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شریعتمداری:بدهیدولتبهتأمیناجتماعی ۸۰هزارمیلیاردتوماناست
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :براساس
اعــام سازمان حسابرسی ،بدهی دولــت به
تأمین اجتماعی تا سال  ۹۴به میزان  ۸۰هزار
میلیارد تومان است که هر سال  ۲۰تا  ۲۵هزار
میلیارد تومان به این بدهی افــزوده میشود.
به گــزارش فــارس ،در حاشیه مراسم معارفه،
مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی در
پاسخ به پرسشی مبنی بر این که علت طوالنی
شدن انتخاب مدیرعامل این سازمان چه بوده
است؟ گفت :طبیعت ًا سازمان تأمین اجتماعی
باید از مدیری ارزشمند برخوردار و آن مدیر مورد
اعتماد و وثوق همکاران باشد .وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی گفت :مدیر عامل جدید این
سازمان به عنوان استاندار دو استان کشور از
هیئت دولت رأی اعتماد گرفته است و میتواند
با برنامهریزی دقیق به پیشبرد اهــداف این
سازمان کمک کند.شریعتمداری در پاسخ
به پرسش دیگری مبنی بر پرداخت مطالبات
تأمین اجتماعی از سوی دولت گفت :براساس
اعــام سازمان حسابرسی ،بدهی دولــت به

تأمین اجتماعی تا سال  ۹۴به میزان  ۸۰هزار
میلیارد تومان بــوده است که هر سال  ۲۰تا
 ۲۵هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده
میشود .وی گفت :براساس قوانین گذشته
تکالیفی برای دولت ایجاد شده که بار مالی آن
برعهده سازمان تأمین اجتماعی است.
▪پرداخت بیمه بیکاری به  ۲۵۰هزار نفر

سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز
در بخش دیگری از این جلسه گفت :هم اینک
 ۲۵۰هزار نفر بیمه بیکاری میگیرند که ۳۵۰
میلیارد تومان هر ماه بدین منظور پرداخت
میشود .به گزارش مهر ،محمد حسن زدا در
مــراســم معارفه مدیر عامل ســازمــان تأمین
اجتماعی که عصر دیروز برگزار شد ،اعالم کرد:
این سازمان  ١٢٠هزار میلیارد تومان بودجه و
گردش مالی خوبی دارد .وی با اشاره به این که
 ٨٠بیمارستان و  ٣۵٠واحد درمانی وابسته
به تأمین اجتماعی است ،افزود :این ها نشان
میدهد ما در کشور اولین خریدار و دومین

تولیدکننده درمان هستیم .وی افزود٢۵٠ :
هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند که
ماهانه  ٣۵٠میلیارد تومان دریافت میکنند.
وی گفت  ١۴:میلیون بیمه شده داریم که حدود
دو هزار میلیارد تومان هزینه درمانی و ۵٠٠
میلیارد تومان هزینه جاری سازمان است ،البته
این سازمان از نظر نقدینگی مشکل دارد اما از
نظر مالی دچار مشکل نیستیم و اگر مطالبات از
دولت وصول شود ،میتوان سازمان را از بحران
نقدینگی نیز نجات داد.

توضیحاتوزیرارتباطاتدربارهحادثه
خودسوزیمقابلاینوزارتخانه
وزیر ارتباطات با بیان توضیحاتی دربــاره حادثه خودسوزی در محل این
وزارتخانه گفت :یکی از مدیران وزارتخانه را مأمور کردم تا برای هماهنگی
با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت وی اقــدام کنند .به گــزارش مهر،
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اظهار کرد:
در جلسه مشترک وزیران ارتباطات آسیا اقیانوسیه با رئیس جمهور سنگاپور
بودم که خبر رسید فردی مقابل وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرده
است .اما ماجرا چیست؟
وی گفت :ایشان چندی پیش به بنده مراجعه کردند و گفتند ،تولید کننده
کابینت های فیبرنوری منازل است و ضرر زیادی کرده است  ،در نهایت با
توافقَ ،ح َکم انتخاب شد.وی ادامه داد :به نظر میرسد تخلف از عهد از سوی
شرکت اینترنتی صورت گرفته باشد؛ انصاف ًا توان این تولیدکننده در حد این
ضرر نبود.وی اظهار کرد :مطابق قانون؛ وزارت ارتباطات شانیت حقوقی
برای ورود به این نوع اختالفات را نــدارد و آن چه تالش شد از باب ریش
سفیدی و حل اختالف بود.جهرمی در این پیام گفت :در حادثه امروز ،با توجه
به اطالع نداشتن نگهبانان از ماجرای ایشان و تصور اقدام ضدامنیتی ،وی
تحویل نیروی انتظامی شده است .یکی از مدیران وزارتخانه را مأمور کردم تا
ابتدا برای هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت وی اقدام کنند،
ثانی ًا با توجه به اتفاقات روی داده از شرکت اینترنتی بخواهند با نظر صادر
شده توسط َح َکم به رفع این اختالف اقدام کنند.

اخبار

15

دردسرمرگمرموزمردتهرانیدرخانهیکزن
مردی که نیاز به پول داشت وقتی
به خانه زن جوان رفت در سناریوی
مــرمــوزی بــه کــام مــرگ فــرو رفــت.
شامگاه یک شنبه دوم تیرماه مرگ
مــرمــوز مــردی از ســوی مسئوالن
یک بیمارستان به بــازپــرس ویژه
قتل تهران مخابره شد و تیمی از
م ــام ــوران پلیس آگــاهــی تــهــران
بــرای تحقیقات میدانی پــای در
بیمارستان گذاشتند.کارآگاهان
در گام نخست تحقیقات پیبردند
که مردی در پی تماس زن جوانی
در غرب تهران و توسط امدادگران
اورژانس به بیمارستان منتقل شده
است.همین کافی بود تا زن جوان
هدف تحقیقات پلیسی قرار گیرد
که در ایــن شاخه از کاوشگر یها
این زن که منیژه نام دارد ادعا کرد
که در کار پوشاک است و مرد جان
باخته که به کام مرگ فرو رفته است

نیز در همسایگی مغازهاش در کار
پوشاک فعالیت دارد.منیژه گفت:
ایــن مــرد مشکالت مالی داشــت
به همین دلیل از من بــرای قرض
گرفتن پول کمک خواست تا این
که عصر یک شنبه به خانهمان آمد
و در حالی که همراه مادرم در خانه
دربـــاره حــل مشکالت او صحبت
میکردیم ناگهان حالش بد شد
و روی زمین افتاد که خیلی زود
با اورژانـــس تماس گرفتیم امــا او
در مسیر بیمارستان به کام مرگ
فرو رفت.بازپرس جنایی با توجه
به مرموز بودن این پرونده دستور
انتقال جسد به پزشکی قانونی را
صــادر کــرد تا تیم پزشکی قانونی
علت مرگ را صادر کنند.بنا بر این
گزارش ،زن جوان با قرار وثیقه آزاد
شد و تحقیقات تکمیلی در این باره
ادامه دارد.

