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یادداشت

به نام او که کمال مطلق است
ت 0شــهر
هدهــد ،مرغــکان را وادی بــه وادی پیــش بــرد تــا از "هفــ 
عشــق" بگذرنــد و در ایســتگاه نهایــی ،ســی مرغــی شــوند کــه در آینهی
"ســیمرغ" ،خویــش را بنگرنــد و فاتــح قلّــه قــاف باشــند.
...و اکنون هفتساله شدهایم!
بابیمــه "مــا" از تیرمــاه ســال  ،۱۳۹۰وادی بــه وادی هفــت شــهر "عشــق"
و "خدمــت" را طــی کردهایــم و اکنــون هفتســالگی را بــا تعــداد
شــعبات "چهلگانه"مــان پیونــد میزنیــم تــا از ایــن همنشــینی پــر
نمادیــن "بلــوغ" و "تکامــل"
رمــز و را ِز "هفــت" و "چهــل" کــه اعــدا ِد
ِ
هســتند ،بــر خــود ببالیــم و البتــه نیــک میدانیــم کــه بیــش از آنچــه
تــا بــه امــروز طــی شــده و بــه کمــال رســیده ،مســیری هزارمنــزل  -بــه
تعــداد نمایندههــای امروزمــان در سراســر کشــور  -پیــش روی ماســت
ِ
ســخت
کــه گفتهاند":موفقیــت و کمــال را پایانــی نیســت" و ایــن راه
ـل فراتــر ،تنهــا بــا وجــود همکارانــی عاشــق و پرتــاش
خدمــت و تکامـ ِ
چــون شــما همــوار و دس ـتیافتنی خواهــد بــود و الغیــر.
بیــش از خرســندیِ امــروز کــه در جشــن تولــد ۷ســالگی بیمــه "مــا" در
جریــان اســت ،شــادی و خرســندی بــرای روزهــای آینــده در دل داریــم؛
خرســندی افتخــار بــه خاطــر آرامشــی کــه بــه بیمهگذارانمــان
میبخشــیم خرســندی افتخــار بــه ارزشآفرینــی بــرای همـهی ذینفــع
انخرســندی افتخــار بــه ارائــه خدمــات متنــوع و پیشــرو متناســب بــا
تعاریــف روز بیمـهای در دنیــا خرســندی افتخــار بــه ایجــاد همافزایــی از
راه یکپارچهکــردن و گــردآوری حــق بیمههــا
خرســندی افتخــار بــه تعامــات منطقــی و ســازنده بــا همکارانمــان در

دیگــر بیمههــا و خرســندی افتخــار بــه اثرگــذاری مثبــت و چشــمگیر
در شــکوفایی اقتصــاد ایــران عزیــز!
ـال طیشــده ،ثابــت کــرده بیمــه "مــا" در پیادهســازی اهــداف
هفــت سـ ِ
و برنامههــای خــود مصمــم بــوده و جایــگاه ســربلند امــروز را مدیــون
صداقــت و جدیــت در توســعه و تعمیــم فرهنــگ بیمــه ،طراحی اَشــکال
نویــن بیمـهای متناســب بــا فناوریهــای نویــن اطالعاتــی ،بهکارگیــری
نیروهــای متخصــص و باتجربــه ،توســعه و گســترش هدفمند و پرشــمار
شــعب و اســتفاده گســترده از برنامههــای نوآورانــهی آموزشــی و
تبلیغاتــی در راســتای تحقــق هدفگذاریهــای خــود بــوده و خواهــد
بــود.
ایــن راه خدمــت را ادامــه خواهیــم داد؛ جدیتــر ،کوشــاتر ،نوینتــر و
عاشــقتر!
حمــد و ثنــا خداونــدی را کــه پشــت و پنــاه مــا بــوده و هســت ،قدردانی
از ســهامدارانی کــه حضورشــان باعــث دلگرمــی و حمایت خالصانه شــان
ـال
زبانــزد بــوده و ســپاس همکارانــی را کــه از "دقایــق"ِ خدمت ،هفت سـ ِ
پرافتخــار را رقــم زدند.
ضمــن شــادباش بــه اعضــای محتــرم هیئــت مدیــره ،معاونیــن
ســختکوش ،مدیــران مدبّــر ،روســای پرتــاش تمامــی شــعب،
کارشناســان کاربلــد ،ســهامداران گرامــی ،نماینــدگان ارجمنــد شــبکه
فــروش ،کارگــزاران عزیــز ،همــکاران وظیفهشــناس و مشــتریان
شایســته بیمـ ه "مــا" ،مراتــب قدردانــی خــود را از همــکاریِ همدالنـهی
عزیــزان یادشــده اعــام مـیدارم و پیــام تبریــک خــود را اینگونــه خاتمه
میدهــم که":مــا بــدان مقصــد عالــی نتوانیــم رســید  /هــم مگــر پیــش
نهــد لطــف شــما گامــی چنــد".
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حمایــت بیمــه "مــا" از همایــش بیــن المللــی و جشــنواره
ملــی شــمس و موالنــا
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پرداخــت خســارت  9میلیــارد ریالی آتش ســوزی شــرکت
پارســا ادیــب پویــا ازســوی بیمــه "ما"

4

حضــور تیــم هــای ورزشــی بیمــه "مــا" در مســابقات جــام
رمضــان

بیمــه "مــا" بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلــی همایــش بیــن المللــی
و جشــنواره ملــی شــمس و موالنــا حضــور فعــال خواهــد داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  ،چهارمیــن همایــش علمــی
بیــن المللــی و جشــنواره ملــی آئیــن هــا ،آواهــا و نماهــا بــا عنــوان
شــمس و موالنــا هفتــه اول شــهریور مــاه در شهرســتان خــوی
برگــزار خواهــد شــد و شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــه همــراه وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری  ،کمیســیون ملــی یونســکو ،پژوهشــگاه
ســازمان میــراث فرهنگــی و بنیــاد شــمس تبریــزی و موالنــا بــا
تولیــت شــمس تبریــزی همــکاری خواهنــد داشــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در بخــش بیــن الملــل ،اندیشــمندان
داخلــی و خارجــی گــرد هــم آمــده و در خصــوص عرفــان اســامی
و شــخصیت شــمس تبریــزی بــه بحــث و ارائــه مقــاالت علمــی
خواهنــد پرداخــت.
ایــن گــزارش در ادامــه افزود:جشــنواره ملــی آئینهــا ،آواهــا و نماهــا
بصــورت رقابتــی برگزارخواهــد شــد و بنــا بر تشــخیص هیــات داوران
درهریــک ازبخــش هــا (نمایــش ،موســیقی ســنتی و خوشنویســی)
جوائزنقــدی بــه منتخبیــن اهــدا خواهد شــد.
خســارت  9میلیــارد ریالــی آتــش ســوزی در شــرکت پخــش و
پاالیــش پارســا ادیــب پویــا توســط بیمــه "مــا" جبــران شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،در پــی وقــوع آتــش ســوزی
بــه علــت انفجــار الکتروموتــور دســتگاه راکتــور و اعــام آن از ســوی
بیمــه گــذار  ،بیمــه "مــا" در راســتای حمایــت از مجموعــه هــای
صنعتــی و تولیــدی بــه ســرعت کارشناســان خــود را بــه محــل وقــوع
حادثــه اعــزام کــرد تــا از نزدیــک ابعــاد حادثــه را بررســی کننــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش  ،پــس از بررســی کارشناســان و تکمیــل
مــدارک مــورد نیــاز بــرای پرداخــت خســارت ،چــک خســارت ایــن
آتــش ســوزی بــه مبلــغ  9میلیــارد و  500میلیــون ریــال آمــاده و بــه
شــرکت پخــش و پاالیــش پارســا ادیــب پویــا تقدیــم شــد .
گفتنــی اســت ســاختمان هــا ،ماشــین آالت و موجــودی اجنــاس
شــرکت پخــش و پاالیــش پارســا ادیــب پویــا تحــت پوشــش بیمــه
نامــه جامــع امــوال بیمــه هــای مهندســی بیمــه "ما"قــرار دارد.
تیــم هــای فوتســال شــعب ارومیه ،غــرب تهــران و رفســنجان بیمــه "ما"
در مســابقات فوتســال جــام رمضان شــرکت کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،تیــم هــای فوتســال شــعب
ارومیــه ،غــرب تهــران و رفســنجان بیمــه "مــا" در مســابقات فوتســال
جــام رمضــان شــهرهای ارومیــه ،تفــزش و رفســنجان شــرکت کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تیــم فوتســال نمایندگــی گنجعلــی کــد 2040
شــعبه غــرب تهــران ،در مســابقات جــام رمضــان شهرســتان تفــرش
حضــور داشــت و بــه مقــام نایــب قهرمانــی مســابقات دســت پیــدا کــرد.
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مدیرعامــل شــرکت پخــش و پاالیــش پارســا ادیــب پویــا بابــت
پرداخــت ســریع و بــه موقــع خســارت آتــش ســوزی ایــن شــرکت از
بیمــه "مــا" قدردانــی کــرد.

سرپرست جدید شعبه مشهد معرفی شد
همزمــان بــا حضــور رئیــس هیــات مدیــره ،مدیــر عامــل بیمــه "مــا" و
مدیــر شــعب بانــک ملــت خراســان رضــوی در مشــهد فرامــرز بیاتــی به
عنــوان سرپرســت شــعبه مشــهد معرفــی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر و
تشــکر از زحمــات هفــت ســاله بابــک زواررضــا بــه عنــوان رئیــس شــعبه
مشــهد  ،ســکان هدایــت ایــن شــعبه بــه فرامــرز بیاتــی ســپرده شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در ایــن مراســم دکتــر تاجیــک رئیــس هیــات
مدیــره بیمــه "مــا" بــا اشــاره بــه جایــگاه شــعبه مشــهد در رتبــه بنــدی
کشــوری بــر لــزوم ادامــه حرکــت ایــن شــعبه بــا تــوان بیشــتر و بهــره
منــدی از ظرفیــت هــای موجــود در بانــک ملــت تاکیــد کــرد.
حجــت بهــاری فــر مدیــر عامــل بیمــه "مــا" نیــز ضمن تشــکر از پرســنل
شــعبه مشــهد خواســتار تقویــت و اســتمرار کار تیمــی در کنــار همیــت

ســازمانی شــد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :هــر خالقیتــی کــه در شــعبه شــکل مــی
گیــرد ماحصــل تــاش انســان هــای خــاق  ،مســتعد و متخصص اســت
کــه آن را شــکل مــی دهنــد.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" افــزود  :امیدواریــم در ســال  97موفقیــت هــای
چشــمگیری در زمینــه هــای مختلــف کســب کــرده و از "مــا" بعنــوان
شــرکتی ســرآمد و در حــال توســعه نــام بــرده شــود ،
حجــت بهــاری فــر بــا تاکیــد بــر توانایــی هــای فرامــرز بیاتــی و تعهــد و
تجربــه ایشــان در معاونــت فنــی شــعبه مشــهد ،ریاســت شــعبه کــرج و
ریاســت شــعبه شــمال تهــران گفــت :ضمــن آرزوی موفقیت بــرای جناب
آقــای بیاتــی ،از پرســنل شــعبه مشــهد نیــز انتظــار داریــم هماننــد ســال
هــای گذشــته قــدم هــای موثــر و موفقــی در راســتای توســعه شــرکت
برداشــته و بــا ســرلوحه قــرار دادن برنامــه هــا و سیاســت هــای تدویــن
شــده ،موفقیــت هــای روزافــزون کســب کننــد.
صالــح شــیری معــاون شــبکه فروش و توســعه بــازار هــم ســهولت ارتباط
روســای شــعب بــا مجموعــه مدیریــت ارشــد و ارزیابی مســتمر همــکاران
را از سیاســت هــای جــدی شــرکت در بخــش مدیریــت امــور شــعب
معرفــی و بــر لــزوم آمــوزش مــداوم کارکنــان بــه منظــور چابــک ســازی
بدنــه کارشناســی تاکیــد کــرد.
برگــزاری نشســت هــای جداگانــه بــا مدیــران بانــک ملــت در راســتای
گســترش همــکاری هــای بانــک و بیمــه و همچنیــن پرســنل شــعبه
مشــهد بــه منظــور بررســی راهکارهــای بهبــود فرآیند هــا از دیگــر برنامه
هــای مدیرعامــل و همراهــان ایشــان در مشــهد بــود.
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تقدیــر و تشــکر مدیرعامــل شــرکت پارســا ادیــب پویا از
شــرکت ســهامی بیمــه «ما»

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،بــا توجــه بــه پرداخــت
بــه موقــع خســارت شــرکت پخــش و پاالیــش پارســا ادیــب پویــا ،
در راســتای خدمــت رســانی ســریع و پشــتیبانی از مجموعــه هــای
صنعتــی و تولیــدی در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی  ،مدیرعامــل
ایــن شــرکت ،مراتــب تشــکر و قدردانــی خــود را از جنــاب آقــای
بهــاری فــر مدیرعامــل و پرســنل شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" اعــام
کــرد.در بخشــی از مرقومــه آورده انــد:
" بدینوســیله بــه رســم یادبــود و بــه پــاس قدردانــی از پیگیــری و
مســاعدت حضرتعالــی و تــاش همــکاران محتــرم بخــش فنــی آن
شــرکت در جبــران خســارات وارده بــه بخشــی از امــوال شــرکت
پخــش و پاالیــش پارســا ادیــب پویــا کــه نشــان از توجــه جنابعالــی
بــه مقولــه بــا اهمیــت مشــتری مــداری دارد قدردانــی و تشــکر
نمــوده و توفیقــات روز افــزون شــما و همکارانتــان را از درگاه ایــزد
منــان خواســتاریم "
گفتنــی اســت در پــی بــروز حادثــه آتــش ســوزی شــرکت پخــش
و پاالیــش پارســا ادیــب پویــا  ،بــا توجــه بــه ابعــاد حادثــه  ،پــس
از چنــد مرحلــه بازديــد توســط مدیــر بیمــه هــای مهندســی و
كارشناســان فنــی شــرکت بیمــه "مــا"  9 ،میلیــارد و  500میلیــون
ریــال خســارت پرداخــت شــد .
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قرارداد همکاری بیمه "ما" و شرکت فوالد خراسان

شــعبه مشــهد شــرکت بیمــه "مــا" بــه منظــور پشــتیبانی از
تولیدکننــدگان داخلــی در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی ،بــا
شــرکت فــوالد خراســان قــرارداد همــکاری منعقــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،ایــن قــرارداد بــه ارزش بالــغ بــر
ســی میلیــارد ریــال طــی جلســه ای بــا حضــور مهنــدس احمــدی
مدیرعامــل شــرکت فــوالد خراســان و بابــک زواررضــا رییــس شــعبه
مشــهد بیمــه "مــا" امضــا شــد.

ماهنامه خردادماه بیمه "ما"

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما" برگزار شد
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بــر اســاس ایــن گــزارش  ،اهمیــت ایــن قــرارداد عــاوه بــر ارزش
ریالــی آن بــه تجمیــع پرتفــوی تحصیــل شــده اســت کــه شــامل
بیمــه هــای اتومبیــل  ،آتــش ســوزی ،باربــری ،مســئولیت ،عمــر و
حادثــه گروهــی و مهندســی مــی باشــد.
گفتنــی اســت شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان بــه عنــوان بــزرگ
تریــن تولیــد کننــده فــوالد در کشــور ،طالیــه دار تکنولــوژی نویــن
در صنعــت ،اســتانداردهای معتبــر جهانــی و کیفیــت در محصــوالت
فــوالدی اســت و در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد فــوالد خــام ایــن
مجتمــع عظیــم صنعتــی  1/4میلیــون تــن در ســال مــی باشــد کــه
محصــوالت آن در صنایــع ســاختمانی و عمرانــی مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد .شــرکت بیمــه "مــا" نیــز بــا تکیــه بــر ظرفیــت بــاالی
ســتاد و شــعب خــود در حــوزه هــای فنــی ،پشــتوانه محکمــی بــرای
صنایــع مهــم و زیربنایــی کشــور اســت.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بیمــه "مــا" بــا حضــور اکثریــت
ســهامداران درروز  30تیــر مــاه برگــزار و صــورت هــاي مالي ســال1396
ايــن شــرکت بــه تصويــب رســيد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،مجمع عمومــی این شــرکت30
تیــر مــاه بــا حضــور رییــس و اعضــای هیــات مدیــره بیمه "مــا" برگــزار و
صــورت هــای مالــی ســال  96بــه تصویب رســید.
بــر اســاس ایــن گــزارش مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه ریاســت
رییــس هیــات مدیــره و بــا حضــور نماینــدگان بانــک ملــت و توســعه
مالــی مهــر آینــدگان بــه عنــوان ناظریــن  ،مدیرعامــل شــرکت بــه
عنــوان منشــی جلســه ،نماینــده ســازمان بــورس ،نماینــده بیمــه
مرکــزی ،حســابرس و بــازرس قانونــی و مدیرمالــی شــرکت برگزار شــد.
مجمــع پــس از اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی
شــرکت و تصویــب صــورت هــای مالــی شــرکت منتهــی بــه  29اســفند
 ، 96بــا تقســیم مبلــغ  225ریــال ســود قابــل تقســیم بــه ازای هــر
ســهم موافقــت کــرد.
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بیمــه نامــه آتــش ســوزی " حامــی مــا " توســط بیمــه "مــا" ارائه
میشــود

طــرح "حامــی مــا" در حــوزه بیمــه هــای آتــش ســوزی توســط بیمــه
"مــا" ارائــه مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،مدیــر بیمههــای آتــش ســوزی بیمــه "مــا"
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :تصــور اینکــه زلزلــه ســر پــل ذهــاب اســتان
کرمانشــاه در بقیــه اســتان هــای کشــور عزیزمان رخ دهد بســیار ســخت
و دردنــاک اســت .امــا وقــوع ایــن حادثــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــران بــر

امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن وزارت صنعــت ،معــدن ،
تجــارت و بیمــه "مــا"
بــه منظــور ایجــاد و گســترش همــکاری هــای دوجانبــه و ارائــه
خدمــات بیمــه گــری  ،تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بیــن وزارت
صنعــت ،معــدن  ،تجــارت و شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  ،ایــن تفاهــم نامــه در تیرمــاه
مــاه  1397در جلســه ای بــا حضــور یونــس الســتی معــاون توســعه
مدیریــت ،منابــع و امــور اســتانها و ســید جمــال حســینی معــاون
مدیــرکل منابــع انســانی و رفــاه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،

روی کمربنــد زلزلــه قــراردارد دور از ذهــن نیســت  ،عــاوه بــر ایــن ،در
ســالهای اخیــر تغییــرات شــدید آب و هوائــی و عــدم ثبــات آن منجــر به
وقــوع ســیل و طوفــان هــای مخربــی شــده اســت.
انــوری در ادامــه افــزود :بیمــه نامــه "حامــی مــا " بــا هــدف ارائــه پوشــش
بیمــه ای بــرای تمــام حوادثــی کــه منجــر بــه تحمیــل خســارات مالــی
و جانــی ســنگینی بــه مــردم مــی شــوند ،تهیــه و بــه بــازار عرضــه شــده
اســت .آتــش ســوزی ،حــوادث طبیعــی ،ســرقت اثاثیــه منــزل ،فــوت
ونقــص عضــو ،هزینــه هــای پزشــکی ناشــی از وقــوع ایــن خطــرات و
هزینــه اســکان خانــواده در صورتیکــه منــزل مســکونی قابــل ســکونت
نباشــد تحــت پوشــش ایــن بیمــه نامــه مــی باشــد.

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" و امیرحســین قربانــی
معــاون فنــی ایــن شــرکت بــه امضــا رســید.
بنابــر ایــن گــزارش ،در ایــن جلســه ضمــن تاکیــد بــر نقــش محــوری
صنعــت بیمــه در حمایــت از منابــع داخلــی  ،تفاهــم نامــه مشــترکی
بــه منظــور شــروع همــکاری هــای آتــی بــه امضــای طرفیــن رســید.
ایــن گــزارش افــزود :تفاهــم نامــه مذکــور شــامل تجمیــع ســبد
پرتفــوی بیمــه ای وزارت صنعــت ،معــدن  ،تجــارت و پرســنل
زیرمجموعــه در کلیــه رشــته هــای امــوال و اشــخاص از جملــه بیمــه
تکمیــل درمــان ،اتومبیــل ،مســئولیت و آتــش ســوزی در سراســر
جغرافیــای کشــور اســت.
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پرداخــت خســارت جانــی ناشــی از حملــه یــک قــاده پلنــگ
توســط بیمــه "مــا"

خســارت جانــی  1میلیــارد و  682میلیــون ریالــی ناشــی از حملــه یــک
قــاده پلنــگ از ســوی بیمــه "مــا" پرداخت شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،در پــی حملــه یــک قــاده
پلنــگ بــه آقــای خــرم منــش در منطقــه جعفرآبــاد از توابــع شهرســتان
گــرگان و اعــام آن از ســوی بیمــه گــذار  ،بیمــه "مــا" کارشناســان
متخصــص خــود را بــه محــل وقــوع حادثــه اعــزام کــرد تــا ضمــن
دلجویــی از فــرد آســیب دیــده ،ابعــاد حادثــه را بررســی کننــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،پــس از بررســی کارشناســان و اعــام رای
نهایــی پزشــکی قانونــی ،چــک خســارت بــه مبلــغ  168میلیــون تومان
بــه آقــای جــواد خــرم منــش تقدیــم شــد.
گفتنــی اســت بیمــه نامــه جامــع پلنــگ ایرانــی در تاریــخ  26اســفند
مــاه  1394بــر اســاس تفاهــم نامــه ســه جانبــه میــان ســازمان حفاظت
محیــط زیســت ،شــرکت بیمــه "مــا" و صنــدوق ملــی محیــط زیســت
در راســتای برنامــه ملــی عملیاتــی حفاظــت و مدیریــت پلنــگ ایرانــی
منعقــد و بــه مــدت دو ســال نیــز ادامــه داشــت.
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مراســم هفتمیــن ســالروز تشــکیل شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــا
حضــور مدیــران و پرســنل بیمــه "مــا" در ســاختمان مرکــزی ایــن
شــرکت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" در ایــن مراســم کــه بــا حضــور
مدیرعامــل ،رییــس و اعضــای هیــات مدیــره  ،معاونیــن ،مدیــران و
کارکنــان بیمــه "مــا" برگــزار شــد  ،شــبکه فــروش نیــز حضور داشــتند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمــن
ابــراز خرســندی از افتخــار حضــور در هفتمیــن جشــن ســالگرد
تاســیس بیمــه "مــا" گفــت :ســیزدهم تیــر مــاه روز بزرگیســت .روزی
کــه توفیــق خدمتگــذاری بــه مــردم شــریف کشــورمان را پیــدا کردیم.
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی بیمــه مرکــزی ،امســال نیــز
بــه روال ســنوات گذشــته دارای باالتریــن ســطح توانگــری بــوده و
جــزء شــفاف تریــن شــرکت هــای بیمــه ای هســتیم .اکنــون در آغــاز
هشــتمین ســال فعالیتمــان بــا توســل بــه امــام رئــوف و بــا تــاش
شــما همــکاران ،رونــد رو بــه رشــد خــود را ادامــه داده و قــدم هــای
بزرگتــری خواهیــم برداشــت.
وی افــزود :در حــال حاضــر بــا  42شــعبه و نزدیــک بــه  1000نماینــده
فعــال و کارگــزار ،قــادر بــه ارائــه خدمــات متمایــز در تمــام رشــته
هــای بیمــه ای و در سراســر کشــور عزیزمــان هســتیم کــه ایــن
موضــوع حاصــل حمایــت صــد در صــدی ســهامداران ،انســجام هیــات
مدیــره ،تــاش و همدلــی تیــم کارشناســی متشــکل از نیروهــای
جــوان ،پرانگیــزه  ،توانمنــد و نیروهــای باتجربــه و کارآمــد مــی باشــد.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" در ادامــه خاطرنشــان کــرد :هــدف مــا در ســال
 ، 97تمرکــز بــر دو سیاســت اصلــی اســت کــه تــاش خواهیــم کــرد

ضمــن فــروش و فعالیــت هوشــمند در امــر بیمــه گــری ،بــا آمــوزش
مســتمر و رعایــت اصــول حرفــه ای بیمــه گــری نســبت بــه تســریع
ارائــه خدمــات و جلــب رضایــت مشــتریان اقــدام نماییــم.
دکتــر تاجیــک رییــس هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ضمــن تبریــک بــه
مناســبت ســالروز تاســیس ایــن شــرکت بــه پرســنل و شــبکه فــروش
مســتعد ،گفــت  :حضــور ســهامداری ماننــد بانــک ملــت با حــدود 30
میلیــون مشــتری و ورود بــه صنایــع بهــروه وری همچــون نفــت و گاز
و وجــود مشــتریانی بــا ظرفیــت اقتصــادی بــاال نقش بســیار زیــادی در
ایفــای تعهــدات بیمــه "مــا" در تمامــی زمینــه هــا دارد .شــرکت بیمــه
"مــا" مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از زیــر مجموعــه هــای بانــک ملــت
از ایــن پتانســیل هــا اســتفاده کنــد.
وی همچنیــن اضافــه کــرد :از نــگاه ســهامدار ،صنعــت بیمــه کامــا
تخصصــی و پیچیــده اســت و بــه عنــوان یکــی از عوامــل موثــر در
تکمیــل زنجیــره ارزش خدمــات رســانی بــه مشــتریان اســت .جذابیــت
هــای بســته هــای بیمــه ای در کنــار بســته هــای اعتبــاری بانــک ملت
باعــث افزایــش وفــاداری مشــتریان خواهــد شــد.بنابراین نیــاز اســت بــا
افزایــش کیفیــت محصــوالت بیمــه ای ،طراحــی محصــوالت نــوآور و
افزایــش ســهم بــازار ایــن تعامــل را هرچــه بیشــتر محقــق ســازیم.
صالــح شــیری معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار هــم بــا تبریــک
ایــن روز باشــکوه و تشــکر از پیشکســوتان گفت:خــدارا شــاکر هســتیم
کــه عملکــرد ســه ماهــه مــان حاکــی از رشــد بــاالی شــرکت در زمینه
فــروش و ارائــه انــواع خدمــات بیمــه ایســت و ایــن مرهــون تــاش
تــک تــک همــکاران ســتاد ،شــعب و شــبکه فــروش اســت.
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گوناگون

شناخت رفتار مصرف کننده
ارزش:
جــدا از ویژگــی هــای آشــکار ارزش ماننــد کیفیــت ،مناســب بــودن برای
هــدف ،اطمینــان و غیــره ،قیمــت ،عملکــرد و شــهرت عرضــه کننــده نیز
بــرای خریــدار مهــم اســت .خریــداران بــه دنبــال ظرفیــت فنــی و ویژگی
هــای ســمبولیک ماننــد منحصــر بــه فــرد بــودن ،غیــر قابــل جانشــین
بــودن و جایــگاه مــارک هســتند .امــا مالحظــات دیگــری نیــز در ایــن
بیــن وجــود دارد .ارزش صرفـاً بــه پــول بســتگی نــدارد و مســائل دیگری
نیــز بــرای خریــدار مهــم هســتند؛ ماننــد تــاش فیزیکــی ،مســافت و
زمــان الزم بــرای یافتــن یــک منبع مناســب عرضــه محصــول ،همچنین
مشــکالتی ماننــد چنــد واســطه ای بــودن محصــول و انحصــاری بــودن
منبــع عرضــه نیــز در ایــن امــر موثرنــد.
کارایی:
منبــع مشــروع و کارآمــد عرضــه محصــول ،مــی توانــد بــه نزدیکــی
شــخص بــه منبــع بســتگی داشــته باشــد .بنابرایــن مســافت بــرای
خریــدار مهــم اســت .مســافت نــه تنهــا بــه دسترســی ،انتخــاب ،آزادی
بــرای انتخــاب و اســتطاعت خریــدار بســتگی دارد .قدرت و شــهرت برند،
قابلیــت تکــرار خریــد ،نتایــج خریــد و شــکل قفســه¬ها نیــز در کارایــی
موثــر هســتند .کارایــی در مجمــوع زمانــی حــادث مــی شــود کــه خریدار
قابلیــت دسترســی کلــی بــه عرضــه کننــده را مطابــق بــا انتظــارات خود
داشــته باشــد.
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مقدار:
یکــی از مشــکالت مرتبــط بــا مــدل هــدف گــذاری کــه در بازاریابــی
مشــاهده مــی شــود ،ماهیــت محــدود بعضــی از محصــوالت (کاالهــا و
خدمــات) بــرای تحویــل بــه خریــدار اســت .بــرای مثــال مکانیکــی کــه
بــه یــک قطعــه نیــاز دارد و مجبــور اســت ســری کامــل از ایــن قطعــات
را خریــداری کنــد و یــا فــردی کــه قصــد رفتــن بــه مهمانــی و اجــاره
لبــاس بــرای شــب مهمانــی دارد ،مجبــور اســت لباســی را کــه حداقــل
مــدت اجــاره آن ســه روز اســت انتخــاب کنــد .ایــن مــوارد ،نمونــه هایــی
از صرفــه جویــی بــه مقیــاس در حجــم فروشــگاهی اســت کــه بــه نظــر
نمــی رســد بتوانــد نظــر مســاعد خریــدار را جلــب کنــد .در واقــع ایــن
صرفــه جویــی بــه مقیــاس از لحــاظ هزینــه ای بــه زیــان خریــدار اســت.
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تنوع
مشــتریان نیــاز بــه آزادی انتخــاب دارنــد .قابلیت انتخــاب آزادانــه غالباً به
وســیله تولیدکننــدگان کاالهــا و خدمــات و نیــز بازاریابــان نادیــده گرفته
مــی شــود .انتخــاب ،حــق مســلم مشــتری و عامــل ضــروری در بازاریابی
اثــر بخــش اســت .بســیاری از اشــخاص در انتخــاب هــای شــان دارای
محدودیــت هســتند .درک عمیــق تــر بعــد تنــوع می توانــد باعــث ایجاد
ابعــاد دیدگاهــی وســیعی دربــاره مصــرف کننــدگان شــود .انتخــاب را نــه
تنهــا بــا ارائــه تنــوع محصــول ،بلکــه بــا تنــوع قیمــت ،تنــوع شــیوه های
پرداخــت و تحویــل ،تنــوع خدمــات پــس از فــروش ،بیمــه ،گارانتــی و
.مــی تــوان تضمیــن کــرد.

صرفــه جویــی بــه مقیــاس باعــث عــدم تنــوع محصــول مــی شــود کــه
ایــن امــر نــکات منفــی را بــرای عرضــه کننــده بــه همــراه دارد .مث ـ ً
ا
باعــث محدودیــت خریــدار در انتخــاب نــوع پوشــش هــای بیمــه ای،
ایجــاد ناکامــی بالقــوه و در مواقــع بحرانــی باعــث تغییــر مــارک و یــا
حتــی تغییــر برنــد مــی شــود.
مزایا:
مشــتریان دائمــا مزایــای محصــول را بررســی مــی کننــد ،در صورتــی که
آن را مطابــق بــا انتظــارات خــود دریابنــد ،روابط-شــان را بــا ارائــه کننــده
ادامــه مــی دهنــد .ماهیــت اصلــی و منســجم فرآینــد منبــع یابــی بــه
ایــن بســتگی دارد کــه مشــتری تشــخیص دهــد آیــا منبــع مورد نظــر او
بهتریــن مزایــا را ارائــه کــرده اســت.
ارزیابی پس از خرید:
مرحلــه نهایــی در فرآینــد خریــد مصــرف کننــده ،رفتــار پــس از خریــد
اســت .در طــی ایــن زمــان مصــرف کننــده خریــد را ارزیابــی مــی کنــد.
ایــن ارزیابــی در واقــع مقایســه بیــن آن چیــزی اســت کــه مصــرف
کننــده انتظــار آن را دارد و آن چیــزی کــه واقعـاً دریافــت کــرده اســت.
اگــر کاال یــا خدمــات ،انتظــارات مصــرف کننــده را بــرآورده ســازد ،او از
خریــد راضــی مــی شــود امــا اگــر ایــن انتظــارات بــرآورده نشــود ،او از
خریــد خــود ناراضــی خواهــد شــد .هنگامــی کــه خریــد یــک کاال باعث
درگیــری ذهنــی باالیــی در فــرد مــی شــود یــا در نظــر او ایــن مســاله و
انتخــاب بســیار مهــم اســت و یــا کاالی خریــداری شــده قیمــت بســیار
باالیــی دارد ،مصــرف کننــدگان غالبـاً پــس از خریــد دچار شــک و تردید
مــی شــوند .ایــن شــک و تردیــد « ،ناهماهنگی شــناختی پــس از خرید»
نامیــده مــی شــود .مصــرف کننــدگان در ایــن حالــت بــرای کاهش تنش
و نگرانــی پیــش آمــده ،بــه دنبــال تاییــد و تصدیــق خریــد خود هســتند
و ایــن کار را از طریــق نــگاه کــردن بــه تبلیغــات و بــا تصدیــق هایــی کــه
فروشــنده ارائــه مــی کنــد ،انجــام مــی دهنــد .در رفتــار پــس از خریــد،
مصــرف کننــدگان نــام تجــاری خریــداری شــده را بــا ســایر نــام هــای
تجــاری کــه آنهــا را خریــداری نکــرده انــد ،مقایســه مــی کننــد .بــه طور
مثــال فــردی پــس از ارزیابــی چنــد اتومبیــل شــبیه بهــم باالخــره یکــی
از آنهــا را انتخــاب مــی کنــد .او پــس از خریــد در معــرض تبلیغات ســایر
اتومبیــل هــا قــرار گرفتــه و ماشــین خریــداری شــده را بــا ســایر ماشــین
هــای تبلیــغ شــده مقایســه مــی کنــد .طراحــان تبلیغــات و بازاریابــان
بایــد بــه منظــور کاهــش عــدم تجانــس شــناختی پــس از خریــد مصرف
کننــدگان ،روش هــای متفاوتــی را بــه کار برنــد .یکــی از ایــن روش هــا،
نشــان دادن نظــرات مشــتریان و یــا افــرادی اســت کــه آن کاال را مصــرف
کــرده و راضــی بــوده انــد .راه دوم اســتفاده از تبلیغــات مقایســه ای اســت
کــه در آن مزایــای نــام تجــاری نســبت بــه ســایر نــام هــای تجــاری
نشــان داده مــی شــود .برقــراری تمــاس فروشــندگان و کارکنــان خدمات
پــس از فــروش بــا مشــتری و صحبــت بــا او بــه کاهــش تنــش و نگرانــی
مشــتری و افزایــش رضایــت از خریــد کمــک مــی کنــد.

گوناگون

بایدها و نبایدها در ارتباط و رفتار کارمند با مدیر

بایدها:

نبایدها:
 -1عدم رعایت سلسله مراتب اداری
 -2تمرد و سرپیچی از دستورات مافوق
 -3دروغ ،تهمــت ،افتــرا ،غیبــت کــردن و بدگویــی
پشــت ســر مدیــران
 -4ارائه گزارشات خالف واقع
 -5تملق و چاپلوسی در رفتار و ارتباط با مافوق
 -6فقــط خــود را مقــرب درگاه مدیــر و سرپرســت
مافــوق قــرار دادن
 -7از زیرکارهــا ،شــانه خالــی کــردن و امــور محــول
شــده را بــه گــردن دیگــران انداختــن

ماهنامه خردادماه بیمه "ما"

 -1اطاعــت پذیــری و انجــام بــه موقــع دســتورات
مافــوق
 -2رعایت سلسله مراتب سازمانی
 -3حفــظ حرمــت و منزلــت مدیــران در محیــط
اداری و غیــر اداری
 -4ارائــه نظــرات کارشناســی در رابطــه بــا وظایــف
شــغلی و ســازمانی
 -5صداقت ،امانت داری و برخورد مودبانه با مافوق
 -6مشــارکت جــدی در کارهــای تیمــی و انجــام
وظایــف شــغلی
 -7اســتفاده درســت در مقابــل اختیــارات تفویــض
شــده
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اخبار صنعت

اخبار بیمه مرکزی
ابــاغ «آييــن نامــه اجرایــی مــاده ( )5قانــون بیمــه جریمــه دیرکــرد بیمهنامــه شــخصثالث خودروهــای
اجبــاری خســارات واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر کارگاهــی بخشــیده مــی شــود
حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه» و دســتورالعمل آن

ماهنامه خردادماه بیمه "ما"

در راســتای توســعه فرهنگ بیمه و پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعی
عــدم خریــد بیمــه نامــه شــخص ثالــث ،بیمــه مرکــزی بــا پیشــنهاد
صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی مبنــی بــر بخشــودگی جریمــه
دیرکــرد خودروهــای کارگاهــی موافقــت کــرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی،
در راســتای ظرفیــت موجود در مصوبه شــماره  614مــورخ 10/02/1396
مجمــع عمومــی عــادی صنــدوق تأمیــن خســارت هــای بدنــی و موافقت
بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران به منظور پیشــگیری از آســیب
هــای اجتماعــی و ترویــج فرهنــگ بیمــه ،شــرکتهای بیمــه مکلــف
شــدند از تاریــخ  05/04/1397لغایــت  01/07/1397صــد درصــد مبلــغ
جریمــه موضــوع بنــد (ب) مــاده  24قانــون بیمــه اجبــاری شــخص ثالث
مصــوب ســال 1395مربــوط بــه خودروهــای کارگاهــی کــه دارنــدگان
آنهــا در بــازه زمانــی مــورد اشــاره اقــدام بــه خریــد بیمهنامــه شــخص
ی کننــد را دریافــت ننماینــد.
ثالــث مـ 
الزم بــه ذکــر اســت ،طبــق بنــد ب مــاده  24قانــون بیمــه شــخص
ثالــث (مبلغــي معــادل حداكثــر يــك ســال حــق بيمــه اجبــاري كــه
از دارنــدگان وســيله نقليــه اي كــه از انجــام بيمــه موضــوع ايــن قانــون
خــودداري كننــد وصــول مــي شــود) جــزو منابــع مالــی صنــدوق تامیــن
خســارت هــای بدنــی بــه حســاب مــی آمــد.
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بیمــه مرکــزی «آييــن نامــه اجرایــی مــاده ( )5قانــون بیمــه اجبــاری
خســارات واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل
نقلیــه» منضــم بــه دســتورالعمل بندهــای (ت)( ،ث) و (ج) مــاده ( )2این
آییــن نامــه را جهــت اجــراء بــه شــرکت هــای بیمــه ابــاغ کــرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی،
نظــر بــه اینکــه مهلــت مقــرر در مــاده ( )5قانون بیمــه اجباری خســارات
واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه برای
اخــذ مجــوز فعالیــت ،در تاریــخ  29/03/1397بــه اتمــام مــی رســد،
تمــام شــرکت هــای بیمــه متقاضــی اخذ مجــوز فعالیــت در رشــته بیمه
شــخص ثالــث مکلفنــد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ ایــن ابالغیــه،
درخواســت خــود منضــم بــه مــدارک و مســتندات الزم بــه شــرح مندرج
در دســتورالعمل فــوق را بــه بیمــه مرکــزی ارســال نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،هیــات عامــل بيمــه مركــزي در جلســه مــورخ
 23/02/1397دســتورالعمل بنــد هــای (ت)( ،ث) و (ج) مــاده ( )2آییــن
نامــه اجرایــی مــاده ( )5قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده بــه
شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه را مشــتمل بــر
 3مــاده تصویــب کــرد کــه بــر ایــن اساس،شــرکتهای بیمــه متقاضــی
اخــذ مجــوز فعالیــت در رشــته بیمــه شــخص ثالــث بایــد درخواســت
خــود را منضــم بــه مــدارک و مســتندات الزم بــرای احــراز شــرایط زیــر
مراســم تکریــم و معارفــه روســای کل ســابق و جدیــد
بــه معاونــت طــرح و توســعه ارائــه نماینــد.
معاونــت طــرح و توســعه در ایــن دســتور العمــل مکلــف اســت احــراز بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــا حضــور وزیــر
شــرایط بندهــای (الــف)(،ب) و(پ) مــاده ( )2آییــن نامــه و بندهــای ( -1اقتصــاد در ســکوت خبــری و در محــل ایــن وزارتخانــه
 )2و ( )3-1مــاده ( )1ایــن دســتورالعمل را از معاونــت نظــارت و احــراز برگــزار شــد
شــرایط بنــد ( )1-1مــاده ( )1ایــن دســتورالعمل را از مرکــز فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات اســتعالمنمایــد .معاونــت نظــارت و مرکــز فناوری
اطالعــات و ارتباطــات مکلفنــد حداکثــر ظــرف ده روز از تاریــخ اســتعالم،
نظــر خــود را در خصــوص مــوارد فوقالذکــر بــه معاونــت طــرح و توســعه
اعــام نماینــد .طبــق مــاده ( )3ایــن دســتور العمــل ،معاونــت طــرح و
توســعه پــس از تکمیــل کلیــه مــدارک و مســتندات موضــوع ایــن
دســتورالعمل ،مراتــب را جهــت اتخــاذ تصمیــم در هیــأت عامــل گــزارش
ی نمایــد .پــس از طــرح موضــوع در هیــات عامــل ،نظــر بیمــه مرکزی
مـ 
در مهلــت مقــرر در آییــن نامــه بــه صــورت مکتــوب بــه شــرکت بیمــه
متقاضــی اعــام مــی شــود.
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ســهم تقریبـاً دو درصــدی از تولیــد ناخالــص ملــی کشــور و قیــاس آن بــا
ســایر کشــورها (نــه تنهــا کشــورهای توســعه یافتــه ،بلکــه در قیــاس بــا
شــرکت هــای منطقــه چشــم انــداز) موجــد ایــن برداشــت کلــی اســت
کــه صنعــت بیمــه کشــور در حالــی کــه حــدود  8دهــه از فعالیتــش مــی
گــذرد ،اگــر نگوییــم بــا شــرایط نامســاعدی مواجــه اســت حداقــل
مــی توانیــم اذعــان نماییــم کــه بــه توفیــق چشــمگیری نیــز دســت
نیافتــه اســت .در مــورد عوامــل موثــر بــر و متاثــر از صنعــت بیمــه،
نظــرات مختلــف ارائــه شــده و مــی شــود .از تعییــن نــرخ هــا و
قوانیــن دســتوری و غیرفنــی و نــرخ شــکنی هــای غیرکارشناســی
گرفتــه تــا تحریــم هــای سیاســی .حــال ایــن ســوال عمــده پیــش
مــی آیــد کــه صــرف نظــر از شــرایط دســتوری حاکــم بــر صنعــت
بیمــه ،خــو ِد شــرکت هــای بیمــه تــا چــه میــزان در تکویــن شــرایط
فعلــی نقــش داشــته انــد؟
در حالــی کــه کســب و کار هــا در عرصــه هــای مختلــف بــا گــذر از
عصــر کاالگرایــی و بازاریابــی معامالتــی بــه ســوی عصــر مشــتری
گرایــی و بازاریابــی رابطــه منــد پیــش رفتــه انــد ،بــه راســتی نقــش
بازاریابــی در صنایــع مختلــف و باالخــص صنعــت بیمــه کجاســت؟ به
زعــم مــن بــی انصافــی اســت اگــر عــدم توفیــق شــرکت هــای بیمــه
ـع حاصــل
ای در فــروش محصــوالت بیمــه ایِ غیــر اجبــاری و منافـ ِ
از آن را پــس از گذشــت  80ســال از ظهــور صنعــت بیمــه فقــط بــه
نهــاد ناظــر ،قوانیــن دســت و پاگیــر و عوامــل بیرونــی نســبت دهیــم.
حــال کــه باالخــره شــاهد بارقــه هایــی از تفکــر بازاریابــی بــر عرصــه
بســیاری از کســب وکارهــا از جملــه صنعــت مــواد غذایــی ،صنعــت
بانکــداری ،صنعــت ســاختمان و  ...هســتیم ،بــا نگاهــی گــذرا بــه

چــارت ســازمانی شــرکتهای بیمــه (چــارت مربــوط بــه  11شــرکت
بــر روی وب ســایت آنهــا قــرار دارد) بــه ســادگی قابــل اســتنباط
اســت کــه ایــن صنعــت هنــوز بازاریابــی را محــدود بــه مدیریــت
شــبکه فــروش و توســعه بــازار مــی بینــد .البتــه از ایــن حقیقــت
نگذریــم کــه در  3شــرکت از ایــن  11شــرکت حتــی مدیریــت یــا
معاونتــی بــا ماهیــت فعالیــت فــروش و بازاریابــی وجــود نــدارد.
اگــر از یــک منظــر بازاریابــی را فنــی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت
در ارتباطــات متقاعــد کننــده بــرای پذیــرش پیشــنهادات شــرکت در
نظــر بگیریــم ،واقعــا چقــدر شــرکت هــای بیمــه ای و در راس آنهــا
نهــاد ناظــر بــر صنعــت بیمــه در ایــن عــدم آگاهــی و رشــد نامناســب
نقــش داشــته انــد؟ بــرای رفــع ایــن نقیصــه چــه راهکارهایــی وجــود
دارد؟ و چــه اقداماتــی مــی توانــد؟ وقتــی ایــن موضــوع را در نظــر
بگیریــم کــه در طبقــه بنــدی محصــوالت (محصــوالت اعــم از کاال و
خدمــات مــی باشــد) محصــوالت بیمــه ای ،بــه عنــوان محصــوالت
ناخواســته یــا جســتجو نشــده ( )Unsought Productsطبقــه بنــدی
مــی شــود کــه نیازمنــد بکارگیــری نیروهــای متعــدد و فشــرده
فــروش جهــت دســتیابی بــه توفیــق مــی باشــد ،اهمیــت بازاریابــی
بیشــتر نمایــان مــی شــود.
از ســوی دیگــر اگــر بازاریابــی را فنــی بــرای تســهیل فرآینـ ِد مبادلــه
ی ارزش میــان دو طــرف بدانیــم ،علــی رغــم شــرایط خــاص و
محدودیــت هــای صنعــت بیمــه ،بــه ایــن چالــش اصلــی می¬رســیم
کــه احتمــاالً شــرکت هــای بیمــه ای نتوانســته انــد تحلیــل مناســبی
از ارزش مــورد نظــر مشــتری داشــته باشــند .بنابــر یــک تعریــف
کالســیک ،محصــول ،پیشــنها ِد دارایِ ارزش از ســوی شــرکت بــرای
رفــع نیــاز مشــتری اســت و نــرخ پائیــن معرفــی محصــوالت جدیــد
بیمــه ای در صنعــت شــاید تائیــدی بــر عدم شناســایی صحیــح ارزش
از دیــدگاه مشــتری باشــد .شــاید بــه جــز یکــی دو شــرکت کــه در
زمینــه خلــق محصــوالت جدیــد در صنعــت پیشــرو هســتند ،ســایر
شــرکت هــا در ایــن زمینــه توفیقــی نداشــته انــد و جالــب اینجاســت
کــه تالشــی هــم نمــی کننــد!
از منظــری دیگــر مــی تــوان اذعــان نمــود محصــوالت بیمــه ای در
ایــران بــه ســوی کاالیــی شــدن ( )Commoditizationدر حــال حرکــت
هســتند .محصــوالت کاالیــی شــده ( )Commodityمحصوالتــی ماننــد
مــواد خــام و اساســی هســتند کــه معمــوالً مشــتریان وجــه تمایــز 15
خاصــی بــرای آنهــا قایــل نیســتند و معیــار اولویــت آنهــا بــرای
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مشــتری تنهــا قیمــت آنهاســت .شــاید از دیــدگاه فنــی و بــرای
افــراد متخصــص در صنعــت بیمــه عواملــی هماننــد توانگــری مالــی،
نقدینگــی ،نســبت خســارت و ســایر عوامــل در انتخــاب شــرکت بیمه
ای معنــا داشــته باشــد؛ ولــی ایــن شــاخص هــا احتمــاالً بــه دلیــل
تخصصــی بــودن معنایــی قابــل فهمــی بــرای مشــتریان نخواهــد
داشــت تــا زمانیکــه مــا بــه ازای ایــن قابلیــت هــا بــه صــورت راه
حــل هــا و تســهیالتی بــرای اســتفاده بیمــه گــذاران بــه منثــه ظهــور
برســد .یعنــی آنهــا در عمــل از ایــن تمایــز اســتفاده کننــد و بهــره
منــد شــوند .حــال ایــن ســوال حیاتــی مطــرح مــی شــود کــه بــه
واقــع وجــه تمایــز شــرکت هــای بیمــه در ارائــه خدمــات بــه زیــان
دیــدگان خــود چیســت؟ آیــا هیــچ تمایــز و نــوآوری خاصــی در ایــن
خصــوص در ســطح صنعــت و در میــان شــرکت هــای بیمــه ای قابــل
شناســایی اســت؟ بــر ایــن اســاس احســاس مــی شــود کــه نقــش
تحقیقــات بازاریابــی بــه عنــوان فرآینــدی کــه وظیفــه آن شناســایی
و ارائــه ارزش هــای مــورد نظــر مشــتری ،در راســتای تامیــن اهــداف
و منافــع شــرکت اســت ،مغفــول مانــده اســت.
متاســفانه بــه شــخصه در مباحثــه بــا مدیــران عامــل و ارشــد (فعلــی
یــا گذشــته) چنــد شــرکت بیمــه ای ایــن جملــه را بــه کــرات شــنیده
ام" :بازاریابــی در صنعــت بیمــه کاربــردی خاصــی نــدارد!" .ریشــه ایــن
تفکــر را مــی تــوان در دو زمینــه جســتجو کــرد:
 -1مدیــران ارشــد درک درســتی از چیســتی و کارکــرد بازاریابــی
نــدارد.
بســیاری از مدیــران ارشــد ،بازاریابــی را همــان فــروش مــی داننــد .از
نظــر پروفســور فیلیــپ کاتلــر ،ایــن یکــی از اشــتباهات رایــج مدیــران
ارشــد در دنیاســت .شــاید فــروش ملمــوس تریــن نتیجــه اجــرای
صحیــح فرآینــد بازاریابــی باشــد ،ولــی فــروش بــه معنــی بازاریابــی
نیســت .بــر اســاس تعریــف کالســیک مدیریــت بازاریابــی ،مدیریــت
بازاریابــی فرآینــد انجــام تحقیقــات بازاریابــی ،بخــش بنــدی ،هــدف
گیــری ،جایــگاه ســازی ،تعییــن و طراحــی آمیختــه بازاریابــی (یــا
تاکتیــک هــای بازاریابــی) و در نهایــت اجــرای و کنتــرل ایــن مــوارد
مــی باشــد.
بــر ایــن اســاس ،بازاریابــی در تســهیل فرآینــد تصمیــم ســازی
مدیــران در مــورد هــر گونــه تصمیــم کــه بــا عملکــرد شــرکت در بازار
مرتبــط اســت ،مــی توانــد نقشــی کلیــدی ایفــا کنــد .در حقیقــت
مــی تــوان بیــان نمــود کــه نقــش بازاریابــی در شــرکت هــای بیمــه

در حقیقــت نقــش واحــد تحقیقــات بازاریابــی و پشــتیبانی از فــروش
اســت و نــه واحــد فــروش .بنابرایــن مدیریــت بازاریابــی مــی بایســت
نــه در حاشــیه ،بلکــه در متــن طراحــی و اجــرای کلیــه فعالیــت هــای
شــرکت قــرار گیــرد .در ایــن زمینــه تاکیــد و حمایــت مدیــران ارشــد
مــی توانــد در روی کار آمــدن فلســفه بازاریابــی کارگشــا باشــد .البتــه
چیــزی کــه اکنــون در صنعــت بیمــه مشــاهده مــی کنیــم فرســنگ
هــا بــا ایــن شــرایط فاصلــه دارد.
 -2فعــاالن بازاریابــی نتوانســته انــد در شــرکت هــای بیمــه ای منشــا
تاثیــرات مثبــت باشــند.
عامــل بعــدی در عــدم توفیــق بازاریابــی را شــاید بتــوان بــا انتقــاد
بــر فعــاالن صنعــت شناســایی کــرد .بــه ایــن معنــا کــه مــا فعــاالن
بازاریابــی صنعــت نتوانســته ایــم بــه دالیــل مختلــف از خــود عملکــرد
مناســبی نشــان دهیــم .یــا اصــ ً
ا علــم کافــی را نداشــته ایــم کــه
چیــزی بــرای عرضــه داشــته باشــیم و یــا همــت و تخصــص الزم
بــرای اجرایــی ســاختن آن دانــش و ایــده هــا را نداشــته ایــم .در
هــر دو صــورت بــه آن بــد بینــی دامــن زده ایــم .بــه عبارتــی دیگــر:
چو نیک در نگری آنکه می کند فریاد
ز دست خوی بد خویشتن به فرآیند است
در نهایــت جــای امیــدواری اســت کــه بــا روی کار آمــدن نســل جدید
مدیــران در صنعــت بیمــه ،نــگاه ایــن صنعــت بــه خالقیــت ،نــوآوری
و ایجــاد تمایــز در ارائــه خدمــات تغییــر کنــد .اتفاقــاً بــه شــخصه
معتقــدم بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن زمینــه خالقیتــی دیــده نمــی
شــود ،کوچــک تریــن گام مــی توانــد در صنعــت و در میــان بیمــه
گــذاران بــه ســرعت طنیــن انــداز شــده و مثمرثمــر واقــع گــردد .در
واقــع در ایــن زمینــه یــک اقیانــوس آبــی بــرای ورود وجــود دارد
کــه نیازمنــد اقدامــات خالقانــه جســورانه اســت .مســلماً در ایــن
زمینــه اهمیــت تحقیقــات بازاریابــی بــه عنــوان فعالیتــی کــه نقــش
آن شناســایی نیــاز هــای بیمــه گــذاران و متعاقبـاً طراحــی خدمــات
و فعالیــت هــای جدیــد بــه نحــوی اســت کــه بــا نیــاز آنهــا منطبــق
باشــد ،بســیار پررنــگ خواهــد بــود.
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