری
ساالری،  مصطفی  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
خبری روز یکشنبه 22 تیرماه به مناسبت هفته 
تأمین اجتماعی با اشاره به تسویه بدهی های این 
سازمان به مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی 
اظهار کرد: »سال گذشته در همین زمان بنابر اعالم 
وزارت بهداشت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
به بخش های درمانی و دانشگاهی دولتی بدهکار 
بودیم و پرداخت ما ۱۸ ماه عقب بود. به بخش 
خصوصی هم 6 هزار میلیارد میلیارد تومان بدهکار 
بودیم. مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و بخش 
دولتی کامال تسویه شده و اکنون یک ریال بدهی 
معوق رسیدگی نشده نداریم. همچنین قرار است 
معوقات فروردین ماه بخش خصوصی نیز در این 

هفته تسویه شود.«
ساالری در  ادامه با بیان اینکه تحول دیجیتال به 
عنوان هدف گذاری امسال سازمان تأمین اجتماعی 
در نظر گرفته شده است، گفت: »در این راستا 
برنامه گسترده ای را آغاز و هدف گذاری کرده ایم 
و امیدواریم تا بهمن ۹۹ مراجعات ما به ۷۵ درصد 
کاهش یابد. در حال حاضر به دلیل عدم مراجعه 
حضوری مردم برای تمدید اعتبار دفترچه های بیمه 
درمان تا ۴۰ درصد این هدف محقق شده است. 
پیش از این شیوه هایی برای استعالم غیرحضوری 

اعتبار دفترچه ها بکارگرفته و اعالم شده است.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: »گام دوم 
این تحول دیجیتال نسخه نویسی الکترونیک و حذف 
کامل دفترچه ها است که در حال کار بر روی آن 
هستیم. این اقدام با قاعده مند شدن تجویزها، هم 
صرفه جویی و هم پرداخت های بروز اسناد پزشکی 

را به همراه دارد.«
وی درباره هزینه کرد درمان بیماران کرونایی از 
محل منابع درنظر گرفته شده از صندوق توسعه 
ملی نیز تصریح کرد: »هنوز بحث درباره هزینه کرد 
مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشته شده است 
وجود دارد و در حال کار بر روی آن هستند، اما 
نظر ما این است که با همه یکسان و مشابه برخورد 
شود. درباره اینکه چه طور موضوع بین وزارت 
بهداشت و تأمین اجتماعی راهبری شود در حال 

مذاکره با این وزارت خانه هستیم.«

دلیل توقف ساخت پروژه های درمانی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره 
این سازمان و روند ساخت  پروژه های درمانی 
بیمارستان هایی چون میالد 2 و ۳ اظهار کرد: »هشت 
پروژه بزرگ چندسال قبل تعریف شد و قرار بود 
یک شرکت اروپایی تأمین کننده مالی ساخت این 
پروژه ها باشد اما به دلیل مشکالتی امکان مشارکت 
آنها منتفی و فعال متوقف شده است. به دنبال آن 
هستیم که از ظرفیت بورسی امالک و مستغالت 

و صندوق های خصوصی استفاده و احداث مراکز 
را ادامه دهیم که در مرحله گفت وگوی اولیه است 

و نتیجه نهایی آن حاصل نشده است.«
ساالری همچنن در باره خرید خدمات درمان گفت: 
»در زمان حاضر در سراسر دنیا صندوق های بیمه و 
بازنشستگی خدمات بیمه ای را خریداری می کنند؛ 
این اصل در سازمان تأمین اجتماعی  نیز وجود 
دارد اما در کنار آن بهره گیری از مراکز درمان با 

مالکیت مستقیم نیز وجود دارد.«
سالری در ادامه به موضوع بدهی های دولت به 
تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: »حق بیمه اصنافی 
که امسال دولت باید طبق قانون بپردازد به حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد. اگر دولت هرسال 
تعهدش را بپردازد مشکلی در تأمین منابع پیدا 
نمی کنیم. البته طلب های قبلی هم داریم که اختالف 
کارشناسی درباره ارزش گذاری و محاسبه آن وجود 
دارد که به تعبیر سازمان حسابرسی تا آخر سال 
۹6 این بدهی قطعی شده حدود ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان است که میزان بدهی را از 2۰۰ تا 2۹۰ هزار 

میلیارد تومان عنوان می کنند.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه و در 
رابطه با بیمه بیکاری ناشی از کرونا و وضعیت 
صندوق بیمه بیکاری نیز بیان کرد: »تقریبا غیر از 
افراد اضافه شده در دوران کرونا ماهی 22۰ هزار 
نفر بیمه بیکاری می گرفتند. با شیوع کرونا وزارت 
کار اعالم کرد که افراد بیکار شده در سامانه ای 
ثبت نام کنند که در فروردین 6۸۰ هزار نفر اسم 

نویسی کردند که این یک مسئله ملی فراتر از 
تأمین اجتماعی و ناشی از بحران کرونا بود .نهایتا 
اینطور تصمیم گیری شد که تا آخر اردیبهشت 
ضوابط خاص برای پرداخت به افراد بیکار شده 
ناشی از کرونا پیش بینی شود. ما کماکان خودمان 
بیمه بیکاری آن 22۰ هزار نفر را می پردازیم و 
برای بیمه شدگان ناشی از کروناها ضوابط خاص 

بابت آن ۸۰ روز دیده شود.«
ساالری ادامه داد: »پرداخت و شرایط پرداخت به 
این گروه تابع ضوابط خاص است و بخش عمده 
بیمه بیکاری آن ۸۰ روز را پرداخت کرده ایم. وجه 
هم به حساب حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این افراد 
واریز شده و هنوز ۱۰ درصد برای اعالم شماره 

حساب و... مشکل دارند.«
وی تأکید کرد: »باید به سمت شرکت داری حرکت 
کنیم، هرکسی مدیرعامل تأمین اجتماعی می شود 
دغدغه کارخانه داری و بنگاه داری نداشته باشد. 
این بنگاه داری ما را از وظایف اصلی بازمی دارد.«
وی افزود: » این حرکت الزام قانون برنامه ششم 
توسعه و تأکید رئیس جمهور و وزیر رفاه است 
و هم عقل حکم می کند که این کار را انجام دهیم. 
قصد ما فروش سهام و صرف آن برای امور جاری 
نیست، بلکه جایی که سهام باال داریم باید بفروشیم 
و در جای دیگری سهام خوب بخریم که البته به 
معنی بنگاه داری نباشد. سهام متفرقه را می فروشیم 
و سهامی می خریم که بازده سودش باالتر است.«
وی درباره هزینه کرد منابع حاصل از عرضه سهام 

شستا در بورس نیز گفت: »منابع حاصله از فرودش 
این سهام را صرف افزایش سرمایه بانک رفاه کردیم.« 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مطالبه شرکای 
اجتماعی و حرکت به سمت سه جانبه گرایی و 
اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
»یک موضوع مهم آن است که نسبت به ۴۵ میلیون 
نفر بیمه شده و مستمری بگیر چه خدماتی را باید 

انجام دهیم و چه خدماتی را کیفیت ببخشیم؟«

درآمد و هزینه های تأمین اجتماعی
ساالری افزود: »مجموع درآمد و هزینه ما در سال 
گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد بوده که برای سال ۹۹ 
روی ۱۷۹ هزار میلیارد بسته شده است. هزینه کرد 
ماهانه سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته۹ هزار 
6۰۰ میلیارد تومان بوده که امسال به ۱۴ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. امسال با احتساب 
متناسب سازی، ماهانه ۱۰ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان 
باید حقوق بپردازیم که درسال ۹۸ حدود 6 هزار 

و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.«
وی با بیان اینکه به بیمه شدگان اطمینان می دهیم 
که برای تأمین منابع، مشکلی در سال جاری وجود 
ندارد، گفت: »از اول مرداد عمال همسان سازی را 
اعمال و پرداخت می کنیم. محل تأمین منابع آن، 
از سوی دولت و در راستای تأدیه بدهی دولت 
تأمین  به  میلیارد سهام خوب  بود که ۳2 هزار 

اجتماعی داده شد.«
ادامه در صفحه 19 
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پرداخت بدهی های تامین اجتماعی به مراکز درمانی 
بخش خصوصی درهفته جاری

دالیل توقف ساخت مراکز درمانی تامین اجتماعی


