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تقدیرشدگان
تعــدادی از همــکاران شــاغل در
واحدهــای مختلــف ســازمان ،بــه
پــاس اقدامــات و تال شهایشــان
در راســتای اهــداف ســازمان و
پاســخگویی و ایجــاد رضایتمنــدی
در بیــن مخاطبــان ســازمان مــورد
تقدیــر قــرار گرفتهانــد کــه بــه
جهــت تشــویق آنــان و گســترش
فرهنــگ کار و تــاش و پاســخگویی
بــه مخاطبــان ســازمان اســامی آنــان
در ج میشــود.
شــایان ذکــر اســت ،در ایــن ســتون
اســامی همکارانــی کــه از ســوی
معاونــان ،مدیــران کل ســتادی و
اســتانی و مدیر یتهــای درمــان
مــورد تقدیــر قــرار گرفتهانــد ،درج
خواهــد شــد.
ضمــن تبریــک بــه ایــن همــکاران،
اســامی آنهــا در پــی میآیــد.
*آقــای شــهرام اقبالــی(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای امیدعلــی نظــری(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* خانــم لیــا متعارفــی(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای وحیــد اســمعیلی(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای رامــش دهقانــی(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای علــی اشــراقی(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای علــی اکبــر بختیــار(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای حمیــد رضــا شــریف(اداره کل
وصــول حــق بیمــه)
* خانــم پرســتو حجــازی(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* خانــم راحلــه الســادات حســینی(اداره کل
وصــول حــق بیمــه)
* آقــای مقصــود آرویــش(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای محمدرضــا اســدی(اداره کل وصول
حــق بیمــه)
* آقــای فریبــرز بیگمحمــدی(اداره کل
وصــول حــق بیمــه)
*آقــای محمــد کریمیپاشــاکی(اداره کل
وصــول حــق بیمــه)
* آقــای مصطفــی علیپــور(اداره کل وصــول
حــق بیمــه)
* آقــای علــی درزی رامنــدی(اداره کل
وصــول حــق بیمــه)
*خانــم مریــم رضایــی( اداره کل بازرســی
دفتــر مدیــر عامــل)
شــایان ذکــر اســت ،واحدهــای ســتادی و
ادارات کل و مدیریتهــای درمــان اســتانی
ســازمان بــرای درج اســامی همــکاران
تقدیــر شــده توســط مدیریــت ،اســامی
و مشــخصات آنــان را از طریــق پســت
الکترونیکــی هفتهنامــه تامیــن بــه نشــانی
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«نابسازی»یعنی خداحافظی با کاغذ

ایستگاههای زاید ITحذف
و فرایندهای اجرایی هم مکانیزه میشوند
ســازمان تامیناجتماعــی بزرگتریــن ســازمان بیمــهای کشــور اســت کــه حــدود نیمــی از
جمعیــت کشــور را تحــت پوشــش خــود دارد و دههــا نــوع خدمــت کوچــک ،بــزرگ و متنــوع را
بــه بیمهشــدگان ارائــه میکنــد .ایــن ســازمان بــزرگ و ملــی بــه صــورت درآمــد -هزینـهای
اداره میشــود؛ بــه ایــن بیــان کــه وابســته بــه بودجــه دولتــی نیســت .در چنــد ســال اخیــر
ســازمان تامیناجتماعــی بــه دالیــل مختلفــی ماننــد پرداخــت نکــردن مطالبــات از ســوی
ـادل کــردن هزینــه و درآمدهــای خــود،
دولــت ،وضعیــت نامســاعد اقتصــادی و  ...بــرای متعـ ً
بــه دنبــال راهکارهــای متفاوتــی بــوده اســت .معمــوال در چنیــن شــرایطی اولیــن راه حــل،
برنامهریــزی بــرای کاهــش هزینههــا و افزایــش درآمدهــا اســت .لــذا ســازمان در ســال
گذشــته طرحــی بــه نــام «نابســازی» را در ســطح کشــور آغــاز کــرده اســت که هــدف نهایی
آن کاهــش هزینههــا و افزایــش منابــع درآمــدی اســت .در پیادهســازی طــرح نابســازی
کــه براســاس نگــرش تفکــر نــاب انجــام میشــود ،شــرکت مشــاور مدیریــت و خدمــات
ماشــینی تامیــن نقــش مشــاور تخصصــی و ناظــر را ایفــا میکنــد.
حمیــد حســینیانواری رئیــس هیــات مدیــره ایــن شــرکت معتقــد اســت« :در صــورت
موفقیــت طــرح نابســازی در ســازمان تامیناجتماعــی ،میتــوان آن را بــه عنــوان یــک
مــدل اجرایــی بــرای حــل مشــکل دیوانســاالری بــه ســایر ســازمانها و نهادهــای دولتــی
نیــز ارائــه کــرد و از ایــن طریــق یــک بــار دیگــر ســازمان پیشــرو بــودن خــود را بــه اثبــات
برســاند ».در ادامــه گفتوگــوی مــا را بــا وی در رابطــه بــا ایــن طــرح میخوانیــد.
حســینیانواری بــا اشــاره بــه تاریخچــه ورود نابســازی بــه صنعــت میگویــد :ایــن نــوع
نگــرش بــه کســب کار ،بعــد از جنــگ جهانــی دوم و در شــرکت تویوتــای ژاپــن ابــداع شــد.
در ســال  1995ایــن شــرکت بــه صــورت کامــل از تفکــر نــاب بهرهبــرداری میکــرد و بــا
اســتفاده از آن توانســت بــه طــور مســتمر و طــی  30ســال ،ســاالنه یــک درصــد از ســهم
بــازار تولیدکننــدگان بــزرگ خــودرو در آمریــکا را در جهــان بــه دســت آورد و ایــن در حالــی
بــود کــه ژاپــن پــس از جنــگ جهانــی دوم همــه زیرســاختهای صنعتــی و تولیــدی خــود
را از دســت داده بــود!
وی میافزایــد :ســازمان تامیناجتماعــی یکــی از قدیمیتریــن ســازمانها در اســتفاده
از رایانــه اســت و بیــش از  25ســال ،شــرکت تخصصــی و ماموریتــی خــود را در ایــن حــوزه
تاســیس و فعــال کــرده اســت .در ایــن ســالها اســتفاده از فنــاوری  ITدر تاروپــود ایــن
ســازمان رســوخ کــرده و بــا وجــود ف ـراز و نشــیبها ،در مجمــوع موفقیتهــای زیــادی
هــم داشــته ،امــا در ابعــادی نیــز کندتــر از انتظــار بــوده اســت .یکــی از دالیــل اصلــی ایــن
مســئله ایــن اســت کــه ســامانههای مکانیــزه ایــن ســازمان بــدون بهبــود فرایندهــای
عملیاتــی و تغییــر در روش ارائــه خدمــات ،ســاخته و اســتفاده شــدهاند؛ بــه عبارتــی دیگــر،
در ســالهای متمــادی فقــط بــه ارتقــای زیرســاخت ســامانهها توجــه شــده ،در حالــی کــه
فرآینــد ارائــه خدمــت در واحدهای اجرایی ســازمان بدون تغییر باقی مانده اســت .در دوران
سامانههایمکانیزه مدیــر عاملــی مرحــوم دکتــر نوربخش ،ســامانههای مکانیــزه ســازمان با نــگاه خدماتگرا
سازمان با نگاه
و مشــتریمحور و بــا معمــاری متمرکــز اطالعــات بازطراحــی شــد و بـرای بهرهبــرداری
خدماتگرا و
اثربخــش از آنهــا الزم اســت کــه فراینــد اجرایــی ســازمان نیــز بازنگــری و طراحــی شــوند و
نابســازی بهتریــن تکنیــک و روش ایــن کار اســت.
مشتریمحور و با
حســینی انــواری خاطــر نشــان میکنــد :در نگــرش نــاب ،ســامانه ITهــدف نیســت،
معماریمتمرکز
بلکــه ابــزاری بـرای ارائــه بهتــر خدمــات بــه بیمهشــدگان اســت و بــا توســعه و تقویــت این
اطالعات بازطراحی
ابــزار ،ضــروری اســت کــه روش تولیــد و ارائــه خدمــات ،نحــوه بهرهبــرداری از ســامانهها
برداری
شد و برای بهره
و همچنیــن فرهنــگ و ســاختار ســازمانی نیــز تغییــر کنــد.
اثربخش از آنها الزم
وی نابســازی را نوعــی نگــرش جدیــد بــه کســب و کار میدانــد و پیشنیــاز اساســی و
است که فرایند اجرایی شــرط موفقیــت آن را تغییــر فرهنگــی بیــان میکنــد و میگویــد :بایــد نگــرش مدیـران و
سازمان نیز بازنگری و کارشناســان ســازمان بــه کســب و کار و مفاهیــم پایـهای آن از جملــه «مشــتریمحوری»
و «خدماتگرایــی» و  ...توســعه یابــد و در صــورت نهادینــه شــدن «نگــرش نــاب» ،امــکان
طراحی شوند
تحــول از طریــق بازنگــری فرایندهــای ارائــه خدمــت فراهــم میشــود و عملیــات اجرایــی
ســازمان بهبــود مییابــد.
نابسازی نیاز به

سرمایهگذاری جدید
ندارد ،بلکه منابع
موردنیاز خود را از
محل حذف اتالفها و
آزادسازی منابع موجود
تامین میکند و آثار
و نتایج مثبت آن به
سرعتقابل مشاهده
است

نابسازی نیاز به سرمایهگذاری جدید ندارد

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت خدمــات ماشــینی تامیــن معتقــد اســت ،ســازمان تامیــن
اجتماعــی در رونــد ارائــه خدمــات خــود بــه بیمهشــدگان دارای تعــدادی ایســتگاههای
کاری زایــد اســت کــه نــه تنهــا هیچگونــه ارزشــی بـرای متقاضی خدمــت ایجــاد نمیکند،
بلکــه مراجعــه کننــدگان نیــز حاضــر بــه پرداخــت هزینــه بـرای آنهــا نیســتند .در فرآینــد
«نابســازی« ایــن ایســتگاههای کاری فاقــد ارزش و زایــد بــه عنــوان «اتــاف» شناســایی
میشــوند و اســاس کار در نابســازی حــذف همیــن «اتالفهــا» اســت .ایــن نکتــه نیــز
بســیار حایــز اهمیــت اســت کــه نابســازی نیــاز بــه ســرمایهگذاری جدیــد نــدارد ،بلکــه
منابــع موردنیــاز خــود را از محــل حــذف اتالفهــا و آزادســازی منابع موجــود تامین میکند
و آثــار و نتایــج مثبــت آن بــه ســرعت قابــل مشــاهده اســت.

اولین تجربه سازمان در اجرای نابسازی در
شعبه  25انجام شد

حســینیانواری بــه اولیــن تجربــه ســازمان در اجــرای
نابســازی اشــاره میکنــد و میگویــد :شــعبه 25
تهــران بزرگتریــن شــعبه بیمــهای کشــور اســت کــه
ازدحــام مراجعــه کننــدگان در آن بســیار زیــاد بــود .لــذا
ارائــه خدمــات در آن بــه کنــدی صــورت میگرفــت .در
ســال  1393بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل جلسـهای بــا
حضــور مرحــوم دکترنوربخــش و مســئوالن و مدیــران
ذیربــط و همچنیــن بنده در این شــعبه تشــکیل شــد که
یکــی از مصوبــات آن ارتقــای زیرســاختهای  ITدر شــعبه
بــود کــه در مــدت یــک هفتــه اجـرا و مشــخص شــد کــه
اثــر آن بســیار کمتــر از میــزان پیشبینــی شــده بــود .لــذا
راهکارهــای دیگــری از ســوی مســئوالن مرتبط پیگیری
و همزمــان موضــوع مطالعه فرایندهای اجرایی شــعبه بر
مبنــای تفکــر نــاب و بــا اســتفاده از تکنیک نقشـهبرداری
جریــان ارزش( )Value Stream Mappingاز ســوی
شــرکت خدمــات ماشــینی تامیــن آغــاز شــد .در آن مقطع
نقشــه وضــع موجــود حمایتهــای بیمهــای کوتاهمــدت را
ترســیم و بررســی کردیــم و مشــکالت احصــا و بـرای حل
آن برنامــه بهبــود در ســه فــاز تهیــه شــد که فــاز یــک آن را
توانســتیم طــی  22روز اجـرا کنیــم.
وی ادامــه میدهــد :نتایــج اج ـرای فــاز یــک در شــعبه
 25چشــمگیر بــود ،بــه طوریکــه تعــداد ایســتگاههای
کاری از  14بــه  ،6صــف مراجعــان بــه میــزان  75درصــد،
زمــان ارائــه خدمــات بــه مراجعــان  40درصــد و شــکایات
مرتبــط بــا ارائــه خدمــات کوتاهمــدت بــه میــزان 37
درصــد کاهــش یافــت و عــاوه بــر آن از تحویــل دادن
پرونــده کاغــذی بــه بیمهشــده نیــز جلوگیــری شــد .همــه
ایــن اقدامــات بــدون هیچگونــه افزایــش نیــروی انســانی
یــا ایجــاد تغییــری در ســاختار شــعبه انجــام گرفــت .بــه
عبارتــی در ایــن پایلــوت مــا توانســتیم دانــش خــود را بــا
شـرایط ســازمان تطبیــق دهیــم.
حســینیانواری میافزایــد :پــس از موفقیــت فــاز اول
بهبــود ،فــاز دوم آن بــا هــدف حــذف گــردش پرونــده
کاغــذی از جریــان ارائــه خدمــات آغــاز شــد .اولیــن راه
بـرای حــذف پروندههــای کاغــذی ،اســکن و قـرار دادن
آنهــا در یــک ســامانه متمرکــز بــود .لــذا پــس از راهانــدازی
ســامانه مکانیــزه پرونــده الکترونیــک ،پروندههــای فنــی
بیمهشــدگان شــعبه 25بــا تعــداد  280هــزار پرونــده و
 4میلیــون بــرگ در مــدت  103روز تصویربــرداری و در
ســامانه متمرکــز بارگــذاری شــد و بــا ایــن اقــدام معضــل
انتقــال پرونــده بیــن شــعب ،در خصــوص ایــن پروندههــا
نیــز منتفــی شــد و بــه ایــن ترتیب شـرایط بـرای دســتیابی
بــه یکــی از آرزوهای بــزرگ و قدیمی ســازمان یعنی حذف
بایگانــی از شــعب فراهــم شــد.
وی در ادامــه میگویــد :نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت
کــه قبــل از ایــن تجربــه ،بـرای حــذف بایگانــی کاغــذی
ســازمان چنــد ســال زمــان و صدهــا میلیــارد تومــان
هزینــه بــرآورد شــده بــود! و ایــن اعــداد و ارقــام بــه ایــن
معنــا بــود کــه کار عملــی نیســت ،در حالیکــه با اســتفاده
از تفکــر نــاب ،پروندههــای کاغــذی بایگانــی فنــی و
مســتمریهای شــعبه  25تهران در مدت  103روز حذف
شــد .در ادامــه نیــز در مــدت  14مــاه تصاویــر پروندههــای
شــعب تهــران کــه حــدود یــک ســوم پروندههــای
کشــور اســت ،اســکن و بارگــزاری شــد .قبــل از حــذف
پروندههــای کاغــذی ،همــکاران بایگانــی در شــعبه 25
مجبــور بودنــد روزی بیــش از  1500پرونــده را از قفســه
خــارج و دوبــاره در ردیــف خــود قـرار دهنــد ،در حالیکــه

