
مدیرعامل رایتل:
برنامه استراتژیک امسال رایتل

 ورود به بازار بورس است
مدیرعامل رایتل در گزارش���ی به هیات مدیره سازمان 
تامین اجتماعی از رشد ۱۸ درصدی درآمد رایتل در ۶ ماه 

اخیر خبر داد.
رایتل- نشست مش���ترک هیات مدیره سازمان تامین 
اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اعضای 
هیأت مدیره، معاونان و مدیران شرکت خدمات ارتباطی رایتل 
به منظور بررسی پروژه اجرای طرح بزرگ تامین اجتماعی 
الکترونیکی برگزار شد. محمدحسین عادلی، رییس هیات 
مدیره سازمان تامین اجتماعی در این نشست ضمن تاکید بر 
اهمیت تقویت رایتل »به عنوان یک اپراتور هوشمند گفت«: در 
آینده ای نه چندان دور صنعت ICT در زندگی مردم اهمیت 
بس���یاری پیدا می کند و لذا این مهم است که رایتل بتواند 
با برنامه ریزی هدفمند سهم مهمی برای ایجاد ارزش افزوده 
داشته باشد و قطعا با توانمندی موجود این مهم دور از واقعیت 
نیست. وی تاکید کرد: این سازمان از اقدام برای ارایه خدمات 
بهتر به بیمه شدگان تامین اجتماعی استقبال می کند و البته 
که رایتل نیز برای همین مهم حضور دارد و لذا با توجه به 
اهمیت الکترونیکی شدن پرونده های بیمه شدگان و اسناد در 
جلسه معینی به بررسی پتانسیل های آماده رایتل برای تحول 

ساختار خدماتی سازمان تامین اجتماعی می پردازیم.
همچنین محم���د رضوانی ف���ر، مدیرعامل ش���رکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی با بیان رشد درآمد شرکت های 
زیرمجموعه شستا گفت: در یک س���ال اخیر با روند رو به 
رشد مناسبی ازنظر کسب درآمد مواجه بوده ایم و برخی از 
شرکت ها رشد درآمدی قابل توجهی داشته اند؛ اما باید گفت 
رایتل به دلیل بدهی و زیان های حاصل از توسعه زیرساخت ها 
شرایط سختی را ماهه ای اخیر داشته ولیکن قطعاً با حمایت 
و سرمایه گذاری مناسب و وجود توانایی مدیریتی و روند رو به 

رشد فعلی می تواند به درآمدزایی مورد انتظار برسد.
در ادامه س���عید کریم زاده، مدیرعامل شرکت خدمات 
ارتباطی رایتل در این نشست با ارایه گزارشی از عملکرد ۶ ماه 
اخیر مدیریت خود و بررسی آن نسبت به زمان مشابه قبلی 
گفت: »در ۶ ماه اخیر شرکت رایتل عالوه بر کاهش قابل توجه 
هزینه ها با رشد ۱۸ درصدی درآمد مواجه بوده و این در حالی 
است که در سال ۹۷ به علت افزایش هزینه ها این مجموعه 
با انباش���ت بدهی و زیان مواجه شده بود که با برنامه ریزی 
مناسب و حمایت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به 
سمت کاهش آن حرکت می کنیم. کریم زاده با تاکید بر تحول 
درآمدی سه ماهه نخست سال جاری گفت: در سه ماه نخست 
امسال درآمد رایتل به نسبت سه ماه نخست سال قبل ۴۶ 
درصد رشد داشته است که این بیانگر اثربخشی نگاه مدیریتی 
شستا برای ایجاد تحول ساختاری در رایتل است که می تواند 

منجر به بستر مناسب برای استراتژی های بلندمدت شود.
وی در ادامه تاکید کرد: با فعال سازی و به روزرسانی طرح های 
جذب مش���ترک ازجمله طرح تامین اجتماعی، روند جذب 
مشترکان در این اپراتور افزایش قابل توجهی یافت. فروش و 
توزیع سیم کارت در این دوره ی سه ماهه به بیش از ۱.۷۰۰.۰۰۰ 
رسید که نسبت به سه ماهه ی قبل از آن با رشد ۳.۱۶ برابری 
مواجه شد. کریم زاده افزود: در انتهای اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد 
تجمعی مشترکان فعال رایتل به بیش از ۵.۴ میلیون مشترک 
فعال ۳ ماهه و حدود ۴.۴ میلیون مش���ترک فعال یک ماهه 
رسید. مدیرعامل رایتل گفت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
سهام دار رایتل می تواند با حمایت های متمرکز و هدفمند ما را 
در مسیری که برای عبور از بحران انباشت زیان و بدهی های 
گذشته آغاز کرده ایم یاری کند و این مهم قطعا با اصالح ساختار 
و تحقق برنامه استراتژیک رایتل در س���ال ۹۸ برای ورود به 
بازار سرمایه که در ابتدای سال به شستا ارایه شده است محقق 
خواهد شد. وی به افزایش رش���د درآمدی زیرمجموعه های 
هلدینگ رایتل پرداخت و گفت: عالوه بر ش���رکت خدمات 
ارتباطی رایتل، گروه شرکت های داتک در ۶ ماه اخیر به رشد 
۱۵ درصدی نسبت به مدت مش���ابه قبل از آن دست یافته و 
این امر بیانگر توجه ویژه سهامداران به تحقق برنامه ها و رشد 
صنعت ICT در مجموعه شستا است. کریم زاده کنترل و کاهش 
هزینه ها را یکی از سیاست های اصلی شرکت رایتل عنوان کرد 
و افزود: مدیریت هزینه های ارایه خدمات و هدفمندی تبلیغات 
و بازاریابی موجب کاهش هزینه های شرکت و افزایش کیفیت 
خدمات به مشترکان، استفاده از ظرفیت های سازمان تامین 
اجتماعی با تحول رویکرد تجاری رایتل موجب افزایش درآمدها 
شده است و تا پایان سال جاری بیش از ۹۰ درصد از برنامه 
پیش بینی شده محقق می شود. مینا مهرنوش، عضو هیات مدیره 
و معاون تجاری رایتل نیز با تشریح رویکرد رایتل برای ارایه 
خدمات هوشمند در قالب اپلیکیشن به بیمه شدگان تامین 
اجتماعی گفت: رایتل از این آمادگی برخوردار است که برای 
تمامی ذینفعان سازمان تامین اجتماعی از جمله بیمه شدگان، 
مستمری بگیران، ارایه دهندگان خدمات درمانی و کارفرمایان از 
طریق اپلیکیشن های طراحی شده خدماتی از جمله دفترچه 
الکترونیکی، امضا الکترونیکی همراه و پرداخت همراه را ارایه 

نماید که این مهم موجب رضایت ذینفعان خواهد بود.

هشدار دادستان یزد به ماینرها 
و خریداران بیت کوین

دادستانی یزد در خصوص خرید و فروش دستگاه های تولید 
ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و استفاده از برق عمومی و 

صنعتی جهت این گونه فعالیت ها هشدار داد.
ایسنا - در اطالعیه دادسرای عمومی و انقالب یزد آمده 
است: »دستگاه های ماینر و تجهیزات جانبی آنکه برای این کار 
مورد استفاده قرار می گیرد، قاچاق بوده و نگهداری و خرید 
و فروش آن ممنوع است« و به پلیس فتا نیز ابالغ شده تا با 
موارد آگهی آن در فضای مجازی برخورد کند. این دستگاه ها 
موجب هدر رفتن انرژی برق شهری و صنعتی شده و بعضاً 
پوششی برای پولشویی است. ضمن اینکه سرمایه گذاری در 
این حوزه توسط دولت به رسمیت شناخته نشده و شهروندان 
باید مراقب باشند تا سرمایه های آن ها توسط افراد سودجو 
به هدر نرود.« یادآور می شود؛ بیت کوین یکی از رایج ترین 
ارزهای دیجیتال است که در فضای مجازی خرید و فروش 
می ش���ود و از طریق دس���تگاه هایی به نام ماینر که نوعی 
پردازشگر است، با مصرف برق باال تولید می شود و برخی از 
افراد غیرحرفه ای و ناآگاه به مخاطرات سرمایه گذاری، در این 

حوزه سرمایه های خود را صرف این کار می کنند.
در حالی که تاکنون این سرمایه گذاری و خرید فروش در 
کشور رسمیت ندارد، تضییع حقوق احتمالی سرمایه گذاران 
نیز به راحتی قابل پیگیری نیست و برخی از کالهبرداران 
در فضای مجازی نیز از همین موضوع سو استفاده می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که برخی از دستگاه هایی که مورد 
تبلیغ قرار می گیرد، اساساً چنین قابلیتی را نداشته و افراد 

زیادی به همین جهت مال باخته شده اند.

در صورت ادامه تعلل دولت

نظارت بر تاکسی های اینترنتی
 در دستور کار مجلس قرار می گیرد

پروانه سلحشوری نماینده مجلس ش����ورای اسالمی 
خواستار ورود دولت و مجلس به مس����اله قانون گذاری 
تاکسی های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی 

مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی های اینترنتی خبر داد.
ایرنا - سلحشوری با بیان توسعه فعالیت شرکت های 
تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از 
جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئوالن مطرح شد 
که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی های اینترنتی نظارت 

کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
وی با انتقاد از تعلل قانون گ����ذاری در این حوزه تاکید 
کرد: مساله نظارت بر تاکسی های اینترنتی مدت هاست 
که مطرح اس����ت. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین نامه 
نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئوالن 
مدام از تدوین آئین نام����ه نظارتی خبر می دهند اما هنوز 
آئین نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه 
روزافزون شرکت های تاکسی آنالین و بروز برخی حواشی، 
بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت ها 

مشهود است.
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت آپ ها عنوان 
کرد: دولت ظهور تاکس����ی های اینترنتی را دستاورد خود 
می شمارد و معتقد است با توسعه استارت آپ ها توانسته 
اشتغال زایی کند. ما مخالف چنین مسأله ای نیستیم، اما 
انتظار می رود به موازات بهره برداری از اش����تغال زایی این 
استارت آپ ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب وکارها 
برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می کند و 
کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی های اینترنتی را 

در دستور کار قرار می دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف 
توسعه فناوری های نوین، اس����تارت آپ های بسیاری در 
ایران رشد کرده و توس����عه یافته اند. قطعاً هر کدام از این 
استارت آپ ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، 
باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به 
این ماجرا را ندارد و این مس����اله را یکی از وظایف اصلی 
دولت می داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، 
مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت آپ ها را به صورت 
کلی در مجلس و کمیس����یون های مربوطه طرح و به آن 

رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی های اینترنتی 
کیس����ت و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: 
قانون گذاری در حوزه تاکسی های اینترنتی را می توان از یک 
سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، 
بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی های اینترنتی 
حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای 

دنیا، شهرداری ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی های اینترنتی 
از زوایای مختلف می تواند بر عهده سازمان های متفاوتی 
باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می آید. تمام این 
وزارتخانه ها می توانند به عنوان متولی در این حوزه کار کنند. 
وزارت کشور می تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ ها 
قانون گذاری کند و وزارت کار در حوزه س����اختار مشاغل. 
مدیریت کسب و کارهای آنالین هم به عهده وزارت ارتباطات 
اس����ت. از ش����هرداری ها هم می توان به عنوان نهادی که 
به صورت مستقیم با تاکسی ها در ارتباط هستند و وضعیت 

شهرها را از این لحاظ کنترل می کنند، کمک گرفت.
او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند 
نظارت بر این تاکسی ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم 
چه کسی باید بر تاکسی های آنالین نظارت کند، باید به 
این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که 
هم مانع فعالیت این استارت آپ ها نشود و هم مانع بروز 

مشکالت و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

شروط شورای نگهبان
 برای برگزاری الکترونیکی انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان شروط این شورا برای برگزاری 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت 

الکترونیکی را اعالم کرد.
تسنیم- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
با بیان آخرین اقدامات انجام شده برای الکترونیکی برگزار 
شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی، گفت: شورای نگهبان 
در ادوار گذشته انتخابات، نظراتش درباره چگونگی و شرایط 

الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان مخالفتی با الکترونیکی 
شدن انتخابات در همه سطوح، ندارد، اظهار داشت: موضوع 
مهم در این رابطه این اس����ت که می بایست امنیت و نیز 
پاسداری از آرای مردم در روند الکترونیکی شدن انتخابات 
احراز شود که هنوز دوستان ما در وزارت کشور موفق به 

این امر نشده اند.
قائم مقام دبیر ش����ورای نگهبان اضافه کرد: در صورتی 
که مسئله امنیت و نیز حفاظت از آرای رأی دهندگان در 
جریان الکترونیکی شدن انتخابات برای شورای نگهبان احراز 
شود، مشکلی از این حیث وجود ندارد، اما این شروط باید 

رعایت شود.
کدخدایی با بیان انتخابات یازدهمین دوره مجلس که 
در روز دوم اسفند امسال برگزار می شود، درباره الکترونیکی 
شدن این انتخابات، گفت: هنوز چیزی مشخص نیست، البته 
جلسات برای این امر بین وزارت کشور و شورای نگهبان در 

حال برگزاری است.
وی افزود: اگر امنیت و حفاظت از آرای رأی دهندگان 
تأمین شود، ممکن اس����ت انتخابات دوم اسفند به صورت 

الکترونیکی برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با یادآوری اینکه در 
شرایط فعلی نیز انتخابات در مرحله احراز هویت به صورت 
الکترونیکی برگزار می شود و از این جهت مشکلی وجود 
ندارد، خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه ممکن است بعضی 
از بخش ها نظیر سخت افزار و نرم افزار تغییر کرده باشد، 
ایرادات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات 

می بایست در هر دوره مجدداً بررسی شود.
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استقرار برنامه پرونده الکترونیکی سالمت آغاز شد

فناوران- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در حکمی سجاد بنابی را به مدت دو سال به سمت نایب رییسی هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد. سجاد 
بنابی متولد سال ۱۳۶۱ و رتبه اول آزمون سراسری سال ۷۹ بوده که از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع ارشد فارغ التحصیل شده است . وی پیش از این دستیار وزیر 

ارتباطات و رییس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود.

بنابی، نایب رییس هیات مدیره 
زیرساخت شد

استقرار برنامه پرونده الکترونیکی سالمت در کشور روز گذشته با دستور حسن 
روحانی رییس جمهور آغاز شد.

فناوران - رییس جمه���ور هنگام صدور فرمان آغاز اس���تقرار پرونده نظام 
س���المت گفت: این اقدام یکی از وعده های دولت در زمینه حقوق شهروندی و 
دولت الکترونیکی به مردم بود و امروز خوشحالیم که این آرزوی دیرینه به انجام 

رسیده است.
روحانی استقرار پرونده نظام سالمت را آغاز گام دوم تحول نظام سالمت در کشور 
دانست و گفت: این کار رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد کرده و موجب رفاه آنان 
را فراهم می کند. همچنین با استفاده از پرونده نظام سالمت هزینه درمان کاهش 
یافته و اقدامی ارزشمند هم برای پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده  و 

پیشگیری از مواردی خواهد بود که موجب بروز بحران در حوزه سالمت می شود.
براساس این گزارش پرونده الکترونیکی سالمت؛ مجموعه ای از داده ها و اطالعات 
مربوط به رخدادهای سالمت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر 
الکترونیکی امن ذخیره می شود. دسترسی به بخشی از این اطالعات در هر مکان 
و زمان منحصرا در اختیار و مالکیت صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و با 
رعایت قواعد محرمانه و حریم خصوصی در اختیار نظام سالمت به صورت تجمیعی 

و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
 در حال حاضر ۴۴ دانشگاه کشور )با پوشش جمعیتی ۸۵ درصد جمعیت کشور( 
نظام ارجاع الکترونیکی مرحله آزمایشی عبور کرده است. بدین معنا که زنجیره 
خدمات استعالم هویت استحقاق س���نجی و شناسایی همپوشانی بیمه ای ارجاع 
الکترونیکی از سطح یک به سطوح دو و سه، نوبت گیری الکترونیکی، نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیکی کامل شده و همه اطالعات سالمت شهروندان در نظام 

پرونده الکترونیکی سالمت شهروندان ذخیره می گردد.
 سامانه های پایه پرونده الکترونیکی سالمت در همه مراکز بهداشتی کشور پیاده و 

نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات هستند.
برقراری امکان نوبت دهی الکترونیکی و صرفه جویی قابل توجه در در وقت و 
هزینه،شناسایی همپوشانی های بیمه ای پیش از دریافت خدمت در سطح کل کشور، 
جلوگیری از هدر رفت منابع، کاهش خطا در نسخه نویسی، کاهش خطا در تفسیر 
نتایج آزمایش ها و تصاویر تشخیصی، کاهش نسخه ها و آزمایش های تکراری، جمع 
آوری داده های سالمت، یکپارچه سازی و تجمیع اطالعات امکان رصد شاخص های 
کالن س���المت و ارزیابی عملکرد هر یک از حوزه های متنوع اجرایی در قالب 
داشبوردهای مدیریتی و بهبود نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از جمله 

نتایج و دستاوردهای این طرح است.
 اتصال 42 هزار نقطه سالمت در کشور

رییس جمهور در این مراسم خدمت به بیمار را وظیفه ای انسانی و نه صرفا اداری 
دانست و با تاکید بر اینکه نشاط، امیدواری و حفظ روحیه مردم، بخش مهمی از 
پیشگیری و درمان است گفت: ارتقای دقت در تشخیص، بهبود خدمات سالمت و 

کاهش هزینه های مردم سه رکن اصلی خدمات بهداشتی و درمانی است.
روحانی افزود: امروز هزینه های غیرضرور برداشته می شود و سالمت مردم بهتر 

تأمین خواهد شد.
وی افزود: امروز با استقرار پرونده الکترونیکی سالمت گام دوم برداشته شده 
که مکمل گام اول است چرا که الکترونیکی شدن پرونده سالمت در تسهیل امور 
بسیار حایز اهمیت و تأثیرگذار است و به واسطه آن بیمار، پزشک، مراکز درمانی و 

داروخانه ها به راحتی کار خود را به انجام خواهند رساند.
رییس جمهور اتصال همه بخش های سالمت کشور به یکدیگر را کاری ارزشمند 
دانست و گفت: با اجرای این طرح بیش از ۴۲ هزار بخش مختلف در نظام سالمت، 
به یکدیگر متصل شده که این موجب تس���هیل امور و نیز آسان شدن کار برای 

پژوهش و تحقیقات مورد نیاز در آینده است.
 انقالب عظیم در حوزه سالمت

وزیر بهداشت نیز در این مراسم گفت: پرونده الکترونیکی سالمت یکی از ریل 
گذاری های اصلی نظام سالمت است که در قوانین باالدستی و به ویژه برنامه پنجم 

و ششم توسعه به عنوان تکلیف برای ما تعیین شده بود.
سعید نمکی افزود: اگرچه همکاران ما در سال های گذشته زحمات بسیاری در 
حوزه سالمت و به ویژه اجرای طرح تحول نظام سالمت که یکی از ارزشمندترین 
دستاوردهای دولت است، متحمل شدند اما پرونده الکترونیکی سالمت، نظام ارجاع، 
پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی به عنوان چهار اصل مقدماتی، بر جای مانده بود.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اس���تقرار پرونده الکترونیکی سالمت، اقدام بسیار 
عظیمی اس���ت که می تواند به عنوان انقالبی در نظام ارائه خدمت تلقی شود و 
خوشبختانه این طرح در مدت کوتاه و با تالش شبانه روزی همکاران ما به نتیجه 
رسید، به گونه ای که حداقل ۷۵ میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده 

الکترونیکی سالمت دارند.
نمکی گفت: پروسه ایجاد پرونده الکترونیکی سالمت در وزارت بهداشت بسیار 
پیچیده بود، اما از این پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک س���المت در 
زمان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی، این پرونده تشکیل و سابقه مراجعات و 

بیماری های وی نیز به آن منتقل می شود.
وی به تشریح مزایای پرونده الکترونیکی س���المت پرداخت و گفت: پرونده 
الکترونیکی سالمت از بسیاری هزینه های غیرضرور، جلوگیری می کند و راهنماهای 
بالینی به عنوان فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از تکرار خدمات 

که در نهایت به هدررفت منابع منجر می شود، جلوگیری می کند.  
وزیر بهداشت با بیان اینکه پرونده الکترونیکی سالمت، حرکت نمایشی نیست، 
افزود: تعداد افرادی که خارج از محدوده پرونده الکترونیکی سالمت هستند مربوط 
به افرادی می شود که هنوز به نظام سالمت، مراجعه نکرده اند و تمام مراکز سطح 

یک، دو و سه خدمات به این سامانه متصل هستند.
نمکی تاکید کرد: از امروز کار ما آغاز می شود؛ چون اعتقاد داریم که دستیابی به 
نظام ارجاع و پزشکی خانواده، بدون پرونده الکترونیکی سالمت، محقق نمی شود و 
اولویت خودمان را بر تکمیل پرونده الکترونیکی سالمت قرار داریم و برای استقرار 

نظام ارجاع و پزشکی خانواده مهیا می شویم.
 وضعیت پرونده الکترونیکی سالمت از زبان ناظر

هم زمان با استقرار رسمی پرونده س���المت الکترونیکی، دبیر شورای اجرایی 
فناوری اطالعات که اخیرا به انتقاد از وضعیت این پروژه پرداخته بود، گفت: پرونده 

الکترونیکی سالمت در حال حاضر منجر به تصمیم پزشکی نمی شود.
رضا باقری اصل گفت: حوزه س���المت فقط مربوط به وزارت بهداشت و فقط 
محدود به بحث درمان نیست. حوزه سالمت از محیط زیست شروع می شود تا شیوه 
تعامل با محیط های شهری. به تعبیری ۶۰ درصد تعامالت حوزه سالمت خارج از 

این بخش رقم می خورد.
باقری اصل ادامه داد: بخشی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی هم مبتنی 
بر شاخص حوزه سالمت است و کارایی دولت ها هم با این حوزه عجین است. در 
بسیاری از کشورها، مبنای برنامه هایی که در حوزه سالمت ارائه می کنند مبنای 
تحوالت سیاسی تلقی می ش���ود و دولت های مختلف تالش می کنند با استفاده 
از منابع عمومی و همین طور منابع بخش غیردولتی بتوانند نظام کارآمدتری از 
حوزه سالمت را برای مردم و شهروندان به ارمغان بیاورند. کشور ما هم از قضیه 

مستثنا نیست.
دبیر ش���ورای اجرایی فناوری اطالعات تصریح کرد: در دولت یازدهم، طرحی 
تحت عنوان طرح »تحول سالمت« مطرح شد که در کنار آن موضوع »سالمت 
الکترونیکی« در دستور کار دولت قرار گرفت. پیشینه آن نیز بازمی گردد به ماده 
۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه که موضوع پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان را 

هدف گرفته بود.

وی ادامه داد: نگاه دولت نسبت به »سالمت الکترونیکی« هم مبتنی بر بهبود 
کیفیت خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و هم بهره وری منابع سالمت  که 
یکی از پرهزینه ترین بخش های بودجه ما محسوب می شود است. اهمیت به گونه ای 
بوده که در برنامه ششم توسعه بند ح ماده ۶۸ تکلیف نظارت بر حوزه »سالمت 

الکترونیکی« بر عهده شورای اجرایی فناوری اطالعات گذاشته است.
باقری اصل تاکید کرد: ما در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات، نظام 
سالمت الکترونیکی را در تحقق چند پروژه کلیدی می بینیم که در حقیقت با این 
چند پروژه زیربنایی، موضوع »سالمت الکترونیکی« محقق می شود و به سمت 

دستیابی به اهداف مدنظر دولت و قانون گذار گام برداشته می شود.
وی در ادامه با بیان پروژه های زیربنایی »سالمت الکترونیکی« گفت: ریل گذاری 
که در این حوزه انجام گرفته معطوف می شود به چهار پروژه بزرگ شامل »پرونده 
الکترونیکی س���المت ایرانیان«، »استحقاق سنجی«، »نس���خه الکترونیکی« و 
»رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی«. البته در کنار آن نظام ارجاع و حذف 
دفترچه بیمه و چند پروژه دیگر هم تعریف شده است و دبیرخانه تالش می کند 
موضوع مهم صیانت از داده های افراد را نیز در این طرح در نظر گرفته و با همکاری 
نهادهای مسئول، نظام سالمت الکترونیکی، ناقض حفظ حریم خصوصی و داده های 

حساس سالمت نشود.
باقری اصل افزود: ش���نبه یکم تیرماه به دعوت مرکز فناوری اطالعات وزارت 
بهداش���ت، درمان و آموزش پزش���کی، بازدیدی از نحوه اجرایی شدن پرونده 

»الکترونیکی سالمت« برای ارزیابی اینکه تا چه اندازه محقق شده است داشتیم.
 پرونده الکترونیکی سالمت در مرحله ورود اطالعات

وی ادامه داد: تصور دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات این است که »آغاز 
فاز اول ورود و تکمیل اطالعات« برای اجرایی شدن »پرونده الکترونیکی سالمت« 
با اتصال زیرسامانه هایی مثل سامانه های مراکز بهداشتی تحت عنوان »سیب«، 
»ناب« و »سینا« و همین طور اتصال آن با تأمین اجتماعی و سازمان غذا و دارو 

مهیا شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات درباره کارکرد پرونده الکترونیکی سالمت 
گفت: این پرونده دو کارکرد می تواند داش���ته باش���د. یکی از کارکردها همان 
Electronic health record است که مربوط می شود به سوابق بیماری یا 
سوابق مراجعه فرد به  نظام سالمت. کارکرد دیگر هم مربوط می شود به بخش خود 
اظهاری یا personal health record که با تلفیق این دو پرونده الکترونیکی 

سالمت تشکیل می شود.
 personal health وی افزود: در خیلی از کشورها بخش خود اظهاری یا
record را اپلیکیشن های خارج از مجموعه دولت انجام می دهند. بخش اصلی که 
 Electronic health recordمورد هدف قانون گذار بوده است بخش مربوط به
است که تراکنش های تعامالت شخص به عنوان بیمار یا مراجعه کننده به هر کدام از 
مراکز خدمت دهنده را نگهداری می کند. البته در قانون نیز به حفظ حریم خصوصی 
تاکید شده و باید با همکاری سایر نهادهای مسئول ضوابطی توسط وزارت بهداشت 

برای نحوه دسترسی به این اطالعات تدوین شود.
باقری اصل با بیان اینکه مراکز خدمت دهنده حوزه سالمت در پرونده الکترونیکی 
سالمت دارای سه سطح است گفت: سطح یک را در روستاها به عنوان خانه بهداشت 
و در شهرها به عنوان مراکز بهداشت می شناسیم. سطح دو کلینیک ها، پاراکلینیک ها، 
مطب ها، پزشکان متخصص، داروخانه ها و مراکز تصویربرداری هستند و سطح سه 
هم به بخش بستری در بیمارستان ها مربوط می شود. در پرونده الکترونیکی سالمت 

داده های این سه سطح به یکدیگر متصل می شوند.
وی افزود: بنابراین پرونده الکترونیکی سالمت دو حوزه کارکرد دارد. حوزه اول 
افزایش کیفیت خدمات سالمت و حوزه دوم به بحث نظارتی و سیاست گذاری 
حوزه بهداشت، درمان و سالمت کشور بازمی گردد که متولیان این حوزه می توانند 
با جمع آوری اطالعات و تحلیل و ارزیابی آن نسبت به روندهای معالجه و درمان 

اشراف بهتری پیدا کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات تصریح کرد: یکی از پروژه هایی که جدیداًدر 
همین ارتباط اجرایی شده است بحث پروژه ملی کنترل فشار خون بود. داده های این 
پروژه وارد سامانه پرونده الکترونیکی سالمت شده است و یک ارزیابی از فشار خون 

جمعیت کشور به دست آمده است.
وی ادامه داد: بر اساس این داده ها می توان به این نتیجه رسید که مثاًل کدام 
استان ها فشار خون باالیی دارند و کدام استان ها فشار خون پایین و همین مسئله 
باعث می شود که نظام های بهداشت و سالمت به بهبود کیفیت زیست و تغذیه در 
استان ها توجه بیشتری کنند؛ بنابراین پرونده الکترونیک سالمت می تواند از طریق 

برنامه ریزی ها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
باقری اصل درباره اینکه چرا هنوز پرونده الکترونیکی سالمت به طور رسمی آغاز 
به کارنکرده است گفت: علت آن این است که داده های بسیاری از بیمارستان های 
خصوصی، مطب ها، پاراکلینیک ها مثل داروخانه ها هنوز وجود ندارد چراکه اصال هنوز 

پروژه نسخه نویسی الکترونیکی به طور کامل اجرایی نشده است.
وی افزود: در حقیقت پرونده الکترونیکی سالمت حاصل اجرای باقی پروژه ها است؛ 
بنابراین وقتی پروژه های »استحقاق سنجی«، »نسخه الکترونیکی« و »رسیدگی 
الکترونیکی به اسناد پزشکی« تکمیل شد آن موقع شاهد ریزش اطالعات و تکمیل 

پروژه »پرونده الکترونیکی سالمت« خواهیم بود.
 پرونده الکترونیک سالمت فعال منجر به تصمیم پزشکی نمی شود

باقری اصل ادامه داد: پرونده الکترونیکی سالمت در حال حاضر اجرایی می شود 
اما داده هایی که در اختیار هم مردم و هم مراکز درمانی قرار می گیرد نمی تواند منجر 
به تصمیم پزشکی شود؛ چون کامل نیست به همین خاطر هم در حال حاضر صرفاً 
جهت اطالع محسوب می شود. البته این مسیری است که در حوزه تحول سالمت 

باید طی شود و راه دیگری غیرازآن نمی توان متصور بود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات درباره پروژه »نسخه الکترونیکی« و اینکه 
این پروژه اکنون در چه مرحله ای قرار دارد نیز گفت: نسخه نویسی و نسخه پیچی 
ملموس ترین بخش سالمت الکترونیکی است. هدف غایی و نهایی نسخه الکترونیکی 
حذف دفترچه بیمه است؛ یعنی وقتی دفترچه بیمه کاغذی نداشته باشیم می توان 

به این نتیجه رسید که نسخه الکترونیکی اجرایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، دفترچه بیمه استفاده 
نمی شود چون در مراکزی که در اختیار تأمین اجتماعی است و سایر بخش هایی 
که به صورت پایلوت با تأمین اجتماعی همکاری می کنند سیستم نسخه الکترونیکی 
اجرایی شده است و پروسه اس���تفاده از دفترچه بیمه کاغذی به طور کامل کنار 

گذاشته است.
باقری اصل با بیان اینکه در کنار پروژه »نسخه الکترونیکی« پروژه »نظام ارجاع« 

نیز قرار دارد گفت: »نظام ارجاع« یک نوع ش���یوه مدیریت سالمت است که در 
حقیقت بیمار را از پزشک عمومی به پزشک متخصص و سایر مراکز درمانی متصل 

می کند.
وی افزود: ما هنوز »نظام ارجاع« را هم اج���را نکرده ایم ولی تلقی ما به عنوان 
حوزه »تحول دیجیتال« این است که ابزارهایی مثل »نسخه الکترونیکی«، »پرونده 
الکترونیک سالمت«، »استحقاق سنجی« و »رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی« 
زمینه ایجاد نظام ارجاع را هم فراهم می کنند. پس از آن باید متولیان حوزه سالمت 

تصمیم بگیرند که آیا می خواهند نظام ارجاع را اجرا کنند یا خیر.
دبیر ش���ورای اجرایی فناوری اطالعات تصریح کرد: مدل های نظام ارجاع در 
کشورهای مختلف وجود دارد که بر اساس آن پزشک خانواده مرجع اصلی رجوع 
بیمار محسوب می شود و فرد دیگر مستقیم سراغ پزشک متخصص نمی تواند برود، 
از آن مسیر وارد چرخه سالمت می شود و یا به بیمارستان و یا به پزشک متخصص 

ارجاع داده می شود.
وی با تاکید بر اینکه عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتالف منابع می شود گفت: 
در این رابطه سؤالی آقای رییس جمهور هم مطرح کرده اند که »چرا باید برای یک 
دوره درمان بیمار سه بار MRI تجویز و تهیه می شود و هر دکتر بیمار را به پزشک 

موردنظر خود برای تهیه MRI ارجاع می دهد؟«
باقری اصل افزود: اگر پرونده الکترونیکی سالمت وجود داشته باشد و اجرایی 
شود، قواعد درمان و قواعد بیمه ای بر ارجاع و نسخه حاکم می شود و به طور قطع 
هزینه های بخش سالمت کشور مدیریت خواهد شد و نسخه الکترونیکی و پرونده 

الکترونیک سالمت می تواند از این طریق منابع سالمت را مدیریت کند.
وی در ادامه در تشریح پروژه استحقاق سنجی گفت: این پروژه در حقیقت یک 
نظام کنترلی است که هویت شخص، هویت مرکز و نوع خدمت را تعیین می کند 
که آیا شخص صالحیت اخذ این خدمت را دارد و یا این مرکز صالحیت ارائه این 
خدمت به را فرد دارد. در حقیقت اس���تحقاق بیمه هم از طریق پروژه استحقاق 

سنجی بررسی می شود.
 اصلی ترین دلیل مقاومت، نگرانی از شفاف سازی است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات درباره چالش های پیش روی اجرای شدن 
»سالمت الکترونیکی« گفت: بزرگ ترین چالش برای اجرای سالمت الکترونیکی، 
مدیریت تغییر در نظام سالمت است و این می طلبد که در ساختار فعلی اداره درمان 
کشور تحول ایجاد شود. البته یکی از اصلی ترین دالیل مقاومت در اجرای این پروژه، 
نگرانی از شفاف سازی است چراکه این پروژه می تواند مدل های کسب وکارها در 
این حوزه را تغییر دهد و امکان نظارت هوشمند نسبت به هر نوع فعالیت در حوزه 
پزشکی را افزایش دهد. کنترل ها در حوزه سالمت کاماًل هوشمندانه و مبتنی بر 
سیاست های ملی خواهد شد که این برای برخی ذینفعان شاید مطلوبیت نداشته 

باشد.
وی افزود: اگر در این معادله گزینه فساد را در نظر نگیریم با اجرای پروژه »سالمت 
الکترونیکی« حتما همه ذی نفعان به سود می رسند. ولی اصل قضیه این است که 
این نظام تغییر و تحول، زمان بر است و تقریباً همه کشورها این چالش را داشته اند 
که نظام تحول سالمت شان کندتر از نظام الکترونیک شان شکل گرفته است. برخی 
از پروژه های هم که در کشورها شکست خورده اند به خاطر نظام الکترونیکی نبوده 
بلکه به خاطر مدیریت تغییر بوده است که ذی نفعان مانع اجرای این تحول شده اند.
باقری اصل با بیان اینکه وزارت بهداشت باید رویکرد خود در مدیریت را از نظام 
امانی و پیمانکاری به نظام اپراتوری تغییر دهد گفت: یک واژه ای در حوزه مدیریت 
استفاده می ش���ود تحت عنوان تولی گری که ترکیبی از حکمرانی و تصدی گری 
است. وزارت بهداشت دقیقاً در حال تولی گری است. ما پیش ازاین در حوزه های 
الکترونیکی تجربه تولی گری را داشتیم اما در حال حاضر حکم رانی را از تصدی گری 
جدا کرده ایم. در حال حاضر خدمات دسترسی در حوزه ارتباطات در اختیار بخش 
غیردولتی است و حوزه های نظارتی، ایمنی و حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این تحول نگاه را در 
نظام فنی و اجرایی خود ایجاد کند. نظام فنی و اجرایی وزارت بهداشت هنوز امانی 
فکر می کند یعنی درون سپاری و خودمان اجرا کنیم و همچنان برای ورود به حوزه 

اپراتوری مقاومت می کند.
 سالمت الکترونیکی باید برون سپاری شود

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات ادامه داد: پروژه  سالمت الکترونیکی اگر 
در وزارت بهداشت درون سپاری ش���ود با چالش اجرا مواجه خواهد شد. قطعا 
سرویس دهی یک اپراتور با یک مدل کسب وکاری مشخص غیردولتی قوی تر از 
سرویس دهی است که دولت در آن مداخله دارد؛ حتی اگر در نهایت نقش پیمانکاری 
را ایفا کند. اساساً حتی مدیریت پیمانکاری دولت هم ضعیف است. به همین خاطر 
بهترین شیوه اجرای این پروژه ها شیوه برون سپاری کامل به صورت مشارکتی و 

اپراتوری است.
باقری اصل تاکید کرد: این تولی گری که توصیف تصدی گری را با خود به دنبال 
دارد به حوزه »س���المت الکترونیکی« هم نفوذ کرده و در حال اثرگذاری روی 
داده ها است به نحوی که آزادس���ازی داده ها در این حوزه ضعیف صورت می گیرد 
که اگر قوی تر این آزادسازی انجام ش���ود، امکان انواع تحوالت نوآورانه در حوزه 
کسب وکارهای سالمت الکترونیک فراهم می شد و این منافاتی با حکمرانی و اعمال 
سیاس���ت های دولت ندارد و طبیعتا می تواند کیفیت سرویس هایی که به دست 
مردم می رسد را افزایش دهد. وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که در 
تمامی حوزه های چهار پروژه سالمت الکترونیک شامل »پرونده الکترونیک سالمت 
ایرانیان«، »استحقاق سنجی«، »نسخه الکترونیک« و »رسیدگی الکترونیکی به 
اسناد پزشکی« وزارت بهداشت گامی فراتر از حوزه مقررات گذاری نگذارد و وارد 
حوزه تصدی گری نشود. دبیر ش���ورای اجرایی فناوری اطالعات در ادامه درباره 
آخرین آمارها از اجرای سالمت الکترونیک در سطح کشور گفت: بنا بر گزارشی که 
اخیراً از وزارت بهداشت در اختیار گرفته ایم، در حوزه پرونده الکترونیک، هویت 
۷۶ میلیون نفر به ثبت رسیده است که ۷۱ میلیون نفر از آن ها تابه حال حداقل 
یک بار س���رویس الکترونیکی دریافت کرده اند. وی افزود: پروژه استحقاق سنجی 
هم در ۸ درصد از مراکز به اجرا درآمده است که همپوشانی بیمه ها هم در این 
پروژه اعمال می شود که حدود ۴ و نیم میلیون همپوشانی مشاهده شده است که 
۲ و نیم میلیون همپوشانی رفع شده است. حدود ۲۷ میلیون نفر هم استحقاق 
سنجی شده اند. در استحقاق سنجی هم استان گلستان پیشرو است که حدود ۹۶ 
درصد جمعیت این استان استحقاق سنجی شده اند. باقری اصل ادامه داد: در ۱۴۸ 
بیمارستان دولتی رسیدگی الکترونیکی انجام گرفته است که به این آمار باید حدود 
۸۰ بیمارستان تأمین اجتماعی را هم اضافه کرد در این بیمارستان ها حدود ۳۷ هزار 
پرونده، رسیدگی الکترونیکی شده اند که در شش استان پایلوت، استان مازندران در 

رسیدگی الکترونیکی پیشرو است.
وی تصریح کرد: در سرویس های مربوط به نسخه الکترونیکی هم حدود ۱۰۰۸ 
مطب و ۶۵۷ مرکز، حدود ۴۰۰ هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان 
پایلوت داشتند که آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو بوده است؛ بنابراین نسخه 

الکترونیکی مربوط به بیمه سالمت ایرانیان در حال حاضر جاری و ساری است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات در خاتمه با تأکید دوباره بر این نکته که 
سالمت الکترونیکی راهی است که باید پیمود و غیرقابل برگشت است گفت: تلقی 
ما این است که در این حوزه ریل گذاری درستی انجام گرفته و اگر بتوانیم تبادل 
داده ها داخل وزارت بهداشت و تبادل داده ها با سایر مجموعه ها مثل سازمان تأمین 
اجتماعی را بهتر انجام دهیم و استانداردهایی را که برای تبادل اطالعات هستند را 
پایدارتر کنیم امیدواریم ظرف دو سال پایداری هر چهار پروژه را به سطحی برسانیم 

که بسیاری از خدمات درمانی دیگر نیازمند نسخه کاغذی نباشد.
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