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اماواگرهایجشنحذفدفترچهبیمه

مریم آریایی

در روزهای پایانی سال گذشته ،سازمان تامین اجتماعی جشن
حذف دفترچههای درمانی خود را با هیاهوی بسیار برپا کرد؛
پروژهای که مدیران این ســازمان آن را نتیجه دو سال کار و
موجب صرفهجویی  ۲۰۰میلیارد ریالی در هزینههای مربوط
به چاپ دفترچههای کاغذی عنوان کردند ،اما این پروژه با اما
و اگرهای بسیاری مواجه است که آن را بیشتر به رونماییها
و افتتاحهای تبلیغاتی شبیه میکند تا پروژهای عملیاتی برای
گرهگشایی از کار مردم.
در زمان جشن سازمان تامین اجتماعی در واپسین روزهای سال
 ۹۵اعالم شد كه«از این پس بیمهشدگان تامین اجتماعی در
تمام مراکز درمانی و بیمارستانی این سازمان بدون در دست
داشتن دفترچه درمانی و فقط با یک کارت ملی میتوانند خدمات
دریافت کنند» .این یعنی  42میلیون بیمهشده سازمان تامین
اجتماعی با استفاده از کدملی صرفا در مراکز ملکی این سازمان
میتوانند خدمات درمانی دریافت کنند .در هیاهوی این جشن
اما صحبتی درباره نحوه مراجعه بیمهشدگان تامین اجتماعی به
مراکزی غیر از مراکز ملکی این سازمان به ميان نيامد و روشن
نشد راهکار تامین اجتماعی برای بیماران به هنگام مراجعه به
مراکزی که جزو امالک این سازمان محسوب نمیشوند ،چیست.
بازار داغ تمدید دفترچههای کاغذی
در همان روزهایی که ســازمان تامین اجتماعی جشن حذف
دفترچهها را برگزار میکرد ،شعب و کارگزاریها روزهای شلوغ
تمدید و تعویض دفترچهها را در روزهای نزدیک به تعطیالت سال
نو سپری میکردند و گویا بیمهشدگان این سازمان امید چنداني
به راهگشایی این پروژه نداشتند؛ چراکه تمام این بیمهشدگان
صرفا از مراکز درمانی وابســته به آن استفاده نمیکنند و این
حذف را چندان جدی نگرفتند.
در تشریح جزيیات این طرح اعالم شــد که از حدود دو سال
پیش تاکنون با تامین زیرساختهای مهم و اساسی از جمله
اجرای سیستم اچ.آی.اس( HISاستقرار یک سیستم پردازش،
بازیابی و ارتباط دادن مراقبت بیمار و اطالعات اداری برای همه
فعالیتهای مربوط به بیمارستان) گامهای اولیه برای اجرای
این طرح برداشته شد و پس از مجهز شدن همه بیمارستانهای
ملکی ســازمان تامین اجتماعی به این سیستم ،در گامهای
بعدی تالش برای الکترونیکی شدن پروندههای بیمهشدگان

و مستمریبگیران انجام شــد .حاال با حذف دفترچهها ،افراد
بیمهشده یا مستمریبگیر پس از مراجعه به مراکز ملکی سازمان
تامین اجتماعی ،فقط با اعالم کد ملیشان میتوانند از خدمات
این بیمارستانها بهرهمند شوند و پس از تايید مراکز درمانی
تايیدشده ،به پزشک مراجعه میکنند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،حذف دفترچه بیمه در مراکز
ملکی این سازمان را یک حرکت جهادی و ملی دانسته و میگوید:
این طرح مزایای بسیاری از جمله صرفهجویی 600میلیارد ریالی
هزینههای سازمان در سال را دارد که براي چاپ دفترچههای
کاغذی انجام میشد.
ابهامات و اما و اگرها
حذف دفترچههای بیمه درمانی و جایگزینی کارت هوشمند،
تکلیفی بود که از برنامه پنجم و در بخــش مربوط به پرونده
الکترونیک سالمت پیشبینی شده و بر زمین مانده بود و اكنون
حذف دفترچههای تامین اجتماعی گرچه منحصر به مراکز ملکی
این سازمان است ،اما از آنجا که اجرای بخشی از این تکلیف بر زمین
مانده ،قابل تقدیر است و قاعدتا تمامی گامها و اقدامات از سوی
سازمان تامین اجتماعی و تمامی نهادهای مسوول در کشور در
ن و شفافسازی از طریق الکترونیکیسازی
تسهیل ،تسریع ،ارزا 
امور مورد تايید و حمایت است ،اما در این میان و درباره اجرای
پروژه اخیر پرسشها و ابهاماتی مطرح است.
صرفهجویی از چه حسابی؟
اول اینکه سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده که یکسوم هزینه
 600میلیارد ریالی چاپ دفترچههای بیمه حذف میشود .اما
کافی است یک بار به این مراکز مراجعه کنید تا شلوغی و معطلی
زیاد شما را به مراکز درمانی غیر مرتبط با تامین اجتماعی هدایت
کند .پرسشاینجاستکهواقعاچنددرصداز 42ميليونبیمهشده
سازمان تامین اجتماعی تنها از مراکز ملکی و پزشکان پیوسته
به این طرح استفاده میکنند؟
باید دید مسووالن ســازمان تامین اجتماعی درباره استفاده
بیمهشدگانشان از مراکز درمانی دیگر چارهاندیشی کردهاند یا
خیر و اینکه گفته میشود  ۲۰۰میلیارد ریال صرفهجویی در
هزینههای چاپ دفترچه میشود ،آیا آماري واقعی است؟ و در
بیان اين آمار آیا نگاهی هم به آمارهای مراجعه به مراکز دیگر
هم شده یا تنها به یک گزارش یکطرفه و تکبعدی پرداختهاند .با
این شرایط قطعا بیمهشدگان ناچار خواهند بود همچنان نسبت
به تمدید دفترچههای خود اقدام کنند تا از دریافت خدمات از

سایر مراکز درمانی و پزشکی محروم نشوند.
دفترچه به همراه داشته باشید
در همین حال حتی معاون تامين اجتماعی به بیمهشــدگان
توصیه کرده تا زماني كه نسخه الكترونيكی مراكز طرف قرارداد
توسعه پيدا نكرده اســت ،دفترچهها را همراه داشته باشند؛
چراكه ممكن است برخي خدمتها در اين مراكز و حتي مراكز
ملكي در اين ايام امكانپذير نباشد و بيمهشدگان را به مراكز
غيرملكي ارجاع دهيم!
یکی دیگر از ابهامات ،اعالم این سازمان مبنی بر پیوستن تدریجی
پزشکانبهاینطرحاست.گرچهجایگزینینسخههایالکترونیکی
به جای کاغذی ،حذف خطاهای پزشکی و نسخههای تکراری
و غیر ضروری از مزایای این طرح عنوان میشود ،اما سازمان
تامین اجتماعی مذکور بدون اعالم زمان ،مهلت ،ملزومات یا

تعداد پزشکان اعالم کرده که پزشکان همچنان در حال پیوستن
به این طرح هستند.
از دیگر موارد ابهامبرانگیز این طرح ،اطالعرسانی درباره مراکز
و خدماتی است که نیاز به همراه داشــتن دفترچه ندارند .در
این باره در زمان جشــن اجرای طرح نیز مطلبی گفته نشد و
همتي ،معاون تامين اجتماعی ،تنها در گفتوگو با یک رسانه
عنوان کرده که در  80بيمارستان تامين اجتماعي و  280مركز
سرپاييمان در كشور و كلينيكهايمان بهصورت الكترونيكی
خدمات ارايه خواهيم كرد و نيازي نيست بيماران دفترچههاي
خود را در مراكز ملكي حتي شهرهاي محروم همراه داشته باشند.
با این حال روشن نیست که دقیقا نام و تعداد مراکز بدون نیاز به
دفترچه بیمه و خدمات قابل ارایه از این طریق چه میزان است؟

اینکه برنامهای برای پیوستن ســایر مراکز به این طرح وجود
دارد یا خیر نیز خود محل ابهام دیگری است .نوبخت حقیقی،
ريیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید :طرح حذف
دفترچههای بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر تنها مختص
به بیمهشدگانی اســت که درمان مستقیم از واحدهای تحت
پوشش سازمانهای تامین اجتماعی میگیرند ،اما بیمارانی که
خدمات را از واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت میگیرند
از این مزایا برخوردار نیستند.
تا به حال مجریان طرح در این زمینه نیز ســکوت کردهاند و
روشن نیست که سایر مراکز پزشکی ،درمانی و پزشکان دقیقا
بايد چه سختافزارها و نرمافزارها و بسترهای ارتباطی برای
پیوستن به طرح مذکور در اختیار داشته باشند؟
آماری از سال  91و راه درازی که در پیش است
تنها نگاه به آماری که مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه چهار
سال از آن میگذرد ،نشان میدهد که برای سراسری و قابل اعتنا
شدن حذف دفترچهها چه راه درازی در پیش است.
در سال  ،1391تعداد  850موسسه درمانی (بیمارستان ،زایشگاه
و آسایشگاه) در کشور فعال بودهاند .حدود  68/65درصد این
موسسات با بیش از 90هزار تخت ثابت وابسته به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی 10/25 ،درصد با بیش از  13هزار تخت
ثابت مربوط به بخش خصوصی و تنها  21/1درصد با بیش از
27هزار تخت ثابت وابسته به سازمان تامین اجتماعی ،بانکها،
موسسات خیریه و  ...بوده است.
همچنین در همین سال در کل کشور  11,197مرکز بهداشتی
و درمانی (درمانگاه ،کلینیک ،پلیکلینیک و مرکز بهداشت)
فعالیت داشتهاند که  8,669مرکز وابسته به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی 1405 ،مرکز مربوط به بخش خصوصی
و  1123مرکز مربــوط به دیگر ســازمانها و نهادها بودهاند.
در همین برهــه زمانی تعداد  34219نفر پزشــک در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشغول به کار بودهاند که
از این تعداد  14,639نفر در رشته پزشکی عمومی 1317،نفر
در رشته داروسازي 2988 ،نفر در رشته دندانپزشکی فعالیت
داشتهاند .در ضمن تعداد  203,993نفر پیراپزشک نیز در این
سال مشغول به کار بودهاند.
این آمار البته مربوط به چهار سال قبل اســت و باید دید آیا
تجهیزات الزم برای تجهیز کل صنعت درمان و پزشکی کشور
که بهمراتب بیش از این تعداد است ،دیده شده است و آیا صرفا
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میتوان تجهیز مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی را مبنایی
برای حذف دفترچههای درمانی قرار داد؟
صدای داروسازها درآمد
در نهایت این واقعیت انكارنشدني است که همه بخشها بهویژه
بخش خصوصی هنوز زیرساختهای الزم برای پیوستن به این
طرح را ندارند و ظاهرا برخی دستاندرکاران امر درمان از جمله
رییس انجمن داروسازان نیز بهدرستی در جریان کموکیف آنچه
افتتاح شده قرار نداشته و به طرح ابهامات دیگری پرداخته است.
سیدمهدی سجادی ،دبیر انجمن داروسازان ایران میگوید:
اصل حذف دفترچههای بیم ه کار مناسبی است ،ولی هماکنون
بخش خصوصی هنوز چنین زیرساختی را ندارد ،بنابراین باید
بهصورت آزمایشی در چند استان حذف دفترچههای بیمهای
در عرصه داروخانهها در بخش خصوصی اجرا شــود تا نتیجه
آن بهدست آيد.
او تاکید میکند :نباید چنین طرحی با محدودیت اجرا شود و
باید شرایط بیمار در اولویت برای دسترسی به خدمات و دارو
قرار گیرد ،وگرنه بیمار سرگردان میشود.
نهضت آیتی و یک تجربه
ابهام دیگر که از تجربه شخصی همه ما نشات میگیرد ،به گفته
ريیس سازمان تامین اجتماعی برمیگردد که«نهضت آیتی را
برای اطالعات خودمان ایجاد کردیم ،اما اکنون پرونده دیجیتالی،
بازرسی الکترونیکی ،حذف دفترچهها را دربر داشته و سازمان در
سال آینده تحوالت عمدهای را شاهد خواهد بود ».بايد منتظر ماند
تا ببينيم آيا این طرح حتی در همان مراکز ملکی سازمان تامین
اجتماعی کارساز خواهد بود و به سرگردانی بیشتر بیماران بهدلیل
زیرساختهای نامتناسب با وعدهها منجر نخواهد شد .در همان
روزهایی که جشن حذف دفترچه برگزار میشد شخصا به یکی
از کارگزاریها برای تمدید دفترچه کودک دو ساله مراجعه کردم
که گفتند نامش در زیرمجموعه بیمهشده اصلی نیست ،آن هم
در حالی که دو سال از این دفترچه استفاده کرده است ،اما چون
از شعبه دیگری صادر شده با انتقال پرونده به شعبه فعلی نام او به
پرونده منتقل نشده است .کارگزاری امکان افزودن نام به پرونده
را نداشت و دو روز متوالی با مراجعه به شعبه اصلی در انتظار وصل
شدن سیستم ماندم تا در نهايت وصل شد و صدالبته این تجربه
یک استثنا هم نیست .باید دید آیا بدون دفترچه به مشکل قطعی
سیستم و پروندهای که ناقص منتقل شده برخورد خواهیم کرد یا
برای این بخش چارهای در نظر گرفتهاند؟

نسل جدید کالهبرداران و «الیکهای آرمیچری»

...ادامه از صفحه2
القصه ،خالصه اینکه من جوانــی را دیدم که با یک
آرمیچــر ،چند باتــری قلمی و یک گوشــی که در
گوشهای به حال خود رها شــده بود ،داشت پول در
میآورد .چنــد روز قبل در جریان ســفری ،یکی از
دوســتان قدیمی را دیدم که چند ســالی است به
عنوان روابط عمومی یک شرکت بزرگ مشغول به کار
است .ماجرای رسانههای جدید و Influencerها
را به میان کشــیدم و از او که تجربه کار با برخی از
ایشان را داشت ،خواســتار یک تحلیل شدم .او هم
لبخند تلخی زد و از تجربه اجرای یک کمپین گفت که
با وجود پرداخت هزینههای بسیار سنگین و سفارش
تبلیغبهچندتنازتاثیرگذارانومعروفهایشبکههای
اجتماعی،باشکستمطلقمواجهشدند.بهنحویکهنه
تنها فاز دوم کمپین متوقف شد ،بلکه در آن شرکت به

ایننتیجهرسیدندکهبایداینپدیدههایجدیدرابهکل
از برنامههای تبلیغاتی و اطالعرسانی خود حذف کنند.
میگفت طرف صدها هزار فالوئر داشت و هر پستی هم
که برای ما منتشر میکرد دهها هزار الیک میگرفت و ما
انتظار یک سونامی از مراجعاتبه سایت شرکت داشتیم
وحتیترسیدیمکهمبادابهعلتحجممراجعات،سایت
از دسترس خارج شود ،اما دریغ از کوچکترین مراجعه
و بازخورد .من لبخنــدی زدم و ماجرای«الیکهای
آرمیچری» را برایش تعریف کــردم و او هم که از این
ابتکار تعجب کرده بود گفت ،ما به این نتیجه رسیده
بودیم که برخی فالوئرها تقلبی و خریداری میشوند
و برخی هم روبات طراحی کردهاند ،اما این یکی نوبر
بود! مخلص کالم این که مدتی اســت در کشور با
نســل جدیدی از کالهبرداری و افراد متقلب طرف
هستیم که به ســرعت در حال گســترش و خالی

کردن جیب افراد و شرکتهایی هستند که با صرف
هزینههای سنگین گمان میکنند به گنجها و ابزار
نوین تبلیغات و اطالعرســانی دســت یافتهاند .اما
مساله اینجاست مادامیکه اطالعاتی از شکستها
و تجربیات تلخ حضور در چنین فضایی به اشتراک
گذاشته نمیشود ،افراد و شرکتهای بیشتری در
این گرداب مجازی فرو میروند و پول و سرمایههای
خود را از دست میدهند .لذا مدیران روابط عمومی
شرکتها و در مقطع کنونی نیز مدیران کمپینهای
انتخاباتی ،باید این مهم را در نظر داشــته باشــند،
که آمارهای بزرگ در صفحــات اجتماعی ،لزوما به
خروجیهای بزرگ منتهی نمیشوند و شاخصهای
کمی و کیفی متعددی در انتخاب رسانهها و جامعه
مخاطب ایشان وجود دارد که در زمانی دیگر به آن
خواهیم پرداخت.

تفکیکترافیکاینترنتدربرزخ

...ادامه از صفحه3
مشکالت فنی تفکیک اینترنت
اما همانطور که ذکر شد تفکیک اینترنت داخلی و خارجی با مشکالت فنی زیادی
همراه است و در این سالهایی که وعده تفکیک مطرح شده برخی از کارشناسان
دالیل مختلف ناممکن بودن اجرای ایــن طرح به لحاظ فنی را برشــمردهاند .از
عمدهترین اشکاالتی که به این طرح وارد شده میتوان به اشکال در راهکار  ISGاشاره
کرد .از آنجا که پیادهسازی طرح براســاس رویکرد  ،ISGنیازمند داشتن اطالعات
آیپیهای مورد استفاده در سایتهایی است که در داخل کشور میزبانی میشوند،
تجربه طرح آزمایشی نشان داد که اجرای صحیح و دقیق آن مستلزم برقراری ارتباط
با مدیران فناوری اطالعات یا انفورماتیک سایتهای مدنظر بوده و لیست آیپیهای
مورد استفاده باید و حتما از خود آنها دریافت شود؛ چراکه بنا به طراحی سایتها،
ممکن است فایلهای دانلودی از روی سروری دریافت شوند که اطالعات آنها صرفا
در اختیار مدیر شبکه و سایت مربوطه باشد یا بهدستآوردن آنها نیاز به استفاده از
ابزارهایی است که بسیار زمانبر و انرژیگیر است .اشکال اساسی دیگری که در نحوه
اجرای طرح تفکیک ترافیک داخلی مطرح اســت کمرنگ بودن نقش حاکمیتی
سازمان تنظیم مقررات در پیادهسازی طرح و فراهمســازی امکانات و الزامات آن
است .ایراد دیگری که به شیوه اجرای تفکیک اینترنت مطرح شده اما آن است که
در این میان بعضی ازFCPها صرفا با اسکن سایتها و استفاده بعضی از دستورات
شبکه بهصورت محدود و ناقص اطالعات آیپیها را به دست آوردهاند که به همین
دلیل طرح محاسبه نیمبهای ترافیک داخل بهصورت کامل برای کاربر اجرا نمیشود.
کارشناسان معتقدند با اینکه آیپیهای استفادهشده در یک سایت آنچنان هم جزو
اطالعات محرمانه یک سازمان یا شرکت تلقی نمیشود ،اما در مواردی جلب اعتماد
و اطمینان مدیران مربوطه و توضیح طرح تفکیک ترافیک امری زمانبر و طاقتفرسا
برایFCPها بوده است و در مواقعی نیازمند مکاتبات و درخواستهای رسمی و طی
مراحل بروکراسی ماشینی است و گاه عدم حضور شخص مسوول فرایند فرسایشی را
برایFCPها به همراه داشته است .این در حالی است که بعضی از سایتها اصال امکان

تماس تلفنی و ارایه توضیحات را ندارند و در قســمت تماس با ما ،صرفا به طراحی
پنلی برای ثبت درخواست مبتنی بر وب بسنده کردهاند و در مواردی نیز اگر شماره
تماس روابط عمومی یا مرکز تماس وجود دارد ،از ارتباطدهی به بخش فناوری یا
انفورماتیک چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی خودداری میشود.
طرحی مهم اما بیپاسخ
عالوه بر مسایلی که مطرح شد نباید فراموش کرد که اجرای این طرح برای تعداد
محدودی سایت که مجموعه وزارت ارتباطات آنها را مشخص کرده است به اجرا
گذاشته شده و به مفهوم اجرای تفکیک اینترنت نیست و همچنان بخش عظیم
و عمدهای از ســایتهای داخلی با نرخ اینترنت بینالملل در اختیار کاربر ایرانی
قرار میگیرند .وعده رگوالتوری برای اجــرای کامل تفکیک اینترنت از اینترانت
تا اردیبهشت امسال نیز به دلیل ارایه نشــدن راهحلی دقیق و جامع به نظر عملی
نمیرسد و اگر این اتفاق بیفتد میبایست آثار آن در صورتحسابهای اینترنتی
آخر اردیبهشت امسال برای کاربران روشــن و مشخص شود که با توجه به سبقه
قبلی برخی خلف وعدهها و نیز باتوجه به ارایه نشدن راهحل فنی مناسب به نظر این
امر اتفاق نخواهد افتاد .در نهایت اینکه طرح تفکیک ترافیک اینترنت ،به نوعی از
جمله بخشهای پازل تحقق شبکه ملی اطالعات نیز به شمار میرود و سرنوشت
این شبکه را نیز با خود درگیر کرده است .این که در زمان اعالم وعدهها و تصویب
مصوبههای کمیســیون رگوالتوری و تبلیغات گسترده رســانهای روی آن ،چه
مواردی مبنای تصمیم و مصوبه شده بود ،مشخص نیست .از جمله این که در زمان
تصویب تفکیک ترافیک اینترنت ظاهرا مسایل فنی و حتی تعرفهای نیز چندان
شفاف نبوده است .چراکه تعرفهها در زمان دیگری به تصویب رسید و در خصوص
روش اجرایی نیز شاهد مشکالتی هستیم که فعال پاسخی برای آن از سمت مدیران
دولتی ارایه نشده اســت .به هر تقدیر احتمال این که از منظر دولتی این طرح نیز
تمامشده ،تلقی و پرونده آن مختومه شود ،چندان دور از ذهن نیست ،اما این که در
عمل طرح تفکیک ترافیک اینترنت اجرایی شده و منافع آن متوجه کشور و مردم
شود ،جای تردید است.
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