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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حذف بیمه درمان
9هزار ایثارگر

مشکالت در مسیر انتقال بیمه ایثارگران به دستگاه های اجرایی
اسدی
طی سال های گذشته پوشش بیمه ای جانبازان
شاغل در دستگا ه های دولتی توسط بنیاد شهید
ی شد و این نحوه ارائه
و امور ایثارگران انجام م 
خدمات رضایت مندی آن ها را در پی داشت.
در تاریخ  97.07.11هیئت وزی ــران در مورد
نحوه پوشش بیمه تکمیلی جانبازان شاغل در
دستگاههای دولتی مصوبهای را به تصویب رساند
که طبق آن ماده ( )2آیین نامه اجرای فصل سوم
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابالغ
شــده اســت و ایــن رویــه دستگاه هــای دولتی را

موظف کرده از اوایل آبان ماه امسال به جانبازان
شاغل در دستگاه های اجرایی از طریق دستگاه
محل خدمات شان خدمات بیمه ای ارائه کنند.
اما با توجه به عدم در اختیار داشتن منابع مالی
مطلوب بــرای ایجاد رفــاه و خدمات رسانی به
جانبازان با توجه به شرایط جسمی شان مشکالت
و مسائلی را برای آن ها و افراد تحت تکفل شان
ایجاد کرده است.
این موضوع نارضایتی جانبازان را در نحوه پوشش
بیمهای در پی داشته است.
یکی از بازنشستگان فرهنگی ایثارگر در تماس با
تحریریه خراسان شمالی می گوید :از یکم آبان ماه

امسال تمام بیمه شدگان ایثارگر که تحت پوشش
بیمه بنیاد شهید بودند به دستگاه ها منتقل
شدند.
وی بــا بیان ایــن کــه اکــنــون ایــن ایــثــارگــران و
خانواده آن ها هیچ بیمه ای ندارند ،ادامه می
دهد :همسرم فرهنگی بازنشسته و جانباز است
و برای مشکل ایجاد شده به اداره کل آموزش
و پرورش مراجعه کردیم که پاسخ گرفتیم هیچ
بودجه ای برای بیمه های جدید در نظر گرفته
نشده است.
این فرهنگی با اشــاره به این که گفته می شود
با وزارتخانه در این بــاره مشورت شده اما هیچ

بیمه های پایه
برخی ایثارگران
و خانواده های
شان مسدود شده
تا تصمیم نهایی
درباره آن ها
گرفته شود

جوابیه

جوابیه شرکت ساخت درباره یک گزارش
در پی چاپ گزارشی با عنوان «اوراق
خزانه ،دو سر ضرر برای پیمانکاران»
در روزنامه «خراسان شمالی» ،شرکت
مــــادر تــخــصــصــی ســاخــت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور جوابیه
ای را برای این مطلب ارسال کرد که
در ادامه می خوانید:
اح ــت ــرام ــا پــیــرو درج گـــزارشـــی با
تیتر«اوراق خزانه ،دو سر ضرر برای
پیمانکاران» در صفحه  3آن روزنامه،
مورخ  97.07.29جوابیه ای تقدیم
می شــود ،مقتضی اســت ایــن جوابیه
برابر قانون مطبوعات در اسرع وقت
در همان جایگاه و همان رده خبری
درج شود .پیشاپیش از بذل توجه تان
سپاسگزاریم.
در هر کشوری دولــت به منظور مهار
نقدینگی و همچنین مشارکت مردم
در توسعه و آبادانی از ابزارهای مالی
خاصی بنا به فرهنگ و ارزش های
اقتصادی حاکم بر آن کشور استفاده

مــی نــمــایــد .در ایــــران نــیــز از ســال
1340اوراق مشارکت تحت عنوان
اوراق قرضه مورد استفاده قرار گرفته
است.
در دولت یازدهم نیز یکی از سیاست
ها ،مهار تــورم و کنترل نقدینگی در
کشور در دستور کار قرار گرفته است.
هدف دیگر از واگــذاری اسناد خزانه
به پیمانکاران به روز نمودن تمامی
مطالبات گذشته است که چند سالی
انباشته شــده و امــکــان پــرداخــت آن
با استفاده از پول نقد -بــدون ایجاد
تــورم در کشور -میسر نبوده است.
لذا در سال  1394و  1395تمامی
مطالبات پیمانکاران با استفاده از
اسناد خزانه اسالمی با سررسید یک
ساله و با سود  20درصــدی از زمان
تسجیل در دســتــگــاه هــای اجــرایــی
پرداخت شد.
اگر چه مطالبات معوق پیمانکاران قبل
از سال  1393چند سالی پرداخت

گزارش

نشده بود ،اما دولت برای جبران نرخ
تورم با لحاظ نمودن سود  20درصدی
از زمان تسجیل مطالبات مربوطه ،این
خسارت را به نوعی جبران کرد .الزم
به ذکر اســت طی چند سال گذشته
مطالبات پیمانکاران تنها با اسناد
خزانه مستهلک نشده ،بلکه اعتبارات
نقدی و اسناد خزانه اسالمی بند (ز)
نیز سهم به سزایی در پرداخت این
بدهی ها داشته است.
از سال  1396با فرض این که تمامی
مطالبات پیمانکاران مستهلک شده،
سیاست دولــت به منظور رفــاه بیشتر
خــریــداران و صاحبان اســنــاد خزانه
اسالمی تغییر کرد بدین ترتیب با این
فرایند سود ساالنه از زمان واگذاری
به بعد تا زمان سر رسید در نظر گرفته
شده است.
لــذا بــا ایــن تصمیم تــفــاوت نــرخ تــورم
و همچنین عــدم واگـــذاری پــول نقد
به پیمانکاران به نوعی جبران شد

و مفهوم آن ایــن اســت کسانی که
نخواهند اســنــاد مــذکــور را در بــازار
بورس یا موسسات تامین سرمایه نقد
نمایند می توانند تا زمان سر رسید تا
 15درصد سود ساالنه استفاده کنند.
در صورتی که نرخ تورم در کشور بنا بر
اعالم بانک مرکزی  10درصد است.
در خصوص عــدم قبول اسناد خزانه
اسالمی توسط اداره مالیات از سال
 1395به استناد بند (و) تبصره  5قانون
بودجه ،چنان چه پیمانکاران به سازمان
مالیاتی کشور یا بانک ها بدهکار باشند،
ایــن بدهی یا طلب پیمانکاران بابت
اجــرای طرح های عمرانی قابل تهاتر
است .در خصوص پرداخت بدهی ناشی
از بیمه با تامین اجتماعی نیز تفاهم نامه
ای از سال  1395بین دستگاه های
اجرایی و سازمان تامین اجتماعی امضا
و مقرر شده در قبال بدهی پیمانکاران
سازمان مذکور اسناد خزانه اسالمی را
نیز پذیرش نماید.

تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است ،می
افزاید :با این که حق بیمه از حقوق مان کسر می
شود اما اکنون بیمه نیستیم.
وی اضافه می کند :بر اساس تصمیمی که بنیاد
شهید گرفته بیمه شاغالن و بازنشستگان به
دستگاه ها منتقل شده و فقط آموزش و پرورش
هنوز بالتکلیف است.
وی با بیان این که در روزهــای گذشته نسخه
پزشک را به چند داروخانه بردم اما هیچ کدام
آن را نپذیرفتند ،اظهارمی کند :داروخانه ها
اعالم کردند شما بیمه نیستید در حالی که باید
بیمه پایه ما مورد پذیرش قرار گیرد و این انتقال
موجب شده برای بیمه های پایه ما مشکالتی
ایجاد شود.
وی ادامه می دهد :گفته می شود بیمه های پایه
این ایثارگران و خانواده های شان مسدود شده
است تا تصمیم نهایی درباره آن ها گرفته شود.
یک فرد آگاه هم با بیان این که در گذشته به دلیل
مــوازی کــاری هــای صــورت گرفته دو برابر پول
برای بیمه های مکمل درمان هزینه می شد ،می
افزاید :بنیاد شهید ،ایثارگران و خانواده های آن
ها و تمام افراد تحت پوشش بنیاد را تحت پوشش
بیمه طالیی قرار داده بود و بسیاری از این افراد از
تحت پوشش بودن این بیمه مطلع نبودند.
وی با بیان ایــن که ایــن افــراد تحت پوشش در
دستگاه های خود وقتی می خواستند خانواده
شان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند در
صورتی موفق به این کار می شدند که خودشان
نیز تحت پوشش این بیمه مکمل قــرار بگیرند،
ادامه می دهد :این موازی کاری موجب شد برای
انتقال بیمه های مکمل کارکنان به دستگاه ها
تصمیم گرفته شود.
در همین باره معاون بهداشت و درمان اداره کل
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی با
بیان این که بر اساس تصویب نامه جدید وزیران
ابالغی به استان در تاریخ  97.07.14تمام
مسائل بیمه تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل
آن ها چه شاغل و چه بازنشسته به دستگاه های
مربوطه واگــذار شده است ،می افزاید :قــرارداد
بیمه تکمیلی بنیاد شهید تا  97.07.30بوده
اســت و عم ً
ال از اول آبــان تمام م ــوارد درمانی
ایثارگران شاغل ،بازنشسته و افراد تحت تکفل
آن ها از بنیاد به دستگاه های اجرایی منتقل شده
است.
وی با بیان این که دستگاه ها قبل از عقد قرار داد
بیمه تکمیلی چندین ماه موارد تعهدات و پرداخت
ها را بررسی می کنند ،ادامه می دهد :زمان ابالغ
تصویب نامه وزیران برای انعقاد قرارداد با بیمه ها
برای افراد جدید محدود است و این امر حداقل 2
ماه زمان می برد.
وی با بیان این که بیشتر اداره ها اوایل هر سال
بیمه هــای تکمیلی شــان را منعقد مــی کنند،
اظهارمی کند :قــرارداد  12ماهه است و افراد
جدید نمی توانند تا پایان ایــن مــدت به لیست

بیمه اضافه شوند ،بنابراین ایثارگرانی که از تاریخ
اعالمی از پوشش بیمه ای بنیاد شهید خارج می
شوند باید تا سال آینده منتظر بمانند.
«رضایی» با اشاره به یکی دیگر از مشکالت موجود
در این انتقال می گوید :تامین اعتبار بیمه این
افراد یکی از مشکالت موجود است زیرا اعتباری
برای آن ها پیش بینی نشده و با وجود این که بنیاد
شهید استان شدیدا با این انتقال مخالف است و
به استانداری ،ستاد مرکزی و نماینده ها نیز این
مخالفت اعالم شده اما نامه وزیران باید اجرایی
شــود.ایــن مسئول ادامــه می دهــد :بیمه بنیاد
شهید به شکل متمرکز در تهران انجام می شود
و به محض ابالغ نامه وزیران تمام این ایثارگران
و افراد تحت تکفل آن ها از سیستم حذف شدند.
وی با بیان این که بیمه تکمیلی حــدود  9هزار
نفر از بیمه شدگان بنیاد شهید حذف شده است،
اعالم می کند :بنیاد شهید خراسان شمالی 25
هزار نفر بیمه شده دارد که با حذف  9هزار نفر این
تعداد به  16هزار نفر رسیده است.
وی ادامه می دهد 4 :روز پس از ابالغ تصویب نامه
استانداری با تمام دستگاه های اجرایی جهت
اجرای آن مکاتبه کرده است و این امر باید اجرایی
شود و اگر اکنون مشکلی در این باره وجود دارد
دستگاه ها باید پاسخ گو باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که
بودجه بسیاری از دستگاه ها استانی است اما چند
دستگاه دارای بودجه ملی هستند ،خاطرنشان
می کند :ایــن دستگاه ها باید به استانداری و
سازمان برنامه و بودجه مراجعه تا اعتبار مورد
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نیاز را دریافت کنند و آموزش و پرورش نیز از این
دستگاه هاست.
وی ادامه می دهد :تنها ایثارگرانی مشمول این
قانون می شوند که در دستگاه های اجرایی شاغل
باشند.
رئیس اداره شاهد و امــور ایثارگران اداره کل
آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز می گوید :در
تاریخ  97.07.29نامه ای از دفتر «جهانگیری»
به این اداره ارسال شد که به تصویب هیئت وزیران
نیز رسیده بود ،بر اساس این نامه تمام دستگاه
های اجرایی موظف اند از محل سرجمع اعتبارات
مصوب در قالب اعتبارات ابالغی برای پرداخت
بیمه مکمل درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل
آن ها اقدام کنند.
«کریمی» با بیان این که اداره کل آموزش و پرورش
استان پیگیر اجــرای ایــن نامه اســت ،ادامــه می
دهد :اکنون به دنبال تهیه آمار و در حال مکاتبه با
بنیاد شهید هستیم تا آمار کامل ایثارگران و افراد
تحت تکفل آن ها به این اداره اعالم شود.
وی با بیان این که هنوز اعتبار بیمه این افراد
پیش بینی نشده است ،اعالم می کند :با این حال
طبق نامه ارسالی این اعتبار باید تامین شود و ما
منتظر لیست کامل هستیم و به محض تهیه لیست
اقدامات انجام می شود.
وی با بیان این که افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی
بنیاد شهید اکنون بیمه ندارند و بیمه آن ها حذف
شــده اســت ،ادامــه می دهــد :بیمه هــای پایه آن
ها مشکلی نــدارد و کسانی که با مشکل مواجه
هستند به آموزش و پرورش استان مراجعه کنند.

خبر مرتبط

ابالغ نشدن دستورالعمل بیمه های

درمان ایثارگران به سازمان تامین اجتماعی
اســدی -در خصوص پرداخت سرانه درمــان
و حــق بیمه هــای تکمیلی ایــثــارگــران هیچ
دســتــورالــعــمــل و ابــاغــی بــه ســازمــان تامین
اجتماعی استان نرسیده است .مسئول روابط
عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان
شمالی با اشاره به این مطلب در گفت و گو با
خبرنگار ما افزود :بر اساس قانونی که از گذشته
وجود دارد بنیاد شهید باید طبق مصوبه دولت
حق بیمه درمــان و تکمیلی تمام ایثارگران و
جــانــبــازان شاغل در دستگاه هــا و مستمری
بگیران را پرداخت کند و با وجود این که تاکنون
جلسه ای با بنیاد شهید استان برگزار نشده و
اطــاع دقیقی از این موضوع وجــود نــدارد اما
بنیاد شهید اعالم کرده برای پرداخت این حق
بیمه ها اعتبارات کافی ندارد«.علیزاده» با بیان
این که از این رو به تمام دستگاه ها اعالم شده

است که از این به بعد بحث سرانه درمان و بیمه
تکمیلی ایثارگران و خانواده آن ها باید از سوی
دستگاه ها پرداخت شود ،اظهارکرد :جانبازان
و ایثارگران شاغل در تامین اجتماعی سرگردان
شده اند و بارها برای رفع مشکل مراجعه کرده
اند اما متاسفانه تاکنون هیچ دستورالعمل و
ابالغیه ای از سوی سازمان مرکزی به دست ما
نرسیده است.
وی ادامه داد :تاکنون نه از سوی بنیاد شهید و
از نه سوی وزارتخانه و سازمان به ما ابالغ نشده
تا ما بحث ایثارگران را تعیین تکلیف کنیم.وی
ادامه داد :ما مصوبه های ابالغ شده به سازمان
را اجرایی می کنیم و تاکنون با وجود مشکل
ایجاد شده هیچ دستورالعمل و ابالغی حتی
شفاهی به تامین اجتماعی استان نرسیده است
و ما نیز بالتکلیف هستیم.

