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به نام حضرت حق

خوشا عرق جبین ات که خداوند، پاس می داردش . . .

حضــرت علــی)ع( چــه زیبــا و ژرف نگرانــه مــی فرماینــد: کار همــراه بــا پاکدامنــی بــه 
مراتــب از توانگــری همــراه بــا پوچــی ارزشــمندتر اســت.

جایــگاه کار و کارگــر در آمــوزه هــای اصیــل، غنی و متعالی اســام نــاب محمدی)ص(
چنــان مــورد توجــه ویــژه و خــاص اســت کــه قداســت کار و مجاهــدت را تــا مرتبــه 

اعــای شــهادت و جهــاد در راه خــدا اعتــا بخشــیده اســت.
 روز کار و کارگــر یــادآور کوشــش و تــاش مــردان و زنانــی اســت کــه در جــای  جــای 
ســرزمین مقــدس ایــران بــا کار خــود بــه زندگــی معنــا و حرکــت مــی بخشــند و بــا 
کمتریــن بهــره گیــری، بیشــترین خدمــت و ســودمندی را تقدیــم جامعــه مــی کنند.
مجموعــه بــزرگ بیمــه "مــا"  نیز کــه افتخار همــکاری بــا تعــدادی از بهتریــن فرزندان 
ایــن مــرز و بــوم را در کارنامــه زریــن خــود دارد همیشــه بــه داشــتن نیروهــای متدین 
و توانمنــد خــود مــی بالــد و قــدردان زحمــات شــبانه روزی ایــن عزیــزان اســت، چــرا 
کــه حضــور در عرصــه خدمــت و تاشــگری مایــه مباهــات همگــی ماســت و افتخــار 
مــی کنیــم به  عنــوان عضــوی از خانــواده صنعــت در نظام مقــدس جمهوری اســامی 
و در کشــور متمــدن عزیزمــان ایــران، در سایه ســار رونــق تولیــد کــه مایــه عــزت و 

ســربلندی اســت، خدمــت مــی کنیم.
 اینجانــب فرصت را مغتنم شــمرده و فرارســیدن روز جهانــی کار و کارگر را به همکاران 
ارجمنــد و خانــواده گرامــی آنــان تبریــک و تهنیت عــرض  کــرده و  برای یکایــک آنان  

ســامتی و عــزت روز افــزون از درگاه خداونــد بــزرگ مســئلت می نمایم.
 

حجت بهاری فر
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

پیــام تبریــک مدیرعامل بیمــه "ما" بــه مناســبت بزرگداشــت روز 
ــی کار و کارگر جهان
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  دوازدهمیــن نمایشــگاه بانــک، بــورس و بیمــه اردیبهشــت امســال در محــل 
دائمــی نمایشــگاه هــای بین المللــی تهــران آغــاز بــه کار کــرد. بــه گــزارش روابط 
عمومــی بیمــه "مــا"، دوازدهمین نمایشــگاه بانــک، بــورس و بیمه امــروز با حضور 
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، فرهــاد دژپســند، وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی، غامرضــا ســلیمانی، رئیــس کل بیمــه مرکزی، شــاپور 
محمــدی، رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و حجــت بهــاری فــر مدیرعامل 
بیمــه "مــا" بــه همــراه تعــدادی از مدیــران عامــل شــرکت هــای بانکی، بورســی و 

بیمــه ای در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران آغــاز بــه کار کــرد.
  در مراســم افتتاحیــه، ســلیمانی امیــری رییــس کل بیمــه مرکــزی ج.ا.ا ، تعامل 
ســه بخــش بانــک، بیمــه و بــورس را حائــز اهمیــت دانســت و گفــت: چنانچــه 
عملکــرد ســه بخــش بــه یک میــزان رشــد داشــته باشــند، در رونــق تولیــد تاثیر 

بســزایی خواهند داشــت.
ــب صنــدوق بیمــه    ســلیمانی افزایــش ســرمایه شــرکت هــای بیمــه ، تصوی
حــوادث طبیعــی و بومــی ســازی بیمــه کشــور را ، اصلــی تریــن اهــداف صنعــت 
ــن   ــر ضم ــاری ف ــت به ــگاه، حج ــت نمایش ــت. در روز نخس ــال 98 دانس در س
حضــور در غرفــه بیمــه "مــا" ، در خصــوص چگونگــی پاســخگویی کارشناســان 
فنــی و روابــط عمومــی در راســتای  پاســخگویی بــه ســواالت بازدیدکننــدگان ، 

مطالبــی را بیــان کردنــد. 
  گفتنی اســت در این نمایشــگاه که از دوم اردیبهشــت تا روز پنجم اردیبهشــت 
دایــر اســت آخریــن دســتاوردهای صنعــت بانکــداری، بیمــه و بــازار ســرمایه بــا 
حضــور بیــش از 320 شــرکت داخلــی و خارجــی بــه نمایــش گذاشــته خواهــد 

. شد

حضور بیمه "ما" در نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه 
  پنــل آموزشــی نماینــدگان بیمــه "مــا" در ســایت تخصصی 
ــدازی  ــه آدرس  life.bimehma.ir راه ان بیمــه هــای زندگــی ب

شــد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی، در راســتای افزایــش ســطح 
ــا" در  ــه "م ــروش شــرکت بیم ــدگان شــبکه ف ــش نماین دان
رشــته بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری در ســال رونــق 
تولیــد ، پنــل آموزشــی حــاوی اطاعــات ارزشــمند در حــوزه 
هــای فنــی، بازاریابی، آموزش گزارشــات سیســتمی، ســامانه 
هــای اســتعام آفایــن و لیســت خســارت هــای پرداختــی 
ــار در شــرکت  ــرای اولیــن ب بصــورت طبقــه بنــدی شــده ب
بیمــه "مــا" راه انــدازی شــد تــا ضمــن تقویت شــبکه فــروش، 
در راســتای توســعه هرچــه بیشــتر بیمــه هــای زندگــی گام 

مهمــی برداشــته شــود.
ــه ســایت  ــد ب ــی توانن ــه ســامانه م ــرای ورود ب ــران ب   کارب
بیمــه هــای زندگــی مراجعــه و بــا اســتفاده  از نــام کاربــری و 
کلمــه عبــور ســامانه ثبــت پیشــنهادات، از امکانــات این پنل 

بهــره منــد شــوند.

ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما" 

  هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن دوره تخصصــی، آشــنایی 
کازشناســان بــا مفاهیــم نفــت و گاز و پتروشــیمی در 
حــوزه هــای ســاحلی و فراســاحلی و همچنیــن در زمینــه 

هــای حفــاری و اســتخراج نفــت و گاز اســت.
  بنــا بــر گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  در راســتای 
ــت و گاز و  ــی نف ــوزش دوره آموزش ــورای آم ــه ش مصوب
پتروشــیمی در حــوزه هــای ســاحلی و فراســاحلی و 
ــت و  ــتخراج نف ــاری و اس ــای حف ــه ه ــن در زمین همچنی

ــد. ــزار ش ــا" برگ ــه "م ــرکت بیم گاز در ش
ــوان  ــا عن ــن کارگاه آموزشــی ب ــه ای ــی اســت ادام   گفتن
"خدمــات حفــاری چاههــای نفــت و گاز در خشــکی و دریا" 

هفتــه آینــده در ســالن اجتماعــات ســتاد برگــزار خواهــد 
شــد.

برگزاری کارگاه تخصصی " نفت و گاز و پتروشیمی 
در حوزه های ساحلی و فراساحلی "

اخبار بیمه "ما"
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  شــرکت بیمــه "مــا" در ســال رونــق تولید و در راســتای گســترش خدمات 
بیمــه ای و خدمــت رســانی مطلــوب، چهــل و چهارمین  شــعبه خــود را در 

جزیــره کیــش افتتــاح کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، طــی مراســمی بــا حضــور حجــت بهــاری فــر 
مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا"، چهــل و چهارمیــن شــعبه این شــرکت در 
محلــی مناســب بــرای  تســهیل مراجعــه بیمــه گــذاران و همچنیــن جهت 

ارائــه مشــاوره و عرضــه انــواع بیمــه نامــه هــا راه انــدازی شــد.
  در ایــن مراســم حجــت بهــاری فــر، مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمــن اشــاره 
بــه رســالت بیمــه در آرامــش آحــاد مــردم گفــت: صنعــت بیمــه بــه عنوان 
یکــی از ابزارهــای مالــی مهــم مــی باشــد کــه نقــش پررنگــی در توســعه 
اقتصــادی کشــور دارد. همــه شــرکت هــای بیمــه  موظفنــد ســهم خــود 
را از تولیــد ناخالــص داخلــی گرفتــه و ضریــب نفــوذ بیمــه ای را افزایــش 

دهنــد. 
  وی در ادامــه افــزود: یکــی از موضوعــات مهــم در کشــور مــا،  بحــث عــدم  
تــوازن توزیــع بســته هــای بیمــه ای در مناطــق مختلــف اســت کــه ایــن 
مشــکل بــا افتتــاج شــعبه در جزیــره کیــش بــه عنــوان یکــی از مناطــق 

اصلــی صــادرات و واردات کشــور قابــل حــل اســت.
بهــاری فــر در خصــوص تاثیــر بیمه بــر بهداشــت روانــی مردم خاطرنشــان 
کرد:یکــی از مهــم تریــن وظایف دســت انــدرکاران صنعــت ، ترویج فرهنگ 
بیمــه و معرفــی آن بــه مــردم اســت .امیــدوارم شــاهد روزی باشــیم  که در 
راســتای حفــظ کرامــت انســانی  تمــام ریســک هــا را مدیریــت کــرده و  در 

قالــب بیمــه نامــه تحــت پوشــش قــرار دهیم. 
  گفتنــی اســت  مدیرعامــل بیمــه "مــا" طــی نشســتی بــا آخونــدی مدیــر 
توســعه و ســرمایه گــذاری مناطــق آزاد کیــش، در خصوص چگونگــی ارائه 

خدمــات بیمــه ای مناســب بــه ایــن مرکــز بــه  تبــادل نظــر پرداختنــد.

افتتاح چهل و چهارمین شعبه بیمه "ما"
در سال رونق تولید

  نشســت منتخبیــن شــورای هماهنگــی نماینــدگان بــا حضــور حجــت 
ــا  ــازار ب ــعه ب ــروش و توس ــبکه ف ــاون ش ــل و مع ــر مدیرعام ــاری ف به
ــه  ــف ب ــاغ وظای ــل و اب ــه مدیرعام ــب ب ــا منتخ ــی اعض ــدف معرف ه

نشست مدیرعامل با اعضای شورای هماهنگی 
نمایندگان بیمه "ما" 

ــزار شــد. اعضــای شــورا  برگ
ــات اعضــای شــورای هماهنگــی  ــه گــزارش روابــط عمومــی،  انتخاب   ب
نماینــدگان  بیمــه "مــا" در تمــام اســتان هــای کشــور برگــزار شــد و از 
میــان منتخبیــن، آقایــان ایرانپــور، خلجــی، ایمانــی، رســولی و ســر کار 

خانــم تاجیــک  بــه عنــوان اعضــای شــورا انتخــاب و معرفــی شــدند .
 بــر اســاس ایــن گــزارش، مقــرر شــد جلســات شــورای هماهنگــی بــه 
صــورت ماهیانــه و بــا هــدف بررســی و ارزیابــی عملکــرد نماینــدگان و 
رفــع موانــع و شناســایی فرصت هــا در راســتای ارتقــای فــروش  برگــزار 

شــود.
ــر نقــش  ــد ب ــا" ضمــن تاکی ــر مدیرعامــل بیمــه "م   حجــت بهــاری ف
شــبکه فــروش در صنعــت بیمــه خاطرنشــان کــرد: یکــی از راهکارهــای 
دســتیابی بــه اهــداف تبییــن شــده  بیمــه "مــا"  مشــارکت تمــام ارکان 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــل ه ــد  و  تعام ــی باش ــدگان م ــژه نماین ــرکت بوی ش
شــبکه فــروش و ســتاد از طریــق برگــزاری جلســات شــورای هماهنگــی 

ممکــن خواهــد شــد.
ــقف  ــش س ــدور، افزای ــدگان در  ص ــارات نماین ــوزه اختی ــش ح افزای
بازدیــد بدنــه، درجــه بنــدی نماینــدگان از جملــه مباحــث مطــرح شــده 

ــود. در ایــن جلســه ب
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اخبار شعب

استان کرمان

استان   هرمزگان 

 استان قم

ــروش و  ــی ف ــای آموزش ــزاری دوره ه ــداوم در برگ ت
ــاس  ــعبه بندرعب ــی در ش بازاریاب

عقــد قــرارداد گروهــی با هیــات ورزش هــای همگانی 
اســتان توسط شــعبه اســتان قم

ــا  ــان ب ــتان کرم ــعبه اس ــس ش ــدار ریی ــه دی جلس
ــتان ــن اس ــت ای ــک مل ــد بان ــت جدی سرپرس

استان تهران
برگــزاری کارگاه تخصصــی حفــاری چــاه هــای نفت 
ــر هوشــنگ  ــا توســط دکت و گاز در خشــکی و دری

خدرصلــح ســده در ســتاد مرکــزی  
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استان تهران

استان قزوین

استان ساری

حضــور بازرســان حسابرســی بانــک ملت و سرپرســت 
حسابرســی داخلــی شــرکت در شــعبه شــمال تهران

تــداوم در برگــزاری جلســات آموزشــی بیمه های 
عمــر و ســرمایه گــذاری بــرای نماینــدگان کد96 

ــعبه قزوین در ش

حمایت شــرکت بیمه "ما" از تیم آمادگی جســمانی 
باشــگاه  اداره ابیاری اســتان توســط نمایندگی 2829 

اســتان ساری        

استان قزوین

برگــزاری جلســه با نماینــدگان اســتان در خصــوص ارائه 
راهــکار جهــت تحقق بودجه اباغی  ســال 98 در شــعبه  

اســتان قزوین



ــترس کاری در  ــا اس ــه ب ــای مقابل راه ه
ــط اداری محی

ــما  ــت و ش ــدی اس ــئله ج ــک مس ــل کار ی ــترس در مح  اس
ممکــن اســت احســاس کنیــد کــه هیــچ راهــی بــرای برطــرف 
کــردن آن وجــود نــدارد. حتی اگر شــما عاشــق کارتان باشــید، 
بــاز هــم ممکــن اســت بــه دالیلــی هم چــون حجــم زیــاد کار و 
زمــان کــم بــرای انجــام کارهــا و …، احســاس خســتگی بیــش 

ــرای ســامتی  ــد ب از حــد و اســترس کنیــد. اســترس می توان
ــد از  ــی مضــر باشــد. شــما همیشــه نمی توانی جســمی و روان
تنش هایــی کــه در کار رخ می دهــد اجتنــاب کنیــد، امــا 
می توانیــد اقدامــات الزم بــرای مدیریــت اســترس مربــوط بــه 

کار را انجــام دهیــد.
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1. به جای واکنش، اقدام کنید
مــا زمانــی کــه احســاس کنیــم موقعیت هــا از کنترل مــان خــارج هســتند، 
اســترس را تجربــه می کنیــم. ایــن احســاس باعــث فعــال شــدن هورمــون  
اســترس خواهــد شــد کــه اگــر مزمــن باشــد، باعــث اُفــت اعتماد به نفــس، 
تمرکــز و ســامتی می شــود. بــرای کاهــش اســترس در محیــط کار بایــد 
جنبه هایــی از وضعیــت را کــه قــادر بــه کنتــرل آن هســتید و همچنیــن 
جنبه هــای غیرقابــل کنتــرل را، شناســایی کنیــد. بــه طــور مثــال عمومــا 
ــا  ــد، ام ــت داری ــود را در دس ــای خ ــات و واکنش ه ــرل اقدام ــما کنت ش
ــر  ــرد دیگ ــک ف ــن کام ی ــا لح ــان ی ــط اطراف ت ــای محی ــرل نیروه کنت
در دســت شــما نخواهــد بــود. ســعی کنیــد در ســهم 50 درصــدی خــود 

ــد. ــا کنی ــه  را ره ــه ی بقی ــید و دغدغ ــص باش بی عیب ونق

۲. نفس عمیق بکشید
اگــر احســاس خســتگی بیــش از حــد می کنیــد یــا از یــک جلســه ی پُــر 
ــد  ــد، چن ــان داری ــازی ذهن ت ــه پاک س ــاز ب ــده اید و نی ــارج ش ــار خ فش
ــازد.  ــرار س ــان را برق ــددا تعادل ت ــد مج ــق می توان ــس عمی ــه تنف دقیق
ــه   ــتید، نگ ــان بفرس ــه درون ریه هایت ــوا را ب ــه ه ــرای 5 ثانی ــادگی ب به س
داریــد و بــا شــمارش مشــابه از طریــق بینــی، هــوا را خــارج کنید. ایــن کار 
شــبیه کســب آرامــش و تمرکــز از یــک کاس یــوگای 90 دقیقــه ای فقــط 

در ســه دقیقــه یــا کمتــر در پشــت میــز کارتــان اســت.

3. حواس پرتی ها را حذف کنید
اغلــب مــا در طــول روز زیــر بــار حجــم باالیــی از کار هســتیم. ایمیل هــا،  
ــای  ــی، ضرب العجل ه ــه ای و ناگهان ــای لحظ ــی،  پیغام ه ــای تلفن تماس ه
اضطــراری همــه دســت بــه دســت هــم می دهنــد تــا روز یــک 
ــی  ــد. اگرچــه شــاید شــما کنترل ــد را بیــش از پیــش آشــفته کنن کارمن
بــر حواس پرتی هــا نداشــته باشــید، امــا می توانیــد واکنــش خــود 
ــدام  ــر اق ــه یکــی از ســه شــیوه ی زی ــن کار  ب ــرای ای ــد. ب را کنتــرل کنی
کنیــد: حواس پرتــی را قبــول کنیــد، آن را کنــار بگذاریــد، یــا اهمیتــش را 
تشــخیص دهیــد و بــرای آن برنامــه بچینیــد. شــما بایــد بــرای واکنشــی 
کــه می خواهیــد نشــان دهیــد، معیارهــا را از پیــش تعییــن کنیــد. پــس 
ــن  ــخص، تعیی ــی مش ــا در زمان ــه پیغام ه ــخ دادن ب ــا پاس ــد ب می توانی
ــان در  ــتن در اتاق ت ــا بس ــخصی ی ــت ش ــرای صحب ــاعت های اداری ب س
زمانــی کــه نیــاز بــه تمرکــز داریــد، اطرافیان تــان را نیــز آمــوزش دهیــد.

4. روز خود را برای انرژی و تمرکز برنامه ریزی کنید
بــرای کاهــش اســترس در محیــط کار، طــوری برنامــه ریــزی کنیــد کــه 

پرانــرژی و متمرکــز باشــید.
ــا رویکــرد »فشــار، فشــار، فشــار« می گذرانیــم و  اغلــب مــا روز خــود را ب
فکــر می کنیــم کــه اگــر 8 الــی 10 ســاعت کامــل کار کنیــم، کار بیشــتری 

انجــام می دهیــم. در مقابــل، بهــره وری کاهــش می یابــد، اســترس بیشــتر 
ــواده ی خــود خواهیــد داشــت.  ــرای خان ــرژی کمــی ب می شــود و شــما ان
ــرای راه رفتــن، انجــام  برنامه ریــزی جهــت ایجــاد وقفــه در سراســر روز ب
حــرکات نرمشــی در پشــت میزتــان یــا تمرین هــای تنفســی مهــم اســت. 
یافته هــای یــک پــروژه  در حــوزه ی انــرژی انســان می گویــد کــه اگــر مــا 
ــال آن  ــیم و به دنب ــته باش ــدید داش ــز ش ــه تمرک ــدود 90 دقیق ــرای ح ب
وقفــه ی کوتاهــی بــرای اســتراحت اختصــاص دهیــم، می توانیــم از ایجــاد 

اســترس جلوگیــری کنیــم و دوبــاره ســرحال شــویم.

۵. غذای مناسب بخورید و خوب بخوابید
ــدن می شــود و  ــث ایجــاد اســترس در سیســتم ب ــد، باع ــی ب ــم غذای رژی
بــه همیــن دلیــل توصیــه ی پزشــکان، رژیمــی بــا قنــد پاییــن و پروتئیــن 
باالســت و وقتــی بــه خوبــی نمی خوابیــد، ســرحال نیســتید. طبــق آمــار 
ســازمان کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری، حــدود 60 میلیــون آمریکایــی 
خــواب کافــی را )کــه بــرای دوره ی بازیابــی بــدن بســیار حیاتــی اســت(، 
ندارنــد. اگــر فکــر زیــاد مانــع از بــه خــواب رفتن تــان می شــود یــا باعــث 
می شــود کــه نیمــه شــب از خــواب بیــدار شــوید،  می توانیــد یــک تکنیــک 
ســاده ی تنفــس را تمریــن کنیــد کــه ســریع بــه شــما کمــک می کنــد: 
ســوراخ ســمت راســت بینــی خــود را بگیریــد و بــرای 3 الــی 5 دقیقــه بــا 

ســوراخ ســمت چــپ نفــس بکشــید.

8. استرس خودخواسته را تشخیص دهید
با افزایش اعتماد به نفس، با استرس در محیط کار مبارزه کنید.

بــه جــای اینکــه بــه دنبــال تأییــد دیگــران باشــید، بــا ایجــاد اعتمادبه نفس 
ــش از  ــر بی ــد. اگ ــن ببری ــته تان را از بی ــترس خودخواس ــان، اس در خودت
حــد نگــران نــگاه دیگــران بــه خودتــان هســتید )کــه از کنترل تــان نیــز 
خــارج اســت(، بــا کوچک تریــن مســائل بــه ســرعت اســترس می گیریــد 
یــا رفتارهــای اجتنابــی مثــل تعلــل از خــود نشــان می دهیــد. جالب اســت 
کــه وقتــی شــما تمرکزتــان را از تصــور دیگــران نســبت بــه کارتــان، بــه 
خــوِد کار معطــوف می کنیــد، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه آنهــا را 

تحــت تأثیــر قــرار دهیــد.

۹. اولویت هایتان را مشخص کنید
ــال  ــدام در ح ــه م ــی ک ــف و اولویت های ــای مختل ــود ضرب العجل ه ــا وج ب
تغییــر هســتند، بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه آنچــه واقعــا برایتــان مهــم 
ــاز  ــن کار نی ــد. ای ــخص کنی ــت آن را مش ــل اهمی ــن دلی ــت و همچنی اس
ــد،  ــازمان داری ــه چــه نقشــی در س ــد ک ــد بدانی ــه شفاف ســازی دارد: بای ب
اولویت هــای اســتراتژیک شــرکت چیســت و اهــداف شــخصی و نقــاط قــوت 
شــما چــه هســتند. یــک لیســت از اولویت هایــی گلچیــن کنیــد کــه دارای 
بیشــترین اثــر هســتند و بیشــترین هماهنگــی را بــا اهــداف خودتــان دارند.
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رویکــرد ویــژه صنعــت بیمــه بــه مقولــه ارتباطــات بــا هــدف شــفاف ســازی 
و تبییــن ظرفیــت هــا و شناســاندن قابلیــت هــای ایــن صنعــت، نقشــه راه 

روابــط عمومــی هــا بــه شــمار مــی رود.
در روزگاری نــه چنــدان دور اهالــی رســانه اعتقــاد داشــتند کــه پشــت هــر 
ــه  ــاور را بایــد ب خطــری، خبــری پنهــان شــده امــا در هــزاره ســوم ایــن ب
ــه ای دیگــر تفســیر کــرد. حقیقــت ایــن اســت کــه در عصــر انفجــار  گون
اطاعــات و ظهــور رســانه هــای فراگیــر و دوران "هــر شــهروند یــک رســانه" 
پشــت هــر اتفــاق یــک فرصــت طایــی نهفتــه اســت که مــی توان با کشــف 

و همگانــی ســازی آن مســیر تحقــق اهــداف ســازمانی را هموارتــر کــرد.
گام نخســت در محقــق ســازی ایــن امــر تکیــه بــر ظرفیــت هــا و قابلیــت 
ــد در  هــای موجــود و پرهیــز از بزرگنمایــی دستاوردهاســت کــه مــی توان
کســب اعتمــاد عمومــی و القای حــس باورمنــدی مخاطبان، نقش برجســته 

ای را ایفــا کنــد.
بــی تردیــد ســازمان بــی رســانه یــک ســازمان بــی صداســت و کــم توجهــی 
و گاه بــی اعتنایــی بــه حــوزه اطــاع رســانی، گــرد مظلومیــت را بــر چهــره 

ســازمان هــا مــی نشــاند.
ــا رهبــری و حمایــت  خوشــبختانه روابــط عمومــی هــای صنعــت بیمــه ب
نهادناظــر و بهــره گیــری از امکانــات بــروز ارتباطــی بــا همراهــی اصحــاب 
رســانه در عرصــه فرهنــگ ســازی کارنامــه قابــل قبولــی ارائــه کردنــد کــه 
حضــور جــدی صنعت بیمــه در بازارهــای جدید پولــی و مالــی، ورود مفاهیم 
بیمــه ای بــه کتــب درســی، برپایی نشســت هــا و آمــوزش هــای تخصصی و 
عمومــی، هدفمندســازی تبلیغــات و نــگاه ویــژه بــه مقولــه ارتباط مســتقیم 
و رودرو بــا مخاطبــان از دســتاوردهای درخشــان صنعــت بیمــه بــه حســاب 

مــی آیــد.
ضمــن ســپاس از تــاش های دلســوزانه تمامــی فعــاالن این عرصــه و تاکید 
ــواده  ــه ای خان ــر ضــرورت حرکــت جمعــی، ضابطــه منــد و حرف ــاره ب دوب
روابــط عمومــی صنعــت بیمــه در راســتای اهــداف اســتراتژیک صنعــت، روز 
ارتباطــات را بــه تمامــی اصحــاب رســانه، مدیــران و کارکنــان روابــط عمومی 
و همــه عزیزانــی کــه در حــوزه ارتباطــات خدمــت مــی کننــد، صمیمانــه 

تبریــک مــی گویــم.

اخبار بیمه مرکزی

پیــام تبریــک رییــس کل بیمــه مرکزی بــه مناســبت روز 
ــط عمومی ــات و رواب ارتباط

صنــدوق اوپــک بــرای توســعه بین المللــی کمــک 500 هــزار دالری بــه 
ســیل زدگان کشــورمان را تصویــب کــرد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی 
ــران )شــادا(، کاظــم  ــی ای ــار اقتصــادی و دارای ــل از شــبکه اخب ــه نق ب
ــازمان های  ــزد س ــورمان ن ــم کش ــده دائ ــفیر و نماین ــادی س ــب آب غری
ــار  ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــت و گوی ــن، در گف ــی در وی بین الملل
داشــت: ایــن کمــک از طریــق فدراســیون بین المللــی صلیــب ســرخ و  
هال احمــر، بــرای تهیــه اقــام ضــروری جهــت خانواده هــای ســیل زده 

در اختیــار کشــورمان قــرار خواهــد گرفــت.

گفتنــی اســت، پیشــتر نیــز بــا هماهنگــی ســازمان ســرمایه گــذاری و 
کمــک هــای اقتصــادی و فنــی ایــران بــا گــروه بانــک توســعه اســامی، 
ایــن بانــک ضمــن اعــام همــدردی بــا دولــت و مــردم ایــران بــه دلیــل 
ــورمان و  ــترده ای از کش ــق گس ــیل در مناط ــی س ــای طبیع ــوع ب وق
بــه منظــور حمایــت از تــاش هــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران، 
ــه خصــوص هــال احمــر و همچنیــن تعهــد  موسســات امدادرســانی ب
ــه تاســف  ــه کاهــش آســیب هــای ناشــی از ایــن حادث خــود نســبت ب
ــرای  ــزار دالری را ب ــوض 300 ه ــک باع ــراری کم ــته اضط ــار، بس ب

ــه ســازمان هــال احمــر ایــران اختصــاص داد پرداخــت ب

کمک ۵00 هزار دالری صندوق توسعه اوپک به 
سیل زدگان ایران
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معرفی:
ــا  ــه م ــرای جامع ــودکار ب ــه خ ــایل نقلی ــود وس ــی ش ــی م ــش بین   پی
مزایایــی را بــه همــراه بیــاورد از قبیل: امنیت بیشــتر، قربانیــان تصادفات 
جــاده ای کمتــر، دسترســی راحــت تــر بــه حمــل و نقلوکاهــش انتشــار 
آالینــده هــا، در نتیجــه جریــان ترافیکــی روان تــر. افزایــش اســتفاده از 
وســایل نقلیــه خــودکار دورنمــای بیمــه را بــه خاطــر کاهــش احتمــال 
تصادفــات و در نتیجــه کاهــش حــق بیمــه بــه طــور دائمــی تغییــر مــی 
دهــد. بعضــی از مطالعــات تخمیــن مــی زننــد بــا پیــش بینــی گســترش 
اســتفاده از وســایل نقلیــه تمــام خــودکار؛ آنهایــی کــه باالتریــن ســطح 
ــا ســال  ــازار ت ــد، میــزان حــق بیمــه ب ــه ارمغــان مــی آورن امنیــت را ب
ــی  ــرای ارزیاب ــه ب ــد. اگرچ ــش یاب ــد کاه ــش از 70 درص ــه بی 2050 ب
وســایل نقلیــه خــودکار در یــک بــازار خــاص، مــی بایســت افــق زمانــی 
و شــدت تاثیــر نهایــی بــه طــور جداگانــه ارزیابــی گــردد. افــق زمانــی 
ــر پرتفــوی صــدور  ــه خــودکار ب ــرخ نفــوذ وســایل نقلی ــه ن پیــش رو ب
وســایل نقلیــه، تاثیــر شــدت بــر بیمــه گــران و همچنیــن تاثیــر نــرخ 
ــد کــه کمتــر از حــق بیمــه  ــر حــق بیمــه هــای ریســک جدی نفــوذ ب
هــای عــرف اتومبیــل اســت بســتگی دارد. بــه عــاوه، مراحــل مختلــف 
ــودکار  ــوان ســطوح خ ــه عن ــوال ب ــه معم ــوژی ک ــن پیشــرفت تکنول ای
ــه در  ــان مربوط ــا راندم ــراه ب ــد هم ــوند ، بای ــی ش ــناخته م ــدن ش ش

پیامد ها و اثرات وسایل نقیله خودکار  بر بازار اتومبیل مدل آلمانی

نظــر گرفتــه شــوند. در مراحــل اولیــه، قابلیــت تکنولوژیکــی بســیار کــم 
ــذارد،  ــی گ ــر م ــات تاثی ــر تصادف ــر خط ــدودی ب ــا ح ــط ت ــت و فق اس
ــی  ــرد تکنولوژیک ــی شــود عملک ــی م ــش بین ــد، پی ــا در مراحــل بع ام
بــرای پیشــی گرفتــن از محدودیــت هــای بشــری و خطاهــای انســانی  
ــوند.  ــه ش ــکار گرفت ــاده ای هســتند ب ــات ج ــی تصادف ــل اصل ــه عام ک
همانطــور کــه گفتــه شــد، کســی واقعــا نمیدانــد کــه چــه موقــع چنیــن 

تکامــل تکنولوژیکــی بــه وقــوع خواهــد پیوســت.
ایــن مقالــه رســوخ ســطوح مختلــف خودکارســازی و تغییــر مربوطــه را 
بــر حــق بیمــه اتومبیــل بــرای بــازار نمونــه بررســی مــی کنــد. آلمــان 
بــه عنــوان بــازار نمونــه بــه دلیــل بلــوغ در اتومبیــل هــای پیشــرفته اش 
ــازار  ــه 8% از ب ــی ک ــی هایشــان انتخــاب شــده اســت. از آنجای و ویژگ
اتومبیــل هــای موجــود، قابلیــت ســطح 2 خــودکار ســازی ) بــر اســاس 
گــزارش منتشــر شــده از ســوی DAT در ســال 2017 ( را دارنــد، 
ــک  ــن ریس ــرض ای ــه در مع ــی عادالن ــای آلمان ــل ه ــوی اتومبی پرتف
نوظهورقــرار دادنــد. همچنیــن ، بــه دلیــل قوانیــن آلمــان و زیرســاخت 
ــازار اتومبیــل آلمــان  ــه نظــر مــی رســد ب هــای در حــال پیشــرفت،  ب

ــه خواهــد کــرد. ــی ســریعتر از ســایر کشــورها را تجرب تحول
اگرچــه فرضیــه هــای کلیــدی شــرح داده شــده در ذیــل مــی تواننــد بــه 
ســایر بازارهــا نیــز منتقــل شــوند، امــا ویژگــی هــای خــاص هــر یــک از 

ترجمه :گلشید آباد
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بازارهــا ممکــن اســت بــر وزن و اهمیــت ایــن مفروضــات تاثیــر بگــذارد.

خودکار شده ~ رانندگی خودکار:
در ســال 2013 انجمــن مهندســین خــودرو، ســطوح خــودکار ســازی 
ــدی مشــترک و ایجــاد درک  ــه بن ــک سیســتم طبق ــاد ی ــرای ایج را ب
ــنهاد  ــودکار پیش ــه خ ــایل نقلی ــی وس ــرفت تکنولوژیک ــترک پیش مش
کــرد. بــر اســاس ایــن تمایــز ایجــاد شــده، تبدیــل یــک وســیله نقلیــه 
ــول  ــه ط ــه ب ــودکار در 6 مرحل ــام خ ــه تم ــیله نقلی ــه وس ــی ب معمول
خواهــد انجامیــد، کــه در ســطح 0 ماشــین هــای معمولــی و ســطح 5 
ماشــین هــای تمــام خــودکار یــا وســایل نقلیــه خــودکار قــرار دارنــد. 
مطابــق بــا ایــن مراحــل، وظیفــه رانندگــی پویــا کــم کــم از انســان بــه 
سیســتم هــای خــودکار منتقــل مــی شــود. اگرچــه اصاحــات خــودکار 
ــوند،  ــی ش ــتفاده م ــر اس ــور متناظ ــه ط ــار ( ب ــود مخت ــتقل )خ و مس
امــا معنــای مشــابهی ندارنــد. همانطــور کــه انجمــن مهندســین خــودرو 
بیــان کــرده اســت، ایــن درجــه بنــدی بــه درجــه فنــاوری و تکنولــوژی 
ــوژی  ــه تکنول ــا هــر گون ــه ی وســایل نقلیــه بســتگی دارد. اگــر هیچگون
محــدودی در وســیله نقلیــه موجــود باشــد ، خــودرو یــک وســیله نقلیــه 
ــا 1 محســوب میشــود. اگــر  ــودن 0 و ی ــا ســطح خــودکار ب ــی ب معمول
یــک وســیله نقلیــه مشــروط بــه داشــتن کامپیوتــری بــر روی وســیله 
ــه منظــور تعییــن و اجــرای الگوریتــم رانندگــی  ، از خــودکار ســازی ب
اســتفاده مــی کنــد، امــا از هــوش مصنوعــی و خــود آمــوز و از ذهــن 
هوشــمند برخــوردار نیســت، چنیــن وســیله ای دارای ســطح خــودکار 
بــودن 2 و یــا 3 مــی باشــد. ) بــر اســاس نحــوه برخــورد موسســه بیمــه 

ــادا در ســال 2016 ( کان
ــی در  ــل زمان ــودن اتومبی ــی خــودکار ب ــار واقع ــی، رفت ــور ضمن ــه ط ب
ســطح 4 و 5 پیــش بینــی مــی شــود کــه سیســتم قــادر بــه عملکــرد 
ــای رانندگــی اســت و  ــف پوی ــای وظای ــه ه ــت در تمــام جنب ــام وق تم
بــر محیــط رانندگــی بــدون هــر گونــه دخالــت انســان نظــارت کامــل 
داشــته باشــد. در حــال حاضــر خودروهــای در ســطح 2 در دســترس 
بــوده و آئــودی امســال ســطح 3 خــودکار ســازی اتومبیــل را بــا خــودرو 
ــرد. در حــال  ــد ک ــی خواه ــد A8 خــود ) در ســال 2018 ( معرف جدی
حاضــر ســطح 4 اتوماســیون صرفــا در نمونــه هــای اولیــه موجــود اســت 
کــه تحــت نظــارت شــدید در حــال آزمایــش هســتند و بــه طــور عمــوم 
ــه  ــه س ــیون ب ــطح اتوماس ــه 6 س ــن مقال ــتند. در ای ــترس نیس در دس

ســطح 0و1-2و3-4و5 تقســیم مــی شــوند.

آیا می دانستید؟

از ســال 2001،  داشــتن درک و تعریــف مشــابهی از 
ریســک بــه مســئله حیاتــی بــرای بخــش بیمــه تبدیــل 
شــده اســت. بــرای وســایل نقلیــه خــودکار، ایــن ادبیــات 
بنــا بــر نظــر انجمــن مهندســین خــودرو بــه طور اساســی 
بیــن ســطوح اتوماســیون )خودکار ســازی خــودرو ( تفاوت 
قائــل میشــود. بــه هــر صــورت ، قانــون گــذاران لزومــا این 
مســیر را دنبــال نمــی کننــد. در انگلســتان الیحــه حمــل 
و نقــل هوایــی و زمینــی بین ســطوح مختلف اتوماســیون 
ــوص  ــه در خص ــن الیح ــود. ای ــی ش ــل نم ــی قائ تفاوت
چگونگــی اعمال آن بر ســطوح اتوماســیون ابهاماتــی دارد. 
در آلمــان، قانــون گــذار حتــی نــام دیگــری بــرای ســطوح 
خــودکار ســازی خــودرو انتخــاب کرده اســت )بــرای مثال 
ســطح 4 بــه عنــوان اتوماســیون کامــل خــودرو در مقابــل 
ســطح 5 کــه از ســوی انجمن مهندســین خــودرو تعریف 
شــده اســت ، در نظــر گرفتــه شــده اســت(. ایــن رویکردها 

امــکان ایجــاد درک نادرســت را فراهــم  آورده  اســت
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