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یادداشت

  بیمــه "مــا" مســتحق رســیدن بــه جایــگاه 
باالتــری در صنعــت اســت لــذا بایســتی در 
ایــن راه بــا تــاش مضاعــف و هــم افزایــی 
بیشــتر ، قلــه هــای موفقیــت را طــی کنیم.  
ــت  ــرو موفقی ــرکت در گ ــک ش ــت ی موفقی
ــروش و  ــبکه ف ــدان ، ش ــک کارمن ــک ت ت
ــر  ــن ام ــد  و ای ــی باش ــان م ــام ذینفع تم
ــود را  ــای خ ــه باوره ــت ک ــتلزم آن اس مس
تغییــر داده و بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر 
ــعه ای  ــداف توس ــبرد اه ــه پیش ــبت ب نس
شــرکت گام برداریم. اندیشــیدن راهکارهای 
ــت ،  ــی صنع ــا پویای ــب ب ــد متناس جدی
سیاســت گذاری و نظــارت مســتمر از جانب 
ســتاد، افزایــش ســرعت و بهبــود خدمــات 
رســانی از ســمت شــبکه فــروش و رعایــت 
ــرام از ســوی تــک  صداقــت، اخــاق و احت
تــک پرســنل ارکان اساســی موفقیــت 

ــت. اس
ــدی ارزش  ــد 90 درص ــه رش ــه ب ــا توج ب
ســهام شــرکت در 6 ماهــه اول ســال و 
ــرای  ــی ب ــک توانگــری مال ــه ی کســب رتب
ــی  ــرعت بخش ــی س ــال متوال ــن س هفتمی
ــت و  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــه کاره ب
ایــن امــر مســتلزم آمــوزش مــداوم، رعایت 
اصــول حرفــه ای گــری و چانشــین پــروری 

ــت. اس

حجت بهاری فر
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه "ما"
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اخبار بیمه "ما"

        همایــش سراســری مدیــران و روســای شــعب بیمــه 
"مــا" درتبریــز برگزار شــد

  گردهمایــی سراســری مدیــران و روســای شــعب شــرکت ســهامی 
ــا حضــور مدیرعامــل ، رییــس و اعضــا  ــا" در ســال 97  ب بیمــه "م
هیــات مدیــره ، معاونیــن، مدیــران ســتاد و روســای شــعب در شــهر 

تبریــز آغــاز شــد .
ــا  ــت ه ــن سیاس ــا"، تبیی ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و اســتراتژی هــای شــرکت، تبــادل تجــارب و نشــر دانــش فنــی ، 
حضــور در پنــل هــای تخصصــی، شــناخت چالــش هــا و فرصــت ها 
و ارائــه راهکارهــا، همســو ســازی سیاســت هــای شــرکت بــا اهــداف 
کان اقتصــادی دولــت و رتبــه بنــدی روســای شــعب، اهــداف اصلی 

ایــن گردهمایــی اســت.
در ایــن گردهمایــی، دکتــر حمیــد تاجیــک رییــس هیــات مدیــره 
ضمــن تقدیــر از عملکــرد شــعب و ســتاد در ســال گذشــته اظهــار 
ــا قابلیــت هــا و  ــوی و ب ــا شــاکله ق ــا" ب داشــت: شــرکت بیمــه "م
توانمنــدی هــای ســهامداران اصلــی درتیر ماه ســال 90 پــا به عرصه 
ی صنعــت بیمــه گذاشــت و بــا تمرکــز بــر بیمــه هــای زندگــی بــه 
عنــوان محصــول مشــترک بانــک و بیمــه در راســتای همســویی بــا 

اهــداف بانــک ملــت گام برداشــت.
وی راز مانــدگاری را متمایــز بــودن دانســت و خاطرنشــان کــرد: مــا 
ــم.  ــان ترســیم کنی ــداز خودم ــز داشــتن را در چشــم ان ــد تمای بای
ــی  ــوآوری در طراح ــه ای، ن ــوالت بیم ــت محص ــش کیفی ــا افزای ب
ــه  ــودن را ب ــز ب ــازار، متمای ــهم ب ــش س ــد و افزای ــوالت جدی محص

ــم. معنــای واقعــی دنبــال کــرده ای
در ادامــه  جعفریــان معــاون برنامــه ریــزی و فنــاوری بــا تاکیــد بــر 
اینکــه الزمــه موفقیــت هر ســازمان و بنــگاه اقتصــادی، پایبنــدی به 
برنامه هــای تدویــن شــده آن مجموعــه اســت،گفت: بــرای دســتیابی 
ــه برنامــه هــا و اهــداف ترســیم شــده بایــد در راســتای افزایــش  ب
ــی  ــدگان تخصص ــذب نماین ــه ج ــیم ک ــرکت بکوش ــره وری ش به
فــروش بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری ، تدویــن دســتورالعمل 
هــای ارزیابــی عملکــرد شــعب، تدویــن دســتورالعمل درجــه بنــدی 
نماینــدگان و بروزرســانی فرآیندهــای ســازمانی در راس ایــن  برنامــه 

هــا قــرار دارنــد. 
امیرحســین قربانــی معــاون فنــی نیــز  بــا اشــاره بــه رشــد بــاالی 
حــق بیمــه تولیدی شــرکت گفت: خوشــبختانه بیمــه "مــا" در طول 
شــش مــاه گذشــته موفــق بــه جــذب مشــتریان بزرگــی از جملــه 

وزرات صنعــت و معــدن، بانــک مهــر اقتصــاد و ایرالیــن همــا شــده 
اســت کــه ایــن ماحصــل تــاش هــای بــی شــائبه شــبکه فــروش 
و مدیریــت ریســک مناســب از جانــب تمــام مدیریــت هــای  فنــی 
اســت. مدیریــت ریســک صحیــح خصوصــا در بخــش فنــی  باعــث 
مــی شــود ریســک هایــی را انتخــاب کنیــم کــه شــناخت کافــی از 
آن داریــم و برهمیــن اســاس نرخــی متناســب بــا شــرایط ریســک 
تعییــن و اعمــال کنیــم. بدیــن ترتیب تمهیــدات الزم بــرای کنترل 
ونگهــداری ریســک هــای پذیرفتــه شــده توســط مدیریــت هــای 
فنــی واتکایــی انجــام مــی شــود ونهایتــا خســارت هــا کنترل شــده 
و بــه تبــع آن درمجمــوع،  شــرکت باعملکــرد بهتر و درنتیجه ســود 

بیشــتری مواجــه خواهــد شــد.
در ادامــه مراســم از مدیــران شــعب برتــر ســال 1397کــه در فروش 
کلیــه بیمــه نامــه هــا و شــاخص هــای بیمــه گــری و مالــی برتــر 
ــم،  ــتا از شــعب ق ــن راس ــد در همی ــل آم ــه عم ــر ب ــد، تقدی بودن
قزویــن، یــزد، شــمال تهــران و کاشــان قدردانــی شــد. همچنیــن  
ــران و  ــری مدی ــش سراس ــه همای ــای 5گان ــروه ه ــات کارگ جلس
روســای شــعب در قالــب کارگــروه هــای "مالــی، فنــاوری اطاعــات، 
حسابرســی و بازرســی"، "ســرمایه انســانی و پشــتیبانی، حقوقــی و 
تحقیق و توســعه" ،" فنی)زندگــی("، "فنی)غیرزندگــی(" و "بازاریابی، 
شــعب، نماینــدگان و کارگــزاران، اتکایــی و بانــک و بیمــه"  با حضور 

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" برگــزار شــد. 
ــور  ــا حض ــخ ب ــش و پاس ــه پرس ــت،  جلس ــه روز نخس در خاتم
ــتاد و  ــران س ــن، مدی ــره، معاونی ــات مدی ــس هی ــل، ریی مدیرعام
روســای شــعب در فضــای بســیار صمیمــی برگــزار و در خصــوص 
چگونگــی ارائــه راهکارهــای جدیــد بــرای حــل مشــکات موجــود 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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         نشســت بیمــه "مــا" بــا انجمــن شــرکت هــای حمل 
ــروش  ــزاری س ــان و کارگ ــی خراس ــن الملل ــل بی و نق

حامــی پــاژ

ــن  ــا انجم ــا" ب ــه "م ــران بیم ــاون و مدی   جلســه مشــترک مع
شــرکت هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی خراســان و کارگزاری 

ســروش حامــی پــاژ در مشــهد برگــزار شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بیمــه "مــا" ، ایــن جلســه 
بــا حضــور قربانــی معــاون فنــی، آقــا رضــی مدیــر بیمــه هــای 
ــدگان  ــا  نماین ــهد ب ــعبه مش ــس ش ــی ریی ــئولیت و بیات مس
کارگــزاری شــرکت ســروش حامــی پــاژ و هیــات مدیــره 
انجمــن شــرکت هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی خراســان در 
دفتــر انجمــن صنفــی شــرکت هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی 

خراســان رضــوی برگــزار شــد.
  در ایــن نشســت قربانــی، معــاون فنــی ضمــن معرفــی شــرکت  
و اشــاره بــه بیمــه گــذاران بــزرگ بیمــه "مــا"، بــر ســطح یــک 
توانگــری مالــی شــرکت و توانایــی ارائــه خدمــات بــروز و 

پرداخــت ســریع خســارت تاکیــد کــرد.
ــای  ــه ه ــر بیم ــی مدی ــا رض ــزارش  آق ــن گ ــاس ای ــر اس   ب
مســئولیت نیــز در خصــوص پتانســیل هــای موجــود شــرکت در 
راســتای افزایــش فعالیــت هــای مشــترک و توســعه همــکاری 
ــادل نظــر  ــه بحــث و تب ــا اعضــای جلســه ب ــه ای ب ــای بیم ه

پرداخــت.

ــاه  ــی مهرم ــارد ریال       افشــای درآمــد 122 میلی
شــرکت بیمــه "مــا" 

بــر اســاس آخریــن اطاعــات منتشــر شــده در ســایت کــدال، 
ســود حاصــل از پورتفــوی ســهام شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" 

در مهرمــاه 97 بیــش از 122 میلیــارد ریــال اعــام شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــا 
ــدای  ــه ابت ــش ماه ــده ش ــق ش ــص محق ــود خال ــاب س احتس
ســال کــه بالــغ بــر 320 میلیــارد ریــال بــوده اســت ، ضمــن 
ــاه،  پشــت ســر گذاشــتن ســود ســال گذشــته در مــدت 7 م
ــه باالتریــن ســطح ســودآوری خــود از زمــان آغــاز فعالیــت  ب

دســت یافــت. 
گفتنــی اســت میــزان رشــد ســودآوری شــرکت در شــش ماهه 
ابتــدای ســال نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل بالــغ بــر 78 
درصــد بــوده اســت کــه بــا احتســاب درآمــد مهرمــاه افزایــش 

خواهــد یافــت

      بیمــه "مــا" خســارت 2 میلیــاردی بیمــه هــای 
مســئولیت را پرداخــت کــرد

بیمــه "مــا" بابــت فــوت کارگــر یــک شــرکت تولیــدی  در کــرج 
ــه بیمــه گــذار خــود خســارت  ، بیــش از دو  میلیــارد ریــال ب

پرداخــت کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  در پــی وقــوع حادثــه 
و فــوت یکــی از کارگــران ، مدیریــت بیمــه هــای مســئولیت 
ــه و  ــه محــل حادث ــان ب ــزام کارشناس ــس از اع ــا"  پ ــه "م بیم
ــغ  ــان ممکــن مبل ــن زم ــای الزم، در کوتاه تری انجــام ارزیابی ه

خســارت را پرداخــت کــرد.
ــل  ــت در تکمی ــارت و دق ــریع خس ــت س ــتای پرداخ در راس
فراینــد پرونــده هــا، در کمتــر از دو مــاه از صــدور رای و ارائــه 
نامــه دادگاه و ظــرف مــدت 15 روز پــس از تکمیــل مســتندات 
ــه  ــه ارزش 231 میلیــون تومــان ب ــده ، مبلــغ خســارت ب پرون

ــز  شــد. حســاب دادگاه واری
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اخبار بیمه "ما"

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س        ریی
ــل  ــی از دالی ــاال یک ــری ب ــان: توانگ زنج
انتخــاب بیمــه "مــا" در دو ســال گذشــته 

ست ا

   در نشســت مدیــر بیمــه هــای مســئولیت بیمــه "ما" 
بــا رییــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان توافقاتــی 

بــرای ادامــه همــکاری بیمــه ای حاصــل شــد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "ما" این نشســت 
بــا حضــور مصطفــی آقــا رضــی، مدیــر بیمــه هــای 
ــی رییــس شــعبه زنجــان،  ــرا رحمت مســئولیت، زه
مجتبــی زاده رییــس و اعضــای هیات مدیره ســازمان 
نظــام مهندســی بــه منظــور همــکاری هــای بیشــتر 

برگــزار شــد.
  بــر اســاس ایــن گــزارش طــی ایــن دیــدار طرفیــن 
ضمــن تاکیــد بــر منافــع دو مجموعــه، در خصــوص 
افزایــش همــکاری در زمینــه ارائــه بیمــه نامــه هــای 
متناســب بــا نیــاز بیمــه گــذاران بــه بحــث و تبــادل 

نظــر پرداختنــد.
ــازات  ــمردن امتی ــا برش ــی زاده ب ــه ، مجتب   در ادام
ــاب  ــل انتخ ــوص دالی ــا" ، در خص ــه "م ــرکت بیم ش
ــای  ــه ه ــر، بیم ــه گ ــوان بیم ــه عن ــرکت ب ــن ش ای
مســئولیت خــود گفــت: تعامــل مثبــت میــان مدیران 
دو مجموعــه ، دارا بــودن توانگــری الزم بــرای جبــران 
هــر گونــه خســارت احتمالــی از ســوی شــرکت بیمــه 
"مــا" و همچنیــن ســرعت عمــل بــاالی ایــن شــرکت 
در هنــگام وقــوع حادثــه از جملــه دالیــل اصلــی ایــن 

انتخــاب اســت.
  در انتهــای ایــن نشســت آقــا رضــی در جلســه ای با 
اعضــای ســازمان دربــاره ی بیمــه هــای مســئولیت و 
ریســک هــای ایــن حــوزه بــه گفــت و گــو و تبــادل 

ــر پرداختند. نظ

       حضور بیمه "ما" در اربعین حسینی
 

   

  بــه مناســبت فــرا رســیدن اربعیــن حســینی بیمــه "ما" بــه منظــور تکریم 
ایــن ایــام و خدمــت رســانی شایســته بــه زائــران محتــرم بــا حضــور در مرز 
هــای خروجــی کشــور بــه خدمــت رســانی و پذیرایــی از زائــران اربعیــن 

ــینی پرداختند. حس
ــه اصــل  ــا"، در راســتای توجــه ب ــط عمومــی بیمــه "م ــه گــزارش رواب   ب
مشــتری مــداری و رفــاه حــال مهمانــان بــارگاه امــام حســین )ع( اقــدام بــه 
برپایــی ایســتگاه هــای اســتقبال و پذیرایــی از زائــران و همچنیــن اســتقرار 

تیــم هــای خســارت ســیار خــود در مرزهــای اصلــی و پــر تــردد کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش کارشناســان بیمــه "مــا" مســتقر در مرزهــا،  ضمن 
گرامــی داشــت مقــدم زائــران، بــه منظــور رفــاه مــردم  و خدمــت رســانی 
ســریع بــه مشــتریان در معابــر شــهری و بــرون شــهری اســتان هــای ایام 

و کرمانشــاه حضــور داشــتند. 
  گفتنــی اســت ایســتگاه هــای پذیرایــی و خســارت ســیار شــرکت بیمــه 
"مــا" از نخســتین روزهــای ســفر زائــران تــا پایــان برپایــی مراســم اربعیــن 

امســال در مرزهــای مهــران پذیــرای عــزاداران امــام حســین )ع( بودنــد.
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رونمایــی از ســند آموزشــی بیمــه "مــا" در همایــش 
سراســری مدیــران و روســای شــعب

در همایــش مدیــران و روســای شــعب  شــرکت ســهامی بیمــه "ما" 
در شــهر تبریــز از ســند راهبــردی ایــن شــرکت بــا مضمــون برنامه 

ریــزی آموزشــی رونمایی شــد.
ــبقی،  ــل از اس ــه نق ــا" و ب ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی شــرکت، مهــم تریــن هــدف 
ــوزش و توانمندســازی پرســنل ســتاد،  شــعب،  ــم،  آم ــن تقوی ای

شــبکه فــروش و نماینــدگان اســت.
وی بــا اشــاره بــه مهــم تریــن رویکــرد و برنامــه هــای اداره آموزش 
ــازی  ــعه و توانمندس ــزود: توس ــا"  اف ــه "م ــش بیم ــعه دان و توس
ــه  ــن برنام ــی ، تدوی ــی و فن ــای تخصص ــوزه ه ــان در ح کارکن
عملیاتــی ســند راهبــردی منابــع انســانی و  برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی تخصصــی در حــوزه هــای عمومــی و مدیریتــی از جملــه 

ایــن برنامــه هــا اســت.
معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی بیمــه "مــا" خاطرنشــان کرد: 
ــر 98  ــا مه ــر 97 ت ــی مه ــازه زمان ــرای ب ــم آموزشــی ب ــن تقوی ای
برنامــه ریــزی شــده و شــامل دوره هــای فنــی، تخصصــی، عمومی 
و مدیریتــی از قبیــل بازاریابــی، حقوقــی و مدیریــت ریســک  مــی 

. شد با

ــار  ــا" در چه ــده پژوهــی شــرکت ســهامی  بیمــه "م ــز آین مرک
محــور پژوهــش ، خلــق ایــده، ترویــج آمــوزش و شــتاب دهــی 

کســب و کار فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.  
ــر  ــاری ف ــا" ، حجــت به ــی بیمــه "م ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل شــرکت ضمــن اعــام خبــر  راه انــدازی مرکــز آینده 
پژوهــی بیمــه "مــا" گفــت: ایــن مرکــز بــه منظور ترســیم مســیر  
آینــده  شــرکت  و تحقــق پیشــتازی در صنعــت  طراحــی و راه 

انــدازی شــده اســت. 
ــدف شــناخت و درک  ــا ه ــی ب ــده  پژوه ــز آین ــزود:  مرک وی اف
ــا،  ــا آنه ــه و نحــوه برخــورد ب ــت بیم ــور در صنع مســائل نوظه
مطالعــه  در خصــوص رشــد فنــاوری در آینــده و بهــره  گیــری از 
آن بــرای انجــام تحقیقــات کاربــردی و پذیــرش و درک اهمیــت 

ــوب  ــر و مطل ــرای خلــق و شــکل دهــی آینــده ای برت ایده هــا ب
ــاوری  ــزی و فن ــه  ری ــت برنام ــر نظــر معاون طراحــی شــده و زی

شــرکت ماموریــت خــود را بــه انجــام خواهــد رســاند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد:  هــدف از تاســیس ایــن مرکــز 
ــا  ــت ت ــه اس ــا تجرب ــکاران ب ــره و هم ــاتید خب ــوت از اس ، دع
ــر ،  ــاف پذی ــی و انعط ــوان، علم ــای ج ــار نیروه ــم در کن بتوانی
ــد  ــای جدی ــوده  و در کاره ــن ب ــای نوی ــده طــرح ه ــه دهن ارائ
ــر و  ــاق فک ــری از ات ــره  گی ــا به ــز ب ــن مرک ــیم. ای ــتاز باش پیش
ــار محــور پژوهــش  ــای پژوهشــی طراحــی  و در چه هســته  ه
ــوزش و شــتاب دهــی کســب و کار   ــج و آم ــده، تروی ــق ای ، خل

ــرده اســت.   ــاز ک ــت خــود را آغ فعالی

آغاز به کار مرکز آینده پژوهی بیمه "ما"

اخبار بیمه "ما"
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گردهمایــی سراســری مدیــران و روســای شــعب شــرکت بیمــه "مــا" 
در ســال 97 بــا حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل ، دکتــر حمیــد 
تاجیــک رییــس هیــات مدیــره و اعضــای هیــات مدیــره،  معاونیــن، 

مدیــران ســتاد و روســای شــعب در تبریــز برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی  بیمه "مــا" ، گردهمایــی سراســری مدیران 
و روســای شــعب بیمــه "مــا" در روزهــای  2 و 3 آبــان مــاه برگزار شــد .

بــر اســاس ایــن گــزارش ، در ایــن گردهمایــی دو روزه کــه بــا هــدف 
تبــادل نظــر مدیــران در خصــوص اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت هــا و  
پتانســیل هــاي شــعب برگــزار شــده بــود ، حجــت بهــاری فــر مدیــر 
ــروش و  ــگاه شــبکه ف ــر جای ــد ب ــا تاکی ــا" ب عامــل شــرکت بیمــه "م
حمایــت همــه جانبــه از نماینــدگان 54 گفــت:  بیمــه "مــا" مســتحق 
رســیدن بــه جایــگاه باالتــری در صنعــت اســت لــذا بایســتی در ایــن 
راه بــا تــاش مضاعــف و هــم افزایــی بیشــتر ، قلــه هــای موفقیــت را 

طــی کنیــم.
وی تصریــح کــرد: موفقیــت یــک شــرکت در گــرو موفقیــت تــک تــک 
کارمنــدان ، شــبکه فــروش و تمــام ذینفعــان مــی باشــد  و ایــن امــر 
مســتلزم آن اســت کــه باورهــای خــود را تغییــر داده و بــا اعتمــاد بــه 
ــه پیشــبرد اهــداف توســعه ای شــرکت گام  نفــس بیشــتر نســبت ب
برداریــم. اندیشــیدن راهکارهــای جدیــد متناســب بــا پویایــی صنعــت 
، سیاســت گــذاری و نظــارت مســتمر از جانــب ســتاد، افزایش ســرعت 

و بهبــود خدمــات رســانی از ســمت شــبکه فــروش و رعایــت صداقــت، 
اخــاق و احتــرام از ســوی تــک تــک پرســنل ارکان اساســی موفقیــت 

اســت.
بهــاری فــر  بــا اشــاره بــه رشــد 90 درصــدی ارزش ســهام شــرکت در 
6 ماهــه اول ســال و کســب رتبــه یــک توانگــری مالــی بــرای هفتمین 
ســال متوالــی خاطرنشــان کرد:  ســرعت بخشــی بــه کارها بســیار حائز 
اهمیــت اســت و ایــن امــر مســتلزم آمــوزش مــداوم، رعایــت اصــول 

حرفــه ای گــری و چانشــین پــروری اســت.
در ادامــه صالــح شــیری معــاون شــبکه فروش و توســعه بــازار بــا تاکید 
ــا ســتاد و نماینــدگان  بــر تعامــل هــر چــه بیشــتر روســای شــعب ب

خاطرنشــان کــرد:
 هماننــد ســال هــای گذشــته ، صداقــت، تعامــل و انعطــاف را ســرلوحه 
کار خــود قــرار داده و بیــش از گذشــته تعامــات خــود را بــه عنــوان 
بیمــه گــر بــا شــبکه فــروش و بیمــه گــذار بهبــود مــی بخشــیم. رشــد 
حــق بیمــه، کاهــش ضریــب خســارت و وصــول بــه موقــع مطالبــات 
نکاتــی اســت کــه  از بعــد فنــی دارای اولویــت بســیار زیادی اســت ولی 
آنچــه که برای شــرکت بیمــه "مــا"، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت، 
داشــتن دیــدگاه مــدرن و مشــتری محــور اســت کــه منجــر به  اشــاعه 
فرهنــگ بیمــه از جانب نمایندگان و پرســنل شــعب در ســطح اســتان 

هــا مــی شــود.

اختتامیه گردهمایی سراسری مدیران و روسای شعب شرکت بیمه "ما" در سال 97

اخبار بیمه "ما"
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ــوزی در  ــش س ــی آت ــارد ریال ــارت 38 میلی        خس
ــد ــران ش ــا" جب ــه "م ــط بیم ــوم توس ــرکت دیباف ش

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در پــی وقــوع آتــش 
ســوزی ســاختمان و ماشــین آالت شــرکت دیبافــوم کرمانشــاه و 
اعــام آن از ســوی بیمــه گــذار ، بیمــه »مــا« در راســتای تکریــم 
اربــاب رجــوع و  حمایــت از مجموعــه هــای صنعتــی و تولیــدی، 
کارشناســان خــود را در کمتریــن زمــان ممکــن بــه محــل وقــوع 
حادثــه اعــزام کــرد تــا از نزدیــک ابعــاد حادثــه را بررســی کننــد.

 بــر اســاس ایــن گــزارش ، پــس از بررســی کارشناســان و تکمیــل 
ــرای پرداخــت خســارت، چــک خســارت  ــاز ب ــورد نی ــدارک م م
ــه  ــاده و ب ــال آم ــارد ری ــغ 38 میلی ــه مبل ــوزی ب ــش س ــن آت ای

شــرکت دیبــا فــوم پرداخــت شــد

ــده  ــاه و نماین ــتاندار کرمانش ــترک اس ــت مش       نشس
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــات در مجل ــه اورامان منطق

ــه  ــای بیم ــرکت ه ــدگان ش نماین

نشســت صمیمانــه اســتاندار کرمانشــاه، نماینــده منطقــه اورامانات 
)شهرســتان هــای پــاوه ، جوانــرود، روانســر و ثــاث باباجانــی( در 
مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان بیمــه مرکــزی و شــرکت 

هــای بیمــه در محــل اســتانداری کرمانشــاه برگــزار شــد.
ــای  ــه ه ــر بیم ــوری مدی ــران ان ــید مه ــه س ــت ک ــن نشس در ای
آتــش ســوزی بیمــه "مــا" نیــز حضــور داشــت، دســت انــدرکاران 
صنعــت بیمــه گزارشــاتی در خصــوص  آخریــن اقدامــات انجــام 
شــده توســط  شــرکت هــای بیمــه در مــورد رســیدگی و پرداخت 
خســارات آســیب دیــدگان زلزله ســال گذســته اســتان کرمانشــاه 

ارایــه و عملکــرد شــرکت هــای بیمــه بررســی شــد.
در ادامــه نشســت، مدیــران و کارشناســان بــا حضــور در مناطــق 
ــا  ــی ب ــاث باباجان ــرود و ث ــر، جوان ــهرهای روانس ــه زده  ش زلزل
حادثــه  دیــدگان دیــدار و در جریــان رونــد رســیدگی به مشــکات 

آنهــا قــرار گرفتنــد. 
گفتنــی اســت در زلزلــه کرمانشــاه،  شــرکت ســهامی بیمــه  "مــا" 
70  میلیــارد ریــال خســارت در قالــب 1551 فقــره پرونــده 

ــرده اســت. پرداخــت ک

ــش  ــای آت ــه ه ــدی بیم ــد 75 درص       رش
ــا" ــه "م ــوزی بیم س

حجــم تقاضــای خریــد بیمــه نامــه بیمــه آتــش ســوزی 
ــه نخســت امســال  ــا"، در شــش ماه ــه "م شــرکت بیم
ــا مــدت مشــابه ســال حــدود 75 درصــد  در مقایســه ب

رشــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،  انــوری مدیــر 
بیمــه هــای آتــش ســوزی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: بیمــه "مــا" در 6 ماهــه نخســت ســال 1397 بــا 
رویکــردی متفــاوت در راســتای تحقــق اهــداف پیــش 
ــد  ــب رش ــه کس ــق ب ــرده و موف ــدام ک ــده اق ــی ش بین
74.5 درصــدی در رشــته آتــش ســوزی شــده اســت .

ــذ  ــی و اخ ــای فن ــرخ ه ــه ن ــرد: ارائ ــح ک ــوری تصری ان
بهــای خطــر از مشــتریان و پرداخــت بــه موقع خســارت 
از اهــداف شــبکه فرآینــدی مذکــور بــوده اســت. 
همچنیــن ارائــه طــرح هــای مختلــف بیمــه ای، بررســی 
ریســک هــا بــه صــورت حرفــه ای ، ارائــه مشــاوره بــه 
مشــتریان بــزرگ در زمینــه مدیریــت ریســک و کنتــرل 
ــه  ــتمی ب ــای سیس ــوزش ه ــر ، آم ــاد خط ــل ایج عوام
ــاز وکار  ــازی س ــه س ــت و بهین ــروش ، تقوی ــبکه ف ش
ــمت  ــه س ــروش ب ــبکه ف ــت ش ــف ، هدای ــای ص نیروه
ــی  ــای انتخاب ــوت ریســک ه ــف و ق ــاط ضع ــل نق تحلی
از عمــده اقدامــات راهبــردی در پیشــرفت و رشــد ایــن 

ــوده اســت.  رشــته ب
وی  افــزود: در ســال گذشــته بــا بررســی موانــع فــروش 
ــت  ــب رضای ــدف جل ــا ه ــن ب ــره تامی ــت زنجی و مدیری
ــب  ــات مناس ــه خدم ــتریان و ارائ ــتر مش ــه بیش ــر چ ه

ــه  رشــد 74.5 درصــدی پرتفــوی شــدیم . ــق ب موف

اخبار بیمه "ما"
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اخبار شعب

اخبار شعب

برگزاری جلسه آموزشی ریاست شعبه با نمایندگان 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری 

بازدید  امیر کهن مدیر بیمه های اتومبیل  از شعبه

جلسه با رییس اداره بازاریابی و فروش بانک ملت استان 
برای  بررسی عملکرد و مشکات میزهای بیمه ای  و 

ارایه راهکارهای  افزایش فروش

برگــزاری جشــن میــاد والدت حضرت محمــد)ص( و 
امــام جعفر صــادق)ع(

شعبه تبریز

شعبه  اردبیل 

شعبه ساری

 شعبه رشت
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 برگزاری جلسه ماهانه شورای هماهنگی

برگــزاری دوره بازاریابــی و فــروش و مباحث انگیزشــی 
بــرای افزایــش پرتفوی شــعبه 

حضــور شــعبه در نمایشــگاه بیــن الملللــی کتــاب و 
رســانه هــای دیجیتــال

نشســت مشــترک معــاون فنــی، مدیــر بیمــه هــای 
مســئولیت، رییــس شــعبه مشــهد و کارگــزاری 

ــاژ ــروش پ س

اخبار شعب

شعبه قشم

شعبه شهرکرد

شعبه کرمانشاه

شعبه مشهد
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صنعت بیمه

اخبار  بیمه مرکزی

  رئیس کل بیمه مرکزی: 

باید شیوه های نظارتی را تغییر دهیم

بخــش نظارتــی بیمــه مرکــزی در کنــار حــوزه توســعه ای از ارکان اصلی 
نهــاد ناظــر بــه شــمار مــی رود و بــه همیــن خاطــر حساســیت زیــادی 

بــر ایــن بخــش حاکــم اســت.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکزی، 
ــت  ــه معاون ــع و معارف ــه در مراســم تودی ــر غامرضــا ســلیمانی ک دکت
ــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: نظــارت بــر  نظــارت ســخن مــی گفــت ب
ســی و دو شــرکت بیمــه، کارگــزاری هــا و ارکان دیگــر صنعــت بیمــه، 
مســئولیت ســنگینی اســت و در ایــن حجــم وســیع، نظــارت میدانــی 
کافــی نیســت و بایــد امــر نظــارت بــا دقــت و حساســیت کامــل صــورت 

بگیــرد.
رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه هزینــه کنتــرل 
نبایــد از کنتــرل هزینــه هــا بیشــتر باشــد، تصریــح کــرد: صنعــت بیمــه 
ــی کــه  ــاز مبرمــی دارد و در صورت ــی نی ــه تغییــر شــیوه هــای نظارت ب
نظــارت بــر شــرکت هــای بیمــه در مســیر صحیح قــرار بگیرد مشــکات 

ایــن صنعــت بــه حداقــل خواهــد رســید.
وی رضایتمنــدی آحــاد جامعــه از صنعــت بیمــه را هــدف نهایــی نهــاد 
ــت داشــته  ــردم از صنعــت بیمــه رضای ــر م ناظــر دانســت و گفــت: اگ
باشــند بــه ایــن معناســت کــه بخــش نظارتــی، ماموریــت هــای خــود را 

بــه خوبــی انجــام داده اســت.
ــای  ــامانه ه ــتقرار س ــرورت اس ــه ض ــه ب ــی بیم ــورای عال ــس ش ریی

ــران  ــت: مدی ــرد و گف ــد ک ــه تاکی ــای بیم ــرکت ه ــی در ش خودکنترل
عامــل شــرکت هــا هــم بــه مقولــه نظــارت، اعتقــاد ویــژه دارنــد و بــرای 
ــه اســتقرار ســامانه نظارتــی مــی اندیشــند و  پیشــبرد اهــداف خــود ب
بحــث "حاکمیتــی شــرکتی" هــم در همیــن راســتا تعریــف شــده اســت.

دکتــر ســلیمانی نســبت بــه ضــرورت اســتفاده صنعــت بیمــه از ابزارهای 
ــرای ساختارســازی  ــا ب ــک ه ــن ت ــا و فی ــر اســتارت آپ ه ــدرن نظی م
نظارتــی، تاکیــد کــرد و افــزود: مــا بایــد بــه ایــن حقیقــت، بــاور داشــته 
باشــیم کــه اســتانداردها بــا وقــوع مشــکات و بحــران هــا تغییــر مــی 
کننــد و در ایــن تغییــر روش هــا اســتفاده از ابزار مــدرن، اجتنــاب ناپذیر 

اســت.
ــکل  ــی ش ــا اطاعات ــی ب ــبوردهای مدیریت ــرد: داش ــان ک وی خاطرنش
مــی گیــرد کــه بخــش هایــی نظیــر فــاوا و ســامانه ســنهاب در اختیــار 

مدیــران ارشــد صنعــت بیمــه قــرار مــی دهــد.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم، حبیــب میرزایی _ معــاون ســابق نظارت 
بیمــه مرکــزی_ گــزارش کاملــی از عملکــرد پنــج ســاله خــود در ایــن 
ــه  ــارت بیم ــد نظ ــاون جدی ــی _مع ــد امین ــرد و مفی ــه ک ــت ارائ معاون
مرکــزی_ برنامــه هــای خــود را بــرای اداره ایــن معاونــت تشــریح کــرد.

ــن نشســت از ســوی رییــس کل بیمــه مرکــزی، اعضــای  ــان ای در پای
هیــات عمــل و مدیــران ایــن حــوزه از تــاش هــای حبیــب میرزایــی در 

زمــان تصــدی ســمت معاونــت نظارت،قدردانــی بــه عمــل آمــد.

        پیشنهاد بیمه مرکزی به دارندگان خودروها: 

بیمــه بدنــه اجبــاری نیســت امــا بهتــر اســت ســرمایه مــورد بیمــه خــود 
را افزایــش دهیــد

 بیمــه مرکــزی بــه منظــور حمایــت ازحقــوق بیمــه گــذاران بــا توجــه به 
نوســانات اخیــر قیمــت خــودرو، بــر پیشــنهاد خــود مبنــی بــر افزایــش 

ســرمایه مــورد بیمــه آنهــا در بیمــه بدنــه، تاکیــد کــرد.
 ایــن ســازمان در اطاعیــه ای اعــام کــرد، بــا عنایــت به نوســانات قیمت 
خــودرو، پیشــنهاد مــی شــود بیمه گذارانــی کــه دارای بیمه بدنه هســتند 
بــا مراجعــه بــه نمایندگــی های شــرکت هــای بیمه، ســرمایه مــورد بیمه 
خــود را افزایــش دهنــد تــا در هنــگام بــروز خســارت بــا مشــکاتی چــون 

اعمــال مــاده 10 قانــون بیمــه مواجه نشــوند.
در ایــن مــاده قانونــی آمــده اســت: در صورتــي کــه مالــي بــه کمتــر از 
قیمــت واقعــي بیمــه شــده باشــد،  بیمــه گــر به تناســب مبلغي کــه بیمه 

کــرده - بــا قیمــت واقعــي مــال - مســئول خســارت خواهــد بــود.
ــر ایــن نکتــه تاکیــد شــده اســت کــه در  در اطاعیــه بیمــه مرکــزی ب
بیمــه نامــه هــای خــودرو صرفــا ابتیــاع بیمــه نامــه خســارات وارد شــده 
بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه اجباری بــوده و 
بیمــه نامــه بدنــه خــودرو و در صــورت لــزوم،  اخــذ الحاقیــه آن اختیــاری 
اســت وتنهــا تکلیــف شــرکتهای بیمــه درمــوارد قیمــت خــودرو اطــاع 

رســانی بــه بیمــه گــذاران بــرای خریــد الحاقیــه اســت.
بنابرایــن گــزارش فلســفه وضــع مــاده 10 جلوگیــری از تقلبــات بیمــه 
ای در راســتای اصــل رعایــت حــد اعــای حســن نیــت در بیمــه اســت 
و  بیمه گــذاری کــه نســبت بــه خریــد بیمــه بدنه براســاس قیمــت واقعی 
وســیله نقلیــه خــود اقــدام نمــوده و مرتکــب هیــچ تقلــب و رفتارخــاف 
ــار افزایــش  قانــون نشــده و هیــچ تکلیــف قانونــی نــدارد کــه براثــر هرب
قیمــت نســبت بــه خریــد الحاقیه اقــدام کنــد و به لحــاظ قانونی شــرکت 
بیمــه مکلــف اســت تــا ســقف بیمه نامه،خســارت وارده را جبــران کنــد.
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کارمندان و نحوه برخورد صحیح با آن ها

ــور  ــر انجــام ام ــت، هن ــم مدیری  عل
ــه  ــد. آنچ ــران می باش ــط دیگ توس
در ایــن تعریــف غیــر قابــل تجزیــه 
“دیگــران”  اســت،  جداســازی  و 
می باشــد. منظــور از دیگــران در 
ایــن تعریــف، افــراد تشــکیل دهنده 
ــن  ــت. ای ــدان( اس ــازمان )کارمن س
ــان هایی در  ــوان انس ــه عن ــراد ب اف
جامعــه هســتند کــه شــخصیت، 
افــکار و عقایــد مخصــوص بــه خــود 
ــر  ــد فک ــد. چطــور می خواهی را دارن
ــداف  ــا اه ــراد را ب ــن اف ــل ای و عم

ــد؟ ــو کنی ــازمانتان همس س
در ادامــه بــه نــکات محــدودی از رفتــار بــا پرســنل اشــاره می کنیــم. 
ــمار  ــکات بیش ــی از ن ــداد، بخش ــن تع ــت ای ــر اس ــه ذک ــا الزم ب اّم
ــی  ــی ب ــاری از دنیای ــوم رفت ــه عل ــد ک ــد. می دانی ــود می باش موج
ــم. ــک کوچه ای ــم ی ــوز اندرخ ــا هن ــه م ــده اند ک ــکیل ش ــت تش نهای

       قدردانی:

اگــر شــما کار درســتی انجــام دهیــد و بــه چشــم کســی دیــده نشــود 
ــان  ــا دلت ــرد، آی ــام نگی ــما انج ــی از ش ــکر و قدردان ــه تش و در ادام
ــز  ــه ج ــد؟ ب ــرار کنی ــا تک ــا و باره ــه آن کار را باره ــد ک می خواه
ــی هیــچ چشــم  ــرای رضــای خــدا و ب ــه کــه انســان ها ب امــور خیری
داشــتی انجــام می دهنــد، ســایر امــور، مخصوصــا هــر اقــدام مثبــت 
و ســازنده ای کــه در محیــط کارشــان انجــام می دهنــد، چشــم 
ــی نیســت  ــدان معن ــن ب ــا ای ــی هســتند. اّم ــار تشــکر و قدردان انتظ
ــه  ــی و توجــه ب ــادی از ســاعات کاری را صــرف قدردان کــه وقــت زی
کارهــای خــوب کارمندانتــان داشــته باشــید. مســلما چنیــن چیــزی، 
ــال  ــازمان اخت ــی س ــور اصل ــد ام ــد و در رون ــل می باش ــاف عق خ
ــه  ــد ک ــود دارن ــی بســیاری وج ــای کنترل ــا راه ه ــد. اّم ــاد می کن ایج
ــدان  ــت کارمن ــرد مثب ــا و عملک ــا، رفتاره ــق آن ه ــد از طری می توانی
را دیــده و قدردانــی کنیــد. ایــن را نیــز بدانیــد، گاهــی یــک تشــکر 
صمیمانــه و غیررســمی اّمــا از جــان و دل، مــی توانــد از یــک 

ــد. ــر باش ــپاس رســمی، تاثیرگذارت ــوح س ــه و ل تقدیرنام

       اعتماد:

ــه  ــه مدیــران هســتند. مدیرانــی کــه ب کارمنــدان نیازمنــد اعتمــاد ب

ــا از مقــام خــود در جهــت گــول زدن  قــول خــود وفــادار نیســتند، ی
ــد  ــد، نبای ــتفاده می کنن ــا اس ــن آن ه ــدی نگرفت ــا ج ــدان ی کارمن
ــدان داشــته باشــند. در  ــه از ســمت کارمن انتظــار رفتارهــای صادقان
ــان  ــام و منصبش ــظ مق ــد حف ــط در ح ــدان فق ــورت کارمن ــن ص ای
رفتــار و عملکــرد خوبــی از خــود نشــان می دهنــد و بیشــتر از آن را 
الزم نمی بیننــد. مدیــری کــه بــا صداقــت بــا کارمنــدان خــود رفتــار 
می کنــد، حتــی در صــورت نیــاز و صاحدیــد، مشــکات ســازمان را 
ــی و  ــاً شــاهد همدل ــذارد، حتم ــان می گ ــا زیردســتان خــود در می ب

ــود. ــد ب ــدان خــود خواه ــت بیشــتری از کارمن ــای مثب عملکرده

      کنترل:

ــس  ــوس، ح ــد و ملم ــش از ح ــرل بی ــز از کنت ــودکان نی ــی ک حت
ــان های  ــه انس ــان ک ــه کارمندانت ــد ب ــه برس ــد، چ ــایندی ندارن خوش
ــد.  ــی قائل ان ــم خصوص ــود حری ــرای خ ــتند و ب ــی هس ــل و بالغ عاق
ــد کــه کارمنــدان  راه هــای کنتــرل نامحســوس بســیاری وجــود دارن
ــر نمی انگیــزد. بعضــی  را نیــز حســاس نکــرده و رفتــار معکــوس را ب
از انــواع کنترل هــا از جملــه کنتــرل ســاعت رفــت و برگشــت، بــرای 
ــن در  ــتن دوربی ــا کارگذاش ــود؛ اّم ــی می ش ــادی تلق ــدان ع کارمن
تمامــی اتاق هــا و راهروهــا از نظــر هیــچ کارمنــدی خوشــایند نیســت 
ــد. تعــادل را در کنتــرل رعایــت  و بــه دنبــال راه هــای فــرار می گردن
ــال  ــه دنب ــایندی را ب ــب ناخوش ــورت عواق ــر اینص ــه در غی ــد ک کنی

خواهــد داشــت.

       ارتباطات:

برخــورد مدیــران بــا کارمنــدان، از مناظــر و صحنه هــای مانــدگار در 
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ذهــن کارمنــدان اســت. اینکــه در حیــاط شــرکت، در راهــرو، هنــگام 
ــارج  ــط خ ــی در محی ــا حت ــر ی ــاق مدی ــه ات ــدان ب ــه کارمن مراجع
ســازمان، چــه رفتــار و برخــوردی از مدیــر ببیننــد، برایشــان مهــم و 
قابــل تجزیــه و تحلیــل اســت. عطوفــت و لطافــت در عیــن صابــت و 
قــدرت مدیریــت، از هنرهــای مدیریــت اســت. نوعــی رفتــار پدرانــه، 
ــت  ــه محبوبی ــن اینک ــود در عی ــر می ش ــت مدی ــث مقبولی ــه باع ک
ــن  ــری ای ــا فراگی ــد، کمــی ســخت اســت اّم ــر میکن ــر را افزونت مدی

ــارت، الزم و ضروریســت. مه

      مشکات:

اینکــه دلیــل هــر مشــکلی 
در ســازمان یا شــرکت را از 
ســمت کارمنــدان ببینیــد، 
انصافیســت.  بــی  کمــی 
از  بعضــی  مطمئنــاً 
ــه  ــت ک ــات شماس تصمیم
ــکات  ــی مش ــبب بعض س
می شــود و البتــه شــاید 
هــم گاهــی نحــوه اجــرای 
ــوده  ــت نب ــدان درس کارمن
اســت. در یافتــن دلیــل 
ــا  ــکات، ب ــل مش و راه ح
خشــونت  بــا  کارمنــدان 

رفتــار نکنیــد. بــدون شــک در تمــام ســازمان ها، کارمندانــی هســتند 
کــه حتــی در بدتریــن شــرایط هــم نســبت بــه سازمانشــان احســاس 
ــن  ــمندند و ممک ــدان ارزش ــن کارمن ــد. ای ــی می کنن ــق و نگران تعل
ــی  ــاس منف ــده و احس ــرد ش ــما، دلس ــه ش ــار ناعادالن ــا رفت ــت ب اس

ــد. ــدا کنن پی
      شایسته ساالری:

ــا در  ــا و کارآ، کار ســختی اســت. اّم انتخــاب کارمنــدان شایســته، دان
ــژه ای  ــت وی ــروری و شایســته ســاالری از اهمی ــت، شایســته پ مدیری
نســبت بــه شایســته گزینــی برخــوردار اســت. شــاید کارمندانــی کــه 
در ابتــدای اســتخدام، از تواناییهــا و قابلیت هــای خــاص و برجســته ای 

ــدن  ــوزش دی ــح و آم ــت صحی ــرای مدیری ــا اج ــد، ب ــوردار نبودن برخ
حیــن کار، در مــدت کوتاهــی بــه کارمنــدان کلیــدی تبدیــل شــوند.

       شکوفایی:

کارمندانتــان را در جهــت خاقیــت و اثربخشــی پــرورش دهیــد. بــه 
ــکوفایی  ــت و ش ــانه ای از خاقی ــر نش ــد. اگ ــوش دهی نیازهایشــان گ
ــه  ــاز ب ــه آن نشــانه ها اهمیــت دهیــد. گاهــی نی ــد، ب در آن هــا دیدی
آمــوزش خــارج از خدمــت 
دارنــد. گاهــی نیــاز بــه 
دارنــد و گاهــی  مشــوق 
ــک در  ــه کم ــاز ب ــم نی ه
فــردی  توســعه  جهــت 
افــراد  ایــن  شــغلی.  و 
پــرورش  و  شــناخته  را 
ــما،  ــه ش ــه توج ــد ک دهی
ــب  ــتر موج ــه بیش ــر چ ه
بیــن  شــکوفایی  ترویــج 
می شــود. کارمندانتــان 

کارمندانتــان  بگذاریــد 
درســت  بزننــد.  حــرف 
نمی توانیــد  کــه  اســت 
وقــت کوتــاه مدیریــت را 
بــه گــوش دادن بــه حــرف 
ــدوق  ــرار دادن صن ــا ق ــد، اّم ــاص دهی ــدان اختص ــک کارمن ــک ت ت
نامه هــای کارمنــدان بــه مدیریــت، کمتریــن کاری اســت کــه 
می توانیــد در جهــت گــوش دادن بــه حرف هــای کارمندانتــان انجــام 
دهیــد. چنانچــه ایــن صنــدوق را مهــم بشــمارید و بــه صــورت منظــم 
ــد،  ــا رســیدگی کنی ــه آن ه ــرده و ب ــه ک ــا را مطالع و دوره ای، نامه ه
ــه سازمانشــان،  ــر شــده و ب ــک ت ــت نزدی ــه مدیری ــز ب ــدان نی کارمن
ــاه از  ــام کوت ــک پی ــال ی ــا ارس ــد. ب ــدا می کنن ــق پی ــاس تعل احس
سرشــماره اداری شــرکت بــه تلفــن همــراه آن هــا مبنــی بــر دریافــت 
ــد.  ــرورش دهی ــا پ ــت را در آن ه ــاس اهمی ــه، احس ــیدگی نام و رس
حتــی می توانیــد در ایــن صندوق هــا اجــازه انتقــاد، پیشــنهاد ایــده، 

ــد. ــدان بدهی ــه کارمن ــکل را ب ــئله و مش ــرح مس ط
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ــه روز  مــا در زمــان تغییــرات هولناکــی زندگــی مــی کنیــم کــه روز ب
ــه عکــس العمــل هــای  ــر مــی شــود و نیــاز ب ــر و پیچیــده ت ســریع ت

ــم. ــتری داری ــی بیش ــردازش اطاعات ــر و پ ــریع ت ــب س مناس
ــه  ــدون وقف ــان و ب ــد همزم ــر ســریع، بای ــط تغیی ســازماندهی در محی
موفقیــت آمیــز باشــد و بــرای چنیــن کار دشــواری، چابکــی نــه فقــط 
بــرای رشــد، بلکــه بــرای زنــده مانــدن هــم بســیار مــورد نیــاز اســت . 
در واقــع، رهبــران بایــد تشــخیص چابکــی کارکــرد هــای مهــم را بــرای 
موفقیــت هــای پــی در پــی کشــف کننــد. در نظــر ســنجی موسســه ی 
آمریکایــی pwc از 1150مدیــر عامــل ، 76 درصــد گفتنــد کــه تونایــی 
آنهــا بــرای انطبــاق بــا تغییــرات ، قــدرت اصلــی مزیــت رقابتــی در آینده 
خواهــد بــود. مطالعــه ی موسســه ی مــک کینــزی در همیــن زمینــه 
نشــان داد کــه 9 نفــر از 10 مدیــر عامــل کــه مــورد ســوال قــرار گرفتــه 
ــی  ــب و کار حیات ــت در کس ــرای موفقی ــازمانی را ب ــی س ــد، چابک بودن
دانســته بودنــد و بــا گذشــت زمــان اهمیــت آن را بیشــتر تشــخیص داده 

بودنــد.
 در تحقیــق دانشــگاه کالیفرنیــا در همیــن زمینــه نتیجــه گیــری شــده 
بــود کــه چابکــی ســازمانی منجــر بــه عملکــرد بهتــر و بهبــود مزیــت 

رقابتــی ســازمان مــی شــود.
ســوال بنیادیــن ایــن روز هــا در بیــن رهبــران ســازمان هــا این اســت که 
: برنــدگان آینــده در کســب و کار چــه نــوع ســازمان هایــی خواهنــد بود 
کــه بتواننــد فضــای رقابــت و شــرایط بــازار را تغییــر دهند.ایــن ســوال 
ــه شــرایط  ــرای رســیدن ب ــی مطــرح مــی شــود کــه چابکــی ب در حال
ایــده آل خــود در ســازمان هــا نیــاز بــه یــاد گیــری و آمــوزش بیشــتر 
دارد. چابکــی ســازمانی بایــد بــا وضــوح بیشــتر ، درک مشــترک و جهت 
دهــی بهتــر از طریــق رهبرانــی کــه ایــن قابلیــت حیاتــی را تشــخیص 

داده انــد انجــام گیــرد.
چابکــی ســازمانی در بســیاری از ســازمان هــا ، بایــد پیــش نیــاز همه ی 
مولفــه هــا قلمــداد و اجرایــی شــود. ســازمان هایــی کــه بــا آشــفتگی و 

عــدم اطمینــان هــر روزه در بــازار رقابــت بــه چالــش کشــیده شــده مــی 
شــوند، نیــاز مبــرم و بــی بدیلــی بــه چابکــی ســازمان دارنــد.

چابکــی اصطاحــی اســت کــه ایــن روز هــا اغلــب در ادبیــات مدیریــت 
ــاز  ــش نی ــده ی افزای ــان دهن ــرد و نش ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ســازمان هــا بــه ســرعت در واکنش و پاســخ ســریع بــه تغییــرات داخلی 
و خارجــی اســت. مــردم بــه فنــاوری بســیار ســریع تر از گذشــته دســت 
ــور منتشــر مــی شــود. اقتصــاد  ــا ســرعت ن پیــدا مــی کننــد. اخبــار ب
ــی هســتند  ــه عوامل ــا ، هم ــی ه ــد گ ــا و پیچی ــفتگی ه ــی ، آش جهان
کــه کــه بــر ســازمان هــای امــروزی ســریع تاثیــر مــی گذارنــد و نیــاز 
ــه چابکــی و درک پارادایــم جدیــد،  ــده مانــدن ب ــرای زن ســازمان هــا ب
تغییــر در نگــرش هــا، اهــداف، شــیوه هــای کار و مدیریــت ســازمان هــا 

را دو چنــدان کــرده اســت.
گابریــل هالــن کروتــز در ســال 2012پــس از تحقیــق وســیع در یافــت 
کــرد کــه مدیــران اندکــی از مــدل هــای مدیریــت تغییــر در ســازمان 
ــا  ــا از مزای ــر آنه ــه اکث ــا وجــودی ک ــد. ب ــی کنن ــای خوداســتفاده م ه
ــه دلیــل نبــود انگیــزه، عــدم تمرکــز  ــی ب ــع هســتند، ول آن هــم مطل
و توانایــی اعمــال مــدل هــای نظــری تغییــر در کارکــرد ســازمانی بــه 
شــکل ناباورانــه نادیــده گرفتــه مــی شــوند. او همچنیــن بــه ایــن نتیجه 
رســید کــه دانــش مدیریــت تغییر بــه نــدرت از کارشناســان و مشــاوران 
بــه مدیــران منتقــل مــی شــود. یکــی دیگــر از دالیــل »شکســت« طرح 
ــی« و  ــت آن اســت. »چرای ــر ،فقــدان درک ضــرورت و فوری هــای تغیی
نیــاز واضــح بــرای تغییــر و حــس اینکــه فراینــد تغییــر در چــه مرحلــه 
ــک نقشــه راه و  ــه ی ــاز ب ــی رســد و نی ــه نظــر م ای اســت، ضــروری ب
همچنیــن پشــتیبانی بــرای مواجهــه بــا آشــفتگی هــا در میــان ابعــاد 
موثــر بــر چابکــی ســازمانی مــی توانــد مفیــد باشــد. از آنجــا کــه ســبک 
رهبــری بــرای چابکــی ســازمانی بســیار مهــم اســت، بــه همیــن دلیــل 

ویژیگــی هــای رهبــری در ســازمان چابــک بســیار بــا اهمیــت اســت.
ــد.  ــد میکن ــری تاکی ــر هوشــیاری و انعطــاف پذی ــوم »چابکــی« ب مفه
همچنیــن توانایــی موفقیــت در محیــط غیــر قابــل پیــش بینــی و متغیر 
را نیز»چابکــی ســازمانی« مــی گوینــد. بــا وجــود اینکــه موضــوع چابکی 
ســازمانی یــک مفهــوم جدیــد اســت، ولــی تعریــف دقیقــی در ادبیــات 
کســب و کار نــدارد .اگــر بخواهیــم بــر یــک تعریــف واحــد پــا فشــاری 
کنیــم، معنــای اصلــی آن توانایــی یــک شــرکت در انطبــاق بــا ســرعت 

تغییــرات در بازاراســت.
ــد در محصــول  هنگامــی کــه ســرعت تغییــرات و فنــاوری هــای جدی
یــا خدمتــی کــه ســازمان شــما در بــازار انجــام مــی دهــد بــاال باشــد، 
ــد. در  ــارکت کنن ــوآوری مش ــه در ن ــوند ک ــویق ش ــد تش ــان بای کارکن
رقابــت یــک ســازمان از انــواع روش هــا و اســتراتژی هــا اســتفاده مــی 
شــود. ارتبــاط و وابســتگی متقابــل بیــن ایــن روش هــا، در چابک ســازی 

چابکی سازمانی ، عنصر حیاتی برای بقا و رشد

رضا صحرایی- رییس شعبه قزوین
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مقاله

ــر  ــز ب ــت اســت. تمرک ــز اهمی ــره ارزش بســیار حائ ــه ی زنجی مجموع
چگونگــی چابکــی ســازمانی نیــز اغلــب دســت کــم گرفتــه مــی شــود یا 
بــه شــکل انتزاعــی در نظــر گرفتــه مــی شــود. برخــی ازمحققــان تمایل 
دارنــد کــه بــر تولیــد و مدیریــت عملیــات تمرکــز کنند.ایــن دســته از 
نظریــه پــردازان بــا نادیــده گرفتــن مســائل فرهنگــی، ارتباطات،ســبک 
ــه  ــازی ب ــک س ــود رادر چاب ــت خ ــا موفقی ــاوری، عم ــری و فن رهب

شکســت تبدیــل مــی کننــد.
ابعاد چابکی 

چابکــی ســازمانی دارای چنــد بعــد اصلــی اســت کــه در آن تاکیــد بــر 
جنبــه هــای مختلــف دارد. ایــن جنبــه هــا را مــی تــوان بــه عنــوان یــک 
ورودی بــرای رهبرانــی کــه صاحیــت چابــک ســازی را دارنــد بــه عنوان 

مهــم تریــن عوامــل چابــک ســازی تعریــف کــرد.
ضــرورت دارد رهبــری ســازمان، ظرفیــت و آمادگــی کارکنــان را بــرای 
چابکــی تحریــک کنــد تــا ذهنیــت کســب و کار بــه طــور معمــول بــه 
چالــش کشــیده شــود و بــه شــکل بلنــد پروازانــه ای بــه آینــده ســازمان 
نــگاه کننــد. رهبــری ســازمان بــر مبنــای پایــه هــای ارزشــی، بــه ایــن 
معنــی اســت کــه تمــام مدیــران بایــد ایــن را در رفتــار و کــردار روزانــه 
ــه همــه ی کارکنــان منتقــل کننــد.  ی خــود جــاری ســازند و آن را ب
هســته نــوآوری ایــن اســت کــه مبادلــه ی ایــده هــا در دســتور کار قــرار 
ــازار و کارکنــان  ــد شــرایط موجــود در ب ــه در مــورد رون گیــرد و آگاهان
ــاط  ــد، ارتب ــاد گیــری مشــترک دارن ــع ی و ذی نفعــان دیگــر کــه مناف
ــات  ــورد شــفافیت در اطاع ــز در م ــگ نی ــرد فرهن ــرار شــود. کارک برق
اســت. جهــت گیــری روشــن و اجــازه دادن بــه کارکنــان بــرای کمــک 
بــه توســعه و یــاد گیــری آنهــا و تغییــر بــه ایــن معنــی اســت کــه همــه 
ــا تمــام وجــود داشــته باشــند.  ــه تغییــر را ب بایــد مســئولیت کمــک ب
ســاختار نیــز تعــادل عملیاتــی را بــا انعطــاف پذیــری، تعــادل و توانایــی 
ــل مــی  ــه یــک فرصــت کســب و کار تبدی ــع ب تخصیــص مجــدد مناب
کنــد و ابعــاد و قابلیــت هــای چابکــی ســازمانی بــه عنــوان بخشــی از 
خروجــی ســازمان بــه شــمار مــی رود کــه در ســبک رهبــری چابــک و 

رهبــری تحــول پذیــر ســازمان  شــرایط متفاوتــی دارنــد.
رهبری تحول گرا 

بــا توجــه بــه نیــاز هــای رهبــر ســازمان در برخــورد بــا چابکی ســازمانی، 
ــوان یکــی از ســبک هــای مهــم رهبــری  ــه عن رهبــری تحــول گــرا ب
ــه  ــه جــای تکی ــرا، ب ــری تحــول گ ــی شدهاســت. رهب ســازمانی معرف
بــر صرفــه جویــی، روش ایجــاد انگیــزه و جــذب مشــارکت کارکنــان را 
انتخــاب مــی کنــد کــه شــامل تغییــر در بــاور هــا، نیــاز هــا وارزش آنهــا 
مــی شــود و از طریــق قــدرت بینــش و شــخصیت خــود مــی توانــد الهام 
بخــش پیــروان خــود بــرای تغییــر انتظــارات، درک و انگیــزه در جهــت 

دســتیابی بــه اهــداف مشــترک باشــد. شــخصیت رهبــر، ویژگــی هــا و 
توانایــی تغییــر در او انــرژی بخــش و چالــش بــر انگیــز اســت و ماننــد 

موتــور چابکــی عمــل مــی کنــد.
اثرات سبک رهبری تحول گرا بر چابکی سازمانی

در ســازمان هایــی کــه بــا تغییــرات ســریع ، فــوری و غیــر قابــل پیــش 
بینــی همــراه هســتند، انتظــارات در ســطح باالیــی نســبت بــه خدمــات 
مشــتری قــرار دارد. رهبــری تحــول گــرا بــر چابکــی ســازمانی و نقــش 

میانجــی در خاقیــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد.
چابکــی رهبرســازمان یــک چارچــوب ســازگار بــرای محیط هایی اســت 
کــه بــا تغییــرات ســریع، آشــفتگی، عــدم قطعیــت و پیچیدگــی زیــاد 
روبــه رو هســتند. اســتفان جــوزف و بیــل ولوگــر، نتایــج یــک مطالعــه 
ی عمیــق در مــورد رهبــری ســازمان را در کتــاب »چابکــی رهبــری« 
ارائــه کــرده انــد و در آن مهــارت در چابکــی رهبــری و ســازمان چابــک 

را حیاتــی دانســته انــد.
از مولفــه هــای دیگــر چابکــی ســازمانی بایــد بــه مــوارد زیــر نیــز توجــه 

داشت:
پاســخگویی : مجموعــه ای از روابــط اجتماعــی که بر اســاس آن شــخص 
بــرای توضیــح و توجیــه رفتــار خــود بــا دیگــران، احســاس تعهــد مــی 
کنــد. بــه عبــارت دیگــر فــرد اجبــار و اصــرار دارد بــه توضیــح و توجیــه 

روابــط خــود بــا ســایر افــراد بپــردازد.
پاســخگویی یکــی از راه هــای ایجــاد اعتمــاد عمومی اســت و در حقیقت 
ــان،  ــات رادر زم ــه اطاع ــی ک ــت ؛ گزارش ــزارش اس ــه ی گ ــی ارائ نوع
مــکان و شــکل مناســب در اختیــار تصمیــم گیرنــدگان قــرار مــی دهــد.

شایســتگی : مهــارت هــا، معلومــات، رفتــار هــا و تجربــه هــا بــا ســرمایه 
گــذاری در تعلیــم و تربیــت نیــروی انســانی مــی تــوان شایســتگی هــای 
کلیــدی کارکنــان و در نتیجــه قابلیــت های ســازمان را افزایش و توســعه 
داد، زیــرا نیــروی انســانی از منابــع مهــم ســازمان محســوب مــی شــود 
و اهمیــت آن در تئــوری هــای پیشــرفته مدیریــت روز بــه روز بیشــتر و 

حیاتــی تــر مــی شــود.
انعطــاف پذیــری : میــزان توانایــی ســازمان در تطبیــق بــا تغییــرات مهم 
و آنــی محیطــی . منظــور از تغییــرات ، آن دســته از وقایــع محیط اســت 
کــه روی عملکــرد ســازمان تاثیــر معنــی داری خواهنــد داشــت . انعطاف 
ــع  ــه یــک ســری مناب ــری از طریــق کاهــش وابســتگی ســازمان ب پذی
و ســرمایه هــای خــاص خــود صــورت مــی گیــرد. وهــر چــه ســازمان 
بتوانــد منابــع و برنامــه هــای جایگزیــن بیشــتری داشــته باشــد، نســبت 

بــه محیــط خــود انعطــاف بیشــتری خواهــد داشــت.
ســرعت :  پیشــبرد ســریع تــر ســازمان بــه ســمت هــدف هــای از پیــش 

تعییــن شــده کــه کارکنــان توافــق کــرده اند.
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