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  به مناســبت یکم شــهریور ماه ســالروز بزرگداشــت 
حکیم ابوعلی ســینا و روز پزشــک، حجــت بهاری فر 
مدیرعامل بیمــه "ما" به دیدار همکاران پزشــک رفت.
  بــه گــزارش روابــط عمومی بیمه "مــا" حجت بهاری 
فــر بــه پــاس قدردانــی از زحمات پزشــکان مجموعه 
شــرکت بیمه "مــا" با تاکید بــر جایگاه ویژه پزشــکان 
در جامعــه گفــت :  ســامت جســم و ســامت جان 
جامعــه، در گــرو خدمــات حیــات بخــش پزشــکان 
اســت، ایــن حرفــه نه تنها به جســم بیمار ســامتی 
ــد. ــان می ده ــز ج ــه روح او نی ــه ب ــد، بلک می بخش

وی در ادامــه افــزود: خدمتــي کــه جامعــه پزشــکان 
بــه مــردم ارائــه مــي دهنــد بسیارارزشــمند اســت و 
همــواره در بحــران هــای ملــی و بیــن المللی همگام 
ــاش  ــام ســامت در ت ــزاران نظ ــر خدمتگ ــا دیگ ب
بــوده انــد. بخــش مهمــی از رشــد و توســعه ای کــه 
امــروز در حــوزه ســامت کشــورعزیزمان شــاهدیم 
ــت. ــزان اس ــن عزی ــوزانه ای ــات دلس ــل خدم حاص

حجت بهاری فر :
 سالمت جان جامعه، در گرو 

خدمات حیات بخش پزشکان است

در راســتای مصوبــه شــورای آمــوزش، کارگاه 
آموزشــی "محاســبه شــاخص هــای ریســک 
پذیــری، ریســک گریــزی و ریســک خنثــی 
بیمــه گــذاران" بیمــه "مــا"، برگــزار شــد.

ــن  ــا"، ای ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کارگاه آموزشــی بــا حضــور مدیــران فنــی، 
روســای ادارات در بخــش صــدور و معاونیــن 
شــعب تهــران در راســتای ارتقــای آگاهــی ایــن 
ــب  ــات مناس ــاذ تصمیم ــت اتخ ــان جه کارکن
ــک و روش  ــا ریس ــورد ب ــوص برخ ــر در خص ت
ــد. ــزار ش ــک برگ ــت ریس ــن مدیری ــای نوی ه
ــن کارگاه آموزشــی  ــن گــزارش، ای ــر اســاس ای ب
ــا همــکاری دانشــگاه شــهید بهشــتی، توســط  ب
ــا"  ــش بیمــه "م ــت آمــوزش و توســعه دان مدیری
در ســاختمان ســتاد مرکــزی برگــزار شــد.
طــرح ســواالت توســط شــرکت کننــدگان و ارائــه 
پاســخ و راهکارهای مناســب کاربردی بیمه ای، از 
دیگر مســائل مطروحــه در این دوره آموزشــی بود.

برگزاری کارگاه آموزشی
 با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

جــاری  ســال  در  "مــا"  بیمــه  شــرکت 
ــد   ــزار و چهارص ــه ه ــر س ــغ ب ــت  بال توانس
تولیــد کنــد  بیمــه  ریــال حــق  میلیــارد 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ک
می دهــد. نشــان  را  درصــدی   47 رشــد 

ــا" و  ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــه شــده، ای ــار عملکــرد ارائ ــر اســاس  آم ب
شــرکت توانســت بــا صــدور حــدود 460 
هــزار فقــره بیمــه نامــه در انــواع رشــته هــای 
بیمــه ای بالــغ بــر 3400 میلیــارد حــق بیمــه 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــد کن تولی
ســال قبــل رشــد 47 درصــدی داشــته و 
ــش از  ــق بی ــه تحق ــق ب ــاس موف ــن اس ــر ای ب
ــد . ــی ش ــای عملیات ــه ه 100درصــدی  برنام
ــده اســت  ــق ش ــرایطی محق ــم در ش ــن مه ای
ــا  ــت ب ــته اس ــا" توانس ــه "م ــرکت بیم ــه ش ک
مدیریــت موثــر ریســک و حفــظ ترکیــب 
بهینــه پرتفــوی نســبت خســارت شــرکت 
را تــا حــدود زیــادی بــدون تغییــر حفــظ 
ــن  ــب پایی ــه مرات کــرده و نســبت خســارتی ب
ــد. ــته باش ــه داش ــت بیم ــر از متوســط صنع ت
گفتنــی اســت بــر اســاس آمارهــای اســتخراج 
زمینــه  در  "مــا"  بیمــه  شــرکت  شــده 
صــدور بیمــه نامــه 53 درصــد رشــد در 5 
ــت. ــته اس ــال 1398 داش ــت س ــه نخس ماه

بیمه "ما" ؛ پایدار در مدار رشد و 
توسعه

اخبار بیمه "ما"
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نشســت شــورای مدیران شــرکت بیمه "ما" با حضور 
مدیرعامــل و اعضــای هیــات مدیــره برگــزار شــد.
ــد  ــا" ، بع ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــهریور  ــم ش ــت و پنج ــنبه بیس ــر روز دوش ازظه
مــاه 98، جلســه شــورای مدیــران ســتادی در 
ــد. ــزار ش ــل برگ ــر مدیرعام ــات دفت ــالن جلس س
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیرعامــل، اعضــاء 
هیــات مدیــره، معاونیــن و هیــات عامــل، مدیــران 
ــد،  ــزار ش ــا" برگ ــه "م ــاورین بیم ــتادی و مش س
ــا" ضمــن تســلیت  ــل بیمــه "م نخســت مدیرعام
بــه مناســبت ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر 
شــهیدان، تحلیلــی از عملکــرد شــرکت در شــش 
ماهــه نخســت ســال نــود و هشــت ارائــه و تحقــق 
110درصــدی برنامــه هــای پیــش بینــی شــده را 
ــا" در ســال هــای  ــرد  و گفــت: بیمــه "م اعــام ک
گذشــته بــا مهــار مشــکات و تثبیــت بــه موفقیت 
ــه  ــروز در مرحل ــه و ام ــت یافت ــادی دس ــای زی ه
ــت  ــوان گف ــق می ت ــه ح ــرار دارد و ب ــکوفایی ق ش
گام هــای خوبــی در مســیر تعالــی برداشــته اســت.

بهــاری فــر خاطرنشــان کــرد: بیمــه "مــا" ســرمایه 
عظیمــی بــه نــام همدلــی و انســجام ســازمانی دارد 
کــه در تمــام ســطوح قابل لمس و بســیار ارزشــمند 
و قابــل تقدیــر اســت و امیدواریــم بــا بیشــتر شــدن 
همگرایــی و هــم افزایــی مدیریــت هــای ســتادی و 
شــبکه فروش و همدلــی بیشــتر در کار گروهی این 
مــودت، دوســتی و اعتمــاد افزایش یافتــه و منجر به 

موفقیــت هــای بیشــتر و آینــده درخشــان تــر برای 
مجموعــه و پرســنل بــا دانــش و منعطــف شــرکت 
بیمــه "مــا" شــود کــه ایــن موضــوع بــا وجــود هیات 
مدیــره منســجم و همــدل دور از دســترس نیســت.

اعضــای هیــات مدیــره متشــکل از احمــد تــوکل 
مقــدم، بیــژن صــادق و محمــد جعفریــان عملکــرد 
صحیــح شــرکت را نشــان از تــاش و جدیــت تمام 
مدیــران و پرســنل دانســتند و فراهــم کردن بســتر 
ــه  ــات ب ــن خدم ــه بهتری ــتای ارائ مناســب در راس
بیمــه گــذاران بــا در نظــر گرفتــن اصــول ســازمانی 
ــجام  ــری" و " انس ــامت"، "حرفه ای گ ــی "س یعن
ســازمانی" را حائــز اهمیــت قلمــداد کردنــد.
ــازار  ــعه ب ــروش و توس ــبکه ف ــاون ش ــه مع در ادام
ــعب و  ــروش، ش ــبکه ف ــرد ش ــی از عملک ، گزارش
ــه  ــه و نوآوران ــای مبتکران ــرح ه ــدگان و ط نماین
بــا رویکــرد مدیریــت ریســک و هــدف رشــد 
پرتفــوی ارائــه کــرد. ســپس مدیــران بیمــه 
ــل  ــن المل ــط بی ــی و رواب ــل و اتکای ــای اتومبی ه
گزارشــی مختصــر از عملکــرد  و اقدامــات صــورت 
گرفتــه در حــوزه ادارات تابعــه ارائــه کردنــد.

ــتماع  ــس از اس ــر ، پ ــاری ف ــت به ــه حج در ادام
گــزارش مدیران ســتادی طی ســخنانی ضمــن ارائه 
رهنمودهــای الزم در راســتای خدمــت مضاعــف به 
مشــتریان و اتخــاذ راهکارهــای اجرایــی بهینــه در 
ایــن خصــوص، بــر لــزوم ادامــه رونــد رو بــه رشــد 
شــرکت بیمــه "مــا" در صنعــت بیمــه تأکیــد کــرد.

جلسه شورای مدیران شرکت 
بیمه "ما"  برگزار شد
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ــن  ــا"، ای ــه "م ــرکت بیم ــره ش ــات مدی ــه هی ــاس مصوب ــر اس   ب
شــرکت قصــد دارد ســرمایه خــود را تــا میــزان 100 درصــد 
از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا افزایــش دهــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه اســتناد مــاده 2 مکرر 3 
دســتورالعمل اجرایــی افشــای اطاعــات شــرکت هــای ثبــت شــده 
نــزد ســازمان بــه اطــاع مي رســاند پیــرو  اخبــار منتشــر شــده در  
فضــای مجــازی  مبنــی بــر افزایــش ســرمایه شــرکت بیمــه "مــا"  
ــه مجــاز بــودن افزایــش  ــا عنایــت ب ــه اســتحضار مــی رســاند  ب ب
ســرمایه از محــل افزایــش بهــاي ناشــي از تجدیــد ارزیابــي دارایــي 
ــر  ــون حداکث ــادة 14 قان ــب م ــه موج ــي ب ــخاص حقوق ــاي اش ه
ــوان تولیــدي و خدماتــي کشــور و حمایــت از کاالي  اســتفاده از ت
ایرانــي )مصــوب اردیبهشــت مــاه 1398( و برخــورداري از معافیــت 
مالیاتــي، ایــن شــرکت تصمیــم دارد کــه در ســال جــاري و از محل 
تجدیــد ارزیابــي دارایــي هــاي ملکــي )عرصــه و اعیــان(، بــر اســاس 
مصوبــه هیــات مدیــره ســرمایه خــود را تــا میــزان 100% افزایــش 
دهــد. بدیهــي اســت ایــن تصمیــم بــه منزلــه قطعیــت در افزایــش 
ــط  ــي توس ــل از ارزیاب ــج حاص ــه نتای ــوط ب ــوده و من ــرمایه نب س

افزایش سرمایه بیمه "ما"
 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

ــه شــرایط  کارشناســان رســمي و حصــول کلی
ــي  ــع عموم ــب مجم ــت و تصوی ــد موافق مانن
فــوق العــاده ســهامداران، اخــذ مجوزهــاي 
الزم از ســازمان هــاي ذیربــط و انجــام تمامــي 
ــن کشــور و  ــا قوانی ــق ب ــي مطاب ــات قانون اقدام
دســتورالعمل هــاي آن ســازمان معظــم خواهــد 
بــود. در همیــن رابطــه بــه اطــاع مــي رســاند 
کــه مکاتبــه بــا مرکــز وکا و کارشناســان 
ــه منظــور معرفــي کارشناســان  قــوه قضائیــه ب
ــا  ــي ه ــي دارای ــد ارزیاب ــت تجدی ــمي جه رس
صــورت پذیرفتــه کــه مراتــب طــي نامــه 
شــماره 10909/1100/2/98 مــورخ 03/06/98 
بــه اســتحضار آن ســازمان رســیده اســت. 
بدیهــی اســت در صــورت وقــوع هرگونــه رویداد 
ــاده 13  ــاد م ــق مف ــب مطاب ــت، مرات ــا اهمی ب
دســتورالعمل اجرایــی افشــای اطاعات شــرکت 
هــای ثبــت شــده نــزد ســازمان افشــا می شــود.
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ــا"در  ــی بیمــه "م ــط عموم ــزارش رواب ــه گ   ب
ــنبه  ــح یکش ــه صب ــوی ک ــم معن ــن مراس ای
پیــش از زمــان آغــاز ســاعت اداری و بــا 
حضــور  مدیرعامــل، اعضــای هیــات مدیــره و 
همکاران ســتاد مرکــزی  در ســالن اجتماعات 
ایــن شــرکت برگــزار شــد حاضــران بــه یــاد 
ــاد و دو  ــین )ع( و هفت ــام حس ــت ام مظلومی
یــار وفــادارش در صحــرای کربــا بــه قرائــت 
زیــارت عاشــورا پرداختنــد و عــزاداری کردنــد.
در ایــن مراســم بــا شــکوه و معنــوی، پــس از 
ــت  ــل بی ــداح  اه ــورا،  م ــارت عاش ــت زی قرائ
عصمــت و طهــارت علیهــم الســام بــه بیــان 

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در شرکت بیمه "ما"

رشــادت هــای امــام حســین )ع( و یارانــش 
در روز عاشــورا و مصائــب وارده بــه اهــل 
ــپس  ــت و س ــام پرداخ ــام هم ــت آن ام بی
نوحــه خوانــی و مرثیــه ســرایی کــرد.

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل شــرکت بیمــه 
"مــا"  در نشســتی بــا رییــس پژوهشــکده بیمــه، 
بــر ارتقــا و همــکاری هــای دو جانبــه و اســتفاده 
از ظرفیــت هــای موجــود یکدیگر تاکیــد کردند.

ــا" ، در  ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاری  ــت به ــور حج ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ای
ــد  ــر حمی ــا"  و دکت ــه "م ــل بیم ــر مدیرعام ف
کردبچــه رئیــس پژوهشــکده بیمــه و تنــی چند 
از معاونیــن و مدیــران بیمــه "مــا" و پژوهشــکده 
ــد، دو  ــزار ش ــا" برگ ــه "م ــل بیم ــه  در مح بیم
ــکاری  ــه هم ــتقبال از هرگون ــن اس ــرف ضم ط
متقابــل، بــر گســترش و تقویــت همکاری هــای 
موجــود و اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی، 
ــد. آموزشــی و پژوهشــی یکدیگــر تأکیــد کردن

ــرات  ــرو مذاک ــزارش و پی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
انجــام شــده، تشــکیل کمیتــه همــکاری هــای 

مشــترک بــا حضــور نماینــدگان بیمــه 
"مــا" و پژوهشــکده بیمــه بــرای طراحی 
پژوهشــی  برنامــه هــای  اجــرای  و 
و ارتقــا همــکاری هــای دو جانبــه 
مــورد گفتگــو و بررســی قــرار گرفــت.
ــرات  ــازی مذاک ــاده س ــوص پی در خص
انجــام شــده مقــرر شــد تــا بخش هــای 
کارگروه هــای  قالــب  در  مختلــف 
مشــترک هر دو مجموعه مورد بررســی 
ــه  ــه مرحل ــرد و ســپس ب ــه قرارگی اولی
ــل  ــر مدیرعام ــاری ف ــد. به ــرا درآی اج
بیمــه "مــا"  اظهــار امیــدواری کــرد: این 
ــرای  ــد آغــاز مناســبی ب جلســات بتوان
ــان  ــترده می ــل گس ــکاری و تعام هم
بیمــه "مــا" و پژوهشــکده بیمــه باشــد.

ارتقاء همکاری های دوجانبه شرکت بیمه "ما"
 وپژوهشکده بیمه
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اخبار شعب

استان  تهران

  استان البرز

استان تهران

ــر و  ــای عم ــه ه ــوزش بیم ــزاری کاس آم برگ
ــرج  ــعبه ک ــذاری در ش ــرمایه گ س

برگــزاری انتخابات شــورای هماهنگــی نمایندگان 
درشــعبه شــمال تهــران بــا حضــور مدیــر امــور 
شــعب و رییــس اداره ارزیابــی عملکــرد و نظــارت 

بــر شــعب

تقدیر از نمایندگان برتر شعبه شرق تهران

استان بوشهر
ــا  ــرکت ب ــی ش ــاون فن ــه مع ــت صمیمان نشس

ــهر ــعبه بوش ــنل ش ــروش و پرس ــبکه ف ش
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استان قزوین

  استان  خراسان رضوی

استان آذربایجان غربی

برگــزاری کاس آمــوزش بازدیــد بیمه هــای آتش 
ســوزی  در شــعبه مشهد 

ــر و  ــای عم ــه ه ــوزش بیم ــزاری کاس آم برگ
ــه ــعبه ارومی ــذاری در ش ــرمایه گ س

برگــزاری کاس هــای آمــوزش بیمــه هــای عمر و 
ســرمایه گــذاری در شــعبه قزوین

استان آذربایجان شرقی
برگــزاری جلســه رییــس شــعبه تبریــز بــا 
بزرگتریــن تولیــد کننــده ســلفون و فیلــم هــای 
چــاپ و بســته بنــدی در خاورمیانــه در خصــوص 

تجمیــع بیمــه نامــه هــا 
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زمینــه حاصــل شــده و در الگوهایــی ماننــد تعالــی ســازمانی، 
فلســفه ارزیابــی بــر رشــد، توســعه و بهبــود ظرفیــت ارزیابــی 
شونده متمرکزشــده اســت.)نامه 31، 10، خطبه 1،88، 143(

متجلــی  ارزیابــی  نــوع  دو  حضــرت  آن  اندیشــه  در 
ــامل  ــه ش ــازمانی ک ــی س ــوی و ارزیاب ــی معن ــت؛ ارزیاب اس
ــی اســت ــی مدیریت ــی و ارزیاب ــی همگان ــی، ارزیاب خودارزیاب

        ارزیابی معنوی؛ 
 یکــی از ســنت هــای ثابــت الهــی، نظــارت کامــل، دقیــق 
ــی  ــار و نیــات انســان هــا و ارزیاب ــر اعمــال و رفت و مــداوم ب
آنهاســت. در خطبــه 111 نهــج الباغــه آمــده کــه ایــن دو 
گواهــی )شــهادتین( گفتــار را بــاال مــی برنــد و کــردار و عمل 
را بــه پیشــگاه خــدا مــی رســانند و خداونــد متعــال در روز 
قیامــت، همــه کارهــای انســان را مــورد ارزیابــی و ســنجش 
قــرار مــی دهــد. همچنــان کــه در ســوره مبارکــه توبــه آیــه 
182مــی فرمایــد »و بگــو: هــر چــه خواهیــد بکنیــد کــه بــه 
ــان  ــان )گواه ــتاده او و مؤمن ــدا و فرس ــان را خ زودی کردارت
اعمالتــان در دنیــا( مــی بیننــد و بــه زودی بــه ســوی 
ــده مــی شــوید، پــس شــما  ــای نهــان و آشــکار بازگردان دان
را ازآنچــه)در دنیــا( انجــام مــی دادیــد آگاه خواهــد ســاخت«.

        ارزیابی سازمانی؛ 
اندیشــه حضــرت  در  کــه  ارزیابــی  از  دیگــری  نــوع   
ــای  ــوری ه ــود دارد و در تئ ــه نم ــج الباغ ــی)ع( در نه عل
نویــن ارزیابــی نیــز بــه برخــی از آنهــا تأکیــد شــده 
اســت، ارزیابــی ســازمانی اســت، ایــن نــوع ارزیابــی 
مدیریتی)فرماندهــان،  ارزیابــی  خودارزیابــی،  شــامل 
ــد. ــی باش ــی م ــی همگان ــتان( و ارزیاب ــران و سرپرس مدی

         تعالی و بهبود مستمر: 
 در مکتــب اســام و اندیشــه امیرالمؤمنیــن علــی)ع( ارزیابــی 
عملکــرد پایــان کار نیســت و مــی توانــد شــروع فراینــد رشــد 
و تعالــی باشــد، پــس از مشــخص شــدن نقــاط قــوت و نقــاط 
ضعــف، افــراد و ســازمان هــا در قبــال نتایــج عملکــرد ضعیــف 
خــود فرصــت اصــاح و بازگشــت بــه مســیر حرکت صحیــح را 
دارنــد. در دیــدگاه هــای مــدرن نیــز موفقیــت  هایــی در ایــن 

مدیریت عملکرد  از دیدگاه حضرت علی)ع(   

سارا فرزانه 
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        خودارزیابی؛ 
یکــی از انــواع ارزیابــی هــای ســازمانی کــه مــی تــوان از نهــج 
ــه اصطــاح  ــا ب ــی ی ــی درون ــرد، ارزیاب ــه اســتخراج ک الباغ
»خودارزیابــی« اســت. خودارزیابــی بــا رویکردهــای ســازمانی 
بــه مــدل های تعالــی ســازمانی مشــابهت دارد. در این نــوع از 
ارزیابــی کــه بــر جنبــه درونــی تأکیــد دارد، ســازمان عملکرد 
خــود را مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. شــاید بتــوان گفــت 
ــی بهتریــن  ــی، خودارزیاب ــی بیرون ــا ارزیاب کــه در مقایســه ب
ــازمان  ــرد س ــی عملک ــرای ارزیاب ــزم ب ــن مکانی و کارآمدتری
ــه 31،41،45( ــت 208، نام ــه90، 143، حک ــت. )خطب هاس

ــی  ــد فراوان ــامی، تأکی ــای اس ــوزه ه ــی و آم ــع دین در مناب
ــی« شــده اســت و در عصــر حاضــر  ــر مســئله »خودارزیاب ب
ــی عملکــرد، ســازمان هــای  و در الگوهــای نســل دوم ارزیاب
مختلــف مــی کوشــند تــا از طــرق گوناگــون، خودارزیابــی را 

در ســازمان هــا اجــرا نماینــد و مــدل هــای ارزیابــی متعددی 
ــت.  ــده اس ــه ش ــی و ارائ ــور طراح ــن منظ ــه همی ــز ب نی

        ارزیابی همگانی:
  در ســازمان نیــز بــه عنــوان یــک جامعــه کوچــک، صــادق 
و جــاری اســت و در صــورت وجــود کنتــرل عمومــی و 
نظــارت همگانــی در آن و احســاس مســؤولیت همــه اعضــای 
ســازمان، جامعــه و مشــتریان نســبت بــه عملکــرد ســازمان، 
نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان روشــن مــی شــود و ســازمان 
مــی توانــد بــرای جبــران ضعــف هــا و از بیــن بردن نارســایی 
ــن  ــا ای ــوع ب ــن موض ــد. ای ــزی کن ــه ری ــود برنام ــای خ ه
گســتردگی در هیچکــدام از الگوهــای ارزیابــی معاصــر مثــل 
الگوهــای تعالــی ســازمانی و کارت امتیــازی متــوازن مدنظــر 
ــه  ــاً ب ــز صرف ــی نی ــای تعال ــت و در الگوه ــه اس ــرار نگرفت ق
ــه 18،19،40( ــده اســت. )نام ــه ش ــت مشــتریان توج رضای

        ارزیابی مدیریتی؛
  در نــگاه حضــرت علــی)ع( مســؤولیت امانتــی اســت 
جهــت خدمــت بــه خلــق و بــرای رضــای خالــق .بــه همیــن 
ــک روز  ــم و مال ــه داور اعظ ــخگویی ب ــان پاس ــت ایش جه
جــزا و پاســخگویی بــه مــردم را کــراراً بــه کارگــزاران خــود 
متذکــر شــده انــد و آنــان را از عواقــب امــور بیــم و هشــدار 
ــی)ع(  ــان عل ــر مؤمن ــی امی ــیره و روش مدیریت ــد. س داده ان
اینگونــه بــود کــه عــاوه بــر اینکــه خــود شــخصاً عملکــرد 
ــن کار را  ــز ای ــواردی نی ــرد، در م ــی میک ــزاران را ارزیاب کارگ
بــه افــراد دیگــری کــه بــه آنهــا اعتمــاد و اطمینــان داشــتند، 
واگــذار مــی کردنــد. ایــن نــوع ارزیابــی متــداول تریــن نــوع 
ــرد دارد.  ــروزی کارب ــازمانهای ام ــه در س ــت ک ــی اس ارزیاب
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  تحوالتــی کــه شــرکت هــا ایجــاد مــی کننــد، هنــوز هــم بــا نــرخ 
ــا شکســت مواجــه مــی شــوند. تحقیقــات مســتمر  وحشــتناکی ب
ــرای  ــی کــه ب حاکــی از آن هســتند کــه ســه چهــارم تــاش های
تغییــر صــورت مــی گیرنــد، بــه نتیجــه نمــی رســند. ایــن شکســت 
یــا در عــدم تحقــق مزیــت هــای پیــش بینــی شــده اســت یــا اینکه 
کا پــروژه بــا شکســت مواجــه مــی شــود. از آنجــا که اجــرای ناقص 
ــا اســت،  ــن شکســت ه ــر، بیشــترین مقصــر ای ــروژه هــای تغیی پ
ســازمان هــا روی توســعه ی اجرایــی متمرکــز شــده انــد. آنهــا ایــن 

ایــده را قبــول کــرده انــد کــه تحــول فراینــدی اســت بــا 
ــت  ــه دقــت مدیری ــد ب مراحــل کلیــدی کــه بای

شــود. امــا اجــرای ضعیــف، تنهــا بخشــی از 
ــی  ــا نشــان م ــل ه مشــکل اســت. تحلی

دهــد تشــخیص نادرســت هــم بــه 
ــازمان  ــر دارد. س ــدازه تقصی ــان ان هم
هــا اغلــب تغییــرات نادرســتی را دنبال 
مــی کننــد، بــه ویــژه درمحیــط هــای 
پیچیــده و پــر از تحــول. در ایــن گونــه 

ــه  ــورد اینک ــم در م ــا تصمی ــط ه محی
ــا  ــد ت ــر کن ــد تغیی ــزی بای اصــا چــه چی

ــد،  ــی بمان ــت باق ــه ی رقاب ــازمان در عرص س
ــود.  ــی ش ــاذ م ــتباه اتخ ــتاب زده و اش ــوال ش معم

تیــم هــای اجرایــی قبــل از اینکــه نگــران باشــند ))چگونــه(( بایــد 
تغییــر کننــد، الزم اســت دریابنــد ))چــه چیــزی(( را بایــد تغییــر 
ــد  ــد فکــر کننــد ))چــه چیــزی(( را بای ــه خصــوص بای دهنــد و ب
تغییــر دهنــد و بــه خصــوص بایــد فکــر کننــد چــه چیــزی را ))اول 
 HBR از همــه(( بایــد تغییــر دهنــد. ایــن چالشــی اســت کــه نشــریه
در مطالعــه ای چهــار ســاله در مــورد تحــوالت 62 شــرکت مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه اســت. وقتــی شــرکت هــا نبــرد تحــول خــود 
ــر  ــر منفــی ب ــه انتخــاب نمــی کننــد، تــاش هایشــان اث را عاقان
ــر عامــل  ــوان مدی ــه عن عملکردشــان دارد. وقتــی رون جانســون ب

ــره ای جــی ســی پــی ))JCP انتخــاب شــد،  فروشــگاه هــای زنجی
فــورا روی قیمــت گــذاری و طراحــی فروشــگاه هــا دســت گذاشــت 
ــروش  ــد. ف ــذب کن ــر را ج ــه روز ت ــر و ب ــوان ت ــتریان ج ــا مش ت
یــک چهــارم کاهــش یافــت یافــت و ســهام شــرکت نصــف شــد.

جانســون بایــد اولویــت اول خــودش را تلفیــق بهتر عملیــات آناین  
و درون فروشــگاهی قــرار مــی داد. مشــکل اصلــی مشــتریان ایــن 
بــود کــه نمــی توانســتند آیتــم هایــی را کــه در فروشــگاه آنایــن 
مــی دیدنــد، در فروشــگاه هــای فیزیکــی پیــدا کننــد و برعکــس. 
ــدند  ــی ش ــت م ــزا مدیری ــا مج ــروش کام ــال ف ــن دو کان ای
ــص  ــن مخت ــره تامی ــودی و زنجی ــدام موج ــر ک و ه
خودشــان را داشــتند. جانشــین بعــدی جانســون، 
مارویــن الیســون بــود کــه ایــن عــدم تطبیــق 
را زود تشــخیص داد و JCP را بــه ســود آوری 
الیســون  مدیریــت  دوران  در  برگردانــد. 
ــد و  ــر ش ــک ت ــای JCP چاب ــت ه ، فعالی
ــخ  ــتر پاس ــتری بیش ــای مش ــاز ه ــه نی ب
ــی  ــروش ، طراح ــرده ف ــن خ ــد. ای داده ش
ــا  ــر داد ت ــود را تغیی ــد خ ــای خری ــه ه برنام
مشــتریانی کــه حضــوری بــه فروشــگاه مراجعــه 
مــی کردنــد، راحــت تــر بتواننــد اجنــاس تخفیفــی 
را پیــدا کننــد. همچنیــن وب ســایت خــود را توســعه داد.

همــان طــور کــه JCP و دیگــر شــرکت هــای ایچنینــی دریافتنــد، 
ــت  ــیار هنگف ــول، بس ــتباه تح ــیر اش ــن مس ــای رفت ــه ه هزین
ــه  ــان ادام ــی همچن ــی قبل ــکات اساس ــه، مش ــتند: اول اینک هس
ــر انجــام مــی شــوند، چــون توجــه  پیــدا مــی کننــد و حتــی بدت
ــکات  ــت . دوم ، مش ــده اس ــوف ش ــری معط ــمت دیگ ــه س ــا ب ه
ــی تعهــد  ــروز مــی کننــد و ســوم تیــم اجرای ــری هــم ب ــد ت جدی
کارمنــدان رابــرای انجــام اقدامــات ســختاری در آینــده ، تضعیــف 
ــا  ــد، ام ــه را دور کن ــا اینکــه الیســون توانســت فاجع ــد. ب ــی کن م
شــرکت JCP هنــوز کار هــای زیــادی دارد کــه بایــد انجــام بدهــد. 

وقتی شرکت ها
 نبرد تحول خود را عاقالنه انتخاب 

نمی کنند،
تالش هایشان اثر منفی بر 

عملکردشان دارد

گردآورنده : رضا صحرای

شناسایی عوامل موفقیت مدیریت تغییرات در سازمان ها
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بعــد از گذرانــدن یــک فصــل تعطیــات خیلــی بــد در ســال 2016، 
ــل  ــگاه را تعطی ــدود 140فروش ــت ح ــم گرف ــی تصمی ــم اجرای تی
ــری  ــت موثرت ــن رقاب ــان آنای ــرده فروش ــا خ ــد ب ــا بتوان ــد ت کن
داشــته باشــد. نیــاز بــه تغییــر هنــوز در ایــن شــرکت وجــود دارد.

ــه  ــه در لحظ ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــه بای ــران، چگون ــس مدی پ
ــد ســه موضــوع را  ــا بای ــد؟ آنه ــت قراردهن ــی را اولوی چــه تغییرات
ــول،  ــر و تح ــرای تغیی ــزور ب ــد: کاتالی ــل درک کنن ــور کام ــه ط ب
کاوش اصولــی ســازمان و قابلیــت هــای رهبــری مــورد نیــاز 
ــت  ــوالت شکس ــورد  تح ــه در م ــی ک ــل های ــارت. تحلی ــرای نظ ب
خــورده صــورت گرفتــه، نشــان مــی دهــد عــدم توانایــی در 
ــال ایجــاد  ــا، احتم ــور ه ــازی ایســن فاکت ــگ س بررســی و هماهن
ــن  ــه، ای ــن مقال ــه ای ــی آورد.در ادام ــن م ــدار را پایی ــر پای تغیی
ــرای کمــک  ــزار هایــی ب ــه تصویــر مــی کشــیم و اب دینامیــک را ب
بــه تشــخیص نــوع تغییــردر شــرکت، معرفــی مــی کنیــم.

   کاتالیزور: دنبال کردن ارزش

محــرک ایجــاد هــر تغییــری در یــک شــرکت، دنبــال کــردن ارزش 
اســت. یعنــی شــرکت هــا بــه ایــن دلیــل مــی خواهنــد تغییــرات 
ــم  ــد و ه ــاء دهن ــود را ارتق ــی خ ــم کارآی ــه ه ــد ک ــاد کنن ایج
ــاره ای روی رشــد خــود داشــته باشــند. امــا  ســرمایه گــذاری دوب
ــد،  ــن زمینــه شکســت مــی خورن ــن تــاش هــا در ای ــی از ای خیل
ــی شــوند. ــز م ــورد متمرک ــن دو م ــی از ای ــش از یک ــر بی چــون ب

ســازی  ســاده  بــرای  تــاش  هــا،  شــرکت  برخــی  در 
افزایــش بهــره وری، بــرون ســپاری  از طریــق  کســب و کار 
شــود. مــی  رشــد  کاهــش  باعــث  ســاختار،  تغییــر  یــا 

ایــن کاهــش بــه قــدری شــدید اســت کــه قابلیــت هــا را از بیــن 
ــر از  ــی دیگ ــد. در برخ ــی کن ــف م ــه را تضعی ــرد و روحی ــی ب م
شــرکت هــا، ســرمایه گــذاری مجــدد روی رشــد از کنتــرل خــارج 
مــی شــود. شــرکت لگــو ایــن مشــکل را داشــت. ایــن تولیــد کننده 

ی اســباب بــازی دانمارکــی دوبــار تــاش کــرد از طریــق نــوآوری، 
برنامــه هــای تحــول بزرگــی را اجــرا کنــد. اولیــن برنامــه در ســال 
2000 آغــاز شــد کــه آزمایشــی خــود ســرانه بــود و طــی دو ســال 
ــرد. برنامــه دوم  ــا آســتانه ورشکســتگی پیــش ب بعــد شــرکت را ت
ــی  ــود مال ــرکت رک ــه ش ــد ک ــاز ش ــی آغ ــال 2006 و زمان در س
ــت باعــث شــد  ــود و در نهای ــه تازگــی پشــت ســر گذاشــته ب را ب
ــازی  ــباب ب ــرکت اس ــن ش ــود آورتری ــه س ــال 2014 ب ــو در س لگ
ــود؟ در برنامــه  ــن دو برنامــه چــه ب ــل شــود. تفــاوت ای ــا تبدی دنی
ــل  ــر عام ــگ نادســتراپ، مدی ــن وی ــه بدســت یورگ ــه ک ی دوم ک
ــر  ــم ب ــرد و ه ــز ک ــد تمرک ــر رش ــم ب ــو ه ــد، لگ ــاد ش ــت ایج وق
ــا  ــن شــرکت کمیتــه ای چنــد کار کــردی راه انداخــت ت نظــم. ای
ــا  ــر آنه ــد و ب ــوآ وری هماهنگــی ایجــاد کن ــن فعالیــت هــای ن بی
ــه نقطــه ی بزرگتــری  نظــارت داشــته باشــد. ایــن مثــال، مــا را ب
ــرای رشــد  در مــورد کاتالیــزور هــای تغییــر مــی رســاند: وقتــی ب
ــط  ــه واســطه ی نظــارت، ضواب ــه ب ــد، نظمــی ک ــی کنی ــاش م ت
ــه شــما امــکان مــی دهــد  ــد، ب ــی داری ــزار هــای کنترل و دیگــر اب
در مســیری کــه انتخــاب کــرده ایــد، باقــی بمانیــد، بــدون 
ــه راحتــی راهــش را گــم  ــی، شــرکت شــما ب ــرل های چنیــن کنت
ــه  ــا عملکــرد ضعیــف ب میکنــد. امــا وقتــی فرصــت هــای رشــد ی
شــما هشــدار مــی دهــد کــه وقــت یــک تحــول اساســی رســیده، 
ــال  ــری را دنب ــوع تغیی ــد تشــخیص دهــد چــه ن ــه مــی توان چگون
مــی کنــد؟ جــواب ایــن ســوال در مرحلــه ی دوم ایــن فراینــد اســت.

 

محرک
 ایجاد هر تغییری در شرکت

 دنبال کردن ارزش است.
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محمدی انارکی:
 مالیات بر ارزش افزوده باید از بیمه ها حذف شود

 
بــر  تاکیــد  بــا  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو   
اخــذ  بــا  خــود  مخالفــت  بیمــه،  رســانی  خدمــات  نقــش 
اعــام کــرد. را  بیمــه  از صنعــت  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملل بیمــه مرکزی، 
محمــدی گفــت: اگــر بخواهیــم خدمــت رســانی را هدف اصلــی بیمه 
هــا تعریــف کنیــم، قطعــاً بایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده از بیمه هــا 
ــه مــردم  حــذف شــود چــرا کــه هــدف بیمه هــا خدمــات رســانی ب
اســت و نبایــد ایــن خدمــات رســانی بــه هــر دلیلــی متوقــف شــود.

فعالیت هــای  کــه  شــرکت هایی  البتــه   کــرد:  تاکیــد  وی 
ارزش  بــر  مالیــات  بایــد  دارنــد  زیــادی  تجــاری  اقتصــادی 
ــات  ــه  خدم ــی بیم ــدف اصل ــا ه ــد، ام ــت کنن ــزوده را پرداخ اف
رســانی اســت و بایــد فاقــد مالیــات بــر ارزش افــزوده باشــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــار در  مجل ــنجان و ان ــردم رفس ــده م نماین
اظهارداشــت:  داد،  قــرار  حمایــت  مــورد  را  هــا  بیمــه  بایــد 
و  گیرنــد  قــرار  کمــک  و  حمایــت  مــورد  هــا  بیمــه  بایــد 
بــه ســمتی برویــم کــه هزینــه بــر مــردم منتقــل نشــود.

ــدوق  ــود صن ــرورت وج ــاره برض ــا اش ــه ب ــی در ادام ــدی انارک محم
ــه  ــا توجــه ب ــدوق حــوادث طبیعــی ب حــوادث طبیعــی گفــت: صن
ــی  ــی م ــرایط بحران ــت و در ش ــروری اس ــا ض ــور م ــرایط کش ش
توانــد کمــک شــایانی بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور نمایــد.

وی تاکیــد کــرد: ایــن صندوق هــا بایــد طــوری عمــل کنند کــه مردم 
هــم در نــوع فعالیــت آنهــا مشــارکت داشــته باشــند. همچنیــن دولت 
نیــز بایــد بــر حمایــت از صنــدوق حــوادث طبیعــی اهتمــام بــورزد.

رییس کل بیمه مرکزی :
 پرداخت هزینه برای کاهش تلفات با اصول بنگاه داری 

صنعت بیمه منافاتی ندارد

ــیر  ــد مس ــترک می توان ــای مش ــل داده ه ــات و تحلی ــادل اطاع تب
خدمــت را بــرای دو مجموعــه صنعــت بیمــه و پلیــس، هموارتــر کند.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملل بیمــه مرکزی، 
دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در نشســت مشــترک صنعــت بیمــه و 
پلیــس راهــور ناجــا ســخن مــی گفــت بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
نــوع خدمــت صنعــت بیمــه و پلیــس بــه دلیــل وجــود مولفــه هایــی 
نظیــر امنیــت اطمینــان و آرامــش، در یکدیگــر تنیــده اســت و ایــن 
پیوســتگی هــا فصــل مشــترک پلیــس و بیمــه بــه شــمار مــی رود.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا تقدیــر از تــاش هــای پلیــس 
ــرورت  ــه ض ــا ب ــت راه ه ــظ امنی ــات و حف ــش تلف ــور در کاه راه
تعامــل دســتگاه های مرتبــط اشــاره کــرد و افــزود: موضــوع 
و  اســت  ملــی  ای مســئله جــدی  تلفــات جــاده  و  حــوادث 
همــه بایــد کمــک کننــد تــا ایــن بحــران مدیریــت شــود.

دکتــر ســلیمانی از تبــادل شــبکه ای اطاعــات بیــن صنعــت بیمــه 
و نهادهــای ذیربــط و انجــام پــروژه هــای مشــترک کاهــش تلفــات 
جــاده ای بــه عنــوان راهــکار هــای اصلــی کاهــش ســوانح و حــوادث 
یــاد کــرد و اظهــار داشــت: صنعــت بیمــه ایــن آمادگــی را دارد کــه 

ســهم خــود را بــرای کاهــش تلفــات جــاده ای پرداخــت کنــد امــا در 
ایــن هزینــه کــرد بایــد اصــول بنــگاه داری نیــز در نظــر گرفتــه شــود.

ــن  ــه ای ــل ب ــرای نی ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــی بیم ــورای عال ــس ش رئی
گیــری  هــدف  بــا  ای  پیشــگیرانه  پروژه هــای  بایــد  مقصــود 
کاهــش تلفــات جــاده ای طراحــی شــده و بــه مرحلــه اجــرا 
ــود. ــل ش ــری را متحم ــارات کمت ــه خس ــت بیم ــه صنع ــد ک برس

ــرای کاهــش خســارات  ــه ب ــه کــه هزین ــن نکت ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
در صنعــت بیمــه بــا اصــول بنــگاه داری منافاتــی نــدارد، گفــت: بــا 
ــامانه  ــل از س ــرداری کام ــره ب ــی و به ــای فن ــل زیرســاخت ه تکمی
هــای آنایــن اطاعــات می تــوان تقلبــات و تخلفــات بیمــه 
ای را کاهــش داد و بــا کنتــرل خســارات، زمینــه کافــی بــرای 
تعامــل هرچــه بیشــتر صنعــت بیمــه و پلیــس را فراهــم آورد.

ــت  ــس و صنع ــتر پلی ــی بیش ــای همراه ــت راهکاره ــن نشس در ای
بیمــه در حــوزه هــای گوناگــون مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

گفتنــی اســت در آغــاز ایــن نشســت ســردار کمــال هادیــان 
ــای  ــاش ه ــی از ت ــا قدردان ــا" ب ــور ناج ــس راه ــس پلی ــر "ریی ف
بیمــه مرکــزی و حمایــت صنعــت بیمــه، گزارشــی مفصــل از 
آخریــن آمــار ســوانح و تلفــات جــاده ای در کشــور ارائــه داد

اخبار بیمه مرکزی




