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نهضت  ITتامین اجتماعی را متحول کرد

مدیـر درمـان تامیناجتماعـی کردسـتان در
دیـدار بـا حجتاالسالموالمسـلمین بابائیـان
امـام جمعـه شهرسـتان قـروه بـا بیـان اینکـه در
سـال گذشـته ،حدود  ٩٢٠هزار بیمـار در مراکز
درمانـی تامیناجتماعـی ایـن اسـتان ویزیـت
شـدهاند ،گفـت :حـدود  ٢٣هزار نفـر از خدمات
بسـتری اسـتفاده کردهانـد .همچنیـن بـرای
4میلیـون نفر خدمات سـرپایی و بـرای  45هزار
بیمـار ،خدمـات بسـتری از مراکز طـرف قرارداد
خریـداری شـده اسـت.
دکتـر هوشـنگ فـوالدی در خصـوص ارائـه
خدمات درمانی در مراکز ملکی تامیناجتماعی
اسـتان کردسـتان گفـت :این خدمـات از طریق
دو بیمارسـتان در شهرهای سنندج و سقز ،یک
پلیکلینیـک تخصصـی در شـهر سـنندج ،دو
درمانـگاه تخصصی در شـهرهای بیجـار و قروه
و سـه درمانـگاه عمومـی در شـهرهای مریوان،

بانه و کامیاران به بیمهشـدگان عرضه میشـود.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات الکترونیکی سـازمان
تامیناجتماعـی و اجـرای برنامههـای نهضـت
 ITدر واحدهـای درمانـی ایـن اسـتان گفـت:
بیمهشـدگان در مراکز ملکی این سـازمان برای
دریافـت خدمات درمانی نیـازی به دفترچه بیمه
ندارنـد و بیمـار تنهـا بـا ارائـه کـد ملـی پذیـرش و
نسـخه الکترونیکـی صادر میشـود.
دکتـر فـوالدی بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان
تامیناجتماعـی در حـوزه خدمـات الکترونیـک
موفقیتهـای چشـمگیری داشـته اسـت،
گفـت :بـا ایجـاد نهضـت  ITدر سـازمان
تامیناجتماعـی ،تحـول بزرگـی رخ داد و در
حـال حاضـر بیشـتر خدمـات ایـن سـازمان بـه
صـورت مکانیـزه و الکترونیکی انجام میشـود.
مدیـر درمان کردسـتان همچنین بـه نوبتدهی
بیمـاران در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک

اشـاره کرد و گفت :به منظور تسـهیل دسترسی
بیمهشـدگان بـه خدمـات سـرپایی در مراکـز
ملکـی ،علاوه بـر روش تلفنـی ،روشهـای
نوبتدهـی اینترنتـی ،اپلیکیشـن تلفـن همراه و
 USSDبـه کار گرفتـه شـده اسـت.
وی بـه تشـکیل پرونـده الکترونیـک بـرای
بیمـاران در حـوزه درمـان غیرمسـتقیم در
آینـده نزدیـک اشـاره کـرد و افـزود :بـا اجـرای
ایـن طـرح ،علاوه بـر مراکـز ملکـی سـازمان
تامیناجتماعـی ،بیمهشـدگان میتواننـد در
مراکـز طـرف قـرارداد نیـز خدمـات درمانـی
الکترونیکـی دریافـت کننـد.
دکتـر فـوالدی اظهـار داشـت :عملیـات اصلـی
اجـرای ایـن طـرح بـا مراجعـه بیمـار به پزشـک
شـروع شـده و پزشـک پـس از انجـام معاینـات
تشـخیصی و درمانـی نسـبت بـه ثبـت نسـخه
الکترونیـک از طریـق بسـتر اینترنـت اقـدام
میکنـد و پـس از آن بیمـار میتوانـد بـا مراجعـه
بـه تمامـی مراکـز پاراکلینیکی یـا داروخانههای
سـطح کشـور ،خدمـات خـود را دریافـت کنـد.
دکتـر فـوالدی همچنیـن از تشـکیل پرونـده
الکترونیکـی بـرای بیمـاران دارای بیماریهای
مزمـن ،اجـرای نظـام ارجـاع داخلـی و سیسـتم
الکترونیکـی نگهـداری تصاویـر و گزارشدهـی
ویـژه بخـش رادیولـوژی خبـر داد.
وی افزود :طرح توسـعه سـاختمان و تجهیزات
اورژانـس بیمارسـتان سـنندج نیـز از دیگـر
طرحهـای در دسـت احـداث ایـن مدیریت بوده
کـه بـرای اجـرای آن حـدود  ٢٥میلیـارد ریـال
اعتبـار تخصیـص و هزینـه شـده اسـت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس:

نگاه مجلس به مسائل تامین اجتماعی همراه با کارشناسی است

رئیـس کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس
شـورای اسلامی بـا مدیـرکل تامیناجتماعـی
شهرستانهای اسـتان تهران دیدار و گفتوگو
کرد.
حجتالسلام والمسـلمین نـوروزی نماینـده
مـردم شهرسـتانهای ربـاط کریم و بهارسـتان
و رئیـس کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلس
شـورای اسلامی در ایـن دیـدار ضمـن تقدیر از
مجموعـه همـکاران تامیناجتماعـی اسـتان با
اشـاره بـه تلاش مجلـس شـورای اسلامی در
حفـظ و صیانـت از منابـع مالـی ایـن سـازمان
گفـت :نـگاه کارشناسـی در مجلـس بـه عنوان
اولویـت در زمـان تصویـب قوانیـن و مقـررات
از طـرف کمیسـیو نهای تخصصـی لحـاظ
میشـود.

وی ضمـن ابـراز رضایـت از ارائـه خدمـات
الکترونیکـی سـازمان تامیناجتماعـی ،بـر
گسـترش هرچـه بیشـتر این خدمات تا رسـیدن
ً
بـه نقطه مطلوب دولت تماما الکترونیک تاکید
کـرد و گفت :مجلس شـورای اسلامی همواره
پشـتیبان گسـترش ارائـه ایـن نـوع خدمـات در
سراسـر کشـور اسـت.
مدیـرکل شهرسـتانهای اسـتان تهـران نیـز
در ایـن دیـدار ضمـن تقدیـر از نماینـدگان
مجلـس شـورای اسلامی کـه در زمینـه دفـاع
از حقـوق بیمهشـدگان و مسـتمری بگیـران
سـازمان تامیناجتماعـی کوشـا هسـتند ،بـا
ارائـه گزارشـی از فعالیتهـای ایـن اداره کل
خواسـتار مسـاعدت بیشـتر نمایندگان مجلس
در تحقـق اهـداف سـازمان برای ارائـه خدمات
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بـه شـرکای خـود شـد.
داریـوش صالـح پور گفت :قـوه مقننه به عنوان
اثرگـذار ترین نهاد قانونی کشـور میتواند حامی
و پشـتیبان نهادهـای بیمـهای بهخصـوص
سـازمان تامیناجتماعی باشـد.
وی افزود :با توجه به رشـد سـریع سالخوردگان
و بازنشسـتگیهای پیشازموعد ،این سـازمان
تنهـا بـا حمایـت نهـاد قانونـی هماننـد مجلـس
شـورای اسلامی میتوانـد بـه حیـات خـود
ادامـه دهـد و مجلس شـورای اسلامی عالوه
بـر کمـک بـه ایـن سـازمان در زمینـه وصـول
مطالبـات بهویـژه در بحـث ممانعـت از تصویب
قوانینـی کـه بـار مالـی مضاعفـی بـر دوش
سـازمان تامیناجتماعـی میگـذارد ،میتوانـد
بـه پایـداری سـازمان تامیناجتماعـی کمـک
کند .
مدیـرکل شهرسـتانهای اسـتان تهـران بـا
اشـاره بـه گسـترش پوشـش بیمـهای سـازمان
گفـت  :سـازمان تامیناجتماعـی هماکنـون
بـا داشـتن مطالبـات فـراوان از دولـت بـرای
پوشـش خدمترسـانی به جامعه بیمهشـدگان،
کارفرمایـان و مسـتمری بگیـران بـا مشـکالت
فراوانـی روبـهرو اسـت کـه نماینـدگان شـریف
مـردم با تصویـب قوانین و برنامهریزی مناسـب
در بازپرداخـت بدهیهـای معوقـه دولـت
میتواننـد سـهم فراوانـی بـه ادامـه خدمـات
سـازمان داشـته باشـند.

با ایجاد نهضت
 ITدر سازمان
تامیناجتماعی،
تحول بزرگی
رخ داد و در
حال حاضر
بیشتر خدمات
این سازمان به
صورت مکانیزه
و الکترونیکی
انجام میشود
شهرستانهای
تهران

اخبار کوتاه

خوزسـتان :بـه منظـور بررسـی رونـد اجرایـی
امـور محولـه واحدهـای تابعـه اسـتان مدیـر کل
تأمیناجتماعـی خوزسـتان به همراه کارشناسـان
سـتادی از شـعبه رامهرمـز بازدیـد کـرد.
سـیدمحمد مرعشـی در جمـع همـکاران بـا
تأکیـد بـر رعایـت کامـل احتـرام بـه مراجعـان و
مخاطبـان سـازمان و محـور قـرار دادن کرامـت
انسـانی گفـت :نزدیـک بـه  ٤٩هـزار نفـر از مردم
شهرسـتان رامهرمـز به عنـوان بیمه شـده اصلی،
تبعـی و مسـتمریبگیر تحـت پوشـش سـازمان
تأمیناجتماعـی هسـتند و الزم اسـت بـا ملاک
قرار دادن اصل پاسخگویی و در چارچوب وظایف
انسـانی نسـبت بـه شـرکای اجتماعـی سـازمان
تأمیناجتماعـی ادای دیـن کنیـم.
وی در بازدیـد از قسـمتهای اجرایـی شـعبه
رامهرمـز با نیـز مراجعه کنندگان دیـدار و گفتوگو
کـرد.
مرعشـی همچنیـن بر اجـرای صحیـح و قانونمند
قوانیـن  ،دسـتورالعملها و بخشـنامههای صادره
در حـوزه تأمیناجتماعـی تأکیـد و از کارکنـان
خواسـت تـا بـا نهایـت دقـت و سـرعت عمـل
پاسـخگوی مـردم باشـند.
آذربایجـان شـرقی :همزمـان بـا روز جهانـی
سـالمندان از اداره کل تأمیناجتماعـی اسـتان به
پـاس خدمترسـانی و توانمندسـازی سـالمندان
اسـتان تجلیـل شـد.
در ایـن مراسـم کـه بـه مناسـبت گرامیداشـت این
روز از سـوی شـورای سـالمندان اسـتان برگـزار
شـد ،اداره کل تأمیناجتماعـی آذربایجان شـرقی
به جهت اهتمام در خدمترسـانی و توانمندسازی
سـالمندان و همـکاری بـا تشـکلهای مردمنهـاد
تخصصـی از جملـه بنیـاد فرزانـگان اسـتان مورد
تجلیـل قـرار گرفت.
اصفهـان  :بـه مناسـبت نکوداشـت روز تجلیـل
از سـالمندان ،مدیـرکل تامیناجتماعـی اسـتان
اصفهـان بـه اتفـاق تعـدادی از همـکاران از مرکـز
توانبخشـی و موسسـه خیریـه عزیـزان مانـدگار
سـپاهان اصفهـان (مرکز نگهـداری سـالمندان)
بازدیـد کـرد.
محمد گورابی در این بازدید ،خدمت به سـالمندان
را نوعـی ارزش دانسـت و افـزود :کارکـردن در این
مراکـز یـک نوع جهـاد با اهمیت و با ارزش اسـت.
مدیـرکل اسـتان به جایـگاه سـالمندان در خانواده
اشـاره کرد و گفـت :بسـیاری از خانوادهها با وجود
مشـکالت اقتصـادی و مالـی ،تـوان نگهـداری
سـالمند را در خانـواده ندارنـد و ایـن مراکز میتواند
بهتریـن نـوع خدمـات را بـا کیفیت بسـیار عالی به
این عزیـزان ارائـه کند.
گورابـی در پایـان بـه ارتبـاط و همکاری بـا این نوع
مراکـز گفـت :اداره کل اسـتان ،آمادگـی هرنـوع
همـکاری و همفکـری و هرنـوع خدمتـی را که در
راسـتای تجلیـل از عزیـزان سـالمند باشـد را دارد.
مهنـدس مرآتیـان مسـئول فنـی مرکـز نیـز در این
دیدار ،به خدمات این موسسـه اشـاره کرد و گفت:
در حال حاضر این موسسه با  34سالمند و  40نفر
نیـروی انسـانی مشـغول خدمت اسـت کـه تمامی
کارکنـان آن بیمـه تامیناجتماعی هسـتند و یکی
از مراکـز خوشحسـاب بیمهای به شـمار میرود.
وی افـزود :ایـن موسسـه خیریـه توسـط افـراد
خیـر اداره میشـود و تاکنـون هیچگونـه کمـک
مالـی از سـوی نهادهـای دولتی به این مرکـز ارائه
نشـده اسـت.

