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یادداشت

روابــط عمومــی هــا بــا همــکاری رســانه هــا و مطبوعــات 
ــه  ــی اندیش ــت ده ــرای جه ــی ب ــیار باالی ــوان بس از ت
ــد  ــه برخوردارن ــکار عمومــی در جامع ــا، تصــورات و اف ه
ــار  ــه کارگیــری ابزارهــای کارامــدی کــه در اختی ــا ب و ب
ــش  ــه نق ــم جامع ــی از ارکان مه ــوان یک ــه عن ــد ب دارن
تاثیرگــذاری در تبییــن و ترویــج شــعار ســال و تبدیــل 
آن بــه یــک فرهنــگ و اندیشــه عمومــی ایفــا مــی کننــد.

ــراری  ــازان برق ــوان بسترس ــه عن ــا ب ــی ه ــط عموم رواب
ارتبــاط در ســطوح مختلــف جامعــه و ایجــاد پــل 
ارتباطــی میــان آنهــا و بــا اطــاع رســانی صحیــح، 
ــت  ــنجی و جه ــا افکارس ــز ب ــع و نی ــه موق ــفاف و ب ش
ــه افــکار عمومــی، نقــش واســطه بیــن مــردم و  دهــی ب

ــد. ــی کنن ــا م ــئوالن را ایف مس
روابــط عمومــی هــا و رســانه هــا را مــی تــوان بــه ســتون 
هــای پلــی تشــبیه نمــود کــه نقــش بــی بدیــل در ایجــاد 
ارتبــاط دوســویه میــان دولــت و ملــت را عهــده دار 

هســتند.
آنچــه الزمــه دســتیابی بــه ایــن هــدف بــزرگ در کشــور 
اســت برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری صحیــح در دل 
ــر مناســب  ــاذ تدابی ــا و اتخ ــازمان ه ــی س ــط عموم رواب
کــه همدلــی میــان مــردم و دولــت را در فضــای تعامــل 
ــد،  ــم میزن ــه را رق و همــکاری در تمامــی ســطوح جامع

اســت.
در عصــر دیجیتــال روابــط عمومــی هــا بــا بهــره گیــری 
ــات  ــای روز ارتباط ــاوری ه ــه از فن ــه و خاقان هنرمندان
ــف  ــه خصوصــا ســطوح مختل ــد زدن آحــاد جامع و پیون
دولتــی و مردمــی بــه عنــوان پایگاهــی کــه الزم و 

ــد، میتواننــد زمینــه تحــول بنیــادی در  ملــزوم یکدیگرن
عرصــه هــای مختلــف سیاســی ، اجتماعــی، فرهنگــی و 
اقتصــادی را فراهــم کــرده و بسترســاز اعتمــاد، تعامــل، 

ــت شــوند. ــت و مل ــان دول ــی می ــی و همزبان همدل
نبایــد فرامــوش کــرد کــه همدلــی و همزبانــی بیــن دو 
ــه  ــد و همانگون ــویه باش ــد دوس ــرد بای ــا دو ف ــان ی جری
ــز  ــت نی ــد، دول ــی کنن ــاد م ــت اعتم ــه دول ــردم ب ــه م ک
کســب اطــاع مــردم از فعالیــت هــا و بهــا دادن بــه رفــاه 
و معیشــت مــردم را اولــی بدانــد و چنانچــه برنامــه ریــزی 
ــی و  ــای تعامل ــک فض ــبی در ی ــذاری مناس ــت گ و سیاس
همــکاری متقابــل اتخــاذ شــود مــردم بــا دولــت همــدل و 
همزبــان خواهنــد شــد و در ایــن راســتا روابــط عمومــی ها 
نقــش پــر رنگــی را ایفــا خواهنــد کــرد تــا امیــد و نشــاط، 

در جامعــه افزایــش یابــد.
ــح،  ــکاس صحی ــا انع ــت ب ــی بایس ــا م ــی ه ــط عموم رواب
هنرمندانــه و صادقانــه خدمــات، فعالیــت هــا، موفقیــت هــا 
و اهــداف نهادهــای دولتــی بــه مــردم و بــا حفــظ وظیفــه 
ــه  ــان را ب ــات آن ــداری ، مســائل، مشــکات و مطالب امانت
گــوش مســئوالن رســانده و زمینــه پاســخگویی دســتگاه 
هــای مختلــف بــه مــردم را تســریع کننــد و بدیــن ترتیب 
ــش و  ــد، آرام ــاط، امی ــمت نش ــه س ــه را ب ــای جامع فض
وحــدت آفرینــی هرچــه بیشــتر ســوق دهنــد. بــه امیــد 
ــناخت الزم از  ــرت و ش ــا بصی ــا ب ــازمان ه ــه س روزی ک
ــد  ــای رش ــه ه ــاد زمین ــی در ایج ــط عموم ــگاه رواب جای
ــه  ــی ، سیاســی و اقتصــادی در جامع ــی ، اجتماع فرهنگ

ــد. ــم کنن ــان را فراه ــی آن ــه رشــد و بالندگ زمین

نقش روابط عمومی در صنعت بیمه

داود شکری 
مدیر روابط عمومی
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اخبار بیمه "ما"

حجــت بهــاری  فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" از 
شــعبه ســاری بازدیــد کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"،  طــی ایــن بازدیــد حجــت 
بهــاری فــر بــه همــراه صالــح شــیری معاون شــبکه فــروش و توســعه 
بــازار و داود شــکری مدیــر روابــط عمومــی ،  نشســت مشــترکی بــا 
رییس شــعبه ســاری ،  پرســنل شــعبه و نمایندگان اســتان مازندران 

ــزار کردند. برگ
 بهــاری  فــر ضمــن تشــریح برنامــه هــای آتــی شــرکت بــا اشــاره بــه 
موقعیــت، پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای مناســب منطقــه، ضمــن 
تشــویق و ایجــاد انگیــزه ، بــر حمایــت همــه جانبــه از نماینــدگان 

آییــن نامــه 54 تاکیــد کــرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وجــود ســهامداران خــوب و خوشــنام و 
نیروی کار با اســتعداد و همچنین شــبکه فروش توانمند خاطرنشــان 
کــرد: صنعــت بیمــه یــک صنعــت پویاســت، هــر روز ریســک هــای 
جدیــدی بــه وجــود مــی آیــد و اتفاقــات جدیــدی رخ می دهــد. الزم 
اســت کــه آســیب هــا را بشناســیم، نیــاز مشــتریان را بدانیــم و بــا 

همفکــری کار را پیــش ببریــم.
بهــاری فــر بــا بیــان اینکــه در صنعــت بیمــه فضــا بــرای پیشــرفت 
بســیار زیــاد اســت گفــت: مــا  فاصلــه  زیــادی بــا میانگیــن جهانــی 
داریــم و همیــن اختــاف نویــد دهنــده ایــن اســت کــه هــر کســی 
وارد ایــن صنعــت شــود و بــا برنامــه پیــش بــرود آینده ــی خوبــی را 
پیــش رو خواهــد شــد .بیمــه "مــا" نیــز  بایــد خــود را بــرای کارهــای 

بزرگتــر آمــاده و جایــگاه اصلــی خــود را پیــدا کنــد.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا تاکیــد بــر نقــش شــبکه فــروش  افــزود:  
محوریــت اصلــی در شــرکت هــای بیمــه ای،  شــبکه فــروش اســت. 

اگــر می خواهیــم عامــل ایجــاد تحــول باشــیم ، بایــد از نماینــدگان 
شــبکه فــروش حمایــت کنیــم زیــرا نماینــدگان بــه طــور مســتقیم 
بــا مشــتریان در ارتبــاط هســتند و نیازهــای مشــتریان را به مجموعه 

ــی کنند. ــل م منتق
بهــاری فــر بــا اشــاره بــه نقــش بیمــه در کارآفرینــی و ایجــاد آرامــش 
بــرای عمــوم مــردم جامعــه گفــت: صنعــت بیمــه جایــگاه مهمــی در 
اقتصــاد ملــی دارد و بــه صــورت مســتقیم بــر رشــد تولیــد ناخالــص 
ملــی تاثیــر مــی گــذارد و باعــث شــکوفایی و رشــد کشــور می شــود، 
امــا متاســفانه در صنعــت بیمــه  بــه جــای رقابــت بــر ســر نبــوغ و 
اســتفاده از پتانســیل هــا در ارائــه خدمــات مطلــوب، تمــام رقابــت بر 
ســر نــرخ هــای اعــام شــده اســت کــه  ایــن امــر باعــث خدشــه دار 

شــدن اصــول حرفــه ای صنعــت بیمــه مــی شــود.

مدیرعامل بیمه "ما" از شعبه ساری بازدید کرد

ــی  ــاون هماهنگ ــور مع ــن خیریانپ ــا حس ــر ب ــاری ف ــت به حج
امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری مازنــدران دیــدار و در 
خصــوص هــم افزایی بیشــتر در زمینه اشــتغالزایی و حضــور بنگاه 
هــای اقتصــادی در نشســت های مشــترک  دیــدار و گفتگــو کرد.

ــن نشســت کــه  ــا"  در ای ــط عمومــی بیمــه "م ــه گــزارش رواب ب
بــا حضــور  حجــت بهــاری فــر  مدیرعامــل بیمــه "مــا"و حســن 
خیریانپــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
اســتانداری مازنــدران بــه همــراه  مهــدی قاســمی مدیــرکل برنامه 
ریــزی نوســازی و تحــول اداری اســتانداری ، صالــح شــیری معاون 
شــبکه فــروش و توســعه بــازار بیمــه "مــا" و داود شــکری مدیــر 

روابــط عمومــی ایــن شــرکت  برگــزار شــد، طرفیــن ضمن اشــاره  
ــب جــذب  ــدران در قال ــه اهمیــت  اشــتغالزایی در اســتان مازن ب
ــب  ــتاییان در قال ــاورزان و روس ــت از کش ــدگان 54 و حمای نماین

طــرح هــای بیمــه ای تاکیــد کردنــد.
گفتنــی اســت درادامــه  ایــن ســفر و در راســتای افزایــش تعامات 
بانــک و بیمــه ، حجــت بهــاری فــر طــی نشســت صمیمانــه بــا 
جنــت پــور مدیــر شــعب بانــک ملــت اســتان مازنــدران، ضمــن 
تاکیــد بــر منافــع مشــترک بانــک و بیمــه  در خصــوص توســعه 
همــکاری هــای دوجانبــه و ارائــه خدمــات متبــوع بیمــه ای بــه 

بحــث و تبــادل نظــر پرداخــت.

دیدار مدیرعامل بیمه "ما" با معاون استاندار مازندران
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 در ادامــه رونــد بازدیــد از شــعب، حجــت بهاری فــر مدیرعامل 
و عضــو  هیــات مدیــره بیمــه "مــا" بــه همــراه صالــح شــیری 
معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار  و داود شــکری مدیــر 

روابــط عمومــی بــه اســتان مازنــدران ســفر کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" حجــت بهــاری فــر 
ــا  ــه ای  را ب ــل، نشســت صمیمان ــد از شــعبه باب ضمــن بازدی
رییــس شــعبه، پرســنل  و شــبکه فــروش اســتان مازنــدران 

برگــزار کــرد.
حجــت بهــاری فــر در ایــن نشســت ضمــن تاکیــد بــر تامیــن 
منافــع ذینفعان اعــم از بیمه گــذاران، نمایندگان و ســهامداران 
بــه اهمیــت نقــش نماینــدگان در عملکرد شــرکت اشــاره کرد 
و گفــت: در برنامــه راهبــردی شــرکت، توجــه ویــژه و خاصــی 
بــه شــبکه فــروش و نقــش نماینــدگان در کیفیــت عملکــرد 
شــرکت شــده اســت.با توجــه بــه پویایــی صنعــت بیمــه و بروز 
اتفاقــات و ریســک هــای جدیــد، مــا نیــز بایــد بــروز بــوده و 

راهکارهــای جدیــد اندیشــیده و پیــاده ســازی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه رشــد 90 درصــدی ارزش ســهام شــرکت در 
6 ماهــه اول ســال و کســب رتبــه یــک توانگــری مالــی بــرای 

هفتمیــن ســال متوالــی خاطرنشــان کرد:
ســرعت بخشــی بــه کارهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت و ایــن 

امــر مســتلزم آمــوزش مــداوم، رعایت اصــول حرفــه ای گری و 
چانشــین پــروری می باشــد.

شــیری معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار بــا اشــاره بــه 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــروش و تاکی ــر پرســنل شــبکه ف ــش موث نق
آمــوزش گفــت: بهتریــن بــازار هــدف برای بیمــه "مــا" را فروش 
بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری دانســت و افــزود: شــرایط 
کشــور مــا در حــال حاضــر پتانســیل الزم بــرای فــروش ایــن 
ــا جــذب و آمــوزش  بیمــه نامــه را دارد. الزم اســت مــا نیــز ب
متقاضیــان نمایندگــی 54 و آمــوزش هــای مداوم و پــی در پی 
بــرای پرســنل شــعب سراســر کشــور حضــور موفــق در ایــن 

بــازار داشــته باشــیم.
ــه  ــا ارائ ــل ب ــن مهــدی رحیمــی  رییــس شــعبه باب همچنی
ــازار   گــزارش عملکــرد کلــی ،  ضریــب خســارت و ســهم از ب

شــعبه خــود را تشــریح کــرد.
ــا حضــور نماینــدگان  در خاتمــه، جلســه پرســش و پاســخ ب
برگــزار شــد و طــی مراســمی از نماینــدگان برتــر اســتان کــه 
در فــروش کلیــه بیمــه نامــه هــا و شــاخص هــای بیمــه گــری 
و مالــی برتــر بودنــد، تقدیــر بــه عمــل آمد.افراد منتخــب خانم 
هــا مهدیــه نعمتــی، عهدیــه فیــروزی و آقــای مســعود طاهری 

زاده بودنــد.

بازدید مدیرعامل بیمه "ما"  از شعبه بابل
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اخبار بیمه "ما"

ــئولیت  ــای مس ــه ه ــاردی بیم ــارت 3 میلی ــت خس        پرداخ
بیمــه "مــا"

بیمــه "مــا" بابــت فــوت کارگــر یک شــرکت وابســته بــه صنایــع فــوالد آلیــاژی در یــزد ، 
بیــش از ســه  میلیــارد ریــال بــه بیمــه گــذار خــود خســارت پرداخــت کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  در پــی وقــوع حادثــه ســقوط گوشــواره در حین 
جابجایــی جرثقیــل و فــوت یکــی از کارگــران در مــاه محــرم ، بیمــه "مــا"  پــس از اعــزام 
کارشناســان بــه محــل حادثــه و انجــام ارزیابی هــای الزم، در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 

مبلــغ خســارت را پرداخــت کرد.
مصطفــی آقارضــی مدیــر بیمــه هــای مســئولیت بیمــه "مــا" در ایــن خصــوص  گفــت: 
شــرکت بیمــه "مــا"  ســرعت در پرداخــت خســارت هــا در کنــار دقــت در تکمیــل فرایند 
ــدی و  اقتصــادی  ــه تولی ــا چرخ ــرار داده اســت ت ــرلوحه کار خــود ق ــا را س ــده ه پرون

تولیدکننــدگان و صنایــع مختلــف بــدون وفقــه بــه گــردش خــود ادامــه دهــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در همیــن راســتا ، در کمتــر از دو مــاه از صــدور رای و ارائــه نامــه 
دادگاه و ظــرف مــدت 15 روز پــس از تکمیــل مســتندات پرونــده ، مبلــغ خســارت بــه 

ارزش 308 میلیــون تومــان بــه حســاب دادگاه واریــز  شــد.

     سرپرســت جدیــد شــعبه شــهرکرد بیمه 
"مــا" منصوب شــد

اکبــر قوســیان به عنوان سرپرســت جدید شــعبه شــهرکرد 
بیمــه "مــا" معرفی شــد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن مراســم 
کــه بــا حضــور محمــد جعفریــان معــاون برنامــه ریــزی و 
فنــاوری، قاســم رمضانپــور  سرپرســت مدیریــت رســیدگی 
بــه شــکایات و حسابرســی داخلــی  و امیــر عبــدی رییــس 
اداره ارزیابــی عملکــرد و نظــارت بر شــعب بیمه "مــا" برگزار 
ــه  ــورت گرفت ــای  ص ــاش ه ــی از ت ــن قدردان ــد، ضم ش
توســط  مســیب فتاحــی بافقــی مدیر پیشــین این شــعبه ، 
اکبــر قوســیان به عنوان سرپرســت جدید شــعبه شــهرکرد 

ــد.  معرفی ش
در ایــن مراســم ، جعفریــان معــاون برنامــه ریــزی و فناوری 
ــازمان و  ــر س ــت ه ــه موفقی ــه الزم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
بنــگاه اقتصــادی، پایبنــدی بــه برنامه هــای تدویــن شــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــدون تردی ــت،گفت: ب ــه اس آن مجموع
ــت  ــای سرپرس ــتان و  توانمندی ه ــن اس ــیل های ای پتانس
جدیــد، در آینــده نزدیک، شــاهد کســب ســهم بیشــتری از 
پرتفوی شــرکت در اســتان چهارمحال و بختیــاری خواهیم 

بــود.
گفتنــی اســت درادامــه  ایــن ســفر و در راســتای افزایــش 
تعامــات بانــک و بیمــه ، محمــد جعفریــان  طــی نشســت 
صمیمانــه بــا محمــد مهــدی شــکرریز مدیــر شــعب بانــک 
ملــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری ، ضمــن قدردانــی از 
حمایــت هــای بــی شــائبه ایــن مجموعــه در ســال هــای 
اخیــر، اطمینــان خاطــر داد: بیمــه "مــا" ، تمــام تــاش خود 
در راســتای ارائــه خدمــات مطلــوب تر، پاســخگویی ســریع 
تــر و تســهیل دسترســی بــرای مشــتریان خــود را بــه کار 

خواهــد بســت.

ــدادی از  ــراه تع ــه هم ــا" ب ــه "م ــن بیم ــل و تنکاب ــاری، باب ــعب س ــای ش  روس
ــه خســارت از مناطــق آســیب دیــده  ــان رســیدگی ب کارشناســان فنــی و ارزیاب

ــد . ــد کردن ــده بازدی ــارت دی ــای خس ــتان ه شهرس
ــنبه    ــه روز دوش ــد ک ــن بازدی ــا" در ای ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
16/07/97 انجــام شــد، محمــدی گل افشــانی، رحیمــی و  نیــازی  بــا حضــور در 
شهرســتان هــای ســاری، بابــل و تنکابــن و شهرســتان هــا و روســتاهای توابــع ، از 
نزدیــک در جریــان  مســایل و مشــکات موجــود در ایــن مناطــق قــرار گرفتنــد.

کارشناســان فنــی بیمــه "مــا" بــه محــض اطــاع از وقــوع حادثــه و بــه دســتور 
مدیرعامــل شــرکت بــه همــراه ارزیابــان رســیدگی بــه خســارت در منطقــه حاضر 
شــدند  تــا ضمــن تشــکیل کارگــروه کارشناســی در محــل، نســبت بــه پرداخــت 

بــه موقــع خســارت بــه حادثــه دیــدگان اقــدام کننــد.

بازدید  روسای شعب استان مازندران بیمه "ما"   از مناطق  سیل زده استان
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اخبار شعب

اخبار شعب

بازدید آقای جعفریان معاون برنامه ریزی و فناوری از 
شعبه

حضور  نمایندگی2324 در سیزدهمین نمایشگاه 
الکامپ و سومین همایش اقتصاد و سرمایه

حضور تیم حسابرسی در شعبه

برگــزاری کاس بازاریابــی و فــروش بیمــه هــای عمر و 
ســرمایه گــذاری بــرای نمایندگان

شعبه کرج 

شعبه  همدان

شعبه یزد

 شعبه همدان
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حضــور در نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب اردبیــل 
بــا حضــور نمایندگــی 2287 

تشــکیل جلســه کارگــروه آتــش ســوزی ســندیکای 
بیمــه گــران اســتان مرکــزی در شــرکت بیمــه "مــا" 

ــا حضــور  برگــزاری کاس بیمــه هــای مســئولیت ب
آقــای آقارضــی مدیــر بیمــه هــای مســئولیت

برگــزاری کاس آمــوزش خســارت در رشــته هــای 
مســئولیت، اتومبیــل و آتــش ســوزی بــرای نماینــدگان 

اســتان

اخبار شعب

شعبه اردبیل

شعبه اراک

شعبه مشهد

شعبه مشهد
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اخبار صنعت

غالمعلــی جهانگیــری سرپرســت معاونــت اتکایی 
ــد ــه مرکزی ش بیم

اخبار صنعت

      مجمع عمومی سالیانه بیمه مرکزی برگزار شد

مجمــع عمومــی ســالیانه بیمــه مرکــزی بــا حضــور سرپرســت وزارت امور 
اقتصــادی ودارایــی برگزار شــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمه مرکــزی، در 
ایــن مجمــع که بــا حضــور دکتــر اکرمــی سرپرســت وزارت امــور اقتصادی 
ــه هــای  و دارایــی، معــاون بانکــی و بیمــه ای ایشــان و معاونیــن وزارتخان
صنعــت، معــدن و تجــارت و کار، رفــاه و تامیــن اجتماعــی برگزار شــد، اعضا 
پــس از اســتماع ســخنان رئیــس کل بیمــه مرکــزی صــورت حســابهای 

مالــی ســال 1396 بیمــه مرکــزی را تاییــد کردنــد.
دکتــر ســلیمانی رئیــس کل بیمــه مرکــزی در ایــن جلســه ضمــن ارائــه 
گــزارش مبســوطی از عملکــرد صنعــت بیمــه کشــور در ســال گذشــته، به 
تشــریح آمارهــای بیمــه ای بــر اســاس شــاخص هــای تخصصــی، تبییــن 

بــا حکــم رئیس کل، سرپرســت معاونــت اتکایــی بیمه مرکــزی جمهوری 
اســامی ایــران منصوب شــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
ــی  ــت اتکای ــد معاون ــت جدی ــوان سرپرس ــه عن ــری ب ــی جهانگی غامعل

معرفــی شــد.
در حکــم دکتــر ســلیمانی خطــاب بــه غامعلــی جهانگیــری آمده اســت: 
نظــر بــه تعهــد، تجــارب و ســوابق جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه 
ســمت سرپرســت معاونــت اتکایــی بیمــه مرکــزی منصــوب مــی شــوید. 

توفیــق جنابعالــی را از خداونــد متعــال خواســتارم.
شــایان ذکــر اســت بــر اســاس مــاده 19 قانــون تاســیس بیمــه مرکــزی 
معاونــان بیمــه مرکــزی بــه پیشــنهاد رئیــس کل و موافقــت وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی بــر حســب تصویــب نامــه هیــأت وزیــران منصــوب 

مــی شــوند.

جایــگاه صنعــت بیمــه ایــران در دنیــا، تــاش بــرای دســتیابی به اهــداف و 
تکالیــف برنامــه ششــم، توجــه بــه توســعه بیمــه هــای زندگــی بــه عنــوان 
یکــی از راهبردهــای اساســی، تقویــت زیرســاخت هــای فرهنگــی و فناوری 
اطاعــات و ارتباطــات، کاهــش ســهم بیمــه های اتکایــی اجبــاری، حمایت 

از طــرح هــا و برنامــه هــای مبتکرانــه در کشــور پرداخــت.
درایــن جلســه کــه مدیــران و نماینــدگان ســازمان حسابرســی، اعضــای 
ــران بیمــه مرکــزی هــم حضورداشــتند،  ــی از مدی ــل و جمع ــات عام هی
ــداوم حرکــت بیمــه  سرپرســت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی هــم از ت
کشــور بــه ســمت تخصصــی شــدن، بهــره گیــری حداکثــری از ظرفیــت 
شــورای عالــی بیمــه، توجــه بــه توانگــری مالی بــه عنــوان یکــی از ابزارهای 
ارزیابــی شــرکت هــای بیمــه، تاییــد صاحیت مدیــران ارشــد صنعت بیمه 
و انجــام مطالعــه و بررســی در خصــوص وضعیــت عــوارض صنعــت بیمه به 

عنــوان مهــم تریــن محورهــای حرکتــی صنعــت بیمــه یادکــرد.



10

گوناگون

ــا ارزش تریــن دارایــی هــای یــک کارآفریــن زمــان  یکــی از ب
اســت.

وقتــی کــه هــر ثانیــه اش برابــر مقــداری پــول در آینــده اســت، 
ــروزی  ــای ام ــا در دنی ــد، ام ــتفاده از آن را بدان ــیوه اس ــر ش اگ
مشــغله کاری بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده و همیــن امــر 
باعــث شــده اکثــر متخصصــان و کارآفرینــان با مشــکل کمبود 

وقــت مواجــه شــوند،
اما آیا واقعا چنین پدیده ای وجود دارد؟ خیر

در دنیــا، اصطــاح کمبــود وقــت وجــود دارد اما مشــکل کمبود 
وقــت وجــود خارجی نــدارد.

تمامــا از درون انســان نشــات میگــرد؛ اگــر شــما شــیوه صحیح 
مدیریــت زمــان را بدانیــد دیگــر مشــکل کمبود وقــت نخواهید 

داشــت بلکــه زمانــی را هم اضافــه خواهیــد آورد.
اگــر تمــام کتاب هــای مدیریــت زمــان را خوانــده باشــید، تمام 
ســمینار هــای مدیریــت زمــان را شــرکت کــرده باشــید قــادر 
ــه صــورت  ــان را ب ــت زم ــام مبحــث مدیری ــود تم ــد ب خواهی
ــورد از  ــا 5 م ــه ب ــما در ادام ــید. ش ــد بنویس ــه در 5 بن خاص
کلیــدی تریــن تکنیــک هــای مدیریــت زمــان آشــنا خواهیــد 

شــد کــه یکــی از ابزارهــای اصلــی کارآفرینــان اســت.

تکنیک های با ارزش مدیریت زمان

       تکنیک شماره 1 |
          لیست ! لطفا تهیه و استفاده کنید.

هیــچ نظمــی را در هیــچ سیســتمی در هیــچ کجــای دنیــا پیدا 
نخواهیــد کــرد کــه بــدون تهیــه و اســتفاده از لیســت وجــود 
داشــته باشــد. شــما نمــی توانیــد تمــام کارهــا را در ذهنتــان 
ــوع لیســت  ــد. در کل 4 ن ــان بمان ــد و همیشــه یادت نگــه داری

نیــاز داریــد :
برنامــه زمانــی شــخصی : بــرای تمــام ســال، مــاه، هفتــه و البته 

روزها

تکنیک های با  ارزش  مدیریت 
زمان

شــما بایــد مشــخص کنیــد در طــول روز چــه کارهایــی بایــد 
انجــام دهیــد تــا بــه اهــداف ســاالنه تــان برســید

کارهایــی کــه بایــد انجــام شــوند : کارهایــی کــه باید بــه ترتیب 
ماهانــه، هفتگی، ســاالنه انجام شــوند

ــان  ــه و ســاالنه ت ــه هفتگــی ماهان ترتیــب مهــم اســت، برنام
ــد؟ ــدام ان ــان ک ــداف کاری ت ــرای اه ب

تمــاس هــا : فقــط افــرادی را کــه بایــد بــا آنهــا تمــاس بگیرید، 
نــه دفترچــه تلفن !

لیســت تمــام افــرادی کــه در طــول هفتــه، مــاه یــا ســال بــا 
آنهــا بایــد در تمــاس باشــید یــک جا یادداشــت داشــته باشــید

گفتنــی هــا : ایــن یکــی بــرای گفتنــی هایــی اســت کــه شــما 
مــی خواهیــد بــه افــرادی کــه در روز میبینیــد بگوییــد

و بایــد لیســت کنیــد تــا بدانیــد به هرکســی چــه چیــزی و چه 
زمانــی از روز بایــد بگوییــد… تا یادتــان نرود.

ایــن تکنیــک تهیــه لیســت اســتفاده فــوق العــاده زیــادی برای 
شــما خواهد داشــت.

افــراد موفــق جهــان بــی شــک تمامــی از لیســت هــا اســتفاده 
ــن  ــی ای ــد. از طرف ــت کنن ــا زمانشــان را مدیری ــد ت ــی کنن م
گفتــه را از برایــان تریســی فرامــوش نکنیــد »اگر شــما لیســتی 

نداریــد، بــی شــک پــول زیــادی هــم بدســت نمــی آوریــد.«
 

       تکنیک شماره 2 | 
       یادآوری با کاغذهای یادآوری

ــده ای  ــک پوشــه 90 پرون ــده ســاده اســت… شــما ی ــن ای ای
داریــد؛ قرمــز از 1 تــا 30، آبــی از 1 تــا 30 و ســفید هــم از 1 تــا 
30 کــه نشــانگر مــاه جــاری، مــاه آینــده و یــک مــاه بعــد از ماه 

آینــده )یعنــی دو مــاه بعــد( اســت.
ــرار  ــه توافــق رســیدید و ق ــا مشــتری ب فــرض کنیــم شــما ب
فــروش را بــرای تاریــخ 10م مــاه بعــد گذاشــتید، کاری کــه باید 
انجــام دهیــد تمــام یادداشــت هــا، تمــام پرونــده و کاغذهــای 
مــورد نظــر، تمــام مشــخصان مشــتری را در 10 برگــه پوشــه 
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از پرونــده آبــی قــرار مــی دهیــد و ســپس فراموشــش میکنیــد.
در 10 مــاه بعــد شــما بــه ســراغ پوشــه کــه رفتیــد جــزء بــه 

جــزء اطاعــات یادتــان خواهــد آمــد.
ــا کاهــش آشــفتگی در  ــن تکنیــک ب ــح ای ــا اســتفاده صحی ب

ــد. ــد ش ــرو خواهی ــی شــخصیتان روب ــا زندگ محــل کار ی
البتــه نــرم افــزار هــای فراوانــی هســتند هــم بــرای کامپیوتــر 
هــم بــرای گوشــی هــای تلفــن همــراه کــه ایــن کار را انجــام 
ــد  ــی دهی ــام م ــت انج ــا دس ــه ب ــا کاری ک ــد، ام ــی دهن م
مانــدگاری بیشــتری دارد. البتــه فرقــی نــدارد با هرکــدام راحت 

هســتید کار کنیــد.
هــدف تکنیــک شــماره دو ایــن اســت کــه کار فــردا را بــه فــردا 

موکــول کنیــد و هــر روز راجــع بــه آن فکــر نکنیــد.
 

      تکنیک شماره 3 |
       جلسات را به حداقل برسانید.

هیــچ کار مفیــدی در جلســات انجــام نمــی شــود ! امــا بــرای 
بعضــی افــراد محلــی بــرای خودنمایــی یا احساســی بــرای مهم 

بــودن اســت.
جلســات کاری، دیگــر کاری از پیــش نمــی برنــد و محلــی برای 

صحبــت هایــی اســت کــه همــه مــی داننــد باید بشــنوند.
شــما بــه یــک اســتراتژی نیــاز داریــد تــا از ایــن جلســات وقــت 
گیــر خــاص شــوید. اگــر شــما جلســات را رهبــری میکنیــد، 
الزم اســت کــه بــه صــورت فــوق العــاده متمرکــز و کوتــاه پیش 
ببریــد، امــا اگــر بایــد بــه جلســاتی که دعــوت شــده ایــد بروید، 

حتمــا بــه فکر یــک اســتراتژی فــرار باشــید !

      تکنیک شماره 4 | 
       زمانتان را بلوکه کنید.

ــا  ــی کــه ب ــرار های ــر اســت از ق ــردم پ ــر م ــی اکث ــه زمان برنام
ــه  ــد ک ــی دارن ــه زمان ــق، برنام ــراد موف ــا اف ــد. ام ــران دارن دیگ
حــاوی قــرار هــای از پیــش تعییــن شــده و غیــر قابــل تغییــر 
بــا خودشــان و کارشــان اســت.برای هــر مــاه کارهایــی کــه باید 

100درصــد انجــام شــوند را تعییــن کنیــد.
بــرای مثــال تمــام تمــاس هــای تــان را جمــع کنیــد و در یــک 

»روز تلفــن« تمــام آنهــا را انجــام دهیــد. دیگــر هیــچ برنامــه 
ــاده  ــوق الع ــان ف ــور وقتت ــد. اینط ــی در آن روز نگنجانی خارج
آزاد خواهــد شــد و تمرکزتــان هرچــه بیشــتر بــر روی کارهــای 

روزانــه تــان خواهــد بــود.
بــا بلوکــه کــردن زمانتــان از قبــل، شــما در واقــع بــرای چنــد 
ــا  ــرار مــی دهیــد. ب ســاعت از روزهایتــان در آینــده، برنامــه ق
ایــن کار دیگــر کارهایتــان عقــب نمــی افتنــد و کارهایــی هــم 

یکدفعــه ای بــه شــما محــول نخواهــد شــد.
جــدا از ایــن مــوارد، ایــن کار بــه شــما کمــک میکند بهــره وری 

باالتری داشــته باشــید.
شــما بــا اختصــاص دادن وقتتــان بــه انجــام کارهایــی مشــابه، 
مثــل »فقــط تلفــن هــا« ، »فقــط خریدهــا« و … وقــت هــای 
خالــی و مــرده کمتــری در طــول انجــام کارهایتــان خواهیــد 

داشــت.
 

       تکنیک شماره 5 | 
        از »اوقات بیکاری” تان سود ببرید

ــرار دارد.  ــا همــراه ق ــت Portable ی ــه حال امــروزه همــه چیــز ب
شــما مــی توانیــد یــک ســمینار را آنایــن شــرکت کنیــد، یــا 
ســی دی و دی وی دی کنســرتی را کــه میخواهیــد بروید تهیه 
کنیــد. تمــام کتــاب هــا را مــی توانیــد بــه صــورت الکترونیکــی 

مطالعــه کنیــد بــه راحتــی هرچــه بیشــتر.
همیشــه یادتــان باشــد : هرکجــا کــه مــی رویــد یــک کتــاب 
همراهتــان باشــد. هیــچ بهانــه ای بــرای وقت بیکاریتان نیســت 
وقتــی در فــرودگاه منتظریــد یا در ســالن انتظــار منتظرید، می 

توانیــد از آن زمــان هــم بــرای پیشــرفت تــان اســتفاده کنیــد.
ــه  اکثــر مــردم اوقــات بیــکاری شــان را صــرف جــواب دادن ب
تمــاس هــای از دســت رفتــه شــان، اس ام اس یــا ایمیــل زدن 

میکننــد کــه بــه کلــی اشــتباه اســت بــه 3 دلیــل :
ــام  ــی انج ــی قبل ــدون آمادگ ــتاب زده و ب ــکار را ش ــما این ش
میدهیــد و اگــر یکــی از آنهــا مهــم باشــد، نبایــد ضعیــف انجام 
شــود. شــاید تمــاس مــورد نظــر و مکالمــات شــما مناســب بــا 

جایــی کــه قــرار داریــد نباشــد
وقتــی را کــه مــی توانیــد صــرف خوانــدن، شــنیدن یــا فکــر 

ــد از شــما مــی دزدد. کــردن و فهمیــدن کنی
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پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در جمهوری اسالمی ایران

راهبردها  :
ــات  ــن آوری اطاع ــع )Master plan( ف ــه جام ــق برنام ــرای موف 1-اج

ــتراتژیک(  ــزی  اس ــه ری )برنام
2-تنظیــم چارچــوب قانونــی جهــت فعالیت هــای تجــارت الکترونیکی 
و ازجملــه بیمــه هــای الکترونیکــی ،بــه عنــوان اقدامــات مقدماتــی می 
ــول  ــی ، پ ــاء الکترونیک ــرای امض ــی ب ــای قانون ــاد مبن ــه ایج ــوان ب ت

الکترونیکــی و درنهایــت بــه قانــون بیمــه الکترونیکــی اشــاره نمــود 
ــدارک  ــق ت ــت از طری ــه اینترن ــای دسترســی ب ــه ه ــش زمین 3-افزای
ــت  ــی ، اینترن ــوط مخابرات ــل خط ــی ) از قبی ــای اساس ــاخت ه زیرس

ــرعت و ...( پرس
4-ارتقــاء آگاهــی مدیــران صنعــت بیمــه از فوایــد بیمــه هــای 

الکترونیکــی
5-تربیــت بیــروی انســانی متخصــص جهــت گســترش هرچه ســریعتر 

بیمــه هــای الکترونیکی
ــرف  ــه ازط ــه نام ــوع بیم ــن ن ــرش ای ــت پذی ــازی جه ــگ س 6-فرهن

ــران ــه گ ــذاران و بیم ــه گ بیم
7-اعتمــاد ســازی بیــن بیمــه گــران و بیمــه گــذاران جهــت تبــادل 

ــا الکترونیکــی داده ه
8-کاهــش هزینــه هــا و ارائــه متنــوع تــر بیمــه هــای الکترونیکــی در 

قیــاس بیمــه هــای ســنتی
9-خصوصی سازی شرکت ها بیمه

ــی  ــاذالت م ــد مب ــتاب فراین ــبب ش ــی س ــای الکترونیک ــه ه 10-بیم
شــوند و لــذا فرصــت هــای تقلــب و کاهبــرداری افزایــش مــی یابــد 
.برایــن اســاس طراحــی و معرفــی نهادهــای جدیــد نظارتــی کــه قــادر 

بــه فعالیــت در چارچــوب اینترنتــی باشــند الزامــی مــی باشــد .
الزامات :  

الزامــات دیجیتــال الزامــات جدیــدی رابــرای تجــارت مطــرح ســاخت و 
از آنجایــی کــه الزم بــود داده هــای عظیمــی بیــن شــرکت و خریــداران 
ــع بیمــه کشــورهای توســعه  ــادل شــود ، صنای ــات بیمــه ای تب خدم
ــف و  ــع مختل ــط باصنای ــف مجــدد ســاختارکلی ، رواب ــه تعری ــه ب یافت
معرفــی انــواع جدیــد محصــوالت بیمــه ای پرداختنــد کــه بــر اســاس 
آن خدمــات بــا هزینــه های کمتــر ، قیمــت دهــی on- line ، مدیریت و 
پــردازش ســریع خســارت بــه انجــام مــی رســد .بنابرایــن شــرکت های 
بیمــه داخلــی نیــز بایــد ضمــن توجــه بــه الزامــات مطروحــه درفضــای 
ــت  ــق اینترن ــات خــود ازطری ــه خدم تجــارت الکترونیکــی جهــت ارائ

اقــدام نماینــد .
1-تهیــه و تدویــن و اجــرای طــرح هــای بیمــه الکترونیکــی نیازمنــد 

ســرمایه گــذاری و نــوآوری اســت
2-درصنعــت بیمــه ارتبــاط بیمــه گــر و بیمــه گــذار درطــول مــدت 
ــروش online  بیمــه  ــه در ف ــی ک ــی اســت درحال ــرارداد بیمــه الزام ق
نامــه هــا ایــن ارتبــاط تضعیــف مــی شــود بیمــه نامــه هــا یــک بــار 
فروختــه و شــپش هرســال تمدیــد مــی گــردد بنابرایــن برای توســعه و 
گســترش بیمــه هــای الکترونیکــی وجــود یــک زیرســاخت ارتبــاط راه 
دور و پایــگاه تبــادل اطاعــات ملــی درصنعــت بیمــه کشــور ضــروری 

و حیاتــی اســت .
ــدازی بیمــه الکترونیکــی در کشــور نیازمنــد یــک مهندســی  3-راه ان

مجــدد و نوســازی فرایندهــای ســازمانی اســت 
4-پیــش بینــی و تصویــب قوانیــن و مقــررات حمایــت کننــده 
ــزام دیگــر مطــرح  ــوان ال ــه عن ــه ب ازدادوســتد الکترونیکــی بیمــه نام
اســت .زیــرا در داد و ســتد ســنتی ، ســاختار حقوقــی و اداری مبتنــی 
برمــدارک کاغــذی ،امضــای دســتی ، اعتمــاد بــه نمایندهــا و کارگزاران 
ــتد  ــکل از داد و س ــن ش ــراد درای ــی اف ــور فیزیک ــت و حض ــه اس بیم

مجید زندکریمی
مدیر مجتمع بانک و بیمه
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الزامــی مــی باشــد در حالــی کــه دردادوســتد الکترونیکــی ، بیمــه نامه 
ــدون حضــور فیزیکــی افــراد و شناســایی  دریــک فضــای مجــازی و ب

قبلــی انجــام مــی گیــرد .
چالش ها : 

ــک  ــوان ی ــه عن ــای الکترونیکــی ب ــه اشــاعه بیمــه ه ــی ک 1-از آنجای
ــی مطــرح  ــازی تجــارت الکترونیک ــی س ــاز گســترش و بوم ــش نی پی
اســت .درشــرایطی کــه اعتمادســازی میــان طرفیــن معاملــه درفضــای 
الکترونیکــی شــکل نگرفتــه باشــد هــم تجــارت الکترونیــک و هــم رواج 

بیمــه هــای الکترونیکــی درکشــور امــکان پذیــر نخواهــد بــود .
ــارت  ــد تج ــنتی بافراین ــای س ــه ه ــرعت دربیم ــق س ــدم تطاب 2-ع
الکترونیکــی باعــث مــی شــود گســترش اینگونــه ازتجارت نیزبامشــکل 
ســاختار مواجــه شــود لــذا اجرایــی شــدن بیمــه هــای الکترونیکــی بــه 

شــکل گیــری تجــارت الکترونیکــی درکشــور ســرعت مــی بخشــد .
ــه پوشــش هــای بیمــه ای متنــوع در کشــور  ــه جهــت عــدم ارائ 3-ب
ــات  ــوع خدم ــن ن ــه ای ــرورت ارائ ــنتی و ض ــای س ــه ه ــط بیم توس
بیمــه ای جهــت تســریع فراینــد بومــی ســازی تجــارت الکترونیکــی 
درکشــور ، ارائــه دهنــدگان محصــوالت بــا شــیوه هــای رایــج درتجارت 

ــده ای مواجــه مــی شــوند . ــا مشــکات عدی الکترونیکــی ب
4-عــدم وجــود زمینــه بــه کارگیــری پــول الکترونیکــی درکشــور یکــی 
دیگــر از چالــش هــای عمــده گســترش بیمــه نامــه هــای الکترونیکــی 

درکشــور بــه شــمار مــی رود .
ــک  ــت ریس ــی ، مدیری ــای الکترونیک ــه ه ــاعه بیم ــل اش ــه دلی 5-ب
ــارت  ــب تج ــوالت درقال ــه محص ــه ارائ ــل ب ــه مای ــی ک ــرکت های ش
الکترونیکــی هســتند بــه درســتی انجــام نمــی شــود .ورود بــه عرصــه 
ــه  ــازد ک ــی س ــرح م ــدی رامط ــک جدی ــی ریس ــارت الکترونیک تج
درفضــای تجــارت ســنتی معنــادار نیســتند .لــذا فقــدان بیمــه هــای 
ــال  ــا اخ ــا را ب ــک آنه ــت ریس ــزی و مدیری ــه ری ــی برنام الکترونیک

ــازد . ــی س ــه م مواج

بررســی تجــارت الکترونیکــی بیمــه در ایــاالت متحــده امریکا 
و اتحادیــه اروپا

ایاالت متحده امریکا :
ــا  ــی ب ــات مال ــت خدم ــد صنع ــد رش ــادی رون ــال 1999 می از س
هــدف توزیــع وســیعتر خدمــات ازطریــق اینترنــت شــتاب بیشــتری 
ــع بانکــداری و  یافــت .درایــن راســتا همــراه بــا پیشــرفت صنای
ــا هــدف یکپارچــه ســازی ،انســجام و بهــره گیــری از  اوراق بهــادار ب
اینترنــت و کانــال هــای توزیــع بــه عنــوان ابــزار هــای جدیــد صنعــت 
ــت  ــن جه ــای نوی ــیوه ه ــوی ش ــه جســت و ج ــروع ب ــز ش ــه نی بیم
عملیــات تجــاری مرســوم بــه منظــور بهــره بــرداری ازمزایــای ارائــه 
ــب  ــادی باتصوی ــود .درســال 2000 می ــت نم شــده از ســوی اینترن
قانــون امضاهــای الکترونیکــی درتجــارت ملــی و جهانــی ، اســتاندارد 
متحدالشــکلی بــرای هدایــت امضاهــای الکترونیکــی و حفــظ اســناد 

ــت . ــی شــکل گرف ــات مال ــای خدم ــط باقرارداده مرتب
اتحادیه اروپا : 

ــا  ــه اروپ ــرای اتحادی ــد ب ــی واح ــک چارچــوب حقوق ــال 1994 ی ازس
تهیــه و تنظیــم شــد .همچنیــن درســال 1999 سیاســت هایــی 
ــال 2001  ــد .درس ــال گردی ــی اعم ــای الکترونیک ــا امضاه ــه ب دررابط
ــاس آن  ــه براس ــت ک ــر یاف ــوی تغیی ــه نح ــور ب ــای مذک ــت ه سیاس
ــه  ــد را ب ــررات جدی ــرایط و مق ــد ش ــه بای ــای عضــو اتحادی کشــور ه

ــد . ــی آورن ــرا در م ــه اج ــی ب ــای الکترونیک ــه امضاه ــژه درزمین وی
شــایان ذکــر اســت یــک معاملــه بیمــه کــه دراتحادیــه اروپــا ازطریــق 
اینترنــت صــورت مــی گیــرد بایــد دارای دو ویژگــی اساســی باشــد : 

1-الزامــا" ازطریــق وبســایت یــک بیمــه گــر مجــاز اتحادیــه صــورت 
گیــرد

2-بیمــه گــذاری کــه بدنبــال پوشــش ریســک اســت بایــد دریکــی از 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا فعــال باشــد .

بــه عبــارت دیگــر تنهــا بیمــه گرانــی کــه مجــوز الزم بــرای فعالیــت 
هــای بیمــه ای از کشــور هــای عضــو اتحادیــه اروپــا اخذکــرده انــد می 
تواننــد از مزایــای بــازار بیمــه یکپارچــه ))در اتحادیــه اروپــا(  اســتفاده 

نماینــد .
اتحادیــه اروپــا بــازار بیمــه ای اســت کــه از اینترنــت بــه عنــوان یــک 

ابــزار بازاریابــی و توزیــع محصــول بیمــه اســتقبال مــی کننــد .
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