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نجات دهد .این پشتگرمی و این سرمایه انسانی باعث میشود که
ســازمان به آینده امیدوار باشــد و اگر بتوانیم درست مشکالت را
شناسایی کنیم ،قطعا پیدا کردن راهحل ،کار سختی نخواهد بود و اگر
تشخیص درستی دهیم ،قطعا درمان درست در دسترس خواهد بود
و سازمان توان عبور از این گردنه را هم خواهد داشت.
در مورد امیدهای ســال آینده هم باید بگویم که اتفاقهای بزرگی
در بودجه سال آینده کشور رخ داده است و خوشبختانه با مشارکت
کارشناسان ســازمان و حمایت دولت محترم و نمایندگان محترم
مجلس ،بودجه سال آینده کشور ،توجه خاصی به مسائل این حوزه
دارد و پیشبینیهای خوبی در آن صــورت گرفته که در نوع خود
کمنظیر است.
اصالح و ترمیم ساختار سازمان یکی از اولویتهای ما در سال آینده
و در کنار آن ،سال  98سال تحوالت اساســی در حوزه  ITخواهد
بود .امیدواریم که بــا برنامههایی که در حال پیگیری اســت ،در
سال  98موارد مراجعه حضوری الزامی بیمهشدگان ،کارفرمایان و
بازنشستگان به شعب سازمان وسیعا و به طور ملموس کاهش یابد و
بخش عمده خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.
بودجه ســال آینده ســازمان تامیناجتماعی چه
تغییراتی نسبت به سال  97خواهد داشت و چه زمانی
تصویب خواهد شد؟

بودجه سازمان برای سال  1398در هیاتمدیره تصویب شده است
و در هیات امنا هم در کارگروه مربوطه ،بررسی آن به اتمام رسیده و
امیدواریم تا قبل از پایان سال ،به تصویب نهایی برسد و ابالغ شود.
ســعی کردهایم که نقاط قوت و ضعف بودجه را مشــخص کنیم و
نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را از بین ببریم .بودجه سال آینده
سازمان تامین اجتماعی ،حدود  120هزار میلیارد تومان خواهد بود
که مقایسه آن با  407هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت در سال
 ،98نشان دهنده بزرگی و عظمت کاری است که در سازمان تامین
اجتماعی صورت می گیرد .یعنی ما در سال آینده بدون استفاده از
منابع ملی مانند نفت و مالیات و تنها از محل حقبیمهها باید حدود
 120هزار میلیارد تومان ،منابع ورودی داشــته باشــیم تا بتوانیم
خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران را استمرار بخشیم.

اشاره کردید که سال آینده ،سال تحوالت جدی در
حوزه آی.تی در سازمان تامیناجتماعی خواهد بود.
بهصورت مشخصتر چه اقداماتی در زمینه بهرهگیری
از فنآوریهای نوین و ارائه خدمات غیرحضوری در
این سازمان در حال پیگیری است؟

در ســالهای اخیر ،ابتدا بانکهای اطالعاتی سازمان کامل شد.
بانکهای اطالعاتی پراکندهای که داشتیم ،تکمیل و یکپارچه شدند.
بعد از آن مرکز اطالعات (دیتا ســنتر) تامیناجتماعی ایجاد شد.
سپس به سمت سیستمهای متمرکز رفتیم و اکنون سیستم متمرکز
نامنویسی ،سیستم متمرکز ثبت کارگاه ،ابالغ ،پرداخت مستمری،
پرداخت بیمه بیکاری وجود دارد .یعنی کسی که در شعبه یاسوج،
مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنــد ،مقرری ماهانه او به صورت
متمرکز از تهران به حساب او واریز میشود در حالی که قبال شعب
باید اطالعات مقرریبگیران را به اداراتکل استانی و اداراتکل به
ستاد مرکزی اعالم میکردند و اعتبار الزم برای پرداختهای ماهانه
از طریق ستاد ابتدا به اداراتکل و سپس به شعب ابالغ میشد و به
حسابهای افراد واریز میشد .پس از این اقدامات که بسترهای الزم
برای ارائه خدمات غیرحضوری بودند ،وقت آن رسیده است که سراغ
ی برویم .در این میان البته چند اتفاق دیگر
توسعه خدمات غیرحضور 
نیز رخ داد مانند ایجاد پرونده الکترونیک بیمهشدگان که در بخش
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بیمهای ،نزدیک به صد میلیون نســخه مدارک تنها در شهر تهران
اسکن شد و پروندههای الکترونیک تشکیل شد و اکنون پرونده هر
بیمهشده در تهران از طریق سیستمی در هر جا قابل مشاهده است
و نیازی به ارسال پرونده کاغذی نیست .پروندههای کاغذی هم که
حجم زیادی از مراکز ما را اشغال کرده بود ،در حال انتقال هستند.
در کنار آن تحول مهم دیگر حذف دفترچه در سیستم درمان بود.
هفته پیش این طرح را به ریاست محترم جمهوری در جریان بازدید
ایشان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معرفی و اعالم کردیم که
سیستم حذف دفترچه را که در سازمان تامین اجتماعی طراحی و
عملیاتی شده است ،میتوانیم بهعنوان هدیه در اختیار نظام سالمت
کشور قرار دهیم تا برای تمامی کشور عملیاتی شود.
همانطور که گفتم بعد از این مقدمات ،ســال آینده ســال توسعه
خدمات غیرحضوری سازمان تامیناجتماعی خواهد بود و برنامه ما
این است که  65نوع خدمت را در منزل یا محل کار یا به هر نحو دیگر
که شرکای اجتماعی ما مایل باشند ،به آنان ارائه کنیم .نام سامانه
خدمات غیرحضوری تامیناجتماعی را هــم که اکنون به صورت
آزمایشی و برای رفع مشکالت احتمالی در استان آذربایجانشرقی در
حال اجراست و در سال آینده بعد از اجرای آزمایشی اجرای سراسری
آن آغاز خواهد شد ،به سبب تالش و پیگیریهای جدی مدیرعامل
فقید ســازمان در این زمینه" ،طرح ملی مرحوم دکترنوربخش"
گذاشتهایم .برای مثال برای گرفتن کمک هزینه ازدواج دیگر نیازی
به مراجعه حضوری به شــعب نخواهد بود و بیمهشدگان از طریق
نرمافزار نصب شده بر روی گوشــی یا در فضای وب میتوانند این
خدمات را دریافت کنند .مقایسه کنید این خدمات را با شرایط فعلی
که به عنوان مثال برای دریافت کمک هزینه کفنودفن که حدود
یک میلیون و  200هزار تومان اســت ،نیازمند مراجعه حضوری و
انجام عملیات طوالنی اداری است و در روش جدید درنظر است بر
اساس قرارداد با آرامستانها ،معادل این مبلغ از فاکتور هزینههای
کفنودفن بیمه شدگان کمشود .این سیستم به صورت آزمایشی در
شهر تبریز انجام میشود و از نزدیک این طرح را بازنگری کردهایم و
درحال رفع عیوب آن هستیم و به نظر میرسد اتفاق خیلی بزرگی

