
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
11 ویژه دستاوردهای دولت تدبیر و امید

شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

س��ازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر 
بیش از 41 میلیون نفر از اقشار گوناگون مردم 
ش��امل بیمه ش��دگان و بازنشستگان و اعضای 
خانواده آنان را تحت پوش��ش قرار داده است 
و خدم��ات آن، نقطه اتکاء و امید مولدترین و 
زحمتکش ترین اقشار جامعه محسوب می شود.
خدمات سازمان تأمین اجتماعی در حال 
حاض��ر به بی��ش از 13 میلیون نفر بیمه ش��ده 
اصل��ی و افراد خانواده ش��ان، 2 میلیون و 800 
هزار نفر مس��تمری بگیر و اعضای خانواده که 
در مجموع به بیش از 5 میلیون نفر می رس��ند 
و تمامی ابعاد زندگی و معیش��ت آنان متأثر از 
فعالیت های سازمان است. همچنین کارفرمایان 
و مدی��ران بی��ش از یک میلی��ون و 500 هزار 
کارگاه و واحد تولیدی کش��ور نیز با س��ازمان 

در ارتباط هستند.
مطابق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری 
از تأمین اجتماعی حق همگانی است و سازمان 
تأمین اجتماعی نیز در راستای اجرای این اصل 
از قانون اساس��ی خدمات گسترده ای را شامل 
18 مزیت برای شرایط مختلف از قبیل بیماری، 
سالمندی، بارداری، بیکاری، از کار افتادگی و... 
به بیش از نیمی از جمعیت کشور ارائه می دهد.
 سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور 
دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی اس��ت. 
400 بیمارس��تان و درمان��گاه تأمین اجتماعی 
بخش قابل توجهی از خدم��ات درمانی مورد 
نیاز بیمه ش��دگان را به ص��ورت رایگان تأمین 
می کند و عالوه بر این تقریبا تمامی بیمارستان ها 
و درمانگاه های کش��ور اع��م از مراکز دولتی و 
خیریه و خصوصی و همچنین آزمایش��گاه ها، 
داروخانه ها و مطب پزش��کان با سازمان تأمین 
اجتماعی طرف قرارداد هس��تند و بخش اعظم 
هزینه درمانی بیمه شدگان و بازنشستگانی که 
به این مراکز مراجعه می کنند نیز توسط سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
بخ��ش بیمه ای س��ازمان تأمین اجتماعی 
دارای 580 ش��عبه در سراس��ر کشور است و 
خدمات بیمه ای گسترده این سازمان از طریق 
ای��ن واحدها ب��ه جامعه تحت پوش��ش ارائه 
می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی 
آسان تر مردم به سازمان تأمین اجتماعی شعب 
اقماری و کارگزاری های سازمان نیز به عنوان 
واحدهای وابس��ته به شعب مشغول به فعالیت 

هستند.
سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی و 

همچنین سیاست های کلی نظام سالمت
در خص��وص سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی و همچنین سیاس��ت های کلی نظام 
س��المت؛ ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری 
تم��ام تالش س��ازمان معطوف ب��ه تحقق این 
سیاست هاست. این سیاست های امیدوارکننده، 
دغدغه همه مسئوالن و متولیان کشور است و 
سازمان تأمین اجتماعی که مشمول همه بندهای 
این سیاس��ت ها می شود، با تش��کیل ستادهای 
ویژه تم��ام همت و تالش خ��ود را در جهت 

تبیین و تسری این سیاست ها بر ارکان و اجزای 
سازمان مبادرت کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی در اجرای برنامه 
تحول س��المت که به عنوان یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت تدبی��ر و امید مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت همکاری کامل دارد و بخش 
زیادی از بار مالی این طرح توس��ط س��ازمان 

تأمین اجتماعی تأمین می شود. 
بخش��ودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حس��اب و همکاری و مس��اعدت با 
کارگاه ه��ای تولی��دی در اخذ ح��ق بیمه به 

منظور حمایت از تولید و حفظ اشتغال
سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه در حدود 
5000 میلی��ارد توم��ان ب��رای پرداخت حقوق 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران و همچنین 
تأمین هزینه درمانی جامعه تحت پوشش خود 
هزینه می کن��د که بخش اصلی ای��ن هزینه ها 
از طری��ق دریافت حق بیم��ه از کارفرمایان و 
کارآفرینان محترم دریافت می شود. در شرایط 
سخت اقتصادی و نیاز جدی کشور به افزایش 
تولید و اشتغال؛ مساعدت و همکاری سازمان 
تأمین اجتماع��ی در پویایی واحدهای تولیدی 
بسیار اثرگذار است که این امر در حال حاضر 
ت��ا حد ام��کان مورد توج��ه ق��رار می گیرد و 
می توانیم با اطمینان بگوییم که س��ازمان تأمین 
اجتماعی بیشترین همراهی و همکاری ممکن 
را در رابط��ه ب��ا دریافت حق بیمه نس��بت به 

کارآفرینان محترم به عمل می آورد.
در همین راس��تا برنامه بخشودگی جرائم 
بیمه ای برای کارفرمایان خوش حس��اب ابالغ 
ش��ده اس��ت و کارفرمایانی که به دلیل شرایط 
ناخواسته و یا تحریم های ظالمانه و نوسانات 
ن��رخ ارز موفق به پرداخ��ت به موقع حق بیمه 
نش��ده اند بتوانند ب��ا پرداخت اص��ل بدهی از 

بخشودگی جرائم بهره مند شوند.
تاثیرات توافق هس��ته ای و چشم انداز 

پسا برجام در تامین اجتماعی 
اجتماع��ی ش��ری�ک  تأم�ی��ن  س��ازم��ان 
مناس��بی ب��رای ش��رکت های خارج��ی جهت 
 سرمایه گذاری های مش��ترک و کنسرسیوم های 
بی��ن المللی خواهد بود. این امر در حوزه های 
باالدس��تی اقتصاد از امکان بیشتری برخوردار 
اس��ت. اس��تراتژی س��رمایه گذاری مشترک با 
س��رمایه گذاران خارجی به منظور بهره مندی 
از تجهیزات و فن��اوری و دانش فنی و ارتقای 
تکنول��وژی س��رمایه گذاری ه��ای موجود و 
رقاب��ت پذیر ک��ردن آنه��ا در س��ازمان تأمین 

اجتماعی دنبال می شود.
بهبود وض��ع روابط بین الملل و تس��هیل 
ص��ادرات و واردات؛ بهبود وضع نقل و انتقال 
بانک��ی و مالی ب��ا رفع تحریم ه��ا و همچنین 

کاهش هزینه واردات و کاهش قیمت کاالهای 
وارداتی از جمله عواملی اس��ت که بر فعالیت 

اقتصادی تمامی بنگاه ها تأثیر گذار است.
توسعه خدمات درمانی با اولویت مناطق 
محروم و ساخت مراکز درمانی با برند میالد

افزای��ش ظرفیت خدمت رس��انی مراکز 
درمانی موجود و اح��داث و راه اندازی مراکز 
درمانی جدید در س��ازمان تأمی��ن اجتماعی با 
جدیت دنبال می شود. سازمان تأمین اجتماعی 
ب��رای افزای��ش عدالت در دسترس��ی اقش��ار 
ش��ریف جامعه کارگری به خدم��ات درمانی 
مناس��ب، برنامه احداث بیمارستان های جدید 
ب��ا الگو ب��رداری از روش مدیری��ت و کیفیت 
خدمات بیمارس��تان می��الد را دنبال می کند که 
دو بیمارستان طی دو سال گذشته در کرمان و 
بیرجند به بهره برداری رسیده است. در ماه های 
آینده نیز بیمارستان های ایالم و اهواز به همین 

شکل افتتاح می شوند. 
تعامل سازنده سازمان تأمین اجتماعی با 

مجلس شورای اسالمی 
یک��ی از س��ازمان ها و نهادهای��ی که در 
مجلس ش��ورای اس��المی قوانی��ن و مقررات 
زیادی در رابطه با آن مطرح می ش��ود سازمان 
تأمین اجتماعی اس��ت و ح��دود 10 درصد از 
قوانینی که در مجلس شورای اسالمی بررسی 
می شود به نوعی مرتبط با فعالیت این سازمان 

است.
خوش��بختانه با همکاری و تعامل خوبی 

که ب��ا نماین��دگان محت��رم مجل��س در دوره 
نهم داش��ته ایم طی دو س��ال گذشته نظرات و 
دیدگاه های کارشناس��ی س��ازمان در بررسی و 
تصویب تمامی قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی 
لحاظ ش��ده اس��ت و در دوره ده��م نیز بدون 

تردید این همکاری ها افزایش خواهد یافت.
س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی دیدگاه های 
کارشناس��ی خود را به مجلس شورای اسالمی 
ارائ��ه می ده��د و در تمامی مراحل بررس��ی و 
تدوی��ن قوانین ب��ا نماین��دگان محترم مجلس 
ش��ورای اس��المی و کمیس��یون های ذی ربط 
هم��کاری و تعام��ل نزدی��ک دارد. امیدواریم 
در نهایت آنچه ب��ه تصویب نمایندگان محترم 
مجلس ش��ورای اسالمی می رس��د زمینه ساز 
بهبود خدمات س��ازمان و افزایش رضایتمندی 

جامعه بزرگ بیمه شدگان باشد. 
ت��داوم نهض��ت IT و اج��رای برنامه 
اصولی س��ازمان برای اس��تفاد حداکثری از 

فن آوری اطالعات
س��ازمان تأمی��ن اجتماعی به عن��وان یک 
س��ازمان ب��زرگ و تأثیرگ��ذار در عرصه ه��ای 
اجتماعی و اقتصادی برنامه های متنوعی را برای 
خدمت رس��انی بهتر به اجرا درآورده اس��ت. در 
س��ال های اخیر شاهد رشد روز افزون استفاده از 
فن آوری های نوین در سازمان هستیم و این روند 
که با عنوان نهضت IT دنبال می شود و امیدواریم 
ش��اهد تداوم و تس��ریع این کار باشیم که باعث 
باز ش��دن بس��یاری از گره ها و ارتقاء همه جانبه 

خدمات سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
اج��رای پروژه ه��ای مختل��ف مبتنی بر 

استفاده از فن آوری اطالعات
جمل��ه  از  اجتماع��ی  تأمی��ن  س��ازمان 
سازمان های پیش��تاز کشور در رابطه با استفاده 
از فن آوری اطالعات و ارتباطات بوده اس��ت 
اما متأسفانه در ادوار گذشته شاهد کم توجهی 
به این موضوع بسیار مهم و کلیدی در سازمان 
بوده ایم. برای جبران این مس��ئله طی سال های 
اخیر نهضت IT در سازمان دنبال شد. در نتیجه 
تالش های صورت گرفته در یک برنامه فشرده 
اقدامات اساسی برای جبران عقب ماندگی های 
گذشته صورت گرفت و در نتیجه این اقدامات 
طی روزه��ای اخیر چند پروژه ب��زرگ برپایه 
اس��تفاده از ف��ن آوری اطالع��ات و با حضور 
وزیر محت��رم تعاون، کار و رف��اه اجتماعی به 

بهره برداری رسید.
*حذف دفترچه درمان با استفاده از کارت 
هوش��مند که در درمانگاه آزادی تهران درحال 

اجرا است
*ط��رح س��اختار نوین ارای��ه خدمات و 

سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی
*ارایه خدم��ات درمانی از طریق نس��خ 

الکترونیکی در مراکز درمانی
*مرک��ز ارتب��اط مردمی س��ازمان تامین 

اجتماعی
*محاس��به و پرداخت متمرکز مستمری 

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
*پرداخت متمرکز و همپوشانی اطالعات 

مقرری بگیران بیمه بیکاری
*طراحی و پیاده س��ازی س��رویس های 

بیمه ای با نگاه مالی و نظام تعهدی
*طرح ساختار نوین ارائه خدمات شعب 
که در شعب 4 و  25 تهران و 6 تبریز در حال 

اجرا است
نام��ه س��ازمان، وزارت کار،  تفاه��م 
وزارت بهداشت و بانک رفاه برای پرداخت 

مطالبات مراکز درمانی 
یکی از اقدامات مهم و اساس��ی صورت 
گرفت��ه در س��ازمان تأمی��ن اجتماعی امضای 
وزارت  کار،  وزارت  س��ازمان،  تفاهم نام��ه 
بهداشت و بانک رفاه برای پرداخت مطالبات 

مراکز درمانی طرف قرارداد است.
همانط��ور ک��ه می دانید یکی از مس��ائل 
چالش ب��ر انگیز س��ازمان تأمی��ن اجتماعی، 
چگونگی تس��ویه و پرداخت هزینه خدماتی 
بود ک��ه مراکز درمانی طرف ق��رارداد به بیمه 

شدگان تأمین اجتماعی ارائه می دهند. 
برای بهبود و ارتقاء روند دریافت خدمات 
بیمه شدگان از مراکز طرف قرارداد و همچنین 
تس��ویه به موقع هزینه درمانی بیمه شدگان با 

همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
همچنی��ن بانک رفاه کارگران تفاهم نامه ای به 
امضای طرفین رسید که براساس آن بانک رفاه 
کارگران به عنوان عامل سوم وارد این موضوع 
 ش��ده و در تس��ویه ب��ه موقع هزین��ه درمان 

بیمه شدگان همکاری می کند.
 با انعقاد تفاهم نامه ش��اهد ارتقاء خدمات 
درمانی مراکز طرف قرارداد به بیمه شدگان و رفع 
مشکالت گذشته در رابطه با پرداخت مطالبات 
مراکز درمانی هستیم. این نوع پرداخت جدید و 
اس��تفاده از عامل سوم در رابطه با داروخانه های 
طرف قرارداد س��ازمان تأمین اجتماعی نیز اجرا 
ش��ده است و ش��اهد تحول جدی در پرداخت 

مطالبات داروخانه ها هستیم.
هم��کاری ب��ا ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگ��ی و آموزش و پ��رورش برای وارد 
 ش��دن مفاهیم بیم��ه و تأمی��ن اجتماعی در 

کتب درسی و دانشگاهی
یک��ی از مس��ائلی که در س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی با جدی��ت دنبال می ش��ود، ارتقاء 
فرهن��گ و دانش عموم��ی در رابطه با مفاهیم 
بیمه و تأمین اجتماعی اس��ت که در این رابطه 
آم��وزش نوجوانان و جوانان مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت و ب��ا ارتباطات برقرار ش��ده با 
مبادی ذیربط، واحدهای دانشگاهی مربوط به 
آش��نایی با مفاهیم بیم��ه و تأمین اجتماعی در 
گرایش های مختلف رش��ته اقتصاد با موافقت 
شورای عالی انقالب فرهنگی وارد شده است. 
برای وارد شدن این مفاهیم به کتاب های 
درسی مدارس نیز پیگیری هایی در حال انجام 
اس��ت و امیدواریم موضوع��ات بیمه و تأمین 
اجتماع��ی ک��ه از مفاهیم بنی��ادی اجتماعی و 
اقتصادی هس��تند و در درمدارس بس��یاری از 
کش��ورها مورد توجه قرار دارند؛ در کتاب های 
درسی دانش آموزان کشورمان مورد توجه قرار 

گیرند.
آغاز بیمه ایرانیان خارج از کشور

ارائه خدمات به تمامی مردم ایران بویژه 
هم میهنان خارج از کش��ور از دیگر اقدامات 
سازمان تأمین اجتماعی است که در این رابطه 
اداره کل اتباع در س��ازمان شکل گرفته است 
و پیگیر گسترش بیمه ایرانیان خارج از کشور 

است.
بیم��ه ایرانی��ان خ��ارج از کش��ور باعث 
افزایش ارتباط و تعلق آنان به میهن می ش��ود 
و می تواند به عنوان نش��انه بارزی از حمایت 
جمهوری اس��المی ای��ران از اتب��اع خود در 
سراس��ر جهان باش��د. ب��ا توجه به اش��تغال 
تع��داد زی��ادی از هم میهن��ان در کش��ورهای 
همسایه استفاده این عزیزان از خدمات تأمین 
اجتماعی در اولویت قرار دارد و در سال های 
اخیر اقدامات اصولی در این رابطه آغاز ش��ده 
اس��ت که با تداوم و گس��ترش آن امیدواریم 
رضایتمندی بیش��تر ایرانیان خارج از کشور را 

به دنبال داشته باشد. 

عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید


