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یادداشت

پیام تبریک مدیرعامل بیمه "ما" 
به مناسبت آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی

ِّــِه أَْربَِعیــَن  َو َواَعْدنـَـا ُموَســی ثَاثِیــَن لَْیلَــًة َو أَتَْمْمَناَهــا بَِعْشــٍر َفَتــمَّ ِمیَقــاُت َرب
لَْیلًَة

 

بــا فــرا رســیدن بهمــن پنجــاه و هفــت، روز هــا بــا شــتاب از پــی هــم آمدنــد 
و فرصتــی بــرای تیرگــی باقــی نگذاشــتند؛ چنــان کــه شــب ها، هــم نوایــی   
ــت، درخششــی دو  ــن مل ــام سرنوشــت ای ــر ب ــر« ب ــوس طنیــن  »اهلل اکب فان
چنــدان یافــت. امــام آمــد و انقــاب بــه لبخنــد پیــروزی دل ســپرد و دهــه 

ــه رخ طاغوتیــان و اســتکبار کشــید. ــه اش را  ب فجــر، شــکوه جاودان
انقــاب اســامی ایــران مظهــر تجلــی نــور در ظلمــت و نمــاد دســتیابی بــه 
معانــی عمیــق قرآنــی در قلــوب ملــت همیشــه در صحنه ایــران اســت. طلیعه 
رهایــی انســانیت از خودکامگــی و اســتبداد ســتم شــاهی بــه رهبــری فرزانــه 

ای کــه اندیشــه ای جــز عــزت اســام در ســر نداشــت.
 دهــه انقــاب سرشــار از خاطــرات تلــخ و شــیرینی اســت کــه در تاریــخ تکرار 
نخواهــد شــد و یــادآور روزهایــی اســت کــه لحظاتــش پــر از همدلــی در اوج 
ــا  ــی شــک حفاظــت از خــون شــهدا باعــث دوام انقــاب ت ــود ب ــداکاری ب ف
امــروز بــوده و در  ســایه ســار  حضــور پــر برکــت رهبــر معظــم بــه پیشــرفت 

روز افــزون خواهــد رســید.
اینجانــب بــا افتخــار،  امــروز و در همنشــینی پــر رمــز و رازِ " انقــاب" و "چهل" 
کــه عــدد  نمادیــِن "بلــوغ" و "تکامــل" اســت و نمایانگــر چهــل ســال اســتواری 
و بقــاء انقــاب شــکوهمند اســامی اســت  ، ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر را 
ــات  ــعادتمندی و توفیق ــت و  س ــرت احدی ــگاه حض ــه و از پیش ــک گفت تبری
روزافــزون را در خدمتگــزاری بــه ملــت شــریف و غیــور کشــورم خواســتارم.
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میــادش تولــد بهــار اســت ؛ تولــد آب اســت و تولــد هــر چــه پاکــی 
و زاللــی .میــادش از هــر ســو رحمــت اســت. از آن جهــت کــه ادامــه 
ــود،  ــر او نب ــت. اگ ــداد راه انبیاس ــه ) س( امت ــت .فاطم ی راه انبیاس
طریــق انبیــا ابتــر مــی مانــد و ایــن سلســله ی پیوســته بــه بــن بســت 

مــی رســید.
ــرا  ــه زه ــرت فاطم ــش ، حض ــبد آفرین ــر س ــاد گل س ــب می اینجان
)س(،  را بــر همــه عاشــقان آن حضــرت  تبریــک گفتــه و  از تــاش 
مضاعــف بانــوان صبــور و وظیفــه شــناس شــرکت بیمــه "مــا" کــه بــا 
ــت و پاکدامنــی هســتند  ــری از ســیره نبــوی، مظهــر نجاب الگــو پذی

تشــکر و قدردانــی مــی کنــم.

 

دریایی و دل دادی یک روز به دریایی     این شد که پدید آمد از عشق تو دنیایی

به نام حق

حجت بهاری فر
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
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اخبار بیمه "ما"

شــرکت بیمــه "مــا" اساســنامه خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای 
ــورس و  ــد اباغــی از ســوی بیمــه مرکــزی ج.ا.ا و ســازمان ب جدی

اوراق بهــادار در اداره ثبــت شــرکت هــا ثبــت کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، محمــد جعفریــان معــاون 
ــر گفــت: اساســنامه  ــن خب ــا اعــام ای ــاوری ب ــزی و فن ــه ری برنام
جدیــد کــه مــورد تایید بیمــه مرکــزی ج.ا.ا و ســازمان بــورس اوراق 
بهــادار  مــی باشــد در مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت بیمــه 

"مــا" در تاریــخ 13 مــرداد 1397  بــا حضــور اکثریــت ســهامداران 
بــه اتفــاق آرا بــه تصویــب رســید.

وی تصریــح کــرد:  در اساســنامه جدیــد موضوعــات بــا اهمیتــی از 
جملــه اســتقرار حاکمیت شــرکتی و کنتــرل های داخلــی گنجانده 
شــده اســت کــه منجــر بــه بهبــود شفاف ســازی مالــی در شــرکت 
ــه  ــع ب ــه موق ــه خدمــات بیمــه ای مناســب و ب هــای بیمــه و ارائ

بیمــه گــذاران و آحــاد جامعــه مــی شــود.

ثبت اساســنامه شــرکت ســهامی 
ــه "ما" بیم

بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده در ســایت کــدال، بیمــه "ما" 
ــه ماهــه  ــی در ن ــا تحقــق ســود خالــص 501 میلیــارد ریال ب
ابتــدای ســال جــاری ،  89% از آخریــن پیــش بینــی ســال 97 
را پوشــش داده اســت کــه ایــن امــر  نشــان دهنــده رشــد 107 

درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا"  کــه با رشــد 
ــی ســال  ــه ابتدای ــص 77 درصــدی در شــش ماه ســود خال
ــد  ــت درآم ــته و ثب ــه دوره مشــابه ســال گذش 97 نســبت ب
122 میلیــارد ریالــی صرفــا از محــل بــازده پورتفــوی ســهام  
ــر جــای  ــاه ســال جــاری  ، یــک رکــورد تاریخــی ب در مهرم

ــا  ــا" ب ــه "م ــودآوری بیم ــد س ــورد جدی رک
ــدی  ــد 107 درص رش

گذاشــته بــود بــا ادامــه رونــد ســودآوری خــود  در دی مــاه نیــز 
بــه یــک رکــورد جدیــد دســت یافــت.

شــایان ذکــر اســت طبــق اعــام ایــن گــزارش  شــرکت بیمــه 
"مــا" عــاوه بــر دارا بــودن رتبــه ســوم شــفافیت مالــی در بیــن 
شــرکت هــای بیمــه، رتبــه اول توانگــری را نیــز در اختیــار دارد.
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اخبار بیمه "ما"

  بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، امیرحســین قربانــی 
معــاون فنــی در ایــن بــاره گفــت: در پــی وقــوع حادثــه و فــوت 
پنــج سرنشــین اتومبیــل بیمــه شــده ، مدیریــت بیمــه هــای 
ــل  ــه مح ــان ب ــزام کارشناس ــس از اع ــا"  پ ــه "م ــل بیم اتومبی
حادثــه و انجــام ارزیابی هــای الزم، بــه ازای هــر متوفــی مبلــغ 
231 میلیــون تومــان را  در وجــه ســپرده دادگســتری در 
ــی  ــس از ط ــا پ ــرد ت ــت ک ــن پرداخ ــان ممک ــن زم کوتاه تری

ــان پرداخــت شــود . ــدگان متوفی ــه بازمان ــد اداری ب فرآین
  امیرحســین قربانــی  ضمــن ابــراز تاســف از بــروز حادثــه یــاد 
شــده گفــت: بــا توجــه بــه فرارســیدن ایــام پایانــی ســال و آغاز 
ــوروزی، از عمــوم هموطنــان عزیــز  تقاضــا داریــم  ســفرهای ن
قبــل از ســفر از اعتبــار بیمــه نامــه خــودروی خــود اطمینــان 
حاصــل  کــرده و بــا رعایــت مقــررات رانندگــی و نــکات ایمنــی 

از بــروز حــوادث ناگــوار جــاده ای جلوگیــری کننــد.

برنــدگان جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران ششــم اســفند 
ــت  ــود را دریاف ــز خ ــی و جوای ــالن اجــاس معرف ــاه در س م

ــد. کردن
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" و بــه نقــل از ســایت 
دبیرخانــه جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران ،  در نهمیــن 
دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران، بیمــه "مــا"  موفــق 

بــه دریافــت تندیــس ســیمین ایــن جایــزه شــد.
ــی  ــج ارزیاب ــه نتای ــه ب ــا توج ــزارش  و ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
هــا توســط کمیتــه داوران، بیمــه "مــا "  در ششــمین ســال 
حضــور خــود در ایــن جایــزه، حائــز امتیــاز الزم بــرای 
ــش از  ــت پی ــی اس ــد . گفتن ــیمین ش ــس س ــت تندی دریاف
ــن  ــس بلوری ــه کســب تندی ــق ب ــز در ســه دوره موف ــن نی ای

ــود . شــده ب
تندیــس ســیمین نهمیــن جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران 

اعطــای تندیــس ســیمین جایــزه ملــی مدیریت 
مالــی بــه بیمــه "ما"

پرداخــت خســارت 10 میلیــاردی بیمــه های 
اتومبیــل "مــا" در کوتاهتریــن زمان

ــی سرنشــینان اتومبیــل بیمــه شــده   ــث بدن  خســارت ثال
کــه بــه علــت انحــراف و واژگونــی منجــر بــه  آتش ســوزی 

شــده بــود، توســط شــرکت بیمــه "مــا" پرداخــت شــد.

ــای  ــته در حوزه ه ــوب و شایس ــرد مطل ــه عملک ــه ب ــا توج ب
مدیریــت مالــی، شــفافیت مالــی و توفیــق در جــذب منابــع 
درآمــدی بــر اســاس اســتانداردهای مالــی و حسابرســی بــه 
بیمــه "مــا" اهــدا شــد و وحیــد وثــوق مدیــر امــور مالــی ایــن 
شــرکت، تندیــس و لــوح تقدیــر ایــن دوره را دریافــت کــرد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بیمــه "مــا" حجــت بهــاری فــر 
ضمــن بازدیــد از فعالیــت هــای حــوزه فنــاوری و اقتصــادی دانــش 
ــا و  ــه ه ــان برنام ــک در جری ــا  از نزدی ــه ه ــام زمین ــان، در تم بنی
فعالیــت هــای آن هــا در حــوزه علــم و فنــاوری و حــوزه بیمــه قــرار 
گرفــت و پیشــنهاداتی در خصــوص فعالیــت هــای همســان ســازی 
در ارتبــاط بــا ایــده الکترونیکــی پرونــده ســامت بیمه ای اشــخاص 

ارائــه داد.
ــت  ــرکل معاون ــد مدی ــر زن ــه دکت ــد ک ــن بازدی ــر در ای ــاری ف به
علمــی و فنــاوری، نیــز حضــور داشــت بــا تاکید بــر اهمیــت جایگاه 
نخبــگان جــوان کشــور بیــان کــرد: امــروزه فعالیــت بیمــه ای در 
حــوزه پرونــده الکترونیکــی بیمــه گــذاران از صفــر تاصــد از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت و خواســتار فعالیــن نخبــه پــارک علــم 

وفنــآوری در ایــن حــوزه شــد.
ــل صنعــت  ــه ارتبــاط متقاب ــر، ضمــن اشــاره ب در ادامــه بهــاری ف
بیمــه و علــم و فنــاوری و تاثیــر پیشــرفت تولیــد و بــازار در صنعــت 
بیمــه، آمادگــی شــرکت بیمــه "مــا" را در رابطــه بــا فراهــم ســازی 

ــا  ــه بیمــه را ب ــط ب ــور مرتب ــردازی در ام ــده پ ــا و ای زیرســاخت ه
همــکاری پــارک علــم و فنــاوری را اعــام کــرد.

در ایــن برنامــه مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمنــا بازدید از، پــارک علمی 
تجربــه، ســاختن و یــاد گرفتــن، بــا نخبــه هــای ایــن مجموعــه بــه 

گفــت و گــو و تبــادل نظــر پرداخــت.
از دیگــر بخــش هــای مهــم و جالــب توجــه پــارک نــوآوری آزادی، 
مرکــز شــتاب دهنــده کارا اســت کــه بــا اســتقرار و اســتخدام ایــده 
پردازهــا و انجــام پــروژه هــای مختلــف در زمینــه هــای پزشــکی، 
فنــی و خدماتــی فصــل جدیــدی از نــوآوری هــا را گســترش مــی 

دهــد.
مدیــر کل معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، معاونیــن 
برنامــه ریــزی، فنــاوری و ســرمایه انســانی، پشــتیبانی و همــکاران 
ــای  ــاب آق ــد جن ــن بازدی ــه در ای ــا" ک ــه "م ــرکت بیم ــتادی ش س
بهــاری فــر را همراهــی کردنــد از نزدیــک در جریــان فعالیــت هــای 
پــارک علمــی و فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 

جمهــوری قــرار گرفتنــد.

بازدید بهاری فر مدیر عامل بیمه "ما" از پارک علم وفنآوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

اخبار بیمه "ما"
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بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" جایــزه Employee Benefits Provider ســال 2019  منــا را از آن 
ــود کرد خ

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، جایــزه  حمایــت از کارمنــدان ســال 2019  منــا کــه 
طــی مراســمی  در 30 ژانویــه ســال 2019 برابــر بــا 10 بهمــن مــاه ســال جــاری در محــل هتــل 

ریتــز کارلتــون در DIFC Dubai برگــزار شــد ، بــه شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" تعلــق گرفــت.
ایــن گــزارش افــزود: نظــر بــه روابــط حــوزه بیــن الملــل و ارائه اطاعــات کافــی مبنی بــر حمایت 
  ، MENA Insurance Award2018 مدیرعامــل و هیئــت مدیــره از کارمنــدان شــرکت در وب ســایت
شــرکت بیمــه "مــا" در میــان  شــرکت هــای بــزرگ و ثروتمنــد بیــن المللــی و منطقــه حائــز رتبه 

نخســت در خصــوص حمایت از کارمنــدان )Employee Benefits Provider( شــد.
پرداخــت حقــوق مناســب و بــه موقــع،  ارائــه تســهیات ویــژه  در خریــد بیمــه نامــه هــای عمــر 
و ســرمایه گــذاری ارائــه تخفیــف در خریــد  تمامــی بیمــه نامــه هــا ، امــکان ویــژه خریــد ســهام 
شــرکت ، ارائــه انــواع بــن خریــد ، ارائــه تســهیات ارزان قیمــت، فراهــم کــردن امکانــات رفاهی و 
برگــزاری انــواع دوره هــای آموزشــی داخلــی و بیــن المللــی را از جملــه فاکتورهــای اعــام  شــده 
در ســایت مراســم بــود کــه پــس از ارزیابــی توســط  هیــات داوران متشــکل از صاحــب نظــران 
صنعــت بیمــه اروپایــی و مقایســه بــا اســتانداردهای بیــن المللــی ، جایــزه نخســت را ازآن بیمــه 

"ما"کرد.

گفتنــی اســت شــرکت هــای  برتــر منطقــه آســیا، خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در ایــن مراســم  
کاندیــدای دریافــت جایــزه شــدند .

       نظــام جامــع ســرمایه انســانی درشــرکت بیمــه 
"مــا" تدویــن مــی شــود 

 مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" از تدوین برنامــه جامع منابع  انســانی  
تــا  1404 ایــن شــرکت خبرداد

ــل شــرکت  ــر مدیرعام ــی، حجــت بهاری ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بیمــه "مــا" گفــت: بــا تدویــن نظــام جامــع منابــع انســانی بایــد بدانیم 
در چنــد ســال آینــده بــه کــدام ویژگــی هــا و شایســتگی هــا بــا چــه 
ــر محقــق شــود کار  ــن ام ــه اگرای ــم ک ــاز داری ــی نی کمیــت وکیفیت
بســیار بــزرگ و ارزشــمندی اســت و مــی تواند منشــاء خدمــات مفید 

ی بــه ویــژه در صنعــت بیمــه باشــد .
حجــت بهــاری فــر در ادامــه افــزود: ایــن برنامــه مبتنی بــر جدیدترین 
نظریــه هــای علمــی اســت و براســاس قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر 

نظــام بیمــه تدویــن می شــود.
مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" با اشــاره بــه اینکــه برنامه نظــام جامع 
منابــع انســانی دارای ویژگــی هــای خاص می باشــد گفت: ایــن برنامه 
ــه هرکــدام مســتلزم  ــوده و دســتیابی ب ــی ب ــج هــدف کل شــامل پن

اجــرای اســتراتژی هــا، برنامــه هــا و اقدامــات عملیاتــی خاصی اســت. 
برخــی از اقدامــات عملیاتــی مطــرح شــده درایــن برنامــه انجــام شــده 

و مابقــی درحــال اجــرا مــی باشــند.
حجــت بهــاری فــر در خصــوص ویژگــی هــای برنامــه جامــع منابــع 
انســانی اظهــار داشــت: فرآیندهــای ایــن برنامــه بــر اســاس اســتاندارد 
34000 منابــع انســانی اســت  کــه منطبــق بــا صنعــت بیمــه کشــور 
در افــق 1404)برتریــن انتخــاب از نظــر ســهامداران، بیمــه گــذاران، 
ــی و  ــفافیت مال ــت ســامت، ش ــا رعای ــروش ب ــان و شــبکه ف کارکن
ــداز شــرکت بیمــه "مــا" در  اصــول حرفــه ای بیمــه گــری چشــم ان
ســند راهبــردی اســت(. ماموریــت مــا تبدیــل شــدن بــه یــک بیمــه 
گــر پیشــتاز و ســرآمد اســت که حقــوق کلیــه ذینفعــان در آن رعایت 
ــع انســانی در همیــن راســتا برنامــه  شــده باشــد. نظــام جامــع مناب
ریــزی و عملیاتــی مــی شــود و بــا توجــه بــه  اهــداف کمــی و کیفــی 

براســاس اســتراتژی هــای تدویــن شــده بــه اجــرا در مــی آیــد.
وی خاطرنشــان کــرد: برنامــه محــوری و انعطــاف پذیــری از جملــه 
عواملــی هســتند کــه در دســتیابی شــرکت بیمــه "مــا" بــه اهــداف 

تدویــن شــده موثــر خواهنــد بــود.
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جلســه شــورای مدیــران شــرکت بیمــه "مــا" بــا حضــور حجــت بهاری 
فــر مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" ، معاونیــن مدیرعامــل و مدیــران 
واحدهــای ســتادی وفنــی در محــل ســتاد مرکزی شــرکت برگزار شــد .

ــر  ــاری ف ــت به ــه حج ــن جلس ــی، درای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل شــرکت بیمــه "ما"بــه بیــان سیاســت هــای کلــی و تبییــن 
چگونگــی فعالیــت هــای شــرکت در خصــوص دغدغــه هــای شــبکه 
فــروش پرداخــت وگفــت: آگاهــی از نیازهــا و دغدغه های شــبکه فروش 

ــی  ــن صنف ــا انجم ــروش ب ــبکه ف ــی ش همدل
نماینــدگان در راســتای اهــداف شــرکت 

از طریــق تشــکیل انجمــن صنفــی نماینــدگان و برگــزاری انتخابــات 
اعضــای شــورای هماهنگــی بــرای ارتبــاط هرچــه بیشــتر بین شــبکه 
فــروش و مدیــران فنــی از مهمتریــن وظایفــی اســت کــه مــا برعهــده 
داریــم. وی درادامــه افــزود: شــرکت بــه منظــور تقویــت شــبکه 
ــد از  ــدگان خــود بای ــای نماین ــت ه ــتفاده از ظرفی ــروش واس ف

ــد. ــت کن ــدگان حمای ــی نماین ــع صنف مجم
ــود  ــخنان خ ــا" درقســمتی از س ــه "م ــرکت بیم ــل ش مدیرعام
ــات  ــی در مناقص ــی فن ــرخ ده ــت ن ــه اهمی ــه ب ــن جلس درای
بــزرگ ومدیریــت ریســک مناســب اشــاره کــرد وگفــت: جــذب 
مشــتریان کان و ارائــه خدمــات بــه بیمــه گــذاران ، مشــتریان 
ــن حــوزه فنــی  ــی ای ــف ذات ــن وظای ومراجعیــن از اساســی تری

شــرکت مــی باشــد.
ــزی  ــه ری ــا برنام ــران ب ــرد : مدی ــح ک ــر تصری ــاری ف حجــت به
دقیــق واصولــی و بــا اســتفاده حداکثــری از تــوان علمــی و فنــی 
همــکاران مــی تواننــد ، شــرکت را در راســتای پیشــبرد اهــداف 
و رســیدن بــه جایــگاه شایســته ای کــه در برنامــه چشــم انــداز 

ترســیم شــده اســت  یــاری نماینــد.
ــزارش از  ــه گ ــه ارائ ــی ب ــران فن ــه ، مدی ــن جلس ــان ای در پای
عملکــرد حــوزه مربوطــه پرداختــه و پیشــنهادات خــود را جهــت 
بهبــود هرچــه بیشــتر کیفیــت خدمــت رســانی بــه مشــتریان و 

ــد. ــه کردن ــی شــرکت ارائ ــای کارآی ارتق

       زنگ بیمه ای در مدارس پایتخت

بــه ابتــکار بیمــه مرکــزی و بــا همراهــی مدیــران و مســئوالن آمــوزش 
و پــرورش و مــدارس تهــران، گــروه هــای نمایشــی بــا موضــوع بیمــه 
هــای زندگــی و رشــته هــای دیگــر صنعــت بیمــه راهــی  مــدارس 

پایتخــت شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  بــه نقــل از بیمــه مرکــزی، 
بــه مناســبت چهلمین ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقاب اســامی، 
گــروه هــای حرفــه ای نمایــش بــا رویکــرد تبییــن مفاهیــم بیمــه ای 
در مــدارس مناطــق مختلــف تهــران بــه اجــرای برنامــه هــای مفــرح و 

ــری پرذاختند. هن
بــر اســاس ایــن گــزارش، کارشناســان بیمــه "مــا" نیــز  بــرای اطــاع 
رســانی دقیــق تــر و پاســخ بــه پرســش هــای بیمــه ای دانــش آمــوزان 
، راهــی مــدارس پایتخــت شــده  و کتــاب هــای منتشرشــده توســط 
بیمــه مرکــزی مــورد تاییــد وزارت آمــوزش و پــرورش را  در اختیــار 

دانــش آمــوزان قــرار دادنــد.
شــایان ذکــر اســت اجــرای ایــن برنامــه هــای هنــری کــه هــم اکنون 
در حــال برگــزاری اســت در چهــل نوبــت و در چهــل مدرســه تهــران 

ادامــه خواهــد داشــت.
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ــا حضــور مدیرعامــل،  همایــش شــبکه فــروش اســتان خوزســتان ب
معاونیــن و مدیــران شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" و نمایندگان اســتان 

در شــهر اهــواز برگــزار شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه  ب
"مــا"  ارایــه ســریع خدمــات بیمــه ای همــراه بــا شــفافیت و انعطــاف 
، حضــور بــه موقــع در زمــان پرداخــت خســارت و خدمتگــذاری بــه 
آحــاد مــردم شــریف ایــران اســامی را از اولویــت هــای اصلی شــرکت 
بیمــه "مــا" دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود ایــن که شــفافیت؛ 
رکــن گمشــده صنعــت بیمــه اســت و نمــی تــوان وضعیــت ســهام و 
ســود ایــن صنعــت را بــرای یــک ســال بعــد پیــش بینــی کــرد، بیمه 
"مــا" در ســال گذشــته از نظــر کیفیــت افشــا و اطاع رســانی مناســب، 

ســومین رتبــه را از آن خــود کــرد و  در ســال 98 همچنــان ایــن اصل 
را ســر لوحــه کار خــود قــرار مــی دهــد  تــا بهتریــن انتخــاب از ســوی 

بیمــه گــذاران باشــد.
ــش  ــا دان ــت کیفیــت همــراه ب ــت در مســیر مدیری ــزود: هدای وی اف
محــوری و مدیریــت ریســک مناســب در پرتفــوی بــاال، اصلــی تریــن 
هــدف شــرکت بیمــه "مــا" در راســتای اهــداف تبییــن شــده خواهــد 

بــود.
در خاتمــه و  طــی مراســمی از نماینــدگان برتــر اســتان کــه در فروش 
کلیــه بیمــه نامــه ها و شــاخص هــای بیمــه گــری و مالی برتــر بودند، 
تقدیــر بــه عمــل آمــد و انتخابات اعضــای شــورای صنفــی نمایندگان 

شــرکت  برگزار شــد.

مدیرعامل شرکت بیمه "ما" :
 می خواهیم بهترین انتخاب باشیم

اخبار بیمه "ما"
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      مدیرعامل بیمه "ما" از شعبه اهواز بازدید کرد

 در طــی ایــن بازدیــد حجــت بهــاری فــر در جریــان آخریــن وضعیــت 
شــعبه قــرار گرفت و راهکارها و پیشــنهادات خــود را بــرای بهبود عملکرد 

ــراز کرد. شــعبه اب
بهــاری فــر بــا تشــریح آمــار و عملکرد بیمــه "مــا" ابراز امیــدواری کــرد که 
بــا تقویــت نیروی انســانی و آموزش مســتمر کارکنــان و نماینــدگان، روند 
رو بــه رشــد ایــن شــعبه ادامــه یابــد و از ظرفیــت هــای موجــود آن بــه 

بهتریــن نحــو ممکن اســتفاده شــود.
وی گفــت: وظیفــه اصلــی شــرکت در وحلــه اول آمــوزش نماینــدگان و 
ســپس حمایــت همه جانبــه از آنان اســت تا نمایندگان توان پاســخگویی 

بــه نیازهــای بیمه گــذاران را داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه کســب جایــزه منــا در خصــوص حمایــت از کارمنــدان و 
کســب جایــزه مدیریــت مالی برای ششــمین ســال متوالــی گفــت : برای 
تــداوم  موفقیــت هــا، ســرعت بخشــیدن بــه کارهــا بســیار حائــز اهمیت 
اســت و ایــن امــر مســتلزم آمــوزش مــداوم و رعایــت اصــول حرفــه ای 

گــری مــی باشــد.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" با اشــاره به اینکه شــعب، نماینــدگان و کارگــزاران 
عناصــر فعــال شــرکت ها در بازار بیمه هســتند اظهــار داشــت: نمایندگان 
و کارگــزاران می تواننــد در ارائــه خدمــات بــه مشــتریان عملکــرد قابــل 
قبولــی داشــته باشــند و شــرکت های بیمــه بــا ســرعت بیشــتری نــرخ و 

شــرایط و پرداخــت خســارات را در دســترس آنهــا قــرار دهنــد.
.

    در دیدار مدیرعامل بیمه "ما" با معاون اقتصادی استاندار خوزستان مطرح شد؛

     تاکیــد بــر فرهنــگ ســازی در راســتای افزایــش 
ضریــب نفــوذ بیمــه در اســتان خوزســتان 

حجــت بهــاری فــر بــا دکتــر حســن زاده معــاون اقتصــادی 
ــازی و   ــگ س ــوص فرهن ــدار و در خص ــتان دی ــتانداری خوزس اس
ــای  ــگاه ه ــور بن ــور و حض ــه در کش ــوذ بیم ــب نف ــش ضری افزای
ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــترک  دی ــای مش ــت ه ــادی در نشس اقتص

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  در ایــن نشســت کــه بــا 
حضــور  حجــت بهــاری فــر  مدیرعامــل بیمــه "مــا" و دکتــر حســن 
زاده معــاون اقتصــادی اســتانداری خوزســتان ، معاونیــن و تعــدادی 
از مدیــران ایــن شــرکت  برگــزار شــد، طرفیــن ضمــن اشــاره  بــه 
ــن  ــل ای ــی دالی ــه بررس ــور ب ــه در کش ــن بیم ــوذ پایی ــب نف ضری
موضــوع پرداختنــد و راهکارهایــی در ایــن خصــوص ارائــه کردنــد.

مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــر  اهمیــت  اشــتغالزایی در اســتان 
ــب جــذب نماینــدگان 96 و حمایــت از صنعــت  خوزســتان در قال
کشــور و اشــتغالزایی  در قالــب طــرح هــای بیمــه ای تاکیــد و ابــراز 
امیــدواری کــرد در ســایه تــاش و همــت کارکنــان بیمــه "مــا" در 
اســتان خوزســتان  شــاهد رشــد و ارتقــای ســطح خدمــات بیمــه 
ای بــه عمــوم مــردم و افزایــش رضایتمنــدی بیمــه گــذاران باشــیم.

ــه  ــا" از کارخان ــه "م ــل بیم ــد مدیرعام      بازدی
ــتان ــین خوزس ــوالد اکس ف

مدیرعامــل بیمــه "مــا"  بــا هیــات همــراه در راســتای افزایــش ارائــه 
خدمــات بیمــه ای و تعامــل اقتصــادی، از کارخانــه فــوالد اکســین 

خوزســتان بازدیــد کــرد.
ــر  ــاری ف ــت به ــا" ، حج ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل ضمــن بازدیــد از ایــن کارخانــه بــا اشــاره بــه پیشــینه 
ــن شــهر ســال های  ــزود: ای ــن صنعــت در اســتان خوزســتان اف ای
ــه عنــوان قطــب فــوالد  کشــور مطــرح و قــوی تریــن  متمــادی ب
رکــن صنعــت ایــران در ایــن زمینــه در طــول چندیــن دهــه بــوده 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا"  در ادامــه صحبت هایــش در ایــن 
جلســه بــه تشــریح ارائــه انــواع خدمــات بیمــه ای پرداخــت و ضمن 
ــا ظرفیت هــای تخصصــی صنعــت  ــراز خرســندی از همــکاری ب اب

ــه  ــل ب ــا ایجــاد و افزایــش رابطــه متقاب فــوالد گفــت: امیدواریــم ب
نحــو احســن بتوانیــم در جهــت رفــع بخشــی از مشــکات کارخانــه 

گام هــای مثبتــی برداریــم.
ــدم  ــر مق ــن خی ــه ضم ــل کارخان ــر عام ــام مدی ــم مق ــپس قائ س
بــه تشــریح تاریخچــه کارخانــه پرداخــت و افــزود :شــرکت فــوالد 
ــره  ــده زنجی ــه گمش ــل حلق ــدف تکمی ــا ه ــتان ب ــین خوزس اکس
تامیــن صنایــع نیازمنــد بــه ورق هــای عریــض فــوالدی و عملیــات 
ــی و  ــع دریای ــیمی و صنای ــت، گاز، پتروش ــون نف ــی همچ حرارت
ماشــین ســازی و رفــع نیــاز محصــوالت اســتراتژیک صنعت کشــور 
ــال 1388  ــه  در س ــید.این کارخان ــت رس ــه ثب ــال 1384 ب در س
بــا بهــره گیــری از جدیدتریــن تکنولــوژی روز دنیــا، تولیــد انبــوه 
خــود را آغــاز کــرده اســت و امــروزه بــا تولیــد محصــوالت خــاص 
در زمینــه ابعــاد )ورق عریــض( و خــواص مــورد نظــر مشــتریان، در 

ــر مــی دارد. ــی قــدم ب مســیر رشــد و تعال
ــط فــی مابیــن  ــر گســترش رواب ــن جلســه طرفیــن ب ــان ای در پای

ــد. تاکیــد کردن

اخبار بیمه "ما"
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اخبار شعب

شعبه شمال تهران

شعبه اراک

 شعبه بابل

تشکیل جلسه آموزش بیمه های عمر و سرمایه گذاری 

برگزاری جشن تولد حضرت زینب)س( و روز پرستار 

حضور در مدارس تهران در راستای برنامه ارتقاء 
فرهنگ بیمه ای در بین دانش آموزان

شعبه شرق تهران

ــنواره   ــوص جش ــدگان در خص ــه نماین ــزاری جلس برگ
همــت "مــا"  با حضور رییس و معاونین شــعبه و شــبکه 

فــروش

اخبار شعب
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شعبه قزوین

شعبه اهواز

شعبه رشت

نشســت صمیمانــه عضــو هیــات مدیــره گــروه ســایپا، 
بــا رییــس شــعبه و مذاکــره در خصــوص بیمــه هــای  
مــورد نیــاز شــرکت هــای وابســته بــه ســایپا  اســتان

حضور تیم حسابرسی در شعبه

همایش آموزش پلیس راهور استان با حضور 
شرکت بیمه "ما"

شعبه ساری

برگــزاری کاس آمــوزش بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــذاری در شــعبه

اخبار شعب
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صنعت بیمه

اخبار بیمه مرکزی

  همزمــان بــا ششــمین روز از دهــه مبــارک فجــر، جمعــی از ایثارگــران، 
بســیجیان و کارکنــان بیمــه مرکــزی با جانبــازان آسایشــگاه ثــاراهلل دیدار 

کردند.
  بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی 
درایــن برنامــه، کارکنــان بیمــه مرکــزی بــا جانبــازان بســتری شــده در 
آسایشــگاه گفــت و گــو کــرده و بــه برخــی از ســواالت و ابهامــات بیمه ای 

طــرح شــده از ســوی آنــان پاســخ دادنــد.
برخــی از ایــن جانبــازان بــه دلیــل قطــع نخــاع از ناحیــه گــردن و ســایر 

اعضــا، سالهاســت در ایــن مرکــز تحــت درمــان قــرار دارنــد.
در ایــن برنامــه کــه در طــول ســال چندیــن بــار توســط بیمــه مرکــزی 
انجــام مــی شــود، از مجاهــدت هــا و ایثارگــری هــای جانبــازان تقدیــر بــه 

عمــل مــی آیــد.

دیدار کارکنان بیمه مرکزی با جانبازان

رئیــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در حضــور اصحــاب 
ــزی  ــه مرک ــژه بیم ــر وی ــه از تمب ــت بیم ــد صنع ــران ارش ــانه و مدی رس

رونمایــی کــرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
دکتــر غامرضــا ســلیمانی در آییــن رونمایــی از نخســتین تمبــر ویــژه 
بیمــه در کشــور، اظهــار امیــدواری کــرد بــا تکیــه بــر فرهنــگ ســازی و 
تمرکــز بــر مباحــث بیمــه ای در مــدارس و ســطح جامعــه، ضریــب نفــوذ 

بیمــه افزایــش پیــدا کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در آییــن رونمایــی از ایــن تمبــر، اعضــای هیــات 
ــور  ــز حض ــت نی ــن صنع ــاالن ای ــه و فع ــوزه بیم ــگاران ح ــل، خبرن عام

داشــتند.
گفتنــی اســت ایــن تمبــر دو زبانــه در تیــراژ 200 هــزار قطعه منتشــر و از 

ســوی شــرکت پســت توزیــع خواهد شــد.

در حاشــیه نشســت خبــری رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــه مناســبت چهلمین ســال 
ــامی انقاب اس

از تمبر اختصاصی بیمه مرکزی رونمایی شد

ــد  ــال کــردن مباحــث تخصصــی بای ــر دنب پژوهشــکده بیمــه عــاوه ب
ــد. ــز مطــرح کن ــکار عمومــی نی خــود را در ســطح اف

ــس  ــه ریی ــع و معارف ــم تودی ــه در مراس ــلیمانی ک ــا س ــر غامرض دکت
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــت ب ــی گف پژوهشــکده بیمــه ســخن م
ــه  ــی ب ــش پژوه ــی و دان ــش افزای ــای دان ــه ه ــه در زمین ــت بیم صنع
کمــک پژوهشــکده بیمــه نیــاز دارد کــه خوشــبختانه در ایــن خصــوص 

ــری برداشــته شــده اســت. ــای موث گام ه
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا ابــراز خرســندی از عملکــرد پژوهشــکده 
بیمــه در ســال هــای اخیــر، تاکیــد کــرد: تمرکــز بــر امــر پژوهــش از 
راهبردهــای جــدی پژوهشــکده بیمــه بــه شــمار مــی رود و مســئوالن 
ایــن مجموعــه نبایــد وقــت و ظرفیــت هــای علمــی خــود را در مســائلی 
نظیــر برپایــی آزمــون هــا صــرف کننــد کــه بخــش هــای دیگــر صنعت 

بیمــه نیــز بــرای انجــام آن از آمادگــی کافــی برخــوردار هســتند.
ــش  ــت بخ ــا رضای ــور م ــوذ در کش ــب نف ــرد: ضری ــان ک وی خاطرنش

نیســت و پژوهشــکده بیمــه بایــد بــا بررســی زیرســاخت هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی دالیــل ایــن کاســتی هــا و همچنیــن راهکارهــای افزایــش 

آن را بررســی کنــد.
دکتــر ســلیمانی افــزود: صنعــت بیمــه بــا ســابقه بیــش از هشــت دهــه 
فعالیــت در کشــور بایــد از ضریــب نفــوذ باالتــر و رشــد قابــل قبــول تری 

ــد. برخوردار باش
دکتــر ســلیمانی اظهار داشــت: خوشــبختانه تولیــدات پژوهشــکده بیمه 
متناســب بــا نیازهــای صنعــت بیمــه اســت و بیمــه مرکــزی در حــوزه 
هــای گوناگــون نظیــر تدویــن و اصــاح مقــررات و آییــن نامــه هــا از این 

ظرفیــت هــا بهــره مــی بــرد.
رئیــس شــورای عالــی بیمــه بــا اشــاره بــه ضــرورت ارتبــاط گســترده تــر 
پژوهشــکده بیمــه و شــرکت هــای بیمــه، تصریــح کــرد: تربیــت آکچوئر 
بیمــه ای از ماموریــت هــای جــدی پژوهشــکده بیمــه بــه حســاب مــی 
آیــد و مــا در مســیر اعتمادســازی و برنامــه ریــزی درازمــدت بــرای ارائــه 
بیمــه نامــه هــا بــه خصــوص در حــوزه بیمــه هــای زندگــی به محاســبه 

گــران حرفــه ای بیمــه نیــاز مبــرم داریــم.

پژوهشــکده بیمــه همــگام بــا نیازســنجی صنعــت بیمــه 
فعالیــت کنــد
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نکات ایمنی در چهارشنبه سوری

اســتفاده از مــواد آتــش بــازی هرگــز بــه طــور کامــل ایمــن نیســت، 
حتــی در صورتــی کــه کامــاً مراقبــت صــورت گیــرد. حــوادث نــه 
تنهــا ممکــن اســت بــرای کســانی کــه از آن اســتفاده مــی کننــد 
بــه وجــود آیــد، بلکــه بــرای کســانی کــه ایــن مــواد را درســت مــی 

کننــد نیــز ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد.

توصیه ها:
- کلیــه مــوادی کــه در نارنجــک، ترقــه، منــور و ســایر مــواد آتــش 
زا و محترقــه اســتفاده مــی شــوند، از مــواد منفجــره و آتــش گیــر 
هســتند کــه مــاده ای خطرنــاک اســت و صدمــات جبــران ناپذیــری 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
   

بــا رعایــت ایــن نکات در چهارشــنبه ســوری ایمــن و ســالم خواهید 
ند ما

- از حمــل مــواد محترقــه و 
آتــش گیــر و انفجــاری حتی 
ــر بســیار کــم، در  ــه مقادی ب
جیــب لبــاس و کیــف جــداًً 

خــودداری کنیــد.
- کــودکان و نوجوانــان از 
اقشــار آســیب پذیر هستند، 
اســتفاده از ایــن مواد توســط 
ــه  ــدی ب ــرات ج ــان خط آن
همــراه دارد و ســامت آنــان 
را بــه خطــر انداختــه و مرگ 
را بــه دنبــال خواهد داشــت.

- در صــورت نگهــداری مــواد 
آتــش بــازی، حتــی کــم 

ــد. ــداری کنی ــک نگه ــک و خن ــای خش ــاً آن را در ج ــر حتم خط
- بقایــای مــواد آتــش بــازی را ســریعاً جمــع آوری نکنید. حتمــاً 15 
تــا 20 دقیقــه صبــر کنیــد. بعــد آن را جمــع آوری کــرده و در یــک 

ســطل محتــوی آب بریــزد و ســپس دفــع کنید.
ــاً از آن در  ــاری حتم ــه و انفج ــواد محترق ــتن م ــورت داش - در ص
بیــرون از خانــه و دور از محــل مســکونی و در جایــی کــه علــف های 

خشــک و درختــان موجــود هســتند، اســتفاده کنیــم.

ــق، آب در  ــاء حری ــت اطف ــازی جه ــش ب ــع آت ــه در مواق  - همیش
دســترس داشــته باشــید.

- کــودکان بــه هیــچ عنــوان شــخصا نبایــد از مــواد آتــش بــازی و 
محترقــه اســتفاده نماینــد.
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- مــواد آتــش بــازی )منفجــره و محترقــه( را بــه طــرف افــراد دیگــر 
ــرت نکنید. پ

ــرا  ــد، زی ــود نگذاری ــب خ ــازی را در جی ــش ب ــواد آت ــگاه م - هیچ
ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــر ب ــران ناپذی ــات جب ضایع

ــازی )منفجــره و محترقــه( را در ظــروف  - هیچــگاه مــواد آتــش ب
ــرا در صــورت انفجــار ذرات  ــا فلــزی قــرار ندهیــد، زی شیشــه ای ی
ــات و  ــبب صدم ــده و س ــاپ ش ــراف پرت ــه اط ــز، ب ــا فل ــه ی شیش

ــد شــد. ــی خواه خطــرات جان

- از نزدیــک شــدن بــه مــوادی کــه بــرای انفجــار یــا احتــراق آمــاده 
کــرده انــد، دوری کنیــد، زیــرا خطــر از دســت دادن عضــوی از بــدن 

و یــا مــرگ را بــه همــراه خواهــد داشــت.

هــر ســاله شــاهد حــوادث رقــت آوری در ایــام چهارشــنبه ســوری از 
جملــه ســوختگی هــای شــدید، از دســت دادن چشــم یا پاره شــدن 
پــرده گــوش هســتیم. ایــن مــواد را شــوخی نگیریــد زیــرا بــا زندگی 

خــود بــازی کــرده ایــد.
- هیچــگاه بــرای چاشــنی از الــکل بــرای آتش گیــری مواد اســتفاده 

. نکنید
- بــرای نگهــداری از مــواد منفجــره و محترقــه، آن را بــه طــور ایمــن 
در یــک جعبــه و دور از ســایر مــواد آتــش گیــر یا گرما و الکتریســته 

ــرار دهید. و .... ق

- هیچــگاه مــاده محترقــه و منفجــره ای کــه یک بار اســتفاده شــده 
اســت را مجــدداً اســتفاده نکنید.

- از آتــش زدن الســتیک، هیــزم، کارتــن خالــی و امثــال آن چــه در 
واحدهــای مســکونی و چــه در معابــر ، کوچــه و خیابــان خــودداری 

نمایید.

- پرتــاب مــواد آتــش زا ماننــد فشفشــه و موشــک بــر روی درخــت 
هــا، بــام و بالکــن منــازل از عوامــل عمــده بــروز آتش ســوزی اســت. 

شایســته اســت بــه طــور جــدی از انجــام آن بپرهیزید.

- صاحبــان فروشــگاه هــای مــواد شــیمیایی و رنــگ فروشــی هــا از 
فــروش هــر گونــه مــواد آتــش زا و مــواد شــیمیایی بــه کــودکان و 

نوجوانــان جــداً خــودداری نماینــد.

- از ریختــن مــواد ســریع االشــتعال ماننــد نفــت، بنزیــن و غیــره بــر 
روی مــواد آتــش گیــر جــداً خودداری شــود. همچنیــن از قــرار دادن 
ظــروف تحــت فشــار از جملــه کپســول، اســپری، حشــره کــش ها و 

غیــره بــر روی آتــش خــودداری شــود.

- حتــی االمــکان وجــود یــک کپســول خامــوش کننــده ی آتــش 
پــودری در نزدیــک محوطــه آتــش ضــروری اســت .

- در صــورت امــکان یــک شــیلنگ آب در نزدیکــی محوطــه آتــش 
آمــاده گــردد تــا در صــورت لــزوم، بتــوان از آن اســتفاده نمــود. حتماً 

قبــل از تــرک محــل، از خامــوش شــدن آتــش مطمئــن شــوید.

مواد محترقه خاصیت خودبه خودی 
آتش گیری و انفجاری دارند. لذا از 
نگهداری آنها حتی به مقادیر بسیار 
کم در منازل، زیرزمین، محل کار و... 

جداً خودداری کنید.
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شناخت رفتار مصرف کننده

ــت.  ــده اس ــرف کنن ــار مص ــر رفت ــذار ب ــم تاثیرگ ــی، عل   بازاریاب
ــای  ــه ه ــا و برنام ــاش ه ــی ت ــدف از تمام ــر، ه ــان دیگ ــه بی ب
ــرانجام روش و  ــش و س ــزش، دان ــرش، انگی ــر نگ ــی، تغیی بازاریاب
ــت  ــداران اســت. در نگــرش کان، فعالی ــار مشــتریان و خری رفت
هــای بازاریابــی نــه تنهــا بــر مصــرف کننــدگان، بلکــه بــر ســایر 
ــع  ــر در جوام ــرات فراگی ــه تغیی ــوده و ب ــذار ب ــان تاثیرگ ذی نفع
بشــری منتهــی مــی گــردد. برایــن اســاس، هــدف از تســلط بــر 
دانــش رفتــار مصرف کننــده، فراتــر از تاثیرگــذاری بــر تصمیمات 
خریــد و اســتفاده از کاالهــا و خدمــات اســت. مــا در هــر زمــان 
ناچــار بــه انتخــاب یــک گزینــه و راه حــل هســتیم امــا آنچــه کــه 
مهــم اســت تصمیمــات مــا بــه نوعی بــر گزینــه هــای ســایر افراد 

تاثیــر مــی گــذارد.

بخش سوم 
نتیجه گیری 

رفتــار مصــرف کننــده یعنــی تعامــل بیــن افــکار، احساســات، رفتــار و 
محیــط. بنابرایــن، ســازمان هــا نیازمنــد شــناخت ابعاد مختلــف محصول 
خــود و نــام تجــاری آن هســتند. رفتــار مصــرف کننــده یعنــی دانــش و 
احساســاتی کــه افــراد تجربــه می کننــد، اقداماتــی کــه در فرایند مصرف 
انجــام مــی دهنــد. همچنیــن دربرگیرنــده اجزایــی از محیــط که بــر این 
دانــش، احساســات و رفتــار تاثیــر مــی گــذارد. رفتــار مصــرف کننــده 
یــک رفتــار پویاســت چراکــه دانــش، افکار،احساســات و رفتــار مصــرف 
ــه طــور خــاص، گــروه هــای مصــرف کننــده مــورد هــدف و  کننــده ب
جامعــه بــه طــور عــام، دائمــاً در حــال تغییــر هســتند. ماهیــت پویایــی 
رفتــار مصــرف کننــده توســعه اســتراتژی هــای بازاریابــی را دشــوار مــی 

ســازد. مطالعــه ایــن رفتــار نــکات زیــر را روشــن مــی کنــد: 

1- جهت گیری مصرف کننده:
بــه مدیــران کمــک مــی کنــد تــا سیاســت¬گذاری عمومــی را دقیــق تر 
و صحیــح تــر انجــام دهنــد تــا بــا جهــت گیــری هــای مصــرف کننــده 

هــم ســوتر باشــد. 

2- واقعیت ها:
واقعیــت هــای مربــوط بــه رفتــار انســانی هماننــد طبقــه ی اجتماعی، 
ــای  ــع، نیازه ــای مرج ــروه ه ــا، گ ــم، ارزش ه ــای حاک ــگ ه فرهن

ــد.  ــان دارن محیطــی کــه در جامعــه جری

3-نظریه هایی که فرایند تفکر را هدایت می کنند:
ــر  ــده بهت ــرف کنن ــار مص ــد رفت ــی کنن ــک م ــا کم ــه ه ــن نظری  ای
شــناخته شــود و بیانگــر علــت و معلــول رفتارهــای انســانی هســتند. 

از طــرف دیگــر، مدیــران بازاریابــی بایــد تحلیــل گــر رفتــار مصــرف 
ــک  ــر کم ــوارد زی ــران در م ــه مدی ــوع ب ــن موض ــند. ای ــده باش کنن

ــد: ــی کن ــایانی م ش

1- تعیین موقعیت کاال:
 درکــی کــه مصــرف کننــده از محصــول شــرکت نســبت بــه محصــول 
شــرکت رقیــب در ذهــن خــود دارد از آن بــه عنــوان موقعیــت 
محصــول یــاد مــی شــود. هــدف از تعییــن موقعیــت محصــول، تحــت 
ــات  ــا خصوصی ــد محصــول ب ــق تولی ــرار دادن تقاضــا از طری ــر ق تاثی
خــاص و ایجــاد تصویــر ذهنــی روشــن و متمایــز بــا رقبــا مــی باشــد. 

2- تحلیل محیطی:
 ارزیابــی نیروهــای خارجــی کــه بــر مشــتریان و شــرکت اثــر داشــته 
ــای  ــوال نیروه ــد. اص ــی کن ــاد م ــی را ایج ــا و تهدیدات ــت ه و فرص
ــا  ــرکت ه ــر ش ــتند و در اکث ــرکت نیس ــرل ش ــت کنت ــی تح خارج
واحدهــای تحقیقــات بــازار مســئول تحلیــل محیطــی در ســازمان می 
ــم در حــال پیشــرفت اســت  ــوژی و عل ــه تکنول باشــند. همانطــور ک
ــرف  ــار مص ــد و رفت ــی افت ــاق م ــریع اتف ــیار س ــم بس ــرات ه و تغیی
کننــده نیــز هــم زمــان بــا ایــن تغییــرات در حــال تغییــر اســت. ایــن 
ــده را  ــار مصــرف کنن ــوزه ی رفت ــرات مســئولیت پژوهشــگر ح تغیی

مشــکل تــر مــی کنــد. 

معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی                                                                                                                                   
اداره ارزشیابی، توسعه و برنامه ریزی کارکنان
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3- تحقیقات بازار:
ــه  ــه منظــور تهی ــده ب ــار مصــرف کنن ــردی روی رفت ــات کارب  تحقیق
ــا کنارگــذاری کاال و خدمــات از ســوی  اطاعــات پیرامــون مصــرف ی
مصــرف کننــده بســیار موثــر اســت. امــروزه تحقیقــات بازاریابــی پایــه 
و اســاس شــروع تولیــد یــک محصــول جدیــد اســت و شــرکت هایــی 
ــا واقعیــات  ــی آنهــا ب ــود کــه تحقیقــات بازاریاب ــر خواهنــد ب موفــق ت
ــازار بــه نوبــه  جامعــه ســازگاری بیشــتری داشــته باشــد. تحقیقــات ب
خــود از رفتــار مصــرف کننــده سرچشــمه مــی گیــرد و مســلم اســت 
تحقیقــات بازاریابــی بــدون شناســایی درســت رفتــار مصــرف کنندگان 

موفقیتــی نخواهــد داشــت. 

4- راهبرد آمیخته بازاریابی:
مســتلزم  بازاریابــی  آمیختــه  گســترش   
ــان محصــول،  گســترش و هماهنگــی الزم می
ــع آن  ارتقــا کیفیــت و قیمــت گــذاری و توزی
اســت. ایــن کاربردهــا در بخــش هــای تولیــد 
و آزمایــش محصــول قابــل بررســی مــی باشــد 
و  رابطــه تنگاتنگــی بــا رفتــار مصــرف کننــده 

دارد. 

5- بخش بندی بازار:
 بخــش بنــدی بــازار بــه عنــوان تقســیم بــازار 
ــی از مشــتریان کــه  ــه خــرده مجموعــه های ب
نیــاز و خواســته هــای تقریبــا مشــابهی دارنــد 

و مــی تــوان بــا تعریــف آمیختــه بــازار بــه هریــک از ایــن بخــش هــا 
دســت یافــت. ایــن بخــش از شــناخت رفتــار مصــرف کننــده بــه مــا 
ــاب  ــری انتخ ــن ت ــدف مطمئ ــازار ه ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــی کن ــک م کم
ــم  ــا آن بخــش تنظی ــی خــود را متناســب ب ــه بازاریاب ــم و آمیخت کنی
کنیــم. در بخــش بنــدی بــازار مــا بــا خصوصیــات فرهنگــی مشــتری، 
ــت  ــناختی و جمعی ــل روانش ــی، عوام ــی، فرهنگ ــت جغرافیای وضعی
شــناختی ســروکار داریــم کــه اکثــر ایــن مــوارد رابطــه ای مســتقیم بــا 

ــده دارد.  ــار مصــرف کنن رفت
در کل، رفتــار مصــرف کننــده بایــد در سیاســت گــذاری ســازمان دیده 
شــود. مطالعــه رفتــار مصــرف کننــده باعــث مــی شــود کــه مشــتریان 
ــه مصــرف کننــده موثرتــری تبدیــل شــوند. چراکــه رفتــار مصــرف  ب

ــی  ــق فعالیــت هــای بازرگان ــا رون ــورد ی ــده عامــل مهمــی در رک کنن
اســت. فاکتــور مهــم در موفقیت اســتراتژی هــای بازاریابــی و تبلیغاتی، 
درک صحیــح از رفتــار مصــرف کننــده اســت. ایــن مســئله هــم بــرای 
ســازمان هــای انتفاعــی و هــم غیــر انتفاعــی حائــز اهمیــت اســت. بــا 
پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه اخیــر یــک مصــرف کننــده مــی توانــد 
ــداری  ــت خری ــت و اینترن ــن، پس ــل، تلف ــق ایمی ــک کاال را از طری ی

نمایــد. 
شــناخت رفتــار مصــرف کننــده رمــز توســعه صنعتــی در کشــورهای 
در حــال توســعه و توســعه نیافتــه اســت. تــا زمانــی کــه رفتــار مصــرف 
کننــده را نشناســیم نمــی توانیــم یــک ارتبــاط منطقی و سیســتماتیک 
میــان صنعــت و مصــرف کننــده ایجــاد کنیــم و ســازمان هــا و شــرکت 
ــود  ــاختار خ ــا و س ــداف، روش ه ــه اه ــتند ک ــر هس ــق ت ــی موف های
را براســاس شــناخت هــر چــه بیشــتر 
مشــتریان و مصــرف کننــدگان تنظیــم 
ــرز  ــا را از م ــد پ ــا بای ــاب ه ــد. بازاری کنن
اعمــال نفــوذ بــر خریــدار فراتــر گذاشــته و 
در مــورد درک شــیوه هــای تصمیــم گیــری 
ــی  ــد دیدگاه ــرای خری ــده ب ــرف کنن مص
ژرف ارایــه کننــد. بازاریــاب هــا بایــد 
ــی از  ــای بازاریاب ــه ه ــه برنام ــش از تهی پی
روش هــای دقیــق علمــی اســتفاده کــرده 
و رفتــار مصــرف کننــده را مطالعــه کننــد 
کــه اثــر چهــار عامــل فرهنگــی، اجتماعــی، 
ــار مصــرف  شــخصی و روانشناســی در رفت
کننــده درنظــر بگیرنــد و در آخــر بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه مدیران 
ــرد  ــد عملک ــی توانن ــده م ــار مصــرف کنن ــناخت رفت ــا ش ــی ب بازاریاب
ــتر  ــروزه بیش ــند. ام ــته باش ــود داش ــی خ ــد بازاریاب ــری در فراین بهت
بازاریابــان مــی داننــد کــه رفتــار مصــرف کننــده یــک فراینــد پیوســته 
اســت نــه چیــزی کــه در یــک لحظــه اتفــاق مــی افتــد )فراینــد ســه 
مرحلــه ای پیــش از خریــد، در حــال خریــد و پــس از خریــد(. بازاریاب 
هــای موفــق بایــد درصــدد شناســایی رابطــه میــان محصــول و ســبک 
زندگــی مشــتریان باشــند. آنهــا بایــد گــروه هــای شــغلی عاقــه مند به 
کاالهــا و خدمــات خــود را شناســایی کــرده و بــرای افــراد شــاغل در 
کارهــای مشــخص، محصــول هــای خــاص عرضــه کننــد. همچنیــن 

ــه موقعیــت اجتماعــی فــرد توجــه داشــته باشــند. بایــد ب

ــز  ــده رم ــرف کنن ــار مص ــناخت رفت ش
توســعه صنعتــی در کشــورهای در حــال 
توســعه و توســعه نیافتــه اســت. تــا زمانی 
ــار مصــرف کننــده را نشناســیم  کــه رفت
ــی و  ــاط منطق ــک ارتب ــم ی ــی توانی نم
ــان صنعــت و مصــرف  سیســتماتیک می

کننــده ایجــاد کنیــم 




