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رویکردی نو در خدماتدهی الکترونیک
قائم موهبتی

معاون امور
استانهای سازمان
تامیناجتماعی

سازمانهایبیمهگراجتماعینظیرسازمان
تامیناجتماعی که بخش بزرگی از جمعیت
کشــور را زیرپوشــش خود دارد ،نیازمند
بهرهگیری از بســترهای نوین اطالعاتی و
ارتباطی به منظور تســهیل فرایند عرضه
خدمات به مخاطبان خود اســت و در این
زمینه نیازمند توســعه زیرساختهاست.
طرح خدمات غیرحضــوری و الکترونیک
سازمانتامیناجتماعیموسومبهطرحدکتر

نوربخش ،از بهمنماه سال گذشته در قالبی
جدید بهصورت آزمایشی عملیاتی شده و
بدون شــک با افزایش تعداد سرویسهای
ارائهشده از سوی سازمان روی بستر مزبور
و با حمایت متقاصیان نتایج درخشانی در
پی خواهد داشت .ضمن اینکه ارائه خدمات
الکترونیک نیازمند آموزش و ارتقای سطح
دانش و مهارت کارکنان تامیناجتماعی در
ارکان ســتاد و صف است که در این زمینه

نیز اقداماتی انجام شــده است .بحث دیگر
نظارت بر اجرای خدمات غیرحضوری در
استانهاســت که در این راستا سعی شده
فرایندهاتاحدامکانهوشمند،پیادهسازیو
نظارتها نیز بهخوبی اعمالشوند .در جلسه
اخیر مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعی
با مدیران ســتادی و استانی نیز بر دو نکته
تاکید شــد که به اعتقاد ما سمتدهنده و
توجهدهنده است .اشاره شد که نوع خدماتی

که در قالــب ســرویسهای الکترونیک
آماده ارائه به عموم اســت باید تسهیلگر،
تسریعکننده ،تکریمکننده و تامینکننده
عزت و احترام مردم بوده و در نهایت تامین
رضایت مخاطبان و مراجعان سازمان را به
همراه داشته باشد .این رویکردی اساسی
و محوری در ارائــه خدمات غیرحضوری
است و ارکان و واحدهای مختلف سازمان
ی مهم و تعیینکننده را
نیز همین استراتژ 
دنبال خواهند کرد .از جهتی دیگر نیز نحوه
ارائه خدمات غیرحضوری اهمیتی در خور
توجه دارد .این بحثی کامال درست است

که خدمات الکترونیک بهصورت کامل در
اختیار مخاطبان قرار بگیرد و مردم بینیاز
از مراجعه حضــوری به واحدهای اجرایی
شوند .تا به امروز در اکثر سرویسهایی که
بهصورت غیرحضوری عرضه شــده بنا به
الزامات قانونی و فنی یا بهدلیل ناآشنایی
مخاطبان با سرویسهای آیتی ،رابطهای
دوسوی ه برقرار بوده ،اما هماینک بنا به تاکید
درست مدیرعامل باید به این سمت برویم
که سرویسها بهطور کامل غیرحضوری
شــوند و فرایندهــای نیازمنــد مراجعه
حضوری به کمترین حد ممکن برسد.

آمدوشدبهشعبهها ؛هرچهکمتر،بهتر!

«آتیهنو» از طرح جدید توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تامیناجتماعی و نکاتی که در ارتقای کارآمدی این طرح
باید رعایت شود ،گزارش میدهد
53درصد جمعیت کشــور،
گـــزارش یعنی معادل 43میلیون نفر
ز یر پو شــش ســا ز ما ن
تامیناجتماعی هستند و حداقل یکبار از
خدمات بیمهای و درمانی این بزرگترین
نهاد عمومی کشــور اســتفاده میکنند.
سازمانی که گفته میشود به کمک بیش
از  550شــعبه بیمــهای ،حــدود 500
کارگزاری و شعبه و دهها دفتر رسیدگی به
اسناد پزشــکی و  64اداره کل و مدیریت
درمان ،خدمــات متنوعی در بخشهای
بیمــهای و درمانــی به بیمهشــدگان و
مســتمریبگیران عرضه میکند .در این
میان طبیعی اســت که به خاطر گستره
مخاطبان و تعداد باالی خدمات و مزایای
تامیناجتماعی وجود سازوکارها و اسلوبی
متفــاوت از دیگر نهادها در مســیر ارائه
خدمات ،الزامی به نظر میرسد .براساس
همین منطق چند ســالی است سازمان
تامیناجتماعی ،تالش گستردهای برای
اجرای طرحهای نوین کرده و به این سمت
رفته کــه در قالب نهضت آیتی ،خدمات
خود را بهصورت الکترونیک و غیرحضوری
بهدست جامعه هدف خود برساند.آن طور
کــه گفتــه میشــود هماینــک حدود
45خدمت بیمــهای و درمانی بهصورت
غیرحضوری یا نیمهحضوری به مراجعان
عرضه میشود و در ماههای آینده نیز شکل
و شمایل جدید و جدیتر ،هم در ماهیت و
هم در کیفیت به خود میگیرند .مدیرعامل
جدید سازمان تامیناجتماعی در همین
رابطه هفته گذشته در نشستی با مدیران
ســتادی و استانی این ســازمان از آنها
خواسته الکترونیکسازی خدماتدهی در
تامیناجتماعــی را با جدیت بیشــتری
پیگیری کنند .جلسهای که محوریت آن،
رونمایی از ســرویسهای جدید در قالب
طرح زندهیاد دکتر نوربخش ،مدیرعامل
فقید این سازمان بوده که از قرار تجربهای
منحصربهفــرد بــرای بیمهشــدگان و
مســتمریبگیران در استفاده از خدمات
متنوع بیمهای و درمانی ایجاد میکند.

پیشگام در الکترونیکیکردن
خدمات

ســازمان تامیناجتماعی بهدلیل ماهیت
بیمــهای و ســروکار داشــتن بــا انبوه
بیمهشدگان و مســتمریبگیران ،ساالنه
حجم فراوانی از اطالعات تولید میکند که
همین موضوع ورود به عرصه فناوریهای
نوین را ضروری میکند .براساس آمارهای
رسمی از بدو تاسیس این سازمان تا سال
گذشته ،قریب به ٥٠میلیارد رکور ِد سابقه
تولیدشده که بیش از حجم کل دادههایی
است که سازمانهای دیگر تولید میکنند.
دادههایی که مســئوالن این ســازمان
میگویند بــرای جمــعآوری ،تحلیل و
مدیریت بهینه آنها راهی جز استفاده از
فناوریهای نوین ندارند .از نگاه تاریخی
نیز تامیناجتماعی از اولین سازمانهای

اداری و خدماتی کشور است که به اهمیت
غیرحضوری کردن خدمات و سرویسهای
خود پی برد و دست به نوآوریهایی در این
حوزه زد .گواه این مدعا گنجاندهشــدن
بخش آیتــی در چارت اداری ســازمان
تامیناجتماعی از ســال 1350اســت.
فرازوفرودهایی کــه تامیناجتماعی در
زمینه استفاده از طرحهای تسهیلگرایانه
بیمهای و درمانی داشته هم کم نبوده است.
این سازمان تا میانههای دهه ،80یکی از
پیشروترین ســازمانهای عمومی کشور
بود کــه برنامههایی جدی بــرای عرضه
متفــاوت خدمات بــه مراجعهکنندگان
خــود داشــته و بهجــز دورهای کوتاه از
وقفــه در توســعه خدمــات از راه دور،
روندهای متفاوتی از ســال 92حاکم شد.
به بــاور مســئوالن و مدیران ســازمان
تامیناجتماعی ،بــرای افزایش بهرهوری
ح رضایتمندی مخاطبان،
و بهبود ســط 
راهی جز توســعه خدمات غیرحضوری
وجود نــدارد و این ســازمان باید خود را
به قافله ســازمانهای سرآمد در خدمات
فناوریمحــور قرار دهد .بــا این نگاه بود
که یکی از محورهــای اصلی برنامهریزی
استراتژیک پنجســاله تامیناجتماعی،
احیــا و توســعه هرچه بیشــتر خدمات
الکترونیک و بازبینی و اصالح ساختارها
و فرایندهــا در جهــت ارتقــای کمی و
کیفی ســطح خدمات بیمهای و درمانی
به ذینفعان اعالم شــد و سند چشمانداز
راهبردی فناوری نیز به تصویب رسید .در
رویکرد نظری جدید ،گســترش خدمات
غیرحضوری ابزاری کارآمد تلقی شده که
به ارتقای کیفیت خدماتدهی و باالبردن
ســطح رضایت مخاطبــان میانجامد.
راهبــرد کالن دیگر این بوده که فرایندها
و ســاختار نظام اطالعاتی بــرای نیل به
نظام یکپارچه هوشمند در ارائه خدمات
بهکار گرفته شــود و زیرســاختهایی با
سه مشخص ه دســترسپذیری ،اطمینان
و با ظرفیت مناســب ایجاد شود تا آنچه
«تامیناجتماعــی الکترونیــک» نــام
گرفته ،محقق شــود .براســاس گزارشی
که دفتر مدیریت راهبری سیســتمهای
تامیناجتماعی منتشــر کــرده ،تنها دو
ســال اخیر95 ،پروژه مهــم و کلیدی در
تامیناجتماعی در حوزههــای فناورانه
تعریف شد ه که 63پروژه آن ،عملیاتی شده
اســت .از این تعداد به تفکیک12 ،پروژه
اصلــی در حــوزه راهبــردی ،نوآورانه و
بیمهای (شامل 18زیرمجموعه)10 ،پروژه
در حــوزه درمــان10 ،پــروژه در حوزه
زیرساخت ،امنیت و شبکه و 13پروژه در
حوزه ستادی است.

ی یا نیمهحضوری؟
حضور 

بهجز این مورد ،سازمان تامیناجتماعی
با مســئله دیگری هم مواجه اســت که
حرکت برای غیرحضوریکردن خدمات
را اجتنابناپذیر میکنــد .ازدحام بیش

مسعود شاهحسینی
روزنامهنگار

[ عکس :حسین شریعت]

از اندازه واحدهــای اجرایی و هزینههای
فراوانی که روی دست این سازمان گذاشته
میشــود ،جدیت در پیگیری طرحهای
فناورانه را اجتنابناپذیر میکند .عالوه بر
این ،پیچیدگیهای ضوابط و فرایندهای
اداری و اطاله بررســیها و رســیدگیها
به افت کیفیت خدمات و کاهش ســطح
رضایتمندی در سمت گیرندگان خدمت
منجر میشــود و این همــان موضوعی
اســت که مدیرعامــل جدید ســازمان
تامیناجتماعی بر آن انگشــت گذاشته
اســت .در ســالهای اخیر کوششهای
زیادی شــده که دســتکم بخشــی از
سرویسها و خدمات پرتقاضای سازمان
تامیناجتماعی در دو بخــش بیمهای و
درمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری ،از
طریق اینترنت و دیگر اشکال نوین ارتباطی
در دســترس قرار گیرند .خدماتی مانند
نامنویسی متمرکز ،ارائه لیست و پرداخت
حقبیمهها ،مشاهده ســوابق بیمهای و
درخواست تجمیع آنها ،اینترنتیشدن
فیشهــای حقوقی مســتمریبگیران،
صدور احکام مطالباتی کارفرمایان که در
قالب طرح ملــی دکتر نوربخش عملیاتی
شدهاند و در ماههای آینده هم قرار است بر
تعداد سرویسها افزوده شود .در اینباره
البته مالحظاتی وجود دارد .طبق آمارها
از میان مجمــوع خدمــات الکترونیک
تامیناجتماعــی30 ،خدمــت مختص
مخاطبان این سازمان اعم از بیمهشدگان
و مســتمریبگیران است که از این تعداد
5ســرویس حالت غیرحضــوری کامل و
ی هستند .حاال
6سرویس نیز نیمهحضور 
و در آستانه رونمایی از نسل سوم خدمات
نوین تامیناجتماعی ،مصطفی ساالری،
مدیرعامل ســازمان ،از مدیران ستادی
و ادارات کل اســتانی تامیناجتماعــی
خواسته ،ســازوکارهای جدیدی طراحی

کنند تا خدمات بهصــورت صددرصدی
غیرحضوری بهدست مخاطبان برسد .در
این زمینه چند دیدگاه وجود دارد.

تدوین سازوکارهای تشویقی

در سالیان گذشته سازمان تامیناجتماعی
کوشیده همزمان با پایدارسازی خدمات
غیرحضوری خــود ،از وابســتگی بیش
از انــدازه مخاطبانش به شــیوه مراجعه
حضــوری کم کند .ایده اصلی این اســت
که خدمات بر بستر شبک ه اینترنتی عرضه
شــوند تا از این طریــق کارایی خدمات و
رضایتمندی ذینفعان افزایش یابد .گرچه
این گرایش اجتنابناپذیر و ضروری جلوه
میکند ،در عمل بیچالش هم نبوده است.
مســئله این اســت که همچنان بخشی
از مخاطبــان تامیناجتماعــی بهدالیل
ت در دسترسی ،کمبود
فرهنگی ،محدودی 
دانش استفاده از خدمات آنالین و ...ترجیح
میدهند به شعبهها و کارگزاریها مراجعه
کنند و آنجــا خدمات خــود را بهصورت
رایگان دریافت کنند .در این زمینه باید از
تجربه دو سرویس ارسال لیست و پرداخت
حقبیمهها یاد کرد که کماکان به شــکل
دستی و ســنتی در کارگزاریها دریافت
میشود .طبق آمارها در حال حاضر حدود
80درصد پرداخــت حقبیمهها بهصورت
الکترونیک است .درباره ابالغ الکترونیک
و دیگر سرویسهای غیرحضوری نیز وضع
به همین منوال است .این یعنی امکان به
صفر رسیدن خدمتدهی حضوری تاکنون
فراهم نشده است .گرچه هدف هم این بوده
که مخاطبان مشکلدار تامیناجتماعی از
خدمات این ســازمان محروم نشوند ،این
خطر هم وجود دارد که نوعی رقابت میان
خدمات حضوری و غیرحضوری شــکل
گیرد و طرحها به اهداف خود نرسد .نکته
اینکه فلسفه وجودی طرحهایی مانند طرح

ملی دکتر نوربخش این است که مراجعه
حضوری به واحدهای اجرایی را میکاهد
و خدمات بهتر و ســریعتر الکترونیک را
ترویج میدهد .مســئله مهم این است که
دریافت خدمات بــا مراجعه به واحدهای
تامیناجتماعی رایگان است و همین هم
موجب شده که همواره درصد مشخصی از
خدماتگیرندگان به واحدهای اجرایی رو
بیاورند و در نهایت هم ایده تکمیل پروژه
گســترش خدمــات الکترونیکی متوقف
شود .حاال بحث این است که سازوکارهایی
طراحی شود که مخاطبان ولو اینکه دانش
و سررشتهای هم از فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی نداشته باشــند ،تشویق شوند
خدمات را بهصورت غیرحضوری دریافت
کنند .یکی از ایدههایی هم که در جلســه
اخیــر مدیرعامل بــا مدیران ســتادی و
استانی ،پیشنهاد شده این است که خدمات
غیرحضوری به کارگزاریها محول شــود
و چون استفاده از آن مســتلزم پرداخت
هزینه اســت ،به نوعی مخاطبان تشویق
میشوند میان استفاده از روش الکترونیک
یو
بدون هزینــه و مراجعه بــه کارگزار 
پرداخت حقالزحمه ،روش الکترونیک را
انتخابکنند .روشــی که به باور مصطفی
ساالری کمک میکند خدمات الکترونیک
غالب شــود .آنطور که ســاالری گفته،
تامیناجتماعی به این ســمت میرود که
راهبردها و فرایندهای خود در ارائه خدمات
در واحدهای اجرایی را اصالحکند .به این
صورت که در کوتاهمدت برخی خدمات را
بهصورت کامل از واحدهای اجرایی و شرح
وظایفشان حذف میکند و در پارهای دیگر
مثل پرداخت اینترنتی ،لیســت و مبالغ
حقبیمه بهدنبال راهبردهای اصالحی در
بازه زمانی بلندمدت میرود تا ضمن ارتقای
کارآمدی خدمات ،رضایتمندی مراجعان
نیز حاصل شود.
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مدیرکل تامیناجتماعی استان قزوین

مسئوليتفرهنگسازي
خدمات الکترونيک
سازمان تامیناجتماعی در چشمانداز
سال 1404خود ،نهادی پویا ،چابک،
ســرآمد در پاسخگویی بهلحاظ کیفی
و توجه به مســائل فناوری اطالعات و
ارتباطات است .طبیعی است ،سازمانی
که چنین هدف و دورنمایی برای خود
ترســیم کرده ،خواهناخــواه به همین
سمتوســو حرکت کنــد .بهعبارت
دیگــر ،اگر ســازمان تامیناجتماعی
قصــد دارد مشــتریمداری کند و از
آن ســو نیز نیروی انســانی کمتری
اســتخدام کند ،طبیعی است باید به
حوزه آیتی اعتنای الزم داشته باشد.
اگر از ایــن زاویه به موضــوع بنگریم،
جدیت در پیگیری برنامهها و طرحهای
توســعهای بخشهــای غیرحضوری
و ســرمایهگذاری روی آنها ،حیاتی
است .در حال حاضر بسیاری از خدمات
وسرویسهاییکهبهصورتالکترونیک
عرضه میشــوند اما واحدهای اجرایی
ســازمان تامیناجتماعی نیز آمادگی
کاملبرایپاسخگوییدارندوبهاصطالح
خدمات کامال غیرحضوری است ،اما در
برخیحوزههاباتوجهبهمحدودیتهای
فنی و پیچیدگیهای حقوقی ،خدمات
بهصورتنیمهحضوریبهبیمهشدگانو
مستمریبگیران عرضه میشود.
اعتقــاد مــا این اســت که ســازمان
تامیناجتماعی با کمک دفتر راهبری
سیستمها و شرکت خدمات ماشینی،
این ظرفیــت و دانش تخصصی را دارد
که مشــکالتی که هماینک بر سر راه
توســعه خدمــات الکترونیکی وجود
دارد را کامــا از میــان بــردارد .این
موضوع از جهتی دیگر هم مهم است.
ســازمان تامیناجتماعی بنا دارد در
آیندهای نزدیک سرویسهای بیشتری
رابهصورتالکترونیکبهمخاطبانخود
عرضه کند و همین مسئله اهمیت رفع
و رجوعکردن مشکالت و چالشهای
فنی در این زمینه را برجسته میکند.
آن چیزی که مدیرعامل جدیدسازمان
تامیناجتماعی نیز بــر آن تاکید دارد
این است که خدمات کامال الکترونیک
و نیمهالکترونیــک از یکدیگر تفکیک
شــوند و به مردم گفته شود از مجموع
خدمات ســازمان تامیناجتماعی چه
تعداد کامال غیرحضوری اســت و چه
تعداد نیمهحضوری است.
باید یادآوری کرد که در زمینه توسعه
خدمات الکترونیــک تامیناجتماعی
بخشــی از کار نیــز توجه به مســائل
فرهنگی است .گرچه تامیناجتماعی
در حوزه فرهنگســازی و ترویج آن،
مسئولیت دارد ،خوشــبختانه مردم و
جامعه مخاطبان نیــز پذیرفتهاند که
به این ســمت بروند که مسائل و نیازها
را از طریــق الکترونیک و غیرحضوری
پیگیری و اجرا کنند .شــاید چند سال
پیش کسی نمیتوانســت بپذیرد که
لیســت حقبیمهها را اینترنتی ارسال
کند یا بازرســیها مکانیزه باشــد ،اما
امروزه همه آحاد مردم پذیرفتهاند که
حقبیمهها را بهصــورت غیرحضوری
پرداخت کنند .در فضــای کنونی هم
که سازمان تامیناجتماعی میخواهد
برخی از خدمــات خود را غیرحضوری
و الکترونیک کند ،شاید پذیرفتن آن در
ابتدا دشوار باشد ،اما میتوان بسترهای
فرهنگی این تغییر رویکرد را فراهم کرد
تا در ذهن و ضمیر مخاطبان این واقعیت
نقش ببندد که خدمات الکترونیک مزایا
و سودمندیهایی برای آنها دارد.

