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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پس از بازدید از اتوماسیون فراگیر سازمان تامیناجتماعی:

به اجرای دولت الکترونیک امیدوارتر شدم
امـروزه سـازمان تامیناجتماعـی با توجه به گسـتردگی افراد تحت
پوشـش ،خدمـات بسـیار متنـوع و همچنیـن قوانیـن و مقـررات
مسـتقل برای ارائه  18خدمت و از سـوی دیگر ،داشتن واحدهای
مختلـف اجرایـی اعـم از بیمارسـتان ،کلینیـک ،درمانگاه ،شـعب
و کارگزاریهـا و نیـز سـتادهای راهبـردی نیازمنـد سـاختا ر ویژه و
در حقیقـت محکـوم بـه اجـرای خدمـات الکترونیـک اسـت .ایـن
سـازمان علاوه بـر واحدهای ملکـی خود ،در بخشهـای درمان
غیرمسـتقیم نیـز بـا بیـش از  23هزار پزشـک و دندانپزشـک17 ،
هـزار مرکـز تشـخیصی و حـدود  6000مرکز درمانی کشـور طرف
قرارداد اسـت.
تامیـن اجتماعـی اگرچـه از نخسـتین سـازمانهایی اسـت کـه
همـواره و از ابتـدای تاسـیس در اندیشـه مکانیزه کـردن امور خود
بـوده و در گذشـته نیـز اقداماتـی در ایـن خصـوص انجـام داده
اسـت؛ ماننـد سـاماندهی سـوابق کـه در نوع خـود بی نظیرنـد ،اما
در ادوار بعـد بـه دالیل مختلف شـاهد فاصله بیـن تامیناجتماعی
و اتوماسـیون بودیـم کـه بـا روی کار آمـدن دولـت دکتـر حسـن
ً
روحانـی ،مجـددا توجه جدی به اتوماسـیون حتی در قالب نهضت
 ITدر سـازمان تامیناجتماعـی شـکل گرفـت کـه مهمترین ثمره
آن را پـس از سـوابق بیمـهای در بخـش درمـان شـاهد هسـتیم
کـه بیمهشـدگان و مسـتمریبگیران بـدون نیـاز بـه دفترچههـای
درمانـی از تمامـی خدمـات پزشـکی مراکـز ملکـی بهرهمنـد
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اهمیت تامیناجتماعی در این سالها
بیش از گذشته شده است

دکتــر علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در
جلس ـهای کــه بعــد از بازدیــد وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از
خدمــات الکترونیــک ســازمان انجــام شــد ،ابــراز امیــدواری کــرد بــا
تــاش پیگیــر تامیناجتماعــی ســامانه نســخه الکترونیــک نیــز بــا
همــکاری وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در سراســر
کشــور اجرایــی شــود.
وی گفــت :البتــه ایــن سیســتم نســخ الکترونیــک بــه صــورت کامــل
در بخــش درمــان مســتقیم ســازمان از ســال گذشــته شــروع شــد و
هماکنــون در حــال اجــرا اســت و در درمــان غیرمســتقیم (بخــش
طرفهــای قــرارداد) نیــز در ســال جــاری فــاز دوم آن در چنــد اســتان
دیگــر دوران آزمایشــی خــود را ســپری میکننــد.
دکتــر علــی ربیعــی بــا بیــان اینکــه اهمیــت تامیناجتماعــی در ایــن
ســالها بیــش از گذشــته نمایــان شــده اســت ،گفــت :ایــن ســازمان
ریســک زندگــی مــردم را کم و آســودگی خاطــر آنها را پیگیــری میکند.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات روانــی
ســنگینی بــرای برهــم زدن آرامــش جامعــه از ســوی دشــمنان شــکل
گرفتــه و تامیناجتماعــی در مقابلــه بــا ایــن برنامههــا نقــش مهمــی
ایفــا میکنــد ،افــزود :برنامــه راهبــردی ســازمان تامیناجتماعــی
از ســالهای گذشــته تهیــه شــده اســت و در اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات ،اهــداف و برنامههــای خــوب و ارزشــمندی در حــال
اجراســت.

میشـوند و در هفتههـای گذشـته ایـن اقـدام در بخـش درمـان
غیرمسـتقیم نیـز عملکـردی شـتابان به خـود گرفت که بـه عنوان
ریلگـذاری بـرای پزشـکی کشـور بـه شـمار مـیرود.
سـازمان تامیناجتماعـی در سـالهای اخیر اقدامـات بینظیری
در بخـش الکترونیکـی انجام داده اسـت کـه از آن جمله میتوان
بـه تشـکیل پرونـده الکترونیک در شـعب ،اختصاص شـماره ملی
بیمـه( ،)SNNپرداخـت الکترونیـک حـق بیمههـا ،ارائـه فیـش
حقوقـی مسـتمریبگیران ،دریافـت کارنامـه سـوابق بیمـهای،
اجـرای سیسـتمهای  HIS، PACS، LISو...در مراکـز
درمانـی و همچنیـن سیسـتمهای حـوزه درآمـد ،نامنویسـی،
مسـتمریبگیران ،کارگزاریهـا و ....اشـاره کرد.بـا توجـه بـه ایـن
اقدامات سـازمان تامیناجتماعـی ،مهندس جواد آذری جهرمی،
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا حضـور در سـتاد مرکـزی
سـازمان تامیناجتماعـی در جریـان نحـوه اجـرای ایـن امـور بـه
صـورت فنـی و دقیـق قرار گرفـت و جالب اینکه پـس از این بازدید
کارشناسـی در صفحـه شـخصی خـود در اینسـتاگرام ،ایـن اقدام
سـازمان را چنیـن توصیـف کرد«:بـه اجـرای دولـت الکترونیـک
امیدوارتـر شـدم».
ایـن نـوع نگـرش تخصصی بـه خدمـات تامیناجتماعی نشـان از
جایـگاه ویـژه ایـن سـازمان در تعاملات اداری کشـور و همچنین
اهمیـت اقدامـات انجـام شـده در بسترسـازی عمیـق دولـت
ابتکارهای سازمان تامیناجتماعی
برای میدان دادن به استارتآپها قابل تقدیر است

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در حاشــیه این بازدید در
نشست با مدیرعامل و مدیران سازمان با بیان اینکه از ابتکارهای
این ســازمان برای میدان دادن به کســب وکارهای نوپا تشــکر
میکنیم ،گفت :میدان و خدمات بسیار خوبی به کسب وکارهای
نوپا میدهید و امیدواریم استانداردهای الزم برای ایجاد فضای
رقابتی برای استارتآپها نیز فراهم شود.
مهنــدس محمد جــواد آذری جهرمی بــا بیان اینکه ســازمان
تامیناجتماعی برای خدمات خوب و شایستهای که ارائه میدهد،
نمره خوبی میگیرد ،گفت :ســازمان تامیناجتماعی میتواند از
ظرفیت استارتآپها هم به طور مطلوبتر استفاده کند.
وی افــزود :از دکتر ربیعــی وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی و
دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی بابت توجه به
توســعه زیرساختهای  ITدر سازمانهای تابعه تشکر میکنم.
چشمانداز ســازمان تامیناجتماعی در توسعه خدمات دیجیتال
ارزشــمند اســت و این ســازمان در این بخــش ،موفقیتهای
قابلتوجهی دارد.
مهندس آذری جهرمی با بیان این که ســازمان تامیناجتماعی
 ۴۲میلیون نفر مخاطب دارد که مراجعات زیادی به این سازمان
دارند ،خاطر نشــان کرد :براساس برنامه ششــم توسعه ،دولت
مکلف اســت که  12/5درصد مراجعات به دستگاهها را کم کند
و راهکار تحقق این هدف دولت الکترونیک اســت که با سرعت

الکترونیـک در کشـور دارد.
در ایـن خصـوص سـایت وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات با
انتشـار خبری از این جلسـه نوشـت«:دولت الکترونیک ،سیاست
راهبـردی کاهـش مراجعـات حضـوری بـه دستگاههاسـت و در
ایـن خصـوص سـازمان تامیناجتماعـی از وزیـر ارتباطـات نمـره
قبولـی گرفت»
در گـزارش روابـط عمومـی وزارتخانـه یادشـده ،آمـده اسـت:
«محمدجـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات
در حاشـیه بازدیـد از دسـتاوردهای حـوزه فنـاوری اطالعـات
سـازمان تامیناجتماعـی ،بـا اشـاره بـه تحـت پوشـش بـودن ۴۲
میلیون نفر از جمعیت کشـور در این سـازمان گفت :آمارها نشـان
ً
میدهد که تقریبا نیمی از جمعیت کشـور تحت پوشـش سـازمان
تامیناجتماعی هسـتند که سـاالنه عدد قابل توجهی از مراجعات
را بـه خـود اختصـاص میدهنـد».
روابـط عمومـی ایـن وزارتخانه در ادامـه خبر خود در سـایت وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نوشـته اسـت« :عضـو کابینه دولت
تدبیر وامید با تاکید بر رعایت اسـتانداردهای آزادسـازی اطالعات
خاطرنشـان کـرد :سـازمان تامیناجتماعـی بـا میـدان دادن بـه
کسـب و کارهـای نوپـا بـرای بهبـود خدمات بیمـهای اقـدام کرده
اسـت کـه بـه ایـن ترتیـب مـردم و حاکمیـت از آن سـود میبرنـد و
اشـتغال نیـز ایجاد میشـود».
و پشتکار در حال اجرا است .استقرار دولت الکترونیک با اتصال
سامانهها انجام میشود و مردم میتوانند از این خدمات استفاده
کنند.
وی با اشاره به اینکه سالمت الکترونیک از دیگر مراحل اجرای
برنامه دولت الکترونیک است ،گفت :در نظام سالمت متاسفانه
ً
بعضا خطا و تخلفاتی هم صورت میگیرد که خدمات غیرحضوری
با استقرار دولت الکترونیک و اتصال این حوزهها که خوشبختانه
با کمــک تامیناجتماعی در حال انجام اســت ،امکان کنترل
خطاها و هزینهها نیز فراهم میشود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه بازدید از
دستاوردهای الکترونیکی سازمان تامیناجتماعی افزود :بخشی
از خدمات سازمان تامیناجتماعی نیاز به حمایت دارند که قطعا
در این خصوص همکاری میکنیم.
وی در خصــوص فعالیــت رایتل به عنوان یکی از شــرکتهای
تابعه سازمان تامیناجتماعی گفت :این اپراتور با سرمایهگذاری
مناسب در حال توسعه است و بهویژه در ماههای اخیر در افزایش
مشترکان رشــد خوبی داشته است و باید درآمدزایی مناسبی هم
برای تامیناجتماعی ایجاد کند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ایــن بازدیــد،
فعالیتهــای الکترونیکــی ســازمان تامیناجتماعــی را
ارزشمند بیان کرد و اظهار داشت :کاهش هزینهها و ارتقای
رضایتمندی مــردم از مزایای ارائــه غیرحضوری خدمات
توسط دستگاهها است.

محکوم به اجرای قدرتمند نهضت  ITهستیم

نهضــت  ITراهبــرد جــدی ســازمان تامیناجتماعــی اســت و
هیچ محدودیتی برای توســعه خدمات الکترونیکی در ســازمان
تامیناجتماعی وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در این بازدید بااعالم این مطلب
گفت :در دوره مدیریت فعلی ،نهضت  ITراهبرد کلیدی ســازمان
تامیناجتماعی است و راه ارتقای خدمات و برونرفت از مشکالت
قطعا ،گسترش  ICTاست.
دکتر سید تقی نوربخش افزود :تامیناجتماعی سازمان بیمهگری
است که از ســال 1354با قانون فعلی فعالیت میکند .البته نباید
از نظر دور داشــت که از سال  ١٣٣١بیمه کارگری در کشور وجود
داشته است.
وی با بیان اینکه  ٤٢میلیون نفر در کشــور تحت پوشش سازمان

تامیناجتماعی هستند ،افزود :خدمات بیمهای و درمانی به طور
همزمان توسط این سازمان ارائه میشود؛ بهویژه مستمریبگیران
که همه ابعاد زندگی آنها توسط تامیناجتماعی تمشیت میشود.
مدیرعامل ســازمان خاطر نشــان کرد :این ســازمان دارای ۵۴۴
شعبه بیمهای ۲۲۰ ،کارگزاری ۲۷۳ ،شعبه اقماری ۳۲ ،دفتر اسناد
پزشــکی و  ۶۴اداره کل و مدیریت درمان در ســطح کشور است و
یک میلیون و  ٢٠٠هزار کارفرما و بیش از  ٤٥هزار پزشک و مرکز
درمانی طرف قرارداد با این سازمان هستند.
وی تامیناجتماعی را یک ســازمان درآمد -هزینهای بیان کرد و
اظهار داشــت :خدمات این ســازمان که از تولد تا پس از فوت به
جامعه تحت پوشش را شامل میشود ،بدون اتکا به بودجه عمومی
ارائه میشود.

دکتــر نوربخش بــا بیان اینکه مجمــوع هزینه ماهیانه ســازمان
تامیناجتماعی در سال جاری  ۶۶۰۰میلیارد تومان است ،گفت:
ســازمان تامیناجتماعــی ماهیانــه  ٤٧٠٠میلیارد تومــان بابت
مستمری ۳۰۰ ،میلیارد تومان بابت مقرری بیمه بیکاری و ۱۵۰۰
میلیارد تومان بابت درمان بیمه شدگان پرداخت میکند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت خدمــات الکترونیکــی در ســازمان
تامیناجتماعی و مزایای متعدد آن برای بیمهشدگان و کارفرمایان
اظهار داشــت :بهکارگیری نظامهای  ITدر این ســازمان ،سابقه
دیرینهای دارد ،اما متاســفانه برای سالهایی متوقف شده بود که
امروز خوشبختانه تالشهای گستردهای برای توسعه خدمات IT
در حال انجام است و هیچ محدودیتی برای توسعه این خدمات در
سازمان تامیناجتماعی نداریم.

