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تجديد گواهينامه بينالمللي
ايزو ISO 9001 - 2008
شركت بیمه نوین
برای یک دوره سه ساله
تقدیر از دانش آموزان ممتاز
خانواده بیمه نوین

صنعت بیمه اروپا همچنان
بر مـدار رشـد
یــــادداشـــت

دانش؛محور
توسعه اقتصادی

در دنيايي زندگي مي كنيم که تمامــي عوامل خرد و کالن آن به
سمت دانش محوري حركت می کند و هر روز بیش از پیش شاهد
رشد اقتصاد دانش محوری هســتیم که بهطور مستقيم براساس
توليد ،توزيع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته است .اقتصادی
که بر پايههاي انقالب دانش در عصر حاضر شکل گرفته است .این
نوع کســب و کار مبتني بر توليد ،توزيع و كاربرد دانش و اطالعات
به منظور تحقق رشد اقتصادي و افزايش بهره وري است .این مؤلفه
کم کم در حال تبدیل شدن به ســئوال و چالش جدی بنگاه های
اقتصادی برای بهره گیــری از فرصت ها و ایجاد ارزش افزوده برای
سازمان هاســت .چرا که دانش ،مهارت ،توانائي و تجربه به عنوان
دارایی هاي نامریي ســازمان كه همان ســرمايه انساني هستند
محسوب شده که به عنوان ســرمایههای دانشی ،تمام ناشدنی و

خود افزا محسوب می گردند .اما مهم ترین نکته در حوزه مديريت
دانش ،اســتفاده مؤثر و به كارگيري انــواع مختلف دانش در تمام
سطوح فعاليتهاي سازمان است .در حقیقت شرکت هایی در این
مسیر موفق ترند که بااســتفاده از این سرمایه ،قادرند از طریق آن
ارزش بیشتری خلق کنند.
اقتصاد مبتني بر دانش در بر گيرنده مجموعه اي اســت كه در آن،
دانش و توانايي انسانها ،بيش از توانايي ابزار ،ماشين و يا تكنولوژي،
تعيين كننده مزيت رقابتي است.
اما بی شک فرآيندهاي توليد دانش ،توزيع دانش ،انتقال و كاربرد
آن مهم ترین چالش شــرکت هایی است که می خواهند به بخش
پیشرو در صنعت خود تبدیل شوند ،چرا که تقويت و تلفيق مرزهاي
مفهوم اقتصاد دانش محور راه زیادی برای طی کردن پیش رو دارد.

خبـریک

رئيس كل بيمه مركزي :بيمه
مركزي در مسير شفاف سازي
حركت مي كند
مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly
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محمد ابراهيم امين با اعالم اين مطلب
افزود :ما اعتقــاد داريم كه صنعت بيمه
بايد با تفكــر بنگاه هــاي اقتصادي به
فعاليت بپردازد و مســائلي نظير خروج
از اســتانداردها و ضوابط بيمه اي و كم
توجهي به اصل مشتري مداري از آسيب
هاي جدي اين صنعت به حســاب مي
آيد.
به گزارش اداه كل روابط عمومي بيمه
مركزي جمهوري اسالمي ايران ،رئيس
كل بيمه مركزي بــا تأكيد بر ضرورت
شفاف ســازي در صنعت بيمه ،گفت:
ايفاي حقوق بيمه گذاران ،اولويت نهاد
نظارتي بيمه مركزي اســت و مسائل و
مشــكالت مرتبط با يك شركت بيمه
خاص كه در زمينــه مديريت و ارزيابي
ريسك ،داراي اشكاالتي است با دخالت
بيمه مركزي و اراده سهامداران خواهد
شد.
امين خاطر نشان كرد :صورت هاي مالي
از حيث ذخاير ،درآمدها و هزينه ها بايد
به صورت كامل و شفاف توسط شركت
بيمه تدوين و ارائه شــود و در غير اين
صورت بيمه مركزي خود را موظف مي
داند كه به اين حوزه ورود كند.
وي تصريح كرد :ريسك پذيري بيش از
توانگري مالي شركت ها با اصول بيمه
گري در تضاد اســت و بيمه مركزي با
رصد دائمــي صورت مالي شــركت ها
عمليات بيمه گري شركت ها را كنترل
مي كند.
امين در بخش ديگري از سخنان خود
به اهميت نقــش صنعت بيمه در بهبود
و گسترش فضاي كسب و كار ،بر تاكيد
وزير اقتصاد در اين خصوص اشاره كرد
و گفت :موضوع بهبود فضاي كســب و
كار منطبــق با اصــول بيمه دنبال
مي شــود و ما اين مســاله را با تكيه
بر تــوان تخصصي بدنــه صنعت بيمه
و توانگــري مالي شــركت هــا دنبال
خواهيم كرد.

نرخ سود قطعی بيمههاي عمر و
پسانداز بيمه نوين برای سال 1392
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با توجه به تعیین سود مشارکت در منافع سال  ،92نرخ سود قطعی بیمه های تشکیل سرمایه
بیمه نوین در سال  1392معادل  25.88درصد اعالم شد.
به گــزارش روابط عمومي بيمــه نوين ،با اعمال نرخ ســود جديد ،اندوختــه بيمهنامه هر يك از
بيمهگذاران در سررسيد سال بيمهاي آنها در سال  92به ميزان  10.88درصد نسبت به حداقل
سود تضمين شده ( 15درصد) ،افزايش یافته است .اين افزايش نرخ به لحاظ سود تحصيلشده از
محل سرمايهگذاري اندوخته رياضي بيمهنامه بيمهگذاران عمر حاصل شده است.
اين در حاليست كه شركت بيمه نوين براي سالهاي  90 ، 89و  91به ترتيب سودهاي 24.6 ،19.5
و  25.23درصد را به بيمهگذاران خود پرداخت نموده است.
شــایان ذکر است شــركت بيمه نوين ثبات در پرداخت سود مشــاركت به بيمهگذاران عمر را از
سياستهاي بلند مدت خود تلقي مينمايد.

تجديد گواهينامه بينالمللي ايزو
 ISO 9001 - 2008شــركت بیمه نوین
برای یک دوره سه ساله
گواهینامه استاندارد  ISO 9001 - 2008سیستم های مدیریت کیفیت شرکت بیمه نوین
براي یک دوره سه ساله دیگر تجدید گردید.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،طي فرآيند مميزي صورت گرفته توســط شــركت SGS
گواهینامــه انطباق سيســتم مدیریت کیفیت اين شــرکت بــا مفاد اســتاندارد بين المللي
 ISO9001 - 2008براي يك دوره سه ساله ديگر تجديد گرديد.
پیش از آن پنجمين جلسه بازنگري مديريت با هدف كنترل ،پايش و نگهداري سيستم مديريت
كيفيت با حضور مديرعامل ،معاونين ،نماينده مديريت كيفيت و كليه مديران ستادمركزي شركت
بيمه نوين برگزار گرديد و عالوه برتشــريح اهداف برگزاري جلسه ،جايگاه آن در نظام مديريت
كيفيت شــركت ،گزارش مميزي داخلي و نتايج آن نیز بررسی و ارائه گرديد .در گزارش مذكور،
نكات كليدي مشاهده شده در مميزي داخلي هريك از واحدها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اما در جلسه اختتاميه مميزي نهایی كه با حضور مدیرعامل ،معاونین و مدیران شرکت بیمه نوین
و ممیزین شركت  S.G.Sبرگزار شد مواردي نظير اندازه گیری و پايش منظم فرآيندها و استقرار
نظام بهبود مستمر در بسیاری از واحدها از نقاط مثبت شركت بيمه نوين از سوي مميزين اعالم
گرديد.
الزم به ذكر است شركت  SGSاز شركتهاي بين المللي معتبر در زمينه مشاوره ،پيادهسازي و
استقرار سيستم هاي مديريت و اعطاي گواهينامه ايزو در كشور است.

تقـدیر از دانشآموزان ممتـازخانواده
بیمهنـوین

مراسم تجليل از دانش آموزان ممتاز شــركت بیمه نوین با حضور مديرعامل و معاون فنی و جمعی از
خانواده های دانش آموزان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین ،این مراسم با هدف تقویت روحیه همدلی در بین خانواده نوین و تشویق و
قدردانی از کوشش فرزندان پرسنل ستادی که موفق شده بودند سال تحصیلی  92-93را با موفقیت پشت سر
بگذارند ،برگزار شد.
غالمعلی غالمی طی سخنانی عالوه بر آرزوی موفقیت برای فرزندان پرتالش بیمه نوین ،با قدردانی از سعی و
کوشش دانش آموزان ممتاز و خانواده آنها ،بر همراهی و حمایت شرکت بیمه نوین از تالش های علمی تأکید کرد.
در پایان این مراسم از برگزیدگان توسط مدیرعامل و معاون فنی شرکت با اهدای لوح تقدیر ،گل و جایزه تقدیر
شد.

معـرفی شعب و نمایندگان برتر تا
پایان مرداد ماه در رشته بیمه عمر و
تشکیل سـرمایـه
ده شعبه و نماینده برتر بیمه نوین تا پایان مرداد ماه سال جاری در رشته بیمه عمر و تشکیل سرمایه
از سوی مدیریت بیمه های اشخاص معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین ،شعب قم ،اهواز ،زنجان ،شرق تهران ،شهرکرد ،رشت ،ارومیه ،تبریز،
شــیراز ،اصفهان ،اراک و ساری به عنوان شعب برتر بر اساس حق بیمه وصولی تا پایان مرداد ماه سال
جاری بر اساس کل وصولی در این رشته معرفی شدند.
همچنین علی ترابــی و زیرمجموعه ها ( ،)3015علیرضا رضایی ابوالوردی ( ،)3356رضا شــاکری و
زیرمجموعه ها ( ،)7001سید مرتضی علوی نژاد و زیرمجموعه ها ( ،)7002ایمان مقدسی (،)2881
سمیه رفیعی ( ،)3471مرتضی آزاد ( ،)2164یداله موسوی ( ،)3717افسانه جهانپور ( )2583و سمیه
کی پور ( )4255نیز به عنوان نمایندگان برتر تا پایان مرداد ماه در رشته بیمه عمر و تشکیل سرمایه
معرفی شدند.

خبـــر

شرکت بیمه نوین در میان
شرکت های برتر در دریافت
گواهینامه صالحیت حرفه ای

پنجشرکتبیمهملت،بیمهمعلم،بیمهآسیا،
بیمه ســامان و بیمه نوین بیشترین تعداد
گواهینامه صالحیت حرفــه ای را دریافت
کرده اند.
به گزارش روابــط عمومی انجمن حرفه ای
صنعت بیمه ،پس از برگزاری سومین دوره
آزمون های صالحیت حرفه ای در  31مرداد
ماه ســال جاری ،مقایســه ای در بین آمار
قبولی پذیرفته شدگان انجام شد و مشخص
شد از میان شرکت های بیمه ،کارشناسان و
نمایندگان فعال در پنج شرکت بیمه ملت،
بیمه معلم ،بیمه آســیا ،بیمه سامان ،بیمه
نوین به ترتیب بیشترین تعداد گواهینامه
صالحیت حرفه ای را دریافت کرده اند.
گواهی صالحیت حرفه ای به معنای انطباق
دانش فنی و تخصصی افراد با استانداردهای
فنی صنعت بیمه کشور است .در تدوین این
استانداردهااصولومبانیحرفهایبینالمللی
حوزه های تخصصی مختلف و نیز قوانین و
مقرراتداخلیکشورمدنظرقرارگرفتهاست.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر
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برگزاری دوره تخصصی بازاریابی
بیمه های عمر در ارومیه

نخستین دوره تخصصی بازاریابی بیمه های
عمر شعبه ارومیه در سال  93برگزار شد.
این دوره آموزشــی با هدف ارتقای ســطح
دانــش و تقویت توانایی هــای نمایندگان
استان آذربایجان غربی در فروش بیمه های
عمر و تشکیل سرمایه با تدریس حامد قدس؛
رییس منطقه شش بیمه نوین برگزار شد.
ایجاد و حفظ ارتباطات مؤثر ،افزایش سطح
روابط عمومی حرفه ای و دانش فنی ،اهیمت
حضور مســتمر در دوره هــای تخصصی
آموزشی ،تغییر نگرش و دیدگاه ،روش های
نفوذ در دیگران بــرای تأثیرگذاری مثبت
و فروش بهتر ،اســتفاده از فن روانشناسی
در شــناخت مشتریان بخشــی از مباحث
مطروحه در این جلسه بود.
الزم به ذکر است شــعبه ارومیه جزو شعب
برتر در زمینه فــروش بیمه هــای عمر و
تشکیل ســرمایه بیمه نوین بوده که بیش
از  30درصد ترکیب کل پرتفوی شعبه را به
خود اختصاص داده است.
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برگزاری نخســتین جلسه
مجازی مدیرعامل بیمه نوین
با رؤسای شعب منطقه شش

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly
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در نخستین جلسه مجازی رؤسای شعب
منطه شش مدیرعامل بیمه نوین با اعالم
رضایت از برگزاری چنین جلساتی ،آن
را جزیی از مدیریت نوین و هوشمندانه
دانســت و گفت :با توجه به تغییر ابزار و
فضای کسب و کار و همچنین فشردگی
برنامه ها ،اســتفاده از فن آوری های نو
و برگزاری جلســات به صورت مجازی
مناســب ترین جایگزین مالقات های
حضــوری با توجــه بــه مخاطرات و
چالش های آن است.
در ادامه غالمی با اشــاره بــه عملکرد
مناسب منطقه شش خاطر نشان کرد:
براساس برنامه ریزی صورت گرفته در
شرکت ،رشته بیمه های عمر و پس انداز
به عنوان رشته اســتراتژیک در شرکت
بیمه نوین در نظر گرفته شــده که برای
دستیابی به اهداف تعیین شده هر کدام
از شــعب عالوه بر بهبود عملکرد خود
در سایر رشته ها می بایست در توسعه
فروش بیمه های عمــر تالش کنند که
خوشبختانه شعب منطقه شش در این
خصــوص عملکرد قابل قبولی داشــته
است.
مدیرعامــل بیمــه نوین در پاســخ به
پیشــنهاد حامد قدس؛ ریاست منطقه
شش درخصوص تأسیس شعب جدید
در منطقه شــمال غرب کشــور گفت:
توسعه شعب و شــبکه فروش از مسائل
مهم و ضروری در شرکت است و با توجه
به ظرفیــت ها و پتانســیل اقتصادی و
تجاری در منطقه شــمال غرب کشور،
الزم است برای تأســیس شعبه جدید
اطالعات شــهرهای حائز شرایط مورد
بررسی و مطالعه کارشناسی قرار بگیرد.
غالمی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه
مشــتریان در بیمه نوین بر لزوم رعایت
حقوق مصرف کنندگان توسط ریاست
منطقه و مدیران شعب تأکید نمود.
همچنین طی این جلســه هــر کدام از
رؤســای شــعب آذربایجان شــرقی،
آذربایجــان غربی ،اردبیــل و زنجان به
تشریح عملکرد و ترکیب پرتفوی شعبه به
صورت تفکیکی و مقایسه ای پرداختند.

TRIZ

چیست؟

چکیده ای از مقاله TRIZچیست؟

نويسنده  :بابكي ،مهين

واژه  TRIZبرگرفته شــده از حــروف اول کلمات
در عبــارت روســی «Teoriya Resheniya
 »Izobrototelskikh Zadatchاســت که برابر
انگلیســی آن عبــارت «Theory of Inventive
( »Problem Solvingبا مخفف  )TIPSاست که
به معنای نظریه حل ابداعانه مسئله است .این دانش
در سراسر جهان تحت عنوان  TRIZشناخته میشود
و متداول شدن این نام به این علت است که بنیانگذار
آن ،دانشمند خالقیتشناس روسی گنریچ سائولویچ
آلتشولر ( )G.S. Altshullerاست.
دانش  TRIZبا نام ها و عنوان های توصیفگر مختلفی
هماننــد نــوآوری نظامیافته ،خالقیــت اختراعی،
فنــاوری خالقیت و نوآوری ،روششناســی اختراع،
الگوریتم اختراع ،روششناســی حل مســئلههای
ابداعی ،روششناسی حل ابتکاری و ابداعانه مسئله،
مهندسی خالقیت و نوآوری ،روششناسی خالقیت،
خالقیتشناسی اختراع ،خالقیتشناسی فناوری و
مواردی از این قبیل نامیده میشود.
دانش  TRIZمیتواند در دامنهای از یک طیف مفهومی
و گســترهای از تعاریف قرار گیرد که با نتیجهگیری

از دیدگاه آلتشــولر مــی تــوان  TRIZرا نوعی علم
خالقیتشناســی ( )Creatologyدانست .یکی از
دانشمندان برجسته  TRIZبه نام سیمون ساورانسکی
این دانش را چنین تعریف کرده اســت ،TRIZ« :یک
دانش انسان گرای مبتنی بر روششناسی نظامیافته
برای حل ابداعانه مساله است».

ابزارهای TRIZ

اصول و روش های زیــادی در  TRIZوجود دارند که
اساس و پیکره آن را تشکیل می دهند که در ادامه به
طور اجمالی در خصوص برخی از آنها بحث می گردد:
-1-2چهلاصلابتکاریوماتریستناقضاتآلتشولر

آلتشولر با بررسی اختراعات مختلف به ثبت رسیده
در دنیا  40اصل ابتکاری را پیشنهاد کرد .این اصول به
مهندسان ،جهت دستیابی به راه حل ابداعی مناسب
کمک می کند .وی ماتریسی از تناقضات برای به دست
آوردن اصول منطبق با مسئله و تشخیص این که باید از
کدام یک از این  40اصل استفاده شود ،ایجاد نمود .وی
در این جدول  39پارامتر مهندسی نظیر وزن ،طول،
شــفافیت و غیره را در ســتون ها قرار داد (آثار ثانویه
نامطلوب) و پارامترهایی که الزم است بهبود یابند را در
ردیف ها قرار داد .در خانه هایی که از تقاطع هر سطر و

ستون بدست می آمدند ،دو یا سه اصل از اصول 40گانه
ابتکاری را که در به دست آوردن راه حل خالقانه مورد
استفاده قرار می گیرند ،قرار داد .در حل مسائل مختلف
می توان از این روش استفاده نمود ،ولی این روش دارای
محدودیتی اســت و آن این است که کاربران در ابتدا
باید مسئله را به صورت پارامترهای  39گانه مهندسی
فرموله کنند و این روش برای حل مسائل پیچیده کاری
وقت گیر و دشوار است.
 -2-2الگوریتم برای حل مســئله به روش ابداعی
()ARIZ

این روش رویه ای سیستماتیک جهت شناسایی راه
حل ها بدون در نظر گرفتن تناقضات است .بر اساس
ماهیت مسئله ،تعداد مراحل اجرای آن می تواند از 5
الی  16مرحله تغییر کند .در این روش ممکن است از
یک مسئله فنی غیر واضح و نامعلوم ،مسائلی که در
الیه های زیرین قرار دارند بیرون آمده و نمایان شوند
که برای ما قابل حل می باشــند .مراحل پایه ای این
رویه عبارتند از:
 -1مسئله را فرموله کنید
 -2مسئله را به یک مدل تبدیل کنید
 -3مدل را تجزیه و تحلیل کنید
 -4تناقضات فیزیکی را حل کنید
 -5راه حل ایده آل را فرموله کنید
 -3-2تعیین پیشگویانه خطا ()AFD

جلوگیری از بروز خطاهای پیش بینی نشده در توسعه
و ایجاد یک محصول جدید از اهمیت زیادی برخوردار
اســت AFD .به طور موثر مکانیزم خطا را کشف می
کند و سپس احتمال رخداد آن را بررسی می نماید .به
وسیله این تکنیک عواملی که سهم به سزایی در رخداد
خطا دارند ،برطرف می گردند.
 -4-2تکامل هدایت شده محصول ()DPE

روش های ســنتی پیــش بینی ســعی دارند که
مشخصه های آینده سیستم ها ،روش های اجرایی و
یا تکنیک ها را به وسیله ارزیابی ،شبیه سازی و تمایل
به ایجاد مدل های احتمالی پیش بینی نمایند .این
روش ها فقط یک پیش بینی را در اختیار ما می گذارند
ولی چگونگی ابداع تکنولوژی پیش بینی شده را به ما
نمی دهند .آلتشولر توانســت با مطالعه صدها هزار
اختراع به ثبت رسیده 8 ،الگویی را که نشان دهنده
چگونگی توسعه سیستم های تکنولوژیکی طی دوران
مختلف بوده اند ،مشخص کند .این مطلب بر مبنای
مقایسه «چگونه فکر کردن مردم» در مقابل «به چه
چیز فکر کردن مردم» بود DPE .مانند نقشه راهی
به سوی آینده می باشد که با استفاده از آن (به جای
پیش گویی آینده) می توان به طور سیســتماتیک
تکنولوژی های آینده را ابداع کرد.

فواید و کاربردهای TRIZ

بــا اســتفاده از دانــش  TRIZمی توان بــه نتایج و
دستاوردهای متعددی از جمله موارد زیر دست یافت:
 -1دستیابی به نوعی نگرش جامع علمی به ابداعات
و اختراعات.
 -2شــکل گیری جنبه های بســیار مهمی از علم
خالقیت شناسی.
 -3دستیابی به نوعی جهان بینی خالق.
 -4کشف انواعی از راه حل ها برای مسائل ابداعی یعنی
مسائلی که با روش های معمولی متداول راه حل آنها
به دست نمی آید.
 -5دســتیابی به بهترین و موثرترین راه حل ها برای
انواع مسائل علمی ،فنی ،انسانی و اجتماعی.
 -6پیش بینی روند ابداعــات و اختراعات در آینده
(خالقیت شناسی آینده شناختی)
 -7ارائه آموزش های نوین مبتنی بر TRIZدر مدارس و
دانشگاهها(خالقیتشناسیپرورشیمبتنیبر)TRIZ
 -8تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه علوم و فناوری.

دالیل استفاده از TRIZ

تحقیقات اخیر نشــان می دهد کــه  TRIZبین 70
درصد تا  300درصد به تولید ایده برای محصوالت
و خدمات جدید و ایجاد بهبود کیفیت ،ســرعت می
بخشــد "TRIZ" .تکنیک های مهندسی و تئوری
های علمی را به سمت یک چارچوب سوق می دهد.
متبحر شدن در فرآیند  ،TRIZفقط این نیست که تیم
فنی تمام پتانسیل موجودشــان را شناسایی کنند،
بلکه  TRIZدر ابتــدا به آنها یاد آوری می کند که چرا
آنها مهندس یا دانشمند بودن را برگزیده اند .این مدل
از راه های مختلفی به این هدف می رسد .یکی از مهم
ترین راه ها این است که ما را برای یافتن راه حل مسئله
مان ،به نظر افکندن به زمینه های خــارج از دانش،
تجربه ،سازمان ،متخصصین و حتی خارج از صنعت
خود تشویق می کند .با به کارگیری  TRIZما در مسیر
یافتن راه حل ها قرار می گیریم و در می یابیم که چگونه
دیگران مشکالت مشابهی را در تمام زمینه های علمی
و مهندسی بدین وسیله حل نموده اند.
بابهکارگیری TRIZمیتوانیمبایکروشسیستماتیک
بهعصارهوچکیدهتمامراهحلهایمسائلیکهبشریتبا
آنها روبه رو بوده است ،دسترسی پیدا کنیم .و با توجه به
قبال بهطریقی
مفهوم TRIZدرمییابیمکهتماممسائل ً
حل شده اند .بررسی اساس تمام ابداعات و اختراعات به
ثبت رسیده در جهان نشان می دهد که هزاران ساعت
نیروی انسانی صرف حل مسائل مشابهی شده است که
انسان ها در زمینه های مختلفی با آن سر در گریبان
بوده اند و در نهایت پس از حل آنها ،به نتایج مشابهی
دست یافته اند .آنچه که TRIZانجام می دهد این است
که با طبقه بندی این راه حل های هوشمندانه ،راه های
ابداعی حل هر مسئله ای را شناسایی می کند.

داستـانک

طبقه دوم مخوف
"سم" کارمند عادی یک شرکت کوچک
است .روزی او به دلیل اضافه کاری بسیار
دیر به ایســتگاه اتوبوس رســید .بسیار
خسته بود و مجبور شــد بیست دقیقه
برای اتوبوس بعــدی منتظر بماند .یک
اتوبــوس دو طبقه آمد .ســم وقتی دید
در طبقه دوم کسی نیســت با خود فکر
کرد می تواند در طبقه باال دراز بکشد و
بخوابد .او سوار اتوبوس شد و در حالی که
به طبقه دوم می رفت پیرمردی که کنار
در اتوبوس نشســته بود به او گفت" :باال
نرو! بسیار خطرناک است".
سم از قیافه جدی پیرمرد دریافت که او
دروغ نمی گوید .نیمه شــب بود و حتماً
پیرمرد چیز خطرناکی دیده بود .ســم
قبول کــرد و در انتهــای اتوبوس جایی
پیدا کرد و نشست .با اینکه جایش راحت
نبود اما به نظرش امنیــت از هر چیزی
مهم تر بود.
او روز بعد هم دیر به خانه برمی گشــت
و باز هم ســوار همان اتوبوس شــد و از
اینکه پیرمرد دیشــبی همان جا نشسته
بود متعجب شد .پیرمرد باز هم با دیدن
او گفت" :پسرم باال نرو بسیار خطرناک
است".
برای چند شب این اتفاق تکرار شد و هر
بار سم با توجه به توصیه پیرمرد در طبقه
پایین اتوبوس به خانه اش می رفت .اما یک
شب پسری سوار اتوبوس شد و درحالی
که به طبقه دوم می رفــت پیرمرد به او
گفت نشســتن در طبقه باالی اتوبوس
خطرناک است .پسر پرســید" :چرا؟"
پیرمرد گفت" :مگر نمــی بینی؟ طبقه
دوم راننده نــدارد!" پســر خندید و به
طبقه باال رفت.
هیچ گاه بدون دلیل و بر اساس قضاوت
اشــتباه دیگران چیزی را قبول نکنید.
کارهای زیادی هســتند که با دانســتن
علت آن از انجام دادن یا ندادن آن پشیمان
می شوید .بسیاری از ما فرصت های خوب
زندگیمان را به خاطر نیروی بازدارنده ای
به نام قضاوت اشــتباه دیگران از دست
داده ایم.
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قوانینی برای داشتن یک
برند ماندگار
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قانون توسعه :ساده ترین راه برای صدمه
رســاندن به یک برند ،استفاده از نام آن
برای محصوالت مشــابه یا غیر مشابه
است .وقتی یک محصول جدید به سری
محصوالت شرکت اضافه می شود ،باید
نامی متفــاوت از محصوالت دیگر برای
آن انتخاب نمود .به عنوان مثال شرکت
هوندا بــرای تولیدات هیبریدی خود از
اســامی قبلی اســتفاده کرد و فروش
کمنری نسبت به محصول مشابه رقبای
خود داشت.
قانون همکاری :وجود رقبا همیشــه
زیان آور اســت .رقیب امــا گاهی یک
همکار است .تقاضا برای محصولی که بر
سر عرضه آن رقابت وجود دارد ،به طور
معمول سیر صعودی دارد .حضور پپسی
کوال باعث شد بازار نوشابه گازدار رونق
بیشتری بگیرد و نهایتاً کوکاکوال هم از
این امر بهره مند شد.
قانون عمومیت :استفاده از اسامی عام
مانند برتر ،عالی ،بهترین ،لوکس و نظایر آن
کــه در محاوره روزانه زیاد به کار می رود
توصیه نمی شود .انتخاب لکسوز برای
یک خودرو به این خاطر بود که دقیقاً از
کلمه لوکس استفاده نشود ولی حروف
آن به نوعی در ذهن مشــتری تداعی
کننده لوکس بودن باشد.
قانون نام شرکت :تثبیت نام شرکت و
تثبیت نام تک تک محصوالت آن بسته
به تنوع تولیــدات ،راهکارهای متفاوتی
می طلبد ،در انتخاب نام محصول بهتر
است از تداخل نام شرکت با نام محصول
پرهیز کنید ،شــرکت پراکتورو گمبل
مشــهورتر است یا تیغ ژیلت یا چیپس
پرینگلز؟
قانون زیربرند :افزودن پسوند و پیشوند
به نام محصول قبلی به منظور ایجاد یک
زیر برند در قالب محصولی جدید ،باعث
صدمه خوردن اعتبار برند شده و مشتریان
با خواسته ها و انتظارات قبلی با محصولی
متفاوت مواجه می شوند .هتل هالیدی
این ،مجموعه ای از هتــل ها با افزودن
پسوند به نام خود معرفی کرد و مشتریان
وفادار خود را سردرگم نمود.

صنعت بیمه اروپا همچنان برمـدار رشـد
میزان حق بیمه در کل اتحادیه اروپا طی ســال های  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۲میالدی رشد خوبی را تجربه کرده
است؛ این در حالی است که این اتحادیه در این بازه زمانی با بحران مالی جدی رو به رو بوده است.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از "اینشورنس اینسایدر" ،میزان حق بیمه در کل اتحادیه اروپا
طی سال های  2003تا  2012میالدی رشد خوبی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که این اتحادیه در
این بازه زمانی با بحران مالی جدی رو به رو بوده است.
طبق گزارش های منتشر شده بحران مالی اخیر ضربه شدیدی به صنعت بانکداری و بیمه اروپا وارد کرده است.
میزان ضرر و زیان سیستم بانکی و شرکت های بیمه اروپا به باالترین حد خود از زمان ورشکستگی مؤسسه
«لمن برادرز» در سپتامبر  ۲۰۰۸رسیده است .همچنین گسترش بحران بدهی و کسری بودجه دولت های
اروپایی موجب نگرانی شدید سرمایه گذاران بین المللی شده است.
تحقیقات منتشر شده از سوی گروه ها آمده است که حق بیمه در بخش های غیرعمر در این مدت زمانی
حدود  30درصد افزایش داشته است؛این رشد بسیار سریع تر از میزان حق بیمه عمر در این قاره است .طبق
گزارش ها بیمه عمر در این مدت در سراسر قاره اروپا  22درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر ،بیمه گران در این قاره دریافته اند که فاصله بین بیمه عمر و غیرعمر در سراسر اروپا همچنان
گسترده است و این روند داستانی ادامه دار به شمار می آید .این در حالی است که طبق آمار فدارسیون بیمه
و بیمه اتکایی اروپا ،صنعت بیمه در قاره سبز در حال حفظ رشد و ثبات خود است و این مسیر حتی در طول
بحران ها نیز طی شده است.
در این آمار که از بین  32ســازمان و موسســه وابسته به صنعت بیمه جمع آوری شده است ،به جنبه های
مختلف صنعت بیمه طی سال های  2003تا  2012نگاهی کلی انداخته شده است .در این تحقیق همچنین
آمده است که بیمه گران اروپایی چگونه توانسته اند صنعت بیمه را شکوفا کنند و اقتصاد در این قاره را باثبات
نگه دارند.
کارشناسان اقتصادی در اروپا معتقدند که آزادی مالی به معنای رقابت بیشتر است و بیمه گران باید سخت تر
از پیش و نه تنها با یکدیگر بلکه با تازه واردین به این عرصه مبارزه کنند.
ی های آنان را
این در حالی است که اکثر شهروندان قاره سبز بر این باورند که بیمه میتواند برخی از نگران 
کاهش دهد و امنیت را به آنان بازگرداند .از همین رو تقاضا برای دریافت بیم ه های درمانی ،عمر و اتومبیل
افزایش یافته است.
با این وجود ،استفاده گسترده از مشتقات بیمه در اروپا هنوز رونق نیافته است .اکثر بیمهگران محافظهکار
ی کنند و به استثنای کشورهایی
ن ها به طور کامل ارزش بیم ه های گوناگون را درک نم 
هستند و بسیاری از آ 
همچون فرانسه و اسپانیا ،بیم ه بانکی -فروش خدمات بیمه توسط بانکها  -هنوز رونق نیافته است.

مسـابقـه ماه

-1کدام مورد از موارد بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کاال در برابر مصرف کنندگان است؟
الف -بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی
ب -بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی
ج -موارد الف و ب
د -بیمه مسئولیت تعمیرگاه ها و پارکینگ ها
 -2فرانشیز خطر زلزله برای ساختمان های مسکونی در هر خسارت چند درصد است؟
الف 5 -درصد
ب 10 -درصد
ج 1 -درصد
د 15 -درصد
 -3کدام مورد جزو بیمه نامه های مهندسی در دوره بهره برداری است؟
الف -بیمه سازه های تکمیل شده و تمام خطر پیمانکاری
ب -بیمه ماشین آالت پیمانکاری و تمام خطر نصب
ج -بیمه تمام خطر نصب و بیمه تمام خطر پیمانکاران
د -بیمه شکست ماشین آالت و تجهیزات الکترونیک

کتـاب

«نه» به «نه»
در فروش بیمه های عمر
کتاب «"نه" به "نه" در فروش بیمههای عمر»
بزرگترين چالش در مسير فروش موانعي است كه
مشــتريان بر اســاس محصوالت فراواني كه دارند
براي خودشــان و براي فروشــندهي بيمهي عمر
ايجــاد ميكنند و اين موانع را با يك كلمهي كوتاه
دوحرفي كه همان "نه" است نشان ميدهند.
در اين كتاب حمید امامی به عنوان نویســنده ،با
كولهبــاري از تجربهي فروشــندگي بيمهي عمر و
تدريس"،نه" هاي مختلف را از منظر مشــتري به
تصوير كشانده است وبا يك فرآيند گام به گام ،هر
يك از نهها را همچون اليههاي پياز گشوده است و
به خواننده نشان ميدهد كه چگونه در پشت موانعي كه خودشان را با "نه" نشان ميدهند متوقف
نشويد ،معناي تمام نهها يكسان نيست و هر يك از آنها معنا و مفهوم خودش را دارد و اگر ما بتوانيم
همچون يك دوســت صميمي و مشــاوري صديق ،موانع پيش روي فرايند تصميمگيري را با يك
تصميمسازي درست از پيش روي مشتري برداريم موفق خواهيم شد.
كتاب نه فقط در صنعت بيمهي عمر بلكه ،در تمام كسبوكارها ميتواند آموزههاي ارزشمندي براي
صاحبان و فعاالن كسبوكارها داشته باشد .
کتاب «"نه" به "نه" در فروش بیمههای عمر» توسط انتشارات بازاریابی منتشر شده است.

انتصـاب
طــي حكمهــاي جداگانــهاي از ســوي
مديرعامل بيمه نوين
آقايان :مســيب فتاحي بافقي به ریاست
شعبه سمنان ابراهيم نيك دهقان به عنوان
معاون اداره سخت افزار و شبكه محمدعلي
دانشور به عنوان معاون اداره توسعه نرم افزار
ابوذر غفاري فارســاني بــه عنوان معاون
شعبه اصفهان علي انداوه به عنوان معاون
شعبه ساري منصوب شدند .ضمن تبريك به
اين عزيزان برايشان آرزوي موفقيت داريم.

Monthly

خبــر

تبریک تـولـد
خانمها ناهيد عباسي ،پیمانه تاجیک ،نسرین
یکتاپرست،عاطفهفراهاني،معصومهنقيان،سوده
برهاني ،ركسانا قلي پور ،نازنين جديدي ،ثریا
عابدی ،لیال پایان ،فاطمه قلی زاده ،شیوا شبانی،
آمنه امين نژاد ،ياسمين ميرزائي ،نازنین شهراد،
ناهیدمعماری،راضيهمقني،ملکههاشمی،الناز
ابی زاده ،مژگان اکبری ،فرزانه اســدی و آقايان
احمدستاریان،حسینرستمی،عباساوجاقلو،
بابک یحیی زاده ،سامان جوالئي ،شهاب الدين
ســماوي ،بهزاد رضائي ،مهدی برقانی ،محمد
ابراهیمی ،وحید بیطرفان ،علی محمد شیرین
فشان ،مجتبی نوترکش ،بختيار بالت ،سعید
اقتصادخواه ،حبیب بیگ زاده ،محمود انوری،
سیدعلیرضا حســینی ،ابوذر غفاري ،محسن
سلیمانی ،ايمان جهانبازي ،حسین طالب پور،
محمداسماعيلمالك،سعیدعباسزاده،جعفر
بوداغی و میالد تربتی نــژاد متولد مرداد ماه،
تولدتان بهانهاي اســت براي تشكر و قدرداني
از زحماتتان در شــركت بيمه نوين و آروزي
سالمتي و بهترينها در روزهاي پيش رو.

تبریک تـولـد فرزند
همكارگرامــي آقاي محســن جعفري تولد
فرزند عزیزتــان ؛ طاهــا را تبريك گفته و
اميدواريم حضورش شاديبخش و اميدآفرين
لحظههاي زندگيتان باشد.

تسلیت

به اطالع كليه همكاران و نمايندگان بيمه نوين مي رساند:
ساعت كاري شعبه زاهدان از ابتدای شهریور ماه
در روزهاي شنبه تا چهارشنبه به  7الي 14.30
و روزهاي پنجشنبه به  7الي  13.30تغيير يافته است.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین

خانم هــا صديقه ذبیحی ،الناز نجفی ،راحله
نجفی ،مریم مسیح پور و مونا خاتمی
همکاران شــما در بیمه نوین ضمن عرض
تســلیت ،از خداوند رحمان بــرای عزیزان
درگذشته رحمت واسعه الهی و برای شما و
خانواده تان شکیبایی و سالمتی آرزومندند.
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Payam - e - Novin M o n t h l y

آدرس پورتالwww.novininsurance.com :
تهیه و تولید :روابط عمومی شرکت بیمه نوین پست الكترونيكinfo@novininsurance.com :
زیر نظر شورای سردبیری و هیئت تحریریه
تلفن روابط عمومي 22271731 :دورنگار22923846 :
دبیر تحریریه :زهره گلدار
نشــاني :تهران  -بلوار ميرداماد  -ميدان مادر  -خيابان
گرافیک :اعظم خباز ،فریبا امامی
بهروز  -نبش خيابان يكم  -پالك 11
عکس :احمد ستاریان
كدپستي 1911933183:صندوقپستي15875-5888:

ده نکته برای
افزایش بهره وری
فعالیت های روزانه
ایــن مقاله با ارائــه  10نکته در مورد
انجام کارهای روزانه به شــما کمک
خواهد کرد تا به نتایج بهتری دســت
یابید .در شماره پیش  4نکته به شما
معرفی شــده بود و در این شماره با 6
نکته دیگر برای افزایش توانایی شــما
در استفاده مفید از وقت تان در محیط
کار آشنا می شوید.
 -5محیط کار خــود را منظم و
مرتب نگهدارید:
محیــط کار خود را بــه نحوی مرتب
کنید که برای پیدا کردن اشیاء مورد
نیاز وقت شما تلف نشود .بنابر این در
آغاز هر روز وســایل و لــوازم التحریر
مورد اســتفاده را در محل مناسبی بر
روی میز خود قرار دهید به نحوی که
به موقع به آنها دسترسی داشته باشید
زیرا وجود آنها برای بهتر انجام شدن
کار ضروریســت .برای تمرکز بیشتر
اطراف و محیط کار شــما باید از بقیه
موارد بدور بــوده و فقط کاری که در
دست انجام دارید وجود داشته باشد.
 -6در یک زمــان فقط یک کار
انجام دهید:
مادامــی که کاری را هنــوز به انجام
نرســانده اید بقیه مــوارد را فراموش
کنید .از یــک کار به کار دیگر نپرید.
انجام دادن دو کار در یک زمان تمرکز
شما را بر روی کار کاهش می دهد.
 -7کارهای نوشتاری را بالفاصله
انجام دهید:
اگر باید به نامه ای پاســخ دهید و با
گزارشــی را باید بخوانیــد و تحلیل
کنید و یا اطالعاتی را به مطالب خود
بیافزایید و یا نامه ای را بایگانی کنید.
آن را همین االن انجــام دهید .مهم

این اســت که خارج کردن آن نامه از
کارهــای روی میز بــه مراتب بهتر از
قرار دادن آن در کازیه در دست اقدام
است.
 -8کار امروز را به فردا موکول نکنید:
مهم ترین عامــل اتالف وقت موکول
کردن کار امروز به فرداســت .گاهی
اوقات شــاید اجتناب از انجام کار به
علت مشکل و یا حجیم بودن آن باشد.
ولی شروع کار به مراتب از فکر و خیال
درباره آن راحت تر است.
 -9از نگرانی اجتناب کنید:
اضطــراب موجب فشــارهای روحی
و اتالف وقت اســت .بهترین راه برای
غلبه بر اضطراب این است که دست به
همان کاری بزنید که از انجام دادنش
نگرانیــد .اگر عادت به نگرانی دامن گیر
شما شــده است یا این روش ها آن را از
بین ببرید.
امروزه فقط یک بار تکرار می شود .آنچه
را کــه دیروز اتفاق افتــاده نمی توانید
تغییر دهید.
در مورد مســائلی که اهمیت چندانی
ندارند حرص و جوش نخورید.
مســائل غیرقابل اجتناب را بپذیرید.

بدترین موقعیت ها را به بهترین تبدیل
کنید« .هرچیز به دست آوردنی را به
چیزی مشــابه یا بهتر از آن تبدیل و
ارائه کنید».
-10قبلازشروعبهنوشتنفکرکنید
قبل از شروع به نوشتن ابتدا فکر کنید
و ســپس مطالب خــود را به صورت
فهرســت تنظیم کنید .بــا این روش
در مدت زمان کمتر مطالب بیشتری
خواهید داشت .بنابراین قبل از شروع
به نوشتن فکر کنید که:
چه می خواهید بنویسید؟
چــه مطلبی را مــی خواهید به اتمام
برسانید؟
چه کســانی خواننده مطالب شــما
خواهند بود؟
تنظیم لیست :مطالبی را که می خواهید
عنوان کنید ،در یک فهرســت تنظیم
نمایید .هر مطلب را با یک یا دو کلمه
مشخص کنید.
تقدم و تأخر مطالب :مطالب را به نحو
منطقی تنظیم کنید .مطالب و نکات
بی ارتباط با موضوع را حذف کنید.
اکنــون که این ده نکته را خوانده اید،
می توانید آن را به کار ببرید.

الهی! هر که تو را شناخت و علم مهر تو
افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت.

ستاره دیده فروبست و آرمید بیا
شراب نور به رگ های شب دوید بیا
ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت
گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا
شهاب یاد تو در آسمان خاطر من
خط زر کشید بیا
پیاپی از همه سو ّ
ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
ز غصّ ه رنگ من و رنگ شب پرید بیا
به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار
بهوش باش که هنگام آن رسید بیا
به گام های کسان می برم گمان که تویی
دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت
کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا
امی ِد خاطرِ سیمینِ دل شکسته تویی
مرا مخواه از این بیش ناامید بیا
سیمین بهبهانی

تیتر -خبر
رئیس کل بیمه مرکزی :سهم واقعی بیمه از
تولید ناخالص داخلی به ۱۰درصد میرسد.
بیمه مرکــزی :بیمه مرکــزی جمهوری
اســامی ایران پروانــه فعالیــت ۱۳۸۲
نمایندگی بیمه حقیقی و حقوقی را تعلیق
کرد.
ریسک نیوز :ربیعی از بیمه شدن  ۶میلیون
نفر در طرح بیمه سالمت خبر داد.
بینا :مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای
بدنی از طرح جدیدی برای شناسایی وسایط
نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبرداد.
مهر :دبیر کمیســیون اجتماعی مجلس از
مخالفت کمیســیون اجتماعی مجلس با
افزایش سن بازنشستگی خبرداد.
از سوی پژوهشــکده بیمه کارگاه آموزشی
بیمه اتکایی با همکاری شرکت چدید ری
برگزار شد.
مدیر عامل بیمه آسیا :وجود ضعف دانش
فنی در شرکت های بیمه صحت ندارد.

