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معاوناقتصادیوبرنامهریزیسازمانتامیناجتماعیاخبار 

نیازمند ارائه راهکارهای نوین در کاهش هزینه ها هستیم
 لیال شاهی 

بخش اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین  اجتماعی 
از بخش های مهم و کلیدی در راستای پیشبرد اهداف 
این سازمان است. آنطور که ولی اهلل افخمی راد، معاون 
تامین اجتماعی  سازمان  برنامه ریزی  و  اقتصادی 
اقتصاد  ارکان  از  یکی  مصرف  »مدیریت  می گوید: 
مقاومتی است.« او معتقد است که اگر تنها 10 درصد 
در هزینه  های سازمان در هر بخشی صرفه جویی صورت 
گیرد، کمک قابل توجهی به منابع این سازمان حتی 
بیش از فعالیت بخش های اقتصادی خواهد شد.« وی 
ضمن تشریح اقدامات مهم این سازمان در سال 96، 
می گوید: »سازمان تامین  اجتماعی در سال گذشته در 
هر ماه بالغ بر 5 هزارو 200 میلیارد تومان هزینه داشته 
است که در بخش های درمان و پرداخت مستمری 
بگیران و بیمه بیکاری تقسیم بندی می شود. ما باید 
خدماتی  کیفیت  حفظ  با  می توان  چگونه  که  ببینیم 
که ارائه می دهیم قادر خواهیم بود این صرفه جویی 
ادامه می دهد:  افخمی  به مرحله عمل درآوریم.«  را 
»سازمان نیازمند ارائه راهکارهای نوین در امر کاهش 
هزینه ها است تا زمینه ای ایجاد شود که صرفه جویی 
با برنامه ریزی در  مناسبی ایجاد شود و در کنار آن 
بخش اقتصادی، افزایش راندمان و بازده داشته باشد 
تا نقش آفرینی خود را در حفاظت از دارایی هایی که 
دارد به نحو مطلوب انجام دهد.« وی می گوید: »آمار 
دریافت  که  نشان می دهد  منابع و مصارف سازمان 
حق بیمه بیش از 95 درصد منابع سازمان را تشکیل 
می دهد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که 
باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم در جهت حفظ 
و توسعه این منابع اقدام کنیم و یا چه چیزهایی را 
می توانیم جایگزین آن کنیم. طبیعی است که در گام 
نخست وظیفه ما به منظور حفظ منابع، حفاظت از 
اشتغال موجود در جامعه است چرا که اشتغال باعث 
می شود که منابع بیمه ای در اختیار سازمان قرار گیرد.
هر یک شغلی که از دست می رود نه تنها از باب منبع 
سازمان را دچار مشکل می کند بلکه با هزینه بیشتری 

نیز مواجه می شود.«
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی 
کارگاه،موسسه،شرکت،  یک  »اداره  می دهد:  ادامه 
کارخانه کوچک و بزرگ کار سختی است. مخصوصا 
اینکه منابع مالی ایجاد چنین فعالیتی توسط سرمایه گذار 
و با کمک سایر منابع تأمین شده باشد. بین اداره یک 
مجموعه ای که به لحاظ بودجه و تأمین مالی از جای 
دیگری پشتیبانی می شود، با یک شرکت و واحدی که 
توسط سرمایه گذار باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت 
وجود دارد.لذا ما باید به این مساله توجه کنیم و یار 

و مددکار مدیرانی باشیم که یک فعالیت اقتصادی را 
ایجاد کردند و در حال کار هستند.«

که  سال  در  داریم  وظیفه  »ما  می کند:  تاکید  وی 
شعارش تولید و اشتغال است در کنار مدیران باشیم 
و به آنها کمک کنیم تا اشتغالی پایدار برای جامعه 
شده  تمام  هزینه  که  می دانیم  ما  بیاورند.  وجود  به 
تولید کاال و خدمت در مقایسه با سایر کشورها بنا 
به دالیل مختلف باالتر بوده و رقابت پذیری در این 
لذا  است  دشواری  و  سخت  پذیری  رقابت   ، فضا 
باید کمک کنیم که صاحبان مشاغل بتوانند این فضا 
را تبدیل به فضای رقابتی کنند و مطمئن باشیم که 
در فضای رقابتی است که فعالیت تولیدی مستمر و 

پایدار خواهد ماند.«
افخمی به نقش آفرینی سازمان تامین اجتماعی در 
بهبود فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و گفت: 
»با همت و مسئولیت پذیری همکارانمان بخشنامه ای 
خطاب به موسسه حسابرسی صادر شد که این بخشنامه 
و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  درصد   95 از  بیش 
خدماتی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی را مرتفع 
کرده است. این اقدام باعث خواهد شد که فعالیت های 
بدون مجوز و کارگاه های فاقد پردانه به سمت پروانه 

به طوری  کنند  مجوز حرکت  دریافت  و  دار شدن 
بسیار  قدم  که  کنند  شفاف  را  فعالیت های خود  که 

ارزشمندی محسوب می شود.«
وی ادامه می دهد: »برای اینکه منابع سازمان افزایش 
یابد، باید اشتغال موجود را حفظ کنیم و بستری را 
فراهم کنیم که اشتغال و فعالیت اقتصادی جدید ایجاد 
شود و ورودی های سازمان را به روش های مختلف 
افزایش کنیم. ما باید کاری کنیم که بیمه شدن افراد 
بسیار سهل و آسان شود.همچنین باید برای بیمه کردن 
فعالیت های جدیدی که در فناوری های نو ایجاد شده 
است راهکارهایی بیاندیشیم. این موارد از مهمترین 
برنامه های ما محسوب می شود که در سال گذشته 

نیز در حد توان انجام دادیم.«
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی 
می گوید: »سازمان مطالبات زیادی از دولت دارد. در 
سال گذشته با تالشی که صورت گرفت ، برنامه ششم 
دولت را ملزم کرد که بدهی های خود را به سازمان 
پرداخت کند و در سال جاری نیز در قانون بودجه 
این امکان فراهم شده است که بخشی از بدهی ها را 
پرداخت کنند. نقد کردن اموال، داریی ها و امالک از 
جانب کارفرمایان به جای بدهی  آنها به سازمان یکی 

از اقداماتی است که باید انجام دهیم. امسال برنامه 
مدونی در موسسه امالک آماده شده که از فرودین 
ماه کار فروش امالک و مستقالت را در برنامه کاری 
قرار داده اند و گام بعدی تعیین تکلیف اراضی و اموال 
توقیف شده است . در صورتی که این اموال به صورت 
توقیف بماند نفعی برای سازمان نخواهد داشت. برنامه 
انجام  را  اقداماتی  استانها  با کمک  که  است  این  ما 
دهیم که امالک توقیف شده را تعیین تکلیف کنیم.«

واحدهای  ساماندهی  کمیته  فعالیت  به  افخمی 
زیان ده، کم بازده و خارج از استراتژی اشاره کرد و 
توضیح می دهد: »از سال گذشته فعالیت این کمیته 
را با جدیت آغاز کرده ایم. تعیین تکلیف واحدهای 
تولیدی که چه از سوی سازمان خریداری شده و یا در 
قالب رد دین واگذار شده است، بسیار ضروری است. 
براساس مطالعات و بررسی پورتفوی به این نتیجه 
می رسیم که سازمان باید از بنگاهداری خارج شود. 
در صورتی که سازمان به سهامداری بپردازد براساس 
مستندات موجود از منفعت بیشتری برخوردار خواهد 
شد. ما در سال جاری امیدواریم براساس اصالحیه 
پورتفوی حرکت کنیم و بعد از تصویب، آن را به 

مرحله عمل درآوریم.«
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 مدیرکلدفترسالمتروانی،اجتماعیواعتیاد
وزارتبهداشتعنوانکرد

سیاست  های   سالمت
 در حوزه اعتیاد

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به 
ضرورت ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد، گفت: »ظرفیت سازی نقش مهمی 
در پیشگیری از اعتیاد در جوامع مختلف ایفا می کند.« احمد حاجبی، درمورد 
سیاست های وزارت بهداشت در حوزه اعتیاد، اظهار کرد: »پیشگیری از مصرف 
مواد و درمان اختالل مصرف مواد ازجمله سیاست های کالن وزارت بهداشت 
در این حوزه است.«  وی با بیان اینکه براساس آمار رسمی اعتیاد در کشور، 
نسبت مصرف کنندگان مرد به زنان در حوزه مصرف مواد مخدر 9 به یک 
است، گفت: »جوان شدن مصرف کنندگان مواد مخدر و زنانه شدن مصرف 
آن ازجمله زنگ های خطر به صدا درآمده با شیوع مصرف مواد مخدر در 
کشور است.« مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، 
انتقال الگوی مصرف مواد مخدر به روانگردان ها را ازجمله آسیب های جدی 
و نگران کننده در کشور دانست و بیان کرد: »50 درصد مرگ های ناشی از 
مصرف مواد در جهان ناشی از بیش مصرفی است. در وزارت بهداشت بحث 
مدیریت پدیده اعتیاد در کشور مستلزم تدوین و اجرای اسناد باالدستی است.« 
حاجبی آغاز برنامه های پیشگیرانه از دوران کودکی و آموزش مهارت های 
الزم را ضروری دانست و بیان کرد: »ظرفیت سازی نقش مهمی در پیشگیری 
از اعتیاد در جوامع مختلف ایفا می کند.« وی، طراحی و استقرار برنامه های 
پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور و ارتقای نظام شناسایی و مداخالت موثر 
زودرس در اختالالت مصرف مواد از طریق ساختار فراگیر نظام سالمت 
مبتنی بر شواهد را از دیگر سیاست های اجرایی و راهبردی پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر در وزارت بهداشت دانست. حاجبی در بخش دیگری 
از سخنان خود افزود: »طی سه سال گذشته با جذب و حضور کارشناسان 
سالمت روان در مراکز درمانی و بهداشتی اقدامات مطلوبی در حوزه پیشگیری 
از اعتیاد انجام شده است. گسترش سطح پوشش مداخالت پیشگیرانه از 
اعتیاد ازجمله برنامه های در دستورکار وزارت بهداشت در این حوزه است. 
غربالگری اولیه و تکمیلی مصرف مواد و الکل، مداخله مختصر و ارجاع و 
پیگیری خدمات درمانی سطح یک از دیگر اقدامات در دستورکار وزارت 
بهداشت است.« وی در پایان با بیان اینکه درمان در وزارت بهداشت به معنای 
کاهش آسیب است، اظهار کرد: »جلوگیری از رفتارهای پرخطر و هدایت 
آنها به سمت رفتارهایی با میزان خطر کمتر، رویکرد وزارت بهداشت در 

مدیریت پدیده اعتیاد در کشور است.«

بهمنظورارائهخدمات
بهکارگرانمعدنزغالسنگ

راه اندازی واحد  ویژه 
در شعبه تأمین اجتماعی آزادشهر 

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی: مدیرکل تأمین اجتماعی 
استان گلستان گفت: »برای ارائه خدمات بیمه ای از قبیل برقراری مستمری 
بازماندگان کارگران فوت شده، برقراری مقرری بیمه بیکاری، غرامت 
دستمزد ایام بیماری برای مصدومین حادثه و سایر خدمات مورد نیاز 
کارگران، در شعبه تأمین اجتماعی آزادشهر واحد ویژه ای از روز شنبه 
شروع به کار می کند.« علی اصغر نیک نیا با تأکید بر ارائه خدمات به 
حادثه دیدگان معدن زغال سنگ آزاد شهر در اسرع وقت و به بهترین 
وجه ممکن، گفت: »شرکت بهره بردار این معدن و پیمانکار مربوطه 
مطابق با آخرین لیست ارسالی به شعبه تأمین اجتماعی آزاد شهر دارای 
2٧9نفر کارگر بیمه شده بوده اند و 130 نفر از کارگران این معدن نیز از 
سازمان تأمین اجتماعی بیمه بیکاری دریافت می کنند. همچنین 120نفر 
از کارگران نیز بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور هستند.« وی با 
بیان اینکه شرکت بهره بردار مبلغ 4 میلیارد تومان بدهی به سازمان 
تأمین اجتماعی دارد، گفت: »با وجود بدهی کارفرما، خدمت رسانی 
سازمان تأمین اجتماعی به کارگران این واحد هرگز متوقف نشده بود 
و اکنون نیز سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیت های 
قانونی در خدمت کارگران و بویژه خانواده بازماندگان و مصدومین 
حادثه است.« نیک نیا ضمن ابراز همدردی با خانواده درگذشتگان و 
طلب شفای عاجل برای مصدومین این حادثه از کارگران این معدن 
که به دلیل توقف فعالیت بیکار شده اند و همچنین خانواده کارگران 
متوفی، دعوت کرد که از روز شنبه برای انجام مراحل اداری و استفاده 

از خدمات تأمین اجتماعی به شعبه آزادشهر مراجعه کنند.

رئیسسازمانپزشکیقانونیکشور:
طرح تحول سالمت باید ادامه پیدا کند

وبدا: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه طرح تحول سالمت توانست، سیستم سالمت 
کشور را بهبود دهد، اجرای آن را به نفع مردم دانست .احمد شجاعی گفت: »طرح تحول نظام سالمت در 
مجموع آثار و فواید بسیار ارزشمندی داشته است و اجرای این طرح به نفع مردم تمام شد. چراکه پرداختی 
از جیب مردم برای هزینه های درمانی در بخش بهداشت و درمان کاهش چشمگیری داشته است.« رئیس 
سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به دغدغه هایی که مردم قبل از شروع طرح تحول سالمت داشتند،گفت: 
»مردم در زمان بیماری با مشکالت زیادی مواجه می شوند و اگر قرار باشد، هزینه درمانشان هم غیرقابل 
کنترل باشد، از حد تحمل آنها خارج است.« شجاعی ادامه داد: »هزینه های درمانی، کمبود تجهیزات و دارو، 
پرداخت هزینه ها و کمبود تخت های بیمارستانی و تهیه ملزومات بیمار در بیمارستان توانست رضایتمندی 

بیماران را جلب کند.« وی با بیان اینکه چنانچه طرح تحول سالمت بخواهد 
با قدرت ادامه پیدا کند نیازمند حمایت دولت است، افزود: »طرح تحول 
سالمت باید بتواند در هر مقطعی به لحاظ اعتبارات و بار مالی مورد حمایت 
قرار گیرد و بیمه ها باید از طرح پشتیبانی کنند به نحوی که پرداخت ها به 
مراکز درمانی به موقع انجام شود تا طرح دچار مشکل نشود.« رئیس سازمان 
پزشکی قانونی کشور در پایان گفت: »همکاران پزشک هم باید همکاری الزم 

را با طرح داشته باشند تا این طرح با قدرت ادامه پیدا کند.« 

مدیرکلدفتربیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتخبرداد:
مرگ ساالنه ۴ میلیون نفر در جهان براثر بیماری های مزمن تنفسی

مدیرکل دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از مرگ ساالنه 4 میلیون انسان در جهان براثر بیماری های 
مزمن تنفسی ازجمله آسم خبر داد. احمدکوشا گفت: »یک و نیم میلیارد نفر در جهان مبتال به این بیماری هستند.«

وی با بیان اینکه آسم شایع ترین بیماری کودکان و نوجوانان است و علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه 
است، افزود: »شیوع آسم در ایران در کودکان و نوجوانان 10 درصد و در بالغین 9 درصد است.« مدیرکل دفتر 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت بیان کرد: »برنامه های پیشگیری وزارت بهداشت از بیماری های تنفسی 
در حال اجراست و در سطح کالن با همکاری های بین بخشی می توان جهت گیری برنامه ها را به سمتی برد که 

با کاهش مواردی همچون آلودگی هوا، کاهش بیماری های تنفسی را فراهم کنیم.«
کوشا گفت: »4 درصد بار بیماری ها در دنیا مربوط به مشکالت تنفسی است. این بیماری ها ٧درصد مرگ ها 

را در جهان تشکیل می دهد.« وی افزود: »4 اقدام اساسی برای مهار 
آسم و بیمارهای تنفسی افزایش دانش همگانی، افزایش همکاری های 
بین بخشی، ایجاد نظام ثبت و مراقبت و استانداردسازی خدمات تشخیصی 
و درمانی و مراقبتی است.« مدیرکل دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت بر کاهش مصرف دخانیات و قلیان تاکید کرد و گفت: »افزایش 
مالیات بر دخانیات و نظارت بر مراکز توزیع و مصرف قلیان می تواند 

در این روند تاثیر بسزایی بگذارد.«

وزارت بهداشتپزشکی قانونی


