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اخبار بیمه "ما"

راه اندازی سامانه هوشمند صدور و تمدید آنالین بیمه نامه 
شخص ثالث در بیمه "ما"

شــرکت بیمــه "مــا" در راســتای خلــق تجربــه متمایــز و ارائــه خدمــات 
شایســته و نویــن ، ســامانه صدورهوشــمند بیمــه نامــه شــخص ثالــث و 
ــث  ــه شــخص ثال ــه نام ــرف بیم ــر واحــد مع ــی ب ــن مبتن ــد آنای تمدی
راه انــدازی کــرد تــا ضمــن کاهــش چرخــه صــدور بیمــه نامــه، تجربــه 
ــه  ــه ارمغــان آورد.ب ــا" ب ــرای مشــتریان شــرکت بیمــه "م خوشــایندی ب
گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات 
مدیــره بیمــه "مــا" در مراســم رونمایــی از ایــن ســامانه گفــت:  مشــتریان 
از طریــق  دســتگاه هــای هوشــمند قابــل حمــل و رایانــه شــخصی خــود 
در بســتر اینترنــت،  تمــام فرآینــد صــدور را بصــورت کامــا الکترونیــک 
طــی کــرده و پــس از پرداخــت الکترونیــک حــق بیمــه، پیامــک صــدور 
بیمــه نامــه و لینــک اســتعام اصالــت بیمــه نامــه را دریافــت مــی کننــد. 
پــس از فرآینــد صــدور یــا تمدیــد، یــک نســخه چاپــی بیمــه نامــه در 
قالــب فایــل الکترونیــک قابــل اســتفاده در دســتگاه های هوشــمند همراه  
نیــز در اختیــار بیمــه گــذاران  قــرار خواهــد گرفت.مدیرعامــل بیمــه "مــا" 
ــت بیمــه و در راســتای  ــه رویکــرد صنع ــا توجــه ب ــرد: ب خاطرنشــان ک
تحقــق دولــت الکترونیــک و ســند اســتراتژیک تحــول دیجیتــال شــرکت 
بیمــه "مــا" و بــا عنایــت بــه دو اصــل مهــم نــوآوری و تجربــه مشــتری،  
ــب الکترونیــک و  طراحــی و توســعه ســبد محصــوالت بیمــه ای در قال
دیجیتــال در چارچــوب قوانیــن بیمــه مرکــزی ج .ا .ا  را در دســتور کار 
قــرار داده و ســامانه کامــا هوشــمند صــدور و تمدیــد آنایــن بیمــه نامــه 
ــی، غامــی  ــم.در ادامــه آییــن رونمای ــدازی کردی ــث را راه ان شــخص ثال
مدیــر فــاوا بیمــه "مــا" گفــت: در صنعــت بیمــه بــا حمایــت هــای بیمــه 
مرکــزی ج.ا.ا بعنــوان رگوالتــوری صنعــت بیمــه ای کشــور، بــا تاکیــد و 
ــرم شــرکت بیمــه  ــره و مدیرعامــل محت ــات مدی ــت شایســته هی حمای
ــب و  ــای کس ــک در فض ــارت الکترونی ــات تج ــتای الزام ــا" و در راس "م
ــره ارزش  ــی شــدن زنجی ــی شایســته در خصــوص دیجیتال کار،  اقدامات
بیمــه صــورت گرفتــه اســت . بازنگــری در آییــن نامــه هــا و تطبیــق بــا 
اکوسیســتم روز ، حــذف بیمــه نامــه کاغــذی ، ارائــه کروکــی آنایــن و...  
ــه  ــوکل ب ــا ت ــدواری کرد:ب ــار امی ــات اســت.وی اظه ــن اقدام ــه ای از جمل
خداونــد بــزرگ و یــاری ائمــه اطهــار و بــا تکیــه بــر دانــش فنــی و تــوان 
داخلــی شــبکه فــروش و پرســنل  شــرکت بیمــه "مــا" درآینــده نزدیــک 
شــاهد رشــد و گســترش ســبد دیجیتــال محصــوالت بیمــه ای و پیشــرو 

بــودن شــرکت بیمــه "مــا" در ارائــه بیمه گــری بــاز، خدمــات الکترونیک و  
محصــوالت فناورانــه و هوشــمند مانند ســامانه اعــام و پرداخت خســارت 
آنایــن و دفاتــر هوشــمند مجــازی همــکاران شــبکه فــروش و نمایندگی 
بــه جهــت تقویــت و رفــع دغدغــه تولیــد ابــزار فناورمحــور و تمرکــز آنهــا 
بــر امــر بیمــه گــری و بازاریابــی و توســعه بیمــه خواهیــم بــود ، لــذا با هم 
اندیشــی و مشــارکت بیشــتر عزیــزان شــبکه فــروش در انتقــال تجربیــات 
و دانــش، شــاهد حضــور شــرکت بیمــه "مــا" بــر قلعه هــای صنعــت بیمه 

کشــور باشــیم.

عبور از کل فروش 99 در روزهای ابتدایی آذرماه

بــا مدیریــت بهینــه ریســک و تمرکــز بــر جذب رشــته هــای کم ریســک 
در پرتفــوی بیمــه ای، حق بیمــه تولیــدی شــرکت بیمــه "مــا" با رشــد 73 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، از 1660  میلیــارد تومــان 
عبــور کرد.بــه گــزارش روابــط  عمومــی،  شــرکت بیمــه "مــا" تــا تاریــخ 
نهــم آذرمــاه 1400 بــا فــروش بیــش از   1148507  فقــره  بیمــه نامــه، 
16645814میلیــون ریــال حــق بیمــه صــادر کــرد کــه ایــن رقــم از کل 
فــروش ســال 99 بیشــتر اســت.دکتر بهــاری فــر مدیرعامل و عضــو هیات 
مدیــره بیمــه "مــا" بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: آمــار منتشــر شــده حاکی 
ــب  ــظ ترکی ــت ریســک و حف ــاده ســازی مدیری ــا پی ــه ب از آن اســت ک
بهینــه پرتفــوی، علیرغــم افزایــش چشــمگیر حق بیمه، نســبت خســارت 
بیمــه "مــا"  تــا تاریــخ فــوق الذکــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 99، با 
کاهشــی 17  درصــدی رو بــه رو بــوده و بدیــن ترتیــب نســبت خســارت 
از 42 درصــد بــه 35 درصــد رســیده اســت .وی در ادامــه ضمــن تشــکر از 
تــاش هــای بــی شــائبه شــبکه فروش بــه اهمیــت نقــش نماینــدگان در 
عملکــرد بیمــه "مــا" اشــاره کــرد و گفــت: در شــرایط کنونــی و انتظاراتــی 
کــه از شــرکت هــای بیمــه وجــود دارد و از ســویی دیگــر شــرایط رقابتــی 
خــاص در بــازار بیمــه ، اهمیــت و جایــگاه شــبکه فــروش و  همچنیــن 
ضــرورت همــکاری متقابــل شــبکه فــروش بــا بدنــه مدیریتــی و اجرایــی 
بیمــه "مــا" دو چنــدان احســاس مــی شــود.در برنامــه راهبــردی شــرکت، 
توجــه ویــژه و خاصــی بــه شــبکه فــروش و نقــش نماینــدگان در کیفیــت 
عملکــرد شــده اســت. بــه همیــن منظــور و در راســتای ارتقــای کیفیــت 
ــی و  ــدگان در بازاریاب ــارت نماین ــش و مه ــش دان ــروش ، افزای ــبکه ف ش

توانمندســازی آنهــا از لحــاظ فنــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه "ما" تصویب شد؛
افزایش سرمایه 1000 میلیارد ریالی از محل سود انباشته

مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت بیمــه "مــا" )ســهامی عــام( بــه 
ــا رعایــت تمــام  منظــور افزایــش ســرمایه از محــل ســود انباشــته ، ب
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــزار ش ــتی برگ ــای بهداش ــکل ه پروت
شــرکت بیمــه "مــا" ، مجمــع عمومــی فــوق العــاده  ایــن شــرکت بــه 
منظــور افزایــش ســرمایه بــا حضــور 86.64 درصــدی ســهامداران روز 
دوشــنبه پانزدهــم آذر مــاه برگــزار شــد .در ابتــدای مراســم، پــس از 
حضــور اکثریــت ســهامداران، هیــات رئیســه انتخــاب شــدند و رییــس 
مجمــع ضمــن خیــر مقــدم بــه ســهامداران محتــرم، رســمیت جلســه 
ــات  ــای هی ــی از اعض ــه نمایندگ ــر ب ــاری ف ــر به ــام کرد.دکت را اع
ــنل و  ــهامداران، پرس ــکر از س ــامدگویی و تش ــن خوش ــره، ضم مدی
شــبکه فــروش فعــال شــرکت و اعتمــاد بیمــه گــذاران کــه بــا تــاش 
ــزارش  ــد، گ ــرده ان ــر ک ــعه را هموارت ــیر توس ــود، مس ــت خ و حمای
ــات  ــه کرد.مدیرعامــل و عضــو هی مختصــری از عملکــرد شــرکت ارائ
مدیــره شــرکت بیمــه "مــا" در ایــن خصــوص گفــت:  شــرکت بیمــه 
"مــا" بــا گذرانــدن یــک دهــه فعالیــت، بــه دســتاوردهای چشــمگیر و 
قابــل توجهــی در تمامــی زمینه هــا دســت یافتــه اســت و بــا عملکــرد 
ــم  ــی، فراه ــفافیت مال ــری، ش ــه بیمه گ ــب در زمین ــوب و مناس مطل
ــروی  ــرورش نی ــاوری، پ ــب فن ــن و مناس ــاخت های ام ــردن زیرس ک
انســانی کارآمــد صنعــت بیمــه، بازدهــی مطلــوب ســرمایه گــذاری و 
کســب افتخــارات در عرصه هــای مختلــف، ضمــن حفــظ ســطح یــک 
توانگــری در طــول یــک دهــه، بــه یــک شــرکت مطمئــن، قابــل اتــکا 
و پویــا در ســطح صنعــت بیمــه تبدیــل شــده اســت و در شــروع دهــه 
دوم فعالیــت ، برنامــه تحــول خــود را در راســتای پاســخ بــه نیازهــای 
در حــال تغییــر جامعــه، مطابــق بــا ســند برنامــه اســتراتژیک شــرکت 
)1404-1400( آغــاز کــرده اســت.وی خاطرنشــان کــرد: طــی پنــج 
ــهم  ــب س ــود را از کس ــرد خ ــا" رویک ــه "م ــرکت بیم ــر، ش ــال اخی س
بیشــتر از بــازار بیمــه، بــه حاکــم کــردن تفکــر اقتصــادی در عملیــات 
ــیدن  ــرعت بخش ــی، س ــت رقابت ــاد مزی ــق ارزش، ایج ــری، خل بیمه گ
بــه خدمــات دهــی، جلــب رضایــت مشــتریان و کســب ســود پایــدار 
تغییــر داد و بــر همیــن مبنــا بــا اســتناد بــه آمارهــای مســتند موجــود 
و منتشــر شــده توســط بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران، بــه موفقیــت هــای 
چشــمگیر دســت پیــدا کــرده اســت کــه ایــن مهــم در ســایه اعتمــاد و 
انتخــاب بیمــه گــذاران، ایجــاد فضــا و محیــط کاری مناســب و همدلی 
و همراهــی تمــام ارکان شــرکت فراهــم شــده اســت.مدیرعامل شــرکت 
بیمــه "مــا" در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد: بــا تصویــب مجمــع ، بــه 
ــرای قبولــی اتکایــی،  ــزام قانونــی حداقــل ســرمایه ب دلیــل رعایــت ال
ســرمایه شــرکت را بــه 500 میلیــارد خواهیــم رســاند ایشــان افزودنــد 

ــر ســودآوری  حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی، بیمــه گــری مبتنــی ب
ــری  ــک، بکارگی ــر ریس ــت موث ــده و مدیری ــه و فای ــل هزین ــا تحلی ب
ــتریان،  ــرای مش ــن ب ــای نوی ــه ارزش ه ــق و ارائ ــرای خل ــا ب فناوری ه
ــی در  ــن الملل ــای بی ــعه فعالیت ه ــد، توس ــوالت جدی ــی محص طراح
ــعه  ــتراتژیک، توس ــردی و اس ــات راهب ــاد ارتباط ــی، ایج ــوزه اتکائ ح
ــعه  ــدی و توس ــتریان کلی ــذب مش ــظ و ج ــک، حف ــروش الکترونی ف
روابــط بــا آنهــا، مدیریــت بهینــه دارایی هــا، ارتقــای بهــره وری 
ــرای  ــرکت ب ــده ش ــن ش ــای تبیی ــتراتژی ه ــه اس ــان از جمل کارکن
رســیدن بــه اهــداف برنامــه تحــول مــی باشــد.بر اســاس ایــن گــزارش، 
ــه نمایندگــی از گــروه  ــور ب ــا حضــور وهــاب پ در ایــن مجمــع کــه ب
مالــی ملــت بــه عنــوان رییــس مجمــع، دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل 
و عضــو هیــات مدیــره بــه عنــوان منشــی، خانــم هــا داوودی زنجانــی 
ــر  ــی مه ــعه مال ــروه توس ــت و گ ــک مل ــی از بان ــه نمایندگ ــی ب و غن
آینــدگان بــه عنــوان ناظریــن و همچنیــن نماینــدگان بــازرس قانونــی، 
بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، ســندیکای بیمــه گــران و ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد، افزایــش ســرمایه شــرکت 
بیمــه "مــا" از مبلــغ 4000 میلیــارد ریــال بــه 5000 میلیــارد  ریــال از 
محــل ســود انباشــته مــورد تصویــب قــرار گرفت.گفتنــی اســت مجمع 
عمومــی فــوق العــاده شــرکت بیمــه "ما")ســهامی عــام( بــا عنایــت بــه 
اباغیــه شــماره 440/050/ب/98 مــورخ 26/12/98  ســازمان بــورس 
ــر 15  ــور حداکث ــا حض ــع ب ــزاری مجم ــه برگ ــزام ب ــوص ال در خص
ســهامدار حقوقــی و حقیقــی و مطابــق بــا اطاعیــه منتشــر شــده در 

ســامانه کــدال ، همزمــان بــه صــورت آنایــن پخــش شــد. 

بازدید مدیرعامل شرکت بیمه "ما" از سرپرستی شمال استان 
تهران

ــن، از  ــدادی از معاونی ــی تع ــا همراه ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ــل ش مدیرعام
ــزارش  ــه گ ــل آورد.ب ــه عم ــد ب ــران بازدی ــتان ته ــمال اس ــتی ش سرپرس
روابــط عمومــی بیمــه "مــا"؛  دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات 
مدیــره بیمــه "مــا" به مناســبت روز بیمه و تقدیر از پرســنل، از سرپرســتی 
شــمال تهــران بازدیــد کرد.مدیرعامــل بیمــه "مــا"  هــدف از ایــن بازدیــد 
را دیــدار بــا کارکنــان شــعبه و شناســایی موانــع و مشــکات موجــود در 
تســهیل و ســرعت بخشــی بــه فعالیت هــای حرفــه ای و تخصصــی آنــان 
قلمــداد کــرد  و گفــت: بازدیــد مســتمر از شــعب موجــب افزایــش کیفیت 
و راندمــان کاری و حصــول نتایــج مثبــت مطابــق بــا اهــداف و سیاســت 
هــای مــورد نظــر  خواهــد شــد.دکتر بهــاری فــر پــس از اســتماع گــزارش 
عملکــرد سرپرســتی شــمال تهــران، ضمــن قدردانــی از  همــت و تــاش 
بی وقفــه کارکنــان شــعبه در خدمت رســانی بــه مشــتریان، بــر تواضــع و 

رفتــار متعهدانــه تاکیــد کــرد
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مشارکت بیمه "ما" در پنل های تخصصی سندیکای بیمه گران

بیســت و هشــتمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه  بــا عنــوان "نقــش 
صنعــت بیمــه در رونــق اقتصــادی، بــا محوریــت تحــول دیجیتــال" بــه 
صــورت حضــوری و برخــط در روزهــای 13 و 14 آذر مــاه ســال جــاری در 
مرکــز همایش هــای دانشــگاه الزهــرا  برگــزار می شــود و مراســم افتتاحیه 
بــه صــورت مســتقیم از طریــق وب ســایت همایــش بیمــه و توســعه  در 
اختیــار عاقــه منــدان قــرار مــی گیــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه 
"مــا"، ایــن شــرکت امســال نیــز بــه روال ســال های گذشــته  در همایش و 
پنل هــای تخصصــی روز بزرگداشــت صنعــت بیمــه حضــور فعــال خواهــد 
داشــت.بر اســاس ایــن گــزارش، هــدف بیمــه "مــا" از مشــارکت فعاالنــه 
ــش  ــه و افزای ــگ بیم ــج فرهن ــه، تروی ــی روز بیم ــای تخصص در پنل ه
ضریــب نفــوذ بیمــه در میــان اقشــار مختلف جامعــه اســت.پنل تخصصی 
ــا  ــت پذیــری ) ورود، واگــذاری، ادغــام و خــروج( ب اســتراتژی هــای رقاب
ــا و فرصــت  ــه، چالش ه ــت بیم ــک در صنع ــا و تمل ــام ه ــت ادغ محوری
هــا، ورود و خــروج بــه صنعــت بیمــه و رقابت پذیــری در آن، رویکردهــا 
ــرای  ــه ب ــرکت های بیم ــتراتژی های ش ــر و اس ــت های تنظیم گ و سیاس
ارتقــاء رقابــت پذیــری در صنعــت بیمــه بــه ریاســت دکتــر بهــاری فــر 
مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیره بیمه "ما" در روز دوم بیســت و هشــتمین 
همایــش ملــی بیمــه و توســعه و در ســاعت 16:00 در ســالن مصلــی نژاد 

حضور بیمه "ما" در نمایشگاه کیش اینوکس ۲0۲1

بیمــه "مــا" بــا حضــور در نمایشــگاه اینوکــس 2021 آخریــن محصــوالت خــود از جملــه ســامانه هوشــمند صــدور و تمدیــد آنایــن بیمــه نامه شــخص 
ثالــث را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار می دهد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، ســیزدهمین نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه 
گــذاری کشــور و هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی بــا حضــور بیمــه "مــا" و 200 ســازمان و مؤسســه دولتــی 
و خصوصــی از روز دوشــنبه هشــتم آذر بــه مــدت چهــار روز در جزیــره کیــش برگــزار مــی شــود.در ایــن رویــداد کارشناســان فنــی و روابــط عمومــی 
شــرکت بیمــه "مــا" در راســتای ارتبــاط موثــر بــا حــوزه هــای بــورس، بانــک و بیمــه کشــور اقــدام بــه معرفــی خدمــات بیمــه ای بــه فعــاالن حــوزه 
کــرده و بــه ارائــه مشــاوره در خصــوص انــواع بیمــه نامــه هــا بــه مراجعــان مــی پردازند.برگــزاری 20 نشســت تخصصــی و همایــش جانبــی بــا حضــور 
بیــش از 100 ســخنران از کارشناســان برجســته اقتصــادی کشــور بــا موضوعــات و محورهــای مرتبــط بــا مســائل روز اقتصــادی کشــور از جملــه برنامه 

هــای ایــن رویــداد اســت

برگــزار مــی شــود. همچنیــن پنل تخصصــی تحــول دیجیتــال در صنعت 
بیمــه؛ فرصــت هــا، چالــش هــا و اســتراتژی هــا و پیامدهــای آن در رونــق 
اقتصــادی بــا حضور دکتــر بهاری فــر روز یکشــنبه 1400/09/14 ســاعت 
10:30 در ســالن بانــو مجتهــده امیــن برگــزار مــی شود.توســعه فرهنــگ 
بیمــه و ارتقــاء تــاب آوری اقتصــادی یکــی دیگــر از پنل هــای تخصصــی 
امســال ســندیکای بیمه  گــران اســت کــه روز  شــنبه 13 آذر مــاه ســال 
ــر  ــا حضــور شــکری مدی جــاری  از ســاعت 15:30 دقیقــه بعدازظهــر ب
روابــط عمومــی و تبلیغــات بیمــه "مــا" و دبیــر کارگــروه روابــط عمومــی 
ســندیکای بیمــه گــران در ســالن مصلــی نــژاد برگــزار می شــود.همچنین 
پنــل تخصصــی چشــم انــداز توســعه بیــن المللــی صنعــت بیمــه ایــران 
)بیمــه هــای مســتقیم و اتکایــی( بــا حضــور احســان همتــی مدیــر بیمــه 
هــای اتکایــی و امــور بیــن الملــل بیمه "مــا" ســاعت 13:30 روز ســیزدهم 
آذرمــاه در ســالن نــور برگــزار مــی شــود.کاربرد فنــاوری بــاک چیــن در 
صنعــت بیمــه،  تاثیــر دیجیتــال ســازی داده هــای بیمــه ای در توســعه 
ــرات  ــا تغیی ــر ریســک هــای مرتبــط ب بیمــه هــای اتکایی،بررســی تاثی
آب و هوایــی بــر عملکــرد صنعــت بیمــه و قراردادهــای اتکایــی از جملــه 

مباحــث مطــرح شــده در ایــن پنــل اســت.
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پایان نمایشگاه اینوکس کیش ۲0۲1

ســیزدهمین نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی در 
کیــش بــه کار خــود پایــان داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" آییــن اختتامیــه  نمایشــگاه اینوکــس 2021 در تاریــخ 11 آذر مــاه ســال جــاری 
بــا حضــور دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" و دکتــر دولــت آبــادی مدیرعامــل بانــک ملــت برگــزار شــد.حجت بهــاری فر 
ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه، در غرفــه بیمــه "مــا" حضــور یافتــه و از ســامانه کامــا هوشــمند صــدور و تمدیــد آنایــن بیمــه نامــه شــخص ثالــث بازدید 
رونمایــی کــرد. بــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر دولــت آبــادی از غرفــه بیمــه "مــا" بازدید کــرده و در خصــوص منافع مشــترک بانــک و بیمه و پتانســیل 
بــاالی مشــتریان بانــک ملــت و ظرفیــت هــای بــاالی جزیــر کیــش بــه تبــادل نظــر پرداختنــد.در روز نخســت نمایشــگاه، مســعود بادیــن نایــب رییس 
هیــات مدیــره و مدیرعامــل بیمــه آســیا، یعقــوب رشــنوادی مدیرعامــل بیمــه ســرمد و داریــوش محمــدی مدیرعامــل بیمــه ایــران معیــن از غرفه بیمه 
"مــا" بازدیــد کردند.گفتنــی اســت در حاشــیه کیــش اینوکــس 2021، همایــش الگــوی مطلــوب حکمرانــی به همــت اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و 

کشــاورزی ایــران بــا حضــور مدیرعامــل بیمــه "مــا"، مدیرعامــل بانــک ملــت و جمعــی از مدیــران ارشــد بانــک و بیمــه برگزار شــد.

در بازدید دکتر بهاری فر از سرپرستی استان آذربایجان شرقی ؛
تامین اطمینان و آرامش بیمه گذاران در گرو فعالیت بیمه گری حرفه ای و سالم است

مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره شــرکت بیمــه "مــا" از سرپرســتی اســتان آذربایجــان شــرقی بازدیــد و بــا مســئوالن و کارکنــان این مجموعــه گفت و 
گــو کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"؛ درایــن بازدیــد دکتــر بهــاری فــر از نزدیــک در جریــان فعالیــت هــای ایــن سرپرســتی قــرار گرفت و 
ضمــن بازدیــد از بخــش هــای مختلــف، از عملکــرد شــبکه فــروش، نماینــدگان و پرســنل قدردانــی کرد.مدیرعامــل در ایــن بازدیــد از رونــد رو به رشــد 
عملکــرد سرپرســتی اســتان اظهــار رضایــت کــرد و ضمــن گفــت وگــو بــا همــکاران ایــن شــعبه، رهنمودهایــی را جهــت حمایــت از شــبکه فــروش و 
تقویــت نماینــدگان در راســتای کســب ســهم از بــازار بیشــتر در اســتان بیــان نمــود.وی بــر تــاش مضاعــف کارکنــان و شــبکه فــروش بــرای تحقــق 
ایــن اهــداف در راســتای تعالــی ســازمانی، توســعه دیجیتالــی و فنــاوری هــای نویــن، تقویــت و توســعه شــبکه فــروش، ســاز و کارهــای نویــن فــروش و 
ســودآوری تاکیــد کــرد و از مدیــران و کارکنــان سرپرســتی اســتان اذربایجــان شــرقی خواســت تمــام ســعی و تــاش خــود را بــرای اجــرای دقیــق و 
مطلــوب ایــن برنامــه هــا بــکار گیرنــد و موجــب پیشــرفت و اعتــای بیمــه "مــا" را بیــش از گذشــته فراهــم ســازند.دکتر بهــاری فــر بــا اشــاره بــه تعامل 
بیشــتر بانــک و بیمــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و اســتفاده از ظرفیــت هــای بانــک توســط سرپرســتی و شــبکه فــروش اســتان، تامیــن اطمینــان 
و آرامــش بیمه گــذاران را در گــرو فعالیــت بیمــه گــری حرفــه ای و ســالم و جلــب اعتمــاد بیمــه گــذاران دانســت و بــر مشــتری مــداری و رعایــت 
حقــوق آنهــا تأکیــد کرد.عضــو هیــأت مدیــره بیمــه "مــا" بــا بیــان اینکــه یکــی از اولویت هــا و برنامــه هــای بیمــه "مــا" تقویــت و توســعه کمــی و کیفی 
شــبکه فــروش و رســیدگی بــه مســائل و خواســته هــای آنــان اســت، جــذب نماینــدگان فعــال و کارآمــد و آمــوزش آنهــا را مــورد تأکیــد قــرار داد.

گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن جلســه کــه بــا حضــور دکتــر یــزدان دوســت مدیرعامــل بیمــه آســماری برگزار شــد، رضاونــدی مدیراســتان سرپرســتی 
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن خوشــامدگویی بــه مدیرعامــل و هیــات همــراه، بــه ارائــه گــزارش عملکــرد و چگونگــی فعالیت هــای این سرپرســتی 

پرداخــت .
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تشریح برنامه های 1401 در جلسه شورای مدیران؛
هم اندیشی با شبکه فروش و تولید محصوالت نوآورانه

در جلســه شــورای مدیــران بــا حضــور برخــط مدیــران اســتانی و روســای 
ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــای 1401 ش ــه ه ــرد 1400 و برنام ــعب، عملک ش
بررســی شــد.در جلســه شــورای مدیــران بیمــه "مــا" بــا مدیــران ســتادی 
بــه صــورت حضــوری و مدیــران اســتانی و روســای شــعب بــه صــورت 
برخــط، دکتــر بهــاری فــر عملکرد ســال گذشــته شــرکت  را بررســی و در 
خصــوص دســتیابی بــه جایــگاه اصلــی بیمــه "مــا" در تمــام اســتان هــای 
کشــور بــه ارائــه رهنمــون پرداخت.بــه گــزارش روابــط عمومــی، در ایــن 
جلســه، عملکــرد سرپرســتی اســتان هــا و شــعب سراســر کشــور  بیمــه 
"مــا" در ســال 1400 بررســی شــد و دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو 
هیــات مدیــره، برنامــه تولیــد شــرکت در ســال 1401 را بــرای مدیــران 
ســتادی و اســتانی تشــریح کرد.دکتــر بهــاری فــر عضــو هیــات مدیــره 
بیمــه "مــا" در ایــن جلســه از عملکــرد هیــات عامــل، مدیــران ســتادی، 
مدیــران اســتانی، پرســنل و شــبکه فــروش شــرکت و تحقــق بــاالی 100 
درصــد برنامــه اباغــی در اغلب رشــته هــا در ســال 1400 تقدیر و تشــکر 
و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بیمــه "مــا" در ســال 1401 نیــز بــا افزایــش 
ســرعت عمــل در تصمیــم گیــری، جــذب نیروهــای توانمنــد و بــا تجربه، 
افزایــش ســهم از بــازار بــا حفــظ چارچــوب هــای بیمــه مرکزی به شــرط 
تاثیرگــذاری در EPS  ، ترکیــب مناســب پرتفــوی، ارائــه خدمــات بهتــر، 
ــروش  ــبکه ف ــر شــدن ش ــن و فعال ت ــد و نوی طراحــی محصــوالت جدی
بتوانــد رشــد و توســعه خــود را ادامــه بدهد.بهــاری فــر ضمــن تاکیــد بــر 
جایــگاه واالی شــبکه فــروش در بیمــه "مــا" بــه رضایــت بیمه مرکــزی به 
عنــوان نهــاد ناظــر از عملکــرد سرپرســتی اســتان هــا و شــعب بیمــه "ما" 
اشــاره کــرد و گفــت: بــرای ارائــه محصــوالت هوشــمند، ضمــن کاهــش 
وابســتگی واحدهــای اجرایــی بــه ســتاد و ارتقــای جایــگاه آنهــا بــه هــم 
اندیشــی و مشــارکت بیشــتر عزیزان شــبکه فــروش در انتقــال تجربیات و 
دانــش خــود نیــاز داریــم تــا بیــش از پیــش، کرامــت مشــتریان و رضایــت 
ذی نفعــان را تامیــن کنیم.مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" 
بــه تغییــر چــارت ســازمانی در راســتای دســتیابی به چشــم انداز شــرکت 
مبنــی بــر تبدیــل شــدن بــه مطمئــن تریــن و ســریع تریــن شــرکت در 
صنعــت بیمــه اشــاره و خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی مدیریــت برنامــه 
ریــزی راهبــردی و بودجــه و همــکاری مدیریــت طراحی و توســعه کســب 
و کار بــه دســتیابی بــه ایــده آل هــای صنعــت بیمــه، ارائــه برنامــه هــای 
ــلیمیان  ــه س ــم .در ادام ــه امیدواری ــد محصــوالت خاقان ــه و تولی نوآوران
مدیــر طراحــی و توســعه کســب و کار بیمــه "مــا" ضمــن بیــان جزییــات 

عملکــرد 9 ماهــه ، خاصــه ای از آخریــن وضعیــت برنامــه اســتراتژیک و 
عملیاتــی شــرکت بــا توجــه بــه ســند راهبــردی صنعــت بیمــه تــا ســال 
1404 را مطــرح و گزارشــی از نقــاط ضعــف و قــوت شــبکه فــروش را ارائه 
کــرد.در ادامــه جلســه، چنــد تــن از مدیــران ســتادی و اســتانی بیمــه "ما"  
نیــز نقطــه نظــرات خــود را دربــاره مشــکات ســال گذشــته و برنامه هــای 
ســال 1401 بیــان کردنــد. بهــاری فــر نیز بــه ســواالت و ابهامات روســای 
ــاط  ــم نق ــاش می کنی ــت: ت ــاعدت داد و گف ــول مس ــخ و ق ــعب پاس ش
قــوت شــرکت را تقویــت کنیــم تــا موجــب موفقیــت هرچــه بیشــتر بیمه 
"مــا" شــویم و اتفاقــات بهتــری را بــرای شــرکت رقــم بزنیم.گفتنــی اســت 
در حاشــیه جلســه شــورای مدیــران، حجــت بهــاری فــر ضمــن آرزوی 
موفقیــت و پیــروزی بــرای کارمنــدان بازنشســته، از شــهروز مجیــدی و 
علــی بهــاری بــه پــاس ســی ســال خدمــات و زحمات بــی شــائبه تجلیل 
کــرد و گفــت: خدمــت و احتــرام بــه بازنشســتگان، خدمــت و تکریــم بــه 
آینــدگان و شــاغلین اســت و ایــن امــر موجــب ایجــاد انگیــزه، افزایــش 

روحیــه و ترویــج یــک فرهنــگ ارزشــمند در جامعــه خواهــد شــد

با حضور مدیران فنی و استانی؛
کارگاه آموزشی تحلیل ریسک در قراردادهای بیمه ای دربیمه 

"ما" برگزار شد

کارگاه آموزشــی "تحلیــل ریســک در قراردادهــای بیمــه ای" در شــرکت 
ســهامی بیمــه "مــا" بــا حضــور مدیــران فنــی، سرپرســتی اســتان هــا و 
روســای شــعب بــه صــورت حضــوری و برخــط برگــزار شــد.به گــزارش 
روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، بنــا بــر تاکیــدات دکتر بهــاری فــر مدیرعامل 
ــرای  ــن آموزشــی ب ــاوری هــای نوی شــرکت در خصــوص بکارگیــری فن
ترویــج  فرهنــگ و فــروش بیمــه نامــه، عــدم امــکان برگــزاری کاســهای 
ــری در  ــه ای گ ــت حرف ــور و اهمی ــود کش ــرایط موج ــوری درش حض
مدیریــت ریســک، کارگاه هــای آموزشــی آنایــن  "تحلیــل ریســک در 
قراردادهــای بیمــه ای" توســط اداره آمــوزش بیمــه "مــا" برگــزار شــد.در 
ایــن دوره، مباحــث مربــوط بــه ســنجش ریســک ، شــاخص هــای ارزیابی 
و راهکارهــای کاهــش ریســک در قراردادهــای بیمــه بــا تدریــس دکتــر 
ــرای  ــازی ب ــی و مج ــران فن ــرای مدی ــوری ب ــورت حض ــه ص ــهریار ب ش
ــت  ــی اس ــد .گفتن ــه ش ــعب ارائ ــای ش ــا و روس ــتان ه ــتی اس سرپرس
مدیریــت ریســک و اســتقرار مؤلفــه هــای مرتبــط بــا آن به عنوان هســته 
اصلــی صنعــت بیمــه، کارایــی  و اثــر بخشــی را در فضــای فعالیــت هــای 
بیمــه گــری و عملیاتــی معنا مــی بخشــد و برگــزاری دوره های آموزشــی 
ــه تصمیمــات در کلیــه  ــه تغییــر خردمندان در ایــن خصــوص منتهــی ب

ســطوح مــی شــود.



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و هشتم آذر ماه سال 91400

اخبارشعب  

 استان هرمزگان 

 استان خراسان رضوی

 استان آذربایجان شرقی

 استان مازندران   

برگــزاري جلســه هــم اندیشــي و تشــکر از 
ــتان آذربایجــان  ــدگان سرپرســتي اس نماین

ــه مناســبت روزصنعــت  بیمــه شــرقي ب

جلســه اعضــا کارگــروه درمــان شــورای 
ــان  ــتان خراس ــای اس ــه ه ــی بیم هماهنگ
ــه و  ــه وحــدت روی ــرای رســیدن ب رضــوي ب

ــر ــوب ت ــات مطل ــه خدم ارای

ــا  جلســه همفکــری شــرکت هــای بیمــه ب
راهــور و اداره بانــک وبیمــه ســازمان کیــش

ــت نمایندگــی کــد 2748 از همایــش  حمای
روز ملــی حمــل و نقــل در ســاری  بــا حضــور 
مدیــر بیمــه هــای اتومبیــل و مدیــران ارشــد 

ســازمان حمــل و نقــل   



10  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و هشتم آذر ماه سال 1400

استان لرستان

 استان بوشهر

 سرپرستی شمال   استان تهران   

 استان البرز

حضــور مدیــر بیمــه هــای اتومبیــل در 
سرپرســتی شــمال اســتان تهــران 

دیــدار صمیمانــه مدیــر شــعب بانــک ملــت 
اســتان البــرز بــا پرســنل سرپرســتی اســتان 

البــرز و تبریــک روز صنعــت بیمــه 

حضــور تیــم بازرســی در سرپرســتی اســتان 
بوشــهر

حضــور رئیس اداره مســئولیت در سرپرســتی 
اســتان لرســتان و بررســی پرونــده هــا و 

ــه ابهامــات پاســخگویی ب



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و هشتم آذر ماه سال 111400

استان یزد

 استان همدان

 استان قزوین  

 استان کرمان

ــا  ــن ب ــتان قزوی ــه مدیراس ــت صمیمان نشس
معــاون اعتبــاری بانــک ملــت اســتان و رایزنی 

ــش تعامــات در خصــوص افزای

ــرد  ــر عملک ــارت ب ــس اداره نظ ــور ریی حض
شــعب  مدیریــت شــبکه فــروش و تجــارت 
ــان  ــتان کرم ــتی اس ــک در سرپرس الکترونی

تقدیــراز مدیــران شــرکت های بیمه اســتان 
ــورای  ــه ش ــات رئیس ــط هی ــدان توس هم
ــا حضــور مدیراســتان  هماهنگــی اســتان ب

همــدان

نظــر  تبــادل  و  اندیشــی  هــم  جلســه 
ــا جمعــی از نماینــدگان  ــزد  ب مدیراســتان ی
اســتان در راســتای تســهیل صــدور و تســریع 

ــارت  ــت خس ــد پرداخ رون
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استان اراک

 استان سیستان و بلوچستان

 استان کرمان  

 استان زنجان

حضــور نمایندگــی کــد 2961 در نمایشــگاه 
آشــنایی بــا فرهنــگ بیمــه همزمــان بــا روز 

صنعــت بیمــه 

برگــزاری مراســم تقدیــر از نماینــدگان برتــر 
سرپرســتی اســتان زنجــان در ســالروز صنعت 

بیمه 

بازدیــد سرپرســت و رییــس اعتبــارات بانــک 
ملــت اســتان سیســتان و بلوچســتان از 
ــتان ــتان و بلوچس ــتان سیس ــتی اس سرپرس

ــدگان  ــا نماین ــه ب ــه ماهیان ــزاری جلس برگ
ــعبه اراک ش



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و هشتم آذر ماه سال 131400

اخبار بیمه مرکزی

معاون اقتصادی رییس جمهوری اعالم کرد:
بیمه گری هوشمند باید یکی از اولویت های اصلی صنعت بیمه 

باشد

 معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور در بیســت و هشــتمین همایــش ملی 
بیمــه و توســعه بــا بیــان اینکــه اصــاح بــازار بیمــه یــک مســاله کلیــدی 
اســت، گفــت: بیمه گــری هوشــمند یکــی از اولویت هــای اصلــی صنعــت 
بیمــه بایــد باشــد.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
ــروز در بیســت  و هشــتمین  ــح ام ــی صب بیمــه مرکــزی، محســن رضای
ــی بیمــه و توســعه کــه در دانشــگاه الزهــرا)س( گفــت: در  همایــش مل
صورتــی کــه بازارهــا اصــاح شــود قیمت هــای واقعــی شــکل می گیــرد. 
وی افــزود:  تقویــت صنعــت بیمــه در دولــت ســیزدهم، موضوعــی جــدی 
اســت و تــاش خواهیــم کــرد ایــن صنعــت  بیــش از گذشــته تقویــت 
ــی  ــرد: بیمــه توانای ــح ک ــی تصری ــرار گیرد.رضای ــورد توجــه ق شــده و م
ــره ارزش  ــد در کل زنجی ــه ســرمایه گذاران مــی دهــد  و بای ریســک را ب
قــرار داشــته باشــد.معاون اقتصــادی رییــس جمهــور تاکیــد کــرد: بیمــه 
یکــی از لنگرهــاو اهرم هــای اصلــی رشــد اقتصــادی کشــور اســت. وی بــا 
اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از فنــاوری ای نویــن در صنعــت بیمــه گفــت: 
ــد از  ــد و نبای ــه کمــک صنعــت بیمــه بیای ــد ب ــزار باک چیــن  می توان اب
فناوری هــای جدیــد غــول ســاخت. زنجیره هــای بلــوک نقطــه مشــترکی 
ــا توافــق جمعــی در یــک توکــن جمــع شــده اند کــه ایــن  دارنــد کــه ب
توافــق می توانــد دارایی هــای مالــی یــا ریســک باشــد. رضایــی بــا تاکیــد 
بــر اســتفاده از اوراق مالــی بیمــه ای گفــت: در حــال حاضــر ســهم صنعت 
بیمــه در ســرمایه  گــذاری  هــای کشــور بســیار ناچیــز اســت و همزمــان 
ضــرورت دارد بیمــه مرکــزی از میــزان تعــارض منافــع خــود با شــرکت ها 
در زمینــه بیمــه اتکایــی بکاهــد. وی تاکیدکــرد،  نیــاز اســت تــا قوانیــن 
ــوه قضاییــه  ــت، مجلــس وق ــا همــکاری دول و مقــررات صنعــت بیمــه ب

بازنگــری و بــه روز ســانی شــود.

صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد مشکل گشا و 
مکمل صنعت بیمه به حساب می آید

ــیر  ــد در مس ــث بای ــخص ثال ــه ش ــق بیم ــت ح ــی از دریاف ــع ناش  مناب
ــر  ــه شــود و ه ــای ســوانح رانندگــی هزین ــان ه ــران خســارات و زی جب
گونــه تکالیــف تحمیلــی بــه افزایــش فشــار مالــی بــه بیمــه گــذاران و در 
نهایــت بــه فــرار بیمــه ای منتهــی خواهــد شــد.به گــزارش اداره کل روابط 

ــل دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در آییــن  عمومــی و امــور بیــن المل
یلــدای فاطمــی و در حضــور معــاون امــور بانکــی و بیمــه ای وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی و جمعــی از مقامــات قضایــی، مســئوالن ارشــد بیمــه 
ای و مســئوالن صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی ســخن مــی گفــت 
ــر  ــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: صنــدوق خســارت هــای بدنــی در براب ب
ناتوانــی مالــی شــرکت هــای بیمــه ای در ایفــای تعهــدات خود نســبت به 

بیمــه گــذاران، متعهــد اســت و بــه همیــن خاطــر بایــد از ســوی مجلــس 
و دولــت حساســیت بیشــتری در خصــوص ایــن منابــع صــورت گیــرد.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا ابــراز خرســندی از رونــد تســهیل فعالیــت 
ــرد  ــرد: عملک ــد ک ــی، تاکی ــای بدن ــارت ه ــن خس ــدوق تامی ــای صن ه
صحیــح، ســریع و هوشــمندانه ایــن صنــدوق عــاوه بــر تامیــن حقــوق 
مــردم، بــاال رفتــن ضریــب اطمینــان در جامعــه، رشــد اشــتغال و کنتــرل 
بزهــکاری در کشــور منتهــی خواهد شــد.دکتر ســلیمانی از وضــع عوارض 
غیرمتعــارف بیمــه ای بــه عنــوان عوامــل دســت و پاگیــر ایــن صنعــت نام 
بــرد و خواســتار حــذف آنهــا شــد.رئیس شــورای عالــی بیمــه با بیــان این 
مطلــب کــه صنعــت بیمــه در ایــام همــه گیــری ویــروس کرونــا عــاوه 
برتعهــدات و تکالیــف قانونــی خــود در ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــوده، خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه صنــدوق خســارت  نیــز ســربلند ب
هــای بدنــی بــا پوشــش ریســک هایــی کــه از دایــره تعهــدات صنعــت 
ــه، نقــش  ــدی جامع ــب رضایتمن ــردن ضری بیمــه خــارج اســت در باالب
خــود را بــه خوبــی ایفــا کــرده اســت.وی از وجــود بیــش از 25 میلیــون 
خــودرو در کشــور خبــر داد و بــا اشــاره بــه صــدور بیســت و ســه میلیــون 
و پانصدهــزار بیمــه نامــه شــخص ثالــث توســط صنعــت بیمــه، اظهــار 
داشــت: پوشــش خســارات ناشــی از تصادفــات بســیار ســنگین اســت و 
صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی بــه عنــوان نهــاد مشــکل گشــای 
معســران و قربانیــان ســوانح رانندگــی همــواره در کنــار صنعت بیمــه بوده 
و خواهــد بود.رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پایــان بــا قدردانــی از مدیــران 
و کارشناســان خدمتگــزار و مبتکــر صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنی 
از عــزم جــدی دولــت و مجلــس بــرای رفــع مشــکات بیمــه ای و تقویت 
امنیــت روانــی شــهروندان تقدیــر کرد.شــایان ذکــر اســت در ابتــدای ایــن 
مراســم، مجیــد بهــزاد پــور_ مدیرعامــل صنــدوق خســارت های بدنــی_ با 
تشــریح آخریــن دســتاوردها بــه ارائــه گــزارش عملکــرد یکســاله صندوق 
ــران در  ــدگان ته ــع نماین ــس مجم ــور رئی ــا حض ــپس ب ــت و س پرداخ
مجلــس شــورای اســامی، رئیــس کل بیمه مرکــزی، دبیرکل ســندیکای 
بیمــه گــران ایــران و مســئوالن بیمه ای کشــور از ســامانه مــاده 13 قانون 

بیمــه شــخص ثالــث نیــز رونمایــی شــد.
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دا نستنی های علمی

تاریخچه کامپیوتر و نگاهی به تاریخچه پیدایش کامپیوتر در 
ایران

تاریخچه پیدایش کامپیوتر 
ــای  ــام جنبه ه ــه تم ــت ک ــن آوری اس ــای ف ــی از پدیده ه ــر یک کامپیوت
 Compute زندگــی مــا را تحــت تاثیر قــرار داده اســت. کامپیوتر از کلمــه
در زبــان انگلیســی بــه معنــای محاســب و شــمارنده گرفتــه شده اســت. 
 ABC در 1937 اولیــن کامپیوتــر دیجتالــی الکترونیکــی جهــان بــه نــام
ســاخته شــد. ایــن ماشــین گرچــه قابــل برنامــه ریــزی نبــود امــا بــرای 
 ABC حــل معــدالت خطــی اســتفاده می شــد.به دلیــل ابتدایــی بــودن

خیلــی زود کامپیوترهــای دیگــر جایگزیــن آن شــدند.

تاریخچه کامپیوتر

نخســتین ماشــین محاســبه ماشــین مکانیکــی ســاده ای بــود کــه بلــز 
پاســکال آن را ســاخته بــود و بــه وســیله چنــد اهــرم و چــرخ دنــده، مــی 
توانســت عملیــات جمــع و تفریــق را انجــام بدهــد. پــس از آن الیــب نیتز 
بــا افــزودن چنــد چــرخ دنــده بــه ماشــین پاســکال ماشــینی ســاخت که 
ــین  ــد و آن را )ماش ــام بده ــم انج ــی توانســت ضــرب و تقســیم را ه م
حســاب( نامید.بعدهــا چارلــز بابیــج ماشــینی برای محاســبه چنــد جمله 
ــه  ــد و ســپس ب ــی نامیدن ــه آن را ماشــین تفاضل ــرد ک ــداع ک ــا اب ای ه
فکــر ســاخت وســیله ی محاســباتی کاملتــری افتــاد کــه مــی شــد بــه 
آن )برنامــه( داد ایــن ماشــین شــباهت فراوانــی بــه کامپیوترهــای امروزی 
داشــت و بــه همیــن دلیــل نــام بابیــج بــه عنــوان پــدر کامپیوتــر در تاریخ 
باقــی مانــده اســت.در گذشــته دســتگاه های مختلــف مکانیکــی ســاده ای 
مثــل خط کــش محاســبه و چرتکــه، نیــز کامپیوتــر خوانــده می شــدند. 
در برخــی مــوارد از آن هــا به عنــوان کامپیوتــر آنالــوگ نــام بــرده می شــود. 
چراکــه برخــاف کامپیوتــر رقمــی، اعــداد را نــه به صــورت اعــداد در پایــه 
دو بلکــه به صــورت کمیت هــای فیزیکــی متناظــر بــا آن اعــداد نمایــش 
می دهنــد. چیــزی کــه امــروزه از آن به عنــوان »کامپیوتــر« یــاد می شــود 
در گذشــته بــه عنــوان »کامپیوتــر رقمــی )دیجیتــال(« یــاد می شــد تــا 

ــی از  ــازند.کامپیوتر یک ــدا س ــوگ« ج ــر آنال ــواع »کامپیوت ــا را از ان آن ه
ــرد.  ــراع ک ــه بشــر در ســدهٔ بیســتم اخت ــز برجســته ای اســت ک دو چی
دســتگاهی کــه بلــز پاســکال در ســال 1642 ســاخت اولین تــاش در راه 
ســاخت دســتگاه های محاســب خــودکار بــود. پاســکال آن دســتگاه را که 
پــس از چرتکــه دومیــن ابــزار ســاخت بشــر بــود، بــرای یــاری رســاندن به 
پــدرش ســاخت. پــدر وی حســابدار دولتــی بــود و بــا کمــک این دســتگاه 
می توانســت همــه اعــداد شــش رقمــی را بــا هــم جمــع و تفریــق کنــد.

الیبنیتــز ریاضــی دان آلمانــی نیــز از نخســتین کســانی بــود کــه در راه 
ــال  ــرد. او در س ــبه کوشــش ک ــودکار محاس ــتگاه خ ــک دس ــاختن ی س
1671 دســتگاهی بــرای محاســبه ســاخت کــه کامل شــدن آن تــا 1964 
بــه درازا کشــید. همزمــان در انگلســتان ســاموئل مورلنــد در ســال 1673 
ــده  ــرد.در س ــرب می ک ــق و ض ــع و تفری ــه جم ــاخت ک ــتگاهی س دس
هیجدهــم میــادی هــم تاش هــای فراوانــی بــرای ســاخت دســتگاه های 
محاســب خــودکار انجــام شــد کــه بیشترشــان نافرجام بــود. ســرانجام در 
ســال 1875 میــادی اســتیفن بالدویــن نخســتین دســتگاه محاســب را 
کــه هــر چهــار عمــل اصلــی را انجــام مــی داد، بــه نــام خــود ثبــت کــرد.

ــت،  ــورت گرف ــده ص ــن س ــه در ای ــی ک ــای نافرجام ــه تاش ه از جمل
مربــوط بــه چارلــز بابیــچ ریاضــی دان انگلیســی اســت. وی در آغــاز ایــن 
ســده در ســال 1810 در اندیشــهٔ ســاخت دســتگاهی بــود کــه بتوانــد بــر 
روی اعــداد بیســت و شــش رقمــی محاســبه انجــام دهد. او بیســت ســال 
از عمــرش را در راه ســاخت آن صــرف کــرد امــا در پایــان آن را نیمــه کاره 
رهــا کــرد تــا ســاخت دســتگاهی دیگــر کــه خــود آن را دســتگاه تحلیلی 
می نامیــد آغــاز کنــد.او می خواســت دســتگاهی برنامه پذیــر بســازد کــه 
ــام  ــا انج ــر روی عدده ــتگاه ب ــتند دس ــه می خواس ــی را ک ــه عملیات هم
دهــد، قبــا برنامه شــان بــه دســتگاه داده شــده باشــد. قــرار بــود عددهــا 
ــاری کارت هــای ســوراخ دار  ــه ی ــر روی آن هــا ب و درخواســت عملیــات ب
وارد شــوند. بابیــچ در ســال 1871 مــرد و ســاخت ایــن دســتگاه هــم بــه 
پایــان نرســید.کارهای بابیــچ بــه فراموشــی ســپرده شــد تــا ایــن کــه در 
ســال 1943 و در بحبوحــه جنــگ جهانــی دوم دولــت آمریــکا طرحــی 
ــات  ــد مکالم ــه بتوان ــرد ک ــاز ک ــتگاهی را آغ ــاخت دس ــرای س ــری ب س
رمزنگاری شــدهٔ آلمانی هــا را رمزبــرداری کنــد. ایــن مســئولیت را شــرکت 
IBM و دانشــگاه هــاروارد بــه عهــده گرفتنــد کــه ســرانجام بــه ســاخت 
دســتگاهی بــه نــام ASCC در ســال 1944 انجامید.ایــن دســتگاه پنــج 
تنــی کــه 15 متــر درازا و 2٫5 متــر بلنــدی داشــت، می توانســت تــا 72 
ــتگاه  ــد. دس ــا کار کن ــا آن ه ــگاه دارد و ب ــود ن ــی را در خ ــدد 24 رقم ع
ــای آن  ــهٔ بخش ه ــد و هم ــزی می ش ــوراخدار برنامه ری ــای س ــا نواره ب
ــر هــای اولیــه کــه  ــود از زمــان کامپیوت ــا الکترومکانیکــی ب مکانیکــی ی
در ســال 1941 ســاخته شــده بودنــد تــا کنــون فناوری هــای دیجیتالــی 

ــت. ــادی نموده اس ــد زی رش

انواع کامپیوتر )رایانه(

کامپیوتــر هــا بــه چهــار دســته ابــر کامپیوتــر هــا، کامپیوترهــای بــزرگ، 
کامپیوتــر هــای کوچــک، ریــز کامپیوتــر ها تقســیم مــی شــوند. کامپیوتر 
هــا از نظــر نــوع پــردازش داه هــا بــه ســه نــوع / کامپیوتــر هــای آنالــوگ، 
کامپیوتــر هــای دیجیتــال و کامپیوتــر هــای ترکیبــی تقســیم می شــوند.
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ابر کامپیوترها

بــه   )Supercomputer انگلیســی:  زبــان  )در  ابرکامپیوتــر 
ــه  ــی آن در زمین ــان معرف ــه در زم ــردد ک ــاق می گ ــری اط کامپیوت
ــد.  ــرو باش ــا پیش ــان در دنی ــد زم ــبه در واح ــت محاس ــزان ظرفی می
ایــن عبــارت بــرای اولیــن بــار توســط مجلــه »نیویــورک ورلــد« بــرای 
اشــاره بــه جدول ســازهای آی بــی ام در دانشــگاه کلمبیــا بــه کار رفــت.

تاریخچه صنعتی ابرکامپیوتر

واژه ابر کامپیوتر برای اولین بار توسط مجله »نیویورک ورلد«به کار 
رفت

 ســوپرکامپیوترهایی را کــه در دهــهٔ 1960 ســاخته و ارائه شــدند ســیمور 
ــا  ــود و ت ــرده ب ــی ک ــات )CDC( طراح ــرل اطاع ــگاه کنت ــری از بن ک
دهــهٔ 1990 هــم بــازار در دســت ایــن ســوپرکامپیوترها بــود. زمانــی کــه 
ســیمورکری جــدا شــد و رفــت تــا شــرکت خــودش بــه نــام تحقیقــات 
ــازار  ــدش ب ــای جدی ــرح ه ــا ط ــد ب ــدازی و اداره کن ــیمور را راه ان س
ــج ســال )1990-1985(  ــا پن ــت و ت ســوپرکامپیوترها را در دســت گرف
یکــه تــاز بــازار ابرمحاســبه بــود. خــود کــری هرگــز واژهٔ ســوپرکامپیوتر را 
اســتفاده نکــرد و کمتــر کســی بــه خاطــر دارد، او تنهــا کلمــهٔ کامپیوتــر 
ــازار مینــی  ــا ظهــور ب را اســتفاده می کــرد.در ســال 1980 هــم زمــان ب
کامپیوترهــا کــه یــک دهــه قبــل بــه وجــود آمــده بودنــد تعــداد زیــادی 
ــهٔ  ــا در ده ــن ه ــیاری از ای ــا بس ــدند. ام ــازار ش ــک وارد ب ــای کوچ رقب
ــروزه  ــدند. ام ــذف ش ــوپرکامپیوتر ح ــازار س ــارزات ب ــروز مب ــا ب 1990 ب
ــه  ــری هســتند ک ــم نظی ــای سفارشــی ک ســوپرکامپیوترها طراحــی ه
شــرکت هــای صنعتــی مثــل IBM و hp تولیــد می کنند. همان شــرکت 
هایــی کــه بســیاری کمپانــی هــای دهــهٔ 90 را خریدند تــا از تجربه شــان 
اســتفاده کننــد. البتــه بنــگاه کــری هنــوز بــه صــورت حرفه ای به ســاخت 
ســوپرکامپیوتر ادامــه می دهــد. اصطــاح ســوپرکامپیوتر چنــدان پایــدار و 
ثابــت نیســت. ممکــن اســت ســوپرکامپیوتر امــروز فــردا تبدیــل بــه یــک 
کامپیوتــر معمولــی شــود.اولین دســتگاه های CDC پردازنده هــای 
نــرده ای )اســکالر( خیلــی ســریع بودنــد؛ ده برابر ســریع تر از ســریع ترین 
ماشــین های ســیر شــرکت هــا. در دهــهٔ 1970 اکثــر ســوپرکامپیوترها به 
انجــام محاســبات بــرداری پرداختنــد و بســیاری رقبــا و تولیــد کننــدگان 
جدیــد پردازنده هــای خودشــان را بــا قیمــت پاییــن بــا همــان روش کار 
بــه بــازار ارائــه کردنــد تــا در بــازار حاضــر شــوند. در ابتــدا و میانــهٔ دهــهٔ 
1980 کامپیوترهایــی بــا پردازنده هــای انــدک بــرداری کــه بــه صــورت 
مــوازی کار می کردنــد تبدیــل بــه اســتاندارد شــدند.هر ماشــینی معمــوال 
چهــارده تــا شــانزده پردازندهٔ بــرداری داشــت. در اواخــر دهٔ 1980 و 1990 

ــدهٔ  ــه سیســتم هــای پردازن ــرداری ب مجــددا توجه هــا از پردازنده هــای ب
مــوازی معمــول معطــوف شــد کــه هــزاران ریزپردازنــده معمولی داشــتند 
ــای  ــفارش ه ــم س ــی ه ــاده و برخ ــای آم ــا نمونه ه ــی از آن ه و برخ
مشــتریان بودنــد )در اصطــاح کاری ایــن را حملهٔ میکروهای کشــنده می 
نامند(.امــروزه طــرح هــای مــوازی بــر اســاس میکروپروسســورهای آمــادهٔ 
-power pc. Itanium. x86 ــوع ســرور ســاخته می شــوند از جملــه ن

64 و مــدرن تریــن ســوپرکامپیوترها بســته )کاســتر( هــای کامپیوتری با 
تنظیمــات دقیــق هســتند کــه پردازنده هــای کــم حجــم و رابــط هــای 

داخلــی سفارشــی و بســته بــه مــورد دارنــد.

کامپیوتر های بزرگ و کوچک )چند کاربر و تک کاربر(

مینــی کامپیوتــر یــا کامپیوتــر کوچــک واژه ای منســوخ بــرای گونــه ای 
از رایانــه اســت کــه محــدوده ی میانــی طیــف ماشــین هــای محاســبه، 
میــان بزرگتریــن سیســتم هــای چنــد کاربــره کامپیوتــر هــای بــزرگ و 
کوچکتریــن سیســتم هــای تــک کاربــره ) ریــز کامپیوتــر ها یــا کامپیوتر 
هــای شــخصی(، را تشــکیل مــی دهــد. کلمــه هــای جدیــد تــر بــرای این 
ــی )در IBM(، ایســتگاه کاری  ماشــین هــا شــامل سیســتم هــای میان
)در Sun Microsystems و LINUX/Linux عمومــی( و خدمتگذار 

مــی شــود.

تاریخچه مینی کامپیوترها
ــای  ــه ه ــف رایان ــرای توصی ــه 1960 ب ــر در ده ــی کامپیوت واژه ی مین
کوچــک نســل ســوم کــه بــر فــن آوری ترانزیســتور و حافظــه ی هســته 
ای بنــا شــده بــود گســترش یافــت. در مقایســه بــا کامپیوتــر هــای بزرگ 
ــر مــی کننــد آنهــا معمــوالً چنــد قفســه  ــاق را پ کــه معمــوالً تمــام ات
 8-PDP بیشــتر جــا ی نمــی گرفتنــد. اولیــن مینــی کامپیوتــر موفــق
دوازده بیتــی شــرکت Digital Equipment Coporation بــود کــه 
ــاال  ــه ب ــه کار در ســال 1964م از 16000 دالر امریــکا ب هنــگام شــروع ب

قیمــت داشــت.

واژه ی مینی کامپیوتر در دهه 19۶0 برای توصیف رایانه های 
کوچک نسل سوم به کار رفت

بــا ظهــور ریــز کامپیوتــر هــا در دهــه 1970، مینــی کامپیوترهــا فضــای 
میــان ریــز کامپیوتــر هــای کــم تــوان و کامپیوتر هــای بزرگ پــر ظرفیت 
را پــر کــرد. در آن زمــان ریــز کامپیوتــر هــا ماشــین هــای تــک کاربــره ی 
 program نســبتاً ســاده ای بودنــد کــه از سیســتم عامل هــای ســاده ی
ــی  ــد، در حال ــا DOS اســتفاده مــی کردن launcher ماننــد CP/M ی
کــه مینــی کامپیوترهــا سیســتم هــای قــوی تــری بودنــد که از سیســتم 
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عرضه نخستین کامپیوتر شخصی

 شــرکت هولــت پــکارد، بــرای نخســتین بــار، واژه "کامپیوتــر شــخصی" 
را در تبلیغــی بــرای ماشــین حســاب 911A در مجلــه ســاینس معرفــی 

کــرد.

عرضه نخستین ریزپردازنده برای فروش 
اینتــل، نخســتین ریزپردازنــده تجــاری را بــا نــام 4004 عرضــه می کنــد. 
ــه  ــا قــدرت رایان ــده شــامل 2300 ترانزیســتور و تقریبــاً ب ایــن ریزپردازن
ENIAC اســت. ایــن ماشــین ســرعتی معــادل 108 کیلوهرتــز یعنــی 
ــین  ــرای ماش ــت و ب ــروزی داش ــه های ام ــته تر از تراش ــار آهس 2000 ب

حســاب Busicom طراحــی شــد.

8800 Altair کامپیوتر شخصی
اگرچه Altair 8800 نخســتین کامپیوتر شــخصی محســوب نمی  شــود، 
ولــی فــروش چندهــزاری آن در نخســتین ســال فــروش، موفقیتــی دور 
ــه  ــود ک ــر شــخصی نخســتین ماشــینی ب ــن کامپیوت ــود. ای از انتظــار ب
ــین  ــن ماش ــرد. ای ــال ک ــافت Altair BASIC را فع ــزار مایکروس نرم اف
ماننــد یــک گیــت از طریــق نشــریه Popular Electronics فروختــه 

شــد.
 Apple1 عرضه کامپیوتر

برای کار با کامپیوتر Apple1 کاربران باید یک نمایشگر و صفحه 
کلید به آن اضافه می کردند

 Steve( توســط اســتیو ووزنیــاک Apple1 کامپیوتــر شــخصی 
Wozniak( طراحــی شــد. ایــن کامپیوتــر بــرای نخســتین بــار در کلوپ 
ــز  ــتیو جاب ــد. اس ــش درآم ــه نمای ــو ب ــه Homebrew در پالوآلت رایان
ــر را داد و در جــوالی  دوســت ووزنیــاک پیشــنهاد فــروش ایــن کامپیوت
1976 آن را بــه قیمــت 666.66 دالر بــه فــروش رســاند. از ایــن کامپیوتــر 
حــدود 200 دســتگاه تولیــد شــد. بــرای کار بــا ایــن رایانــه کاربــران بایــد 

ــد. ــه می کردن ــه آن اضاف ــد ب یــک نمایشــگر و صفحــه کلی

شرکت IBM تجارت کامپیوتر شخصی خود را راه اندازی 
کرد

ــزی  ــخصی رومی ــه ش ــتین رایان ــر 5150 نخس ــرکت IBM کامپیوت ش
خــود را معرفــی کــرد. ایــن نخســتین تــاش شــرکت بــرای معرفــی یــک 
کامپیوتــر شــخصی نبــود، امــا موفق تریــن آن هــا بــود. ایــن ماشــین تنهــا 
ــذاری و  ــرای بارگ ــی ب ــت های صوت ــت و از کاس ــه داش ــو حافظ 16 کیل
ذخیــره اطاعــات داده هــا اســتفاده می شــود. بســیاری برایــن باورنــد کــه 
ایــن ماشــین آغــازی انفجــاری در انقــاب کامپیوتر های شــخصی اســت.

تاریخچه کامپیوتر در ایران

ورود کامپیوتر به ایران حدود 10 سال پس از ظهور کامپیوتر در 
کشور های صنعتی بود

عامــل هــای چنــد وظیفــه ای و چنــد کاربــره ماننــد VMS و یونیکــس 
اســتفاده مــی کردنــد. مینــی کامپیوترهــای کاســیک رایانــه هایــی 16 
بیتــی بونــد، در حالــی کــه بــه مینــی هــای 32بیتــی بــا کاربــری بــاال تــر 

اغلــب ابــر مینــی مــی گفتند.

تاریخچــه کامپیوتــر در ایــران را مــی تــوان بــه چهــار دوره تقســیم کــرد 
1. پیدایــش کامپیوتــر: کامپیوتــر در ســال 1341 وارد ایــران شــد. بدیــن 
ــور  ــد از ظه ــال بع ــا 10 س ــران تقریب ــر در ای ــش کامپیوت ــب پیدای ترتی
کامپیوتــر در کشــور هــای صنعتی بــود.2. توســعه کامپیوتر: دوره توســعه 
کامپیوتــر از ســال 1350 در ایــران آغــاز و تــا ســال 1360 ادامــه یافــت. 
ایــن دوره همــراه بــا رقابــت زیــاد بــرای خریــد ســخت افــزار، پیاده ســازی 
سیســتم هــای عظیــم نــرم افــزری، اســتخدام هــر چــه بیشــتر نیــروی 
انســانی و دنبــال کــردن برنامــه هــای جامــع بــا توجــه بــه واقعیــت هــای 
فنــی نیــروی انســانی کشــور بــود.3. بازنگــری کامپیوتــر: با ظهــور انقاب 
اســامی. در زمینــه کامپیوتــر نیــز تغییــر و تحوالتــی صورت گرفــت و در 
نهایــت تــا ســال 1359 یــک ســری بازنگــری کلــی انجــام شــد.4. بلــوغ و 
رشــد کامپیوتــر در ایــران: پــس از بازگشــایی دانشــگاه هــا در ســال 1362 
مرحلــه بعــدی رشــد کامپیوتــر آغــاز شــد و هــر دو شــاخه نــرم افــزار و 
ســخت افــزار توســعه فراوانــی یافتنــد. از مهمتریــن کارهــای ایــن دوره 

مــی تــوان پــردازش زبــان و خــط فارســی را نــام بــرد.
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