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مدیرعامل بیمه سالمت در گفت و گو با «ایران» جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد

پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیالت به
 ۹۳۱طرح تعاونی

برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کامال رایگان ،برای دهک چهارم  10درصد ،برای دهک پنجم و ششم  25درصد ،برای دهک هفتم و هشتم  50درصد و برای دهک نهم و دهم  100درصد است

گروه اقتصادی /پوشش بیمه همگانی از وعدههای
دولت ســیزدهم است که بر اســاس آن افراد فاقد
بیمــه پایه ســه دهک پاییــن درآمدی ،بــه صورت
رایــگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشــش
قــرار میگیرنــد .موضوعــی کــه در قانــون بودجــه
 1401هــم بــر آن تاکید شــده و هنوز دو مــاه از آغاز
ســال جاری نگذشــته بود که در  17اردیبهشت ماه
بیمه درمانی برای  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر از ســه
دهــک درآمــدی پایین برقــرار و گامــی حمایتی با
نگاهــی آیندهنگر برای کاهــش هزینههای فقرزای
ســامت برداشته شــد .گرچه تصویب قانون بیمه
همگانی که پوشــش بیمه پایه بــرای همه ایرانیان
را تکلیف کرده بود به سال ۱۳۷۳باز میگردد و در
ســال  93نیز در قالب طرح تحول نظام ســامت،
اقداماتــی در ایــن زمینه صورت گرفــت اما فراهم
نبودن مقدمات ،فقدان پایگاه اطالعات و پوشش
فراتــر از برنامــه این بیمه کــه  ۱۱میلیــون ایرانی را
رایگان بیمه میکرد آن را با مشــکالتی مواجه کرد
و در نهایت با عدم تأمین منابع مالی همچنان آن
تکلیف قانونی بر زمین ماند.
«بیمه همــه ایرانیان» اما از وعدههای آیتاهلل
رئیسی است .وی در گفت و گوی اخیر خود با ارائه
گزارشــی از تحقــق این وعده گفت :امــروز با این ۵
میلیون نفری که تحت پوشــش بیمه سالمت قرار
گرفتهانــد ،یــک جهش بســیار جــدی در این حوزه
انجام شــده و به سمت و ســویی پیش میرویم که
هیچکسی بدون بیمه نباشد.
محمدمهــدی ناصحــی ،مدیرعامــل ســازمان
بیمــه ســامت در گفتوگو بــا «ایران» به تشــریح
جزئیات اجرای طرح بیمه همگانی و تحقق وعده
دولت در این زمینه پرداخت.
ëëاوایــل اردیبهشــت مــاه ،دولــت از اجــرای بیمه
همگانی بــا برقــراری بیمه رایــگان برای بیــش از 5
میلیون نفر از دهک سوم خبر داد ،توضیح بیشتری
درباره مراحل اجرایی این طرح میدهید؟
بیمــه همگانــی جــزو تکالیــف قانونــی و از
سیاســتهای ابالغی رهبــر معظم انقالب اســت
کــه بــر اســاس قانــون بایــد پوشــش بیمــهای را به
صورت فراگیر در جامعه داشته باشیم .در روزهای
پایانــی ســال گذشــته و در جریــان بررســی بودجه

 1401با پیشــنهاد وزارت بهداشــت و سازمان بیمه
ســامت ،اعتبــار  6هزار میلیارد تومــان برای بیمه
فراگیر و همگانی تصویب شــد و با اســتفاده از این
قانــون مصــوب و بــا معرفی ســه دهــک درآمدی
پایین از ســوی وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
در اوایــل اردیبهشــت  5میلیون و  ۴۰۰هــزار نفر از
اقشــار دهکهــای پاییــن و کــم برخــوردار جامعه
به صورت کامالً غیرحضوری و یکجا بیمه شــدند.
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســامی افراد
فاقــد بیمــه در ســه دهک پاییــن درآمــدی را با کد
ملی به سازمان بیمه سالمت ارائه داد و به صورت
یکجــا و بــدون نیاز بــه ثبت در ســامانه ،ایــن افراد
بیمه شدند.
در ســال گذشته هم بیمه سالمت را در مناطق
آســیبپذیر و مناطــق حاشــیه شــهری در طــرح
معــروف  ۲۰۲۰انجــام دادیــم و نزدیــک بــه ۴۰۰
هــزار نفر را به صورت فعال بــا همکاری نهادهای
حمایتی مانند بهزیســتی ،هالل احمر ،شهرداری،
وزارت کشــور و ســایر ارگانهــا شناســایی و بیمــه
کردیم .در مجموع اکنون  5میلیون و  800هزار نفر
از دهکهای پایین و اقشــار ضعیف تحت پوشش
بیمه همگانی ســامت و خدمــات درمانی رایگان
قرار گرفتهاند.
اجــرای بیمه همگانی ســامت فرصت بســیار
خوبــی بــرای پوشــش بیمــه فراگیــر اســت و حــاال
دهکهــای  4تا  10درآمدی هــم میتوانند با ثبت
درخواســت در ســامانه بیمه ســامت ایرانیان و یا
دفاتر پیشــخوان خدمات دولت درخواست خود را
ثبت کنند تا آزمون وسع درباره آنها انجام شود.
ëëکیفیــت برخــورداری دهکهــای دیگــر از بیمــه
سالمت به چه صورت است؟
بیمه سالمت برای سه دهک اول رایگان است
و بعد از ارزیابی وســع هیچ هزینهای از ســوی آنها
برای پوشــش بیمه ای آنها پرداخت نخواهد شــد
و دهکهــای دیگــر بعد از ثبت نام و آزمون وســع
بــر مبنای دهکی کــه در آن قرار میگیرند باید حق
بیمــه بپردازنــد .بــا آییننامــهای که هیــأت دولت
تصویــب کرد هزینههــای پرداختــی در دهکهای
پایین کاهش یافته اســت؛ یعنی دهک چهار فقط
 ۱۰درصد از یک میلیون و  ۱۰۴هزار تومانی که برای

هــر نفر به عنوان حــق بیمه در نظر گرفته شــده را
پرداخــت میکنــد ،دهک پنج و شــش  ۲۵درصد،
دهــک هفت و هشــت  ۵۰درصــد و دهــک  ۹و ،۱۰
صد درصد این هزینه را باید پرداخت کنند.
مصوبــه هیــأت وزیــران در دولــت ســیزدهم
درخصــوص بیمــه همگانــی فرصــت مغتنمی را
فراهــم کــرده تا آحاد مــردم به صــورت عادالنه از
خدمات ســامت برخوردار شوند و با توزیع منابع
ســامت هزینههای درمان برای ســه دهک پایین
در مراکز دولتی تا کمترین حد ممکن پایین بیاید.
ëëهزینههــای پرداختی تا چه میــزان کاهش خواهد
داشت؟
به این شــکل پرداختی از جیب مردم را در ســه
دهــک پایین کاهش دادیــم و در زمینه هزینههای
بســتری در بخــش دولتــی  ۹۵درصــد هزینههــا را
ســازمان پرداخــت میکنــد و پنج درصــد را مردم
پرداخــت میکنند .در هزینههای ســرپایی هم ۸۰
درصد سهم ســازمان بیمه سالمت است ،مابقی
را مردم پرداخت میکنند.
دربــاره افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و
بهزیستی ،فرانشــیز یا حق پرداختی سهم مردم
را در بســتری صفــر کردیــم ،افراد تحت پوشــش
کمیتــه امــداد و بهزیســتی وقتــی از طریــق نظام
ارجاع (یعنی از طریق پزشک خانواده) مراجعه
میکننــد هزینهای را پرداخــت نخواهند کرد و در
خدمات ســرپایی هم بــه  ۱۵درصــد کاهش پیدا
کرده است؛ یعنی عمده هزینهها را دولت متقبل
میشود.
ëëیکــی از مشــکالتی کــه پیــش از ایــن طــرح بیمــه
همگانی ســامت با آن مواجه شــد ،همپوشــانی با
سایر بیمهها بود و جمعیتی بسیار بیش از جمعیت
هدف از آن اســتفاده کردند و فقــدان منابع موجب
بروز مشکالتی شد ،برای پیشگیری از بروز این شرایط
در طرح فعلی چه تمهیداتی در نظر گرفته اید؟
با توجه به اســتقرار ســامانه اســتحقاق ســنجی
قرار اســت همه بیمههــا آمار افراد تحت پوشــش
خود را ثبت کنند البته اکنون آمار و اطالعات بیمه
شــدههای تأمیــن اجتماعی را بهطــور کامل داریم
و در ایــن زمینــه بــا تأمیــن اجتماعی همپوشــانی
نخواهیــم داشــت .علــت فشــاری که در گذشــته و

در طــرح تحــول ســامت پیــش آمد بــه دلیل این
همپوشــانی با بیمههای دیگر بــود که حاال بیمهها
مکلــف شــدهاند اطالعــات بیمهشــدگان خــود را
در این ســامانه ثبــت کنند و با ثبــت این اطالعات
و همچنیــن تکمیــل اطالعــات اقتصــادی خانــوار
از ســوی وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی بــا
مشکالت گذشته مواجه نخواهیم شد.
ëëاین اقدام آیا در راستای اجرای نظام جامع تأمین
اجتماعی و سیاســتهای کلی تأمیــن اجتماعی از
سوی رهبر معظم انقالب نیز قابل تعریف و ارزیابی
است؟
بلــه ،با توجه به ابالغ سیاســتهای کلی تأمین
اجتماعــی از ســوی مقام معظم رهبــری در نظام
تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت جامــع ،یکپارچــه،
شــفاف ،کارآمــد ،فراگیــر و چندالیه موضــوع بیمه
همگانــی قــوی با منابع پایــدار که آحــاد جامعه را
تحت پوشــش قــرار میدهد نیــز مورد تأکیــد قرار
گرفتــه اســت .از آنجا کــه بیمه ســامت بیمه پایه
اســت و ســایر بیمهها هم باید با آن مرتبط باشند،
امیدواریم پوشش جمعیتی فراگیر با اقداماتی که
دولت ســیزدهم در سالجاری آغاز کرده و پوشش
بیمهای ســه دهک پایین و مراجعه سایر دهکها
و برخــورداری از بیمه و همچنین با در نظر گرفتن
منابــع پایــدار ،یکبار برای همیشــه موضــوع بیمه
همگانی رنگ واقعیت به خود بگیرد.

در نظام تأمین اجتماعــی موظفیم برای همه
مــردم بیمــه را تأمیــن کنیــم کــه البتــه بــه عنــوان
اولویــت ،دهکهای پایین جامعه در ابتدای ســال
 ۱۴۰۱تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد و ســعی کردیم
پرداختی از جیبشــان را هم به حداقل برسانیم و
تالش ما این است که دسترسی به خدمات را برای
اقشــار کم درآمد فراهم کنیم و در ادامه بتوانیم با
استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده دسترسیها
را تسریع و تسهیل کنیم.
ëëاشــاره کردید به تکمیل دهک بندی خانوار ،یعنی
در جریان مردمیســازی یارانههــا ،اطالعات مربوط
به بیمه همگانی هم تکمیل میشود؟
بلــه با توجــه بــه اطالعاتی کــه اکنــون در طرح
اصــاح نظام یارانهها به وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی میرســد ،در ایــن طــرح نیــز ســنجش
شــرایط افراد ،پوشــشهای بیمــهای و دهکها به
شــکل دقیقتری محاسبه خواهد شــد و قاعدتاً در
پوشــش بیمــه همگانــی با دقــت بیشــتر و خطای
کمتر جمعیت هدف تحت پوشش قرار میگیرند
و این نخســتین بار بعد از انقالب اسالمی است که
اقدام به پوشــش بیمــه همگانی در بعد جمعیت
و بــا شناســایی دقیــق دهکهــای درآمــدی انجام
میشــود .امیدواریم در ســالهای آینــده با تأمین
منابــع پایدار خدمات بهتری در این زمینه بتوانیم
به جمعیت فاقد پوشش بیمهای ارائه دهیم.

اخبار

هزینه درمان  3دهک رایگان شد

معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :تاکنون به
 ۹۳۱طــرح نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از طریق بانک توســعه
تعاون تسهیالت پرداخت شده است.
بــه گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطالعرســانی وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی« ،مهدی مســکنی» در نشســت امضــای تفاهمنامه
میــان معاونت امور تعــاون و بنیاد علوی با بیان اینکه حدود  ۹۷هزار
تعاونــی روســتایی وجــود دارد ،افــزود :از این تعداد تعاونــی  ۵هزار و
 ۳۵۸تعاونی در ســامانه کارا برای گرفتن تسهیالت ثبتنام کردهاند
ک هزار میلیــارد تومان از طریق
کــه تاکنون به  ۹۳۱طــرح نزدیک به ی 
بانک توسعه تعاون تسهیالت پرداخت شده است.
وی بــا بیان اینکه حــدود هزار و  ۷۵میلیون تومان بهصورت میانگین
تســهیالت بــه تعاونیهــا پرداخت شــده اســت ،ادامــه داد :یعنی هر
تعاونی توانسته حدود یک میلیارد تومان در مسائل روستایی فعالیت
کند و تقریباً در حوزه اشــتغال پایدار روستایی ،سهم تعاونیها حدود
 ۷درصد میباشد که از یک و نیم میلیارد دالری که از صندوق توسعه
ملی برای اشــتغال روســتایی از محل بازپرداخت آنها در حال انجام
بوده ۷ ،درصد سهم بخش تعاون است.
معــاون امور تعاون تصریح کــرد :البته ما معتقدیم اگر بخواهیم ۲۵
درصد ســهم تولید ناخالص ملی را داشته باشیم ،باید بتوانیم این ۷
درصد را به  ۲۵درصد افزایش دهیم و دستور رهبر معظم انقالب در
قالب برنامه پنجم توسعه را محقق کنیم.

ارتقای سطح مهارت کارگران
در دستور کار است

معــاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعــی از افزایش تعداد مراکز جوار
و بیــن کارگاهی در دولت ســیزدهم به منظور پاســخ به نیاز آموزشــی
کارخانهها و ارتقای سطح مهارت کارگران خبر داد و گفت :تعداد این
مراکز تا پایان سال به  ۲۲۰۰مرکز خواهد رسید.
توگو با ایسنا ،با اشاره به افزایش تعداد
غالمحسین حسینی نیا در گف 
مراکــز آموزش جوار و بین کارگاهی در دولت ســیزدهم ،خاطرنشــان
کرد :تا ابتدای دولت ســیزدهم حدود  ۵۴۷مرکز جوار کارگاهی و بین
کارگاهی وجود داشت که در طول  ۸ماهه دولت با اعتقادی که به این
موضوع داشــتیم و بر مبنای اصل بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای
ملــی برای ایجاد قابلیتهای مهارت آموزی ،تعــداد آنها را به ۱۵۲۷
واحد رساندیم که رشد چند برابری نسبت به گذشته را نشان میدهد.
حسینی نیا گفت :ایدهآل و هدف نهایی ما این است که در هر کارخانه
یک مرکز آموزش جوار داشته باشیم و با این هدف پیش میرویم لذا
پیشبینی کردهایم که تعداد این مراکز را تا پایان ســال به  ۲۲۰۰مرکز
برسانیم.
رئیس ســازمان آموزش فنــی وحرفهای ،افزایش کیفیــت مراکز جوار
کارگاهــی و بیــن کارگاهی که تاکنــون راهاندازی شــدهاند را از اقدامات
در دســتور کار این ســازمان در راستای ارتقای سطح مهارت کارگران و
نیروهای کار عنوان کرد.

