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علی  و  شعب  روسای  و  مدیران  همایش  برگزاری  از  هدف 
الخصوص تشکیل کارگروه ها را می توان، تبیین سیاست های 
شرکت در چارچوب استراتژی های تدوین شده، تبادل نظر، 
نقاط  تحلیل  و  تجزیه  و  اجرایی  واحدهای  عملکرد  بررسی 

ضعف و قوت به منظور بهبود فرآیندها دانست.
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اثربخشی حساس  بهره وری و کارایی در کنار شاخص های 
کند. شرایط کنونی جامعه، مدیریت موثر، کارآمد و هوشمند 

را می طلبد.
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همایش مدیران؛ 
تبیین سیاست های 
شرکت در چارچوب 

استراتژی های 
تدوین شده

همایش مدیران، 
سازمان را نسبت 

به شاخص های 
بهره وری، کارایی 

و اثربخشی 
حساس می کند 

تبیین  را می توان،  کارگروه ها  تشکیل  الخصوص  علی  و  روسای شعب  و  مدیران  برگزاری همایش  از  هدف 
سیاست های شرکت در چارچوب استراتژی های تدوین شده، تبادل نظر، بررسی عملکرد واحدهای اجرایی 
و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت به منظور بهبود فرآیندها دانست. هدف دیگری که مدنظر است، ایجاد 
همبستگی و همدلی میان مدیران ستادی و مدیران واحدهای اجرایی است. این همدلی منجر به هم اندیشی 

و تبادل اطالعات، ارتقا روحیه تعاون و همکاری و در نهایت بهبود فعالیت های شرکت خواهد شد.
با عنایت به پویایی صنعت بیمه و بروز اتفاقات و ریسک های جدید، شرکت ها نیز باید روز آمد بوده و راهکارهای 
جدید اندیشیده و پیاده سازی کنند. سیاست اصلی شرکت بیمه "ما" در راستای اهداف خود در سال 97، فروش 
هوشمندانه بود. برای رسیدن به این هدف، الزم بود اول؛ بهای خطر به درستی محاسبه شود و دوم؛ نماینده 
هوشمند جذب شود. نماینده ای هوشمند است که توانایی بازاریابی با توجه به پتانسیل های شهر و استان مورد 
نظر را داشته باشد. همایش مدیران و روسای شعب، بستر بسیار مناسبی برای انتقال تجربه و ارائه آموزش در 
خصوص مدیریت ریسک و جذب نمایندگان با کیفیت برای رسیدن به این موفقیت ها است. در این همایش، 
عملکرد مدیران و واحدهای فنی بررسی و شعب برتر معرفی خواهند شد. همین امر منجر به افزایش انگیزه 

مدیران و روسای شعب و برنامه ریزی برای کسب پرتفوی و در نهایت تالش بیشتر خواهد شد.
در انتها بر خود الزم می دانم با توجه به کسب رتبه یک توانگری مالی برای هفتمین سال متوالی، رشد قابل 
توجه آمار و عملکرد شش ماهه و تحقق سود 85 درصدی یک ساله پیش بینی شده در نیمه نخست سال، از 
کلیه همکاران و مدیران ستادی، واحدهای اجرایی و شبکه فروش پر تالشمان قدردانی کنم. این موفقیت ها 
حاصل حمایت صد درصدی سهامداران، انسجام هیات مدیره و رهنمودهای این عزیزان، تالش و همدلی تیم 

کارشناسی سازمان متشکل از نیروهای جوان، پرانگیزه، توانمند و نیروهای باتجربه و کارآمد می باشد.
 حجت بهاری فر - مدیرعامل

 دکتر حمید تاجیک – رییس هیات مدیره

از مهم ترین ویژگی های برگزاری همایش مدیران و روسای شعب این است که می تواند سازمان را نسبت به 
شاخص های بهره وری و کارایی در کنار شاخص های اثربخشی حساس کند. شرایط کنونی جامعه، مدیریت 
موثر، کارآمد و هوشمند را می طلبد و در این زمینه شاخص مهمی مانند مطالبات و انتظارات مردم یک 

امر مبرهن و واضح است.
افزایش درآمد و استراتژی مبتنی بر کاهش  بر  بنگاه ها دو استراتژی کالن مشتمل بر استراتژی مبتنی 
هزینه را رصد می کنند و برای دستیابی به آن تالش می کنند. مدیریت مالی در هر سازمانی، مدیریت عقل 
معاش سازمان است. بر همین اساس بازنگری و تاکید مجدد بر تقویت فرآیند نظارتی، کنترلی و همچنین 
عملکرد عملیاتی شعب، بسیار حائز اهمیت است. اگر EPS محوری و سودآوری در کنار سایر ارزش های 
اخالقی در سازمان مورد توجه جدی قرار بگیرد در افزایش سهم بازار، رضایت مشتری و کاهش هزینه های 
بهره ای تاثیرگذار خواهد بود. یکی از اهداف همایش مدیران و روسای شعب و تشکیل کارگروه ها، برگزاری 
جلسات رودر رو در راستای هم اندیشی مدیران ارشد با مدیران میانی و روسای شعب و تصمیم گیری در 

خصوص سیاست های شرکت و مهم ترین آن، جلب رضایت مشتریان است. 
از  و  شده اند  زیادی  تغییرات  دچار  موفق  بنگاه های  در  کالن  استراتژی های  که  موضوع  این  به  توجه  با 
محصول محوری به بازار محوری روی آورده اند به طوری که باید تقاضا را تولید و عطش تقاضا را در مشتری 
از ظرفیت ها و پتانسیل های  باعث همفکری و استفاده بیشتر  ایجاد کنند، برگزاری چنین همایش هایی 

ستاد و شعب خواهد بود. 
اگر اعتقاد داشته باشیم نقدینگی و مدیریت نقدینگی یکی از کلیدواژه های اقتصاد کالن و حوزه بانک و 
بیمه است و ریسک نقدینگی باعث تخریب برند و از دست رفتن مشتری و از بین رفتن شعاع اعتماد و 
سرمایه اجتماعی می شود، بنابراین باید با برگزاری کالس های آموزشی و بررسی تجربه های موفق و ناموفق 
موجود، بیش از گذشته به این موضوع توجه کنیم. همایش مدیران و روسای شعب یکی از بهترین انواع 

آموزش است زیرا انتقال تجربه به راحتی میسر و امکان پذیر است. 
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روشن شدن موتور صنعت بیمه با سوخت بیمه اتکایی 

تدوین استراتژی رقابتی، مهم ترین بخش مدیریت است

صنعت بیمه در ایران در یکی دو دهه 
گذشته تحوالت زیادی را در خصوص 
بین المللی،  بیمه  صنعت  با  تعامل 
از  قبل  تا  است.  گذاشته  سر  پشت 
به  تحریم ها  موضوع  که  سال 1389 
شرکت های  نبود  مطرح  جدی  طور 
ایران تعامل داشتند که در  با  زیادی 
دوران تحریم به حضور یکی دو کشور 
متوسط در حوزه بیمه منجر شد، اما 
از  بیش  برجام،  اجرایی شدن  از  بعد 
150 هیات بیمه اتکایی و 350 نفر از 

بیمه گران و فعاالن عرصه بیمه اتکایی 
و همچنین بروکرهایی )broker( وارد 
بیمه گذاران  بتوانند  تا  شدند  ایران 
واقعي  لیدرهاي  سمت  به  را  بزرگ 
آن  از  و  كنند  هدایت  ایران  بازار 
فاقد  ایران  بازار  کنون  تا  که  رو 
بوده  حرفه اي  و  توانمند  بروكرهاي 
شرکت های  بین  ارتباط گیری  در  تا 
داخلی و خارجی نقش آفریني کند، 
سبب شد تا بیمه مركزي برای حضور 
بروكرهایي چه خارجي و چه  چنین 
داخلي و همچنین ایفاي نقش واقعي 
و  حمایت  كشور  بیمه  بازار  در  آنها 
استقبال  كند. عالوه بر این ها با بیش 
از 40 شرکت بیمه ای خارجی مالقات 
و مذاکره شد و بر اساس این رفت و 
تحریم  کارگروه  مرکزی  بیمه  آمدها، 
اعمال  به دلیل  از سال 1389  را که 
منحل  بود،  کرده  راه اندازی  تحریم ها 
کرد و کارگروه پساتحریم را فعال کرد. 
دوران  در  که  گفت  باید  هرچند 
تحریم ها نیز برای پوشش ریسک های 
بزرگ، اقدامات خوبی صورت گرفت، 

اما به دلیل مشکالت نقل و انتقال ارز، 
این حوزه رونق خاصی نداشته و این 
به  ریسک  انتقال  باالدر  توانایی  عدم 
دیگر شرکت های خارجی، بعضا سبب 
نگرانی فعاالن اقتصادی و شرکت های 
بنا به گفته  بیمه گری شده بود، زیرا 
بیمه  اتکایی  بیمه های  امور  معاون 
درصد  تحریم ها 80  از  قبل  مرکزی، 
ریسک ها به خارج واگذار می شد و 20 
نگهداری  داخل  در  ریسک ها  درصد 
ایرانی  فعاالن  زمان  آن  در  و  می شد 
از بازارهای اروپایی 700 میلیون یورو 
خسارت های  برای   اتکایی  پوشش 
فاجعه آمیز در رشته های آتش سوزی و 
مهندسی خریداری کرده بودند که در 
این میان بازارهای آسیایی و آفریقایی 
سهم اندکی داشتند، اما این نسبت ها 
در دوران تحریم تغییر کرد به طوریکه 
برای اولین بار در سال 1390 تحریم ها 
به بدنه صنعت بیمه اثر کرد و به مرور 
بازار های  به  ما  ریسک های  واگذاری 
نتیجه  در  کرد.  پیدا  کاهش  اروپایی 
تحریم های  که  بعد  به  سال  این  از 

شد،  اعمال  ایران  علیه  اروپا  اتحادیه 
بازارهای  به  ما  اتکایی  واگذاری های 
آسیایی  و  آفریقایی  و  خاورمیانه 
افزایش پیدا کرد و به این ترتیب در 
اتکایی  واگذاری های  حجم   91 سال 
آفریقایی و خاورمیانه  بازارهای  به  ما 
به 40 درصد و بازارهای آسیایی نیز 
به 52 درصد از کل واگذاری ها رسید. 
در سال های قبل از تحریم، حق بیمه 
بابت واگذاری ریسک  از  پرداختی ما 
به خارج حدود 108 میلیون دالر بود 
اما هم اکنون 7 میلیون دالر حق بیمه 

پرداخت شده است.
که  دارد  آن  از  نشان  رخداد  این 
شرایط در حال تغییر است و می رود 
تا صنعت بیمه ایران و صنایع بزرگی 
غیره  و  هواپیمایی  کشتیرانی،  چون 
انتقال  و  خود  ریسک های  پوشش  با 
آن ریسک ها به خارج از ایران شرایط 
با  این  بر  عالوه  کنند  مهیا  را  خوبی 
همکاری با شرکت های معتبر می توان 
و  دانش  لحاظ  به  را  بیمه  صنعت 

تکنولوژی ارتقاء دهد.

 منوچهر کبیری – نائب رئیس هیات مدیره

 توحید اسدی - عضو هیات مدیره

در دنیای متغیر امروزی، سازمان ها با تهدیدات محیطی بسیاری 
مواجه هستند. مهم ترین این تهدید های پیرامونی، حضور رقبای 
قدرتمند است که تدوین استراتژی مناسب برای غلبه بر این 
موارد، حیاتی ترین بخش مدیریت است. در شرکت های بیمه با 
توجه به ماهیت خدمات، باید در تدوین استراتژی رقابتی مد نظر 
نهایت دقت صورت بگیرد. مسلم ترین مسئله امروز سازمان ها در 
محیط رقابتی که می تواند بخش مهمی از استراتژی شرکت ها را 
در بر بگیرد کسب رضایت مشتری است که دغدغه اصلی مدیران 

سازمان هاست.
با توجه به برگزاری همایش مدیران و روسای شعب سراسر کشور 
در بیمه "ما" و با عنایت به نوع فعالیت مدیران محترم شعب که 
در خط مقدم ارتباط با مشتری قرار دارند رسالت ویژه ای نسبت 

به ایجاد تصویر ذهنی مناسب از شرکت در دیدگاه مشتریان بر 
دوش خواهند کشید. از طرف دیگر تامین منافع سازمان هم 
بسیار مورد توجه می باشد که از این منظر هم مجموعه های 
عملیاتی و اجرایی شرکت های بیمه به ویژه شعب فعال شرکت، 
اصلی ترین بخش تحقق اهداف خواهند بود. لذا مدیران محترم 
و  شرکت  شده  تدوین  استراتژی های  دقیق  اجرای  با  شعب 
همچنین ممزوج کردن فعالیت های مستمر با خالقیت و نوآوری 
در نحوه خدمت می توانند به عنوان بازوان قدرتمند شرکت بیمه 

"ما" گام های اساسی در جهت تحقق اهداف سازمانی بر دارند. 
امیدوارم با برگزاری همایش هایی از این دست با انگیزه وافر 
برای  "ما" هم  بیمه  در  را  افق های روشن تری  ادامه مسیر  در 

سهامداران محترم و هم برای مشتریان عزیز رقم بزنیم.
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افزایش بهره وری با 
همفکری و ایجاد رقابت 

سالم

شعب،  روسای  و  مدیران  گردهمایی  برگزاری  مناسبت  به 
 فرصتی فراهم شد تا با معاون برنامه ریزی و فناوری، گفت و گوی

کوتاهی داشته باشیم و از دیدگاه ها و نظرات ایشان در مورد 
گردهمایی، برنامه ها و عملکرد این معاونت بهره مند شویم.

 دالیل، اهمیت و لزوم برگزاری گردهمایی مدیران و روسای 
شعب از نگاه معاونت برنامه ریزی و فناوری چیست؟

در ابتدا پیش از هر چیز الزم است از زحمات و حمایت های 
بی شائبه ریاست محترم هیات مدیره و هم چنین مدیرعامل 
محترم شرکت تشکر و قدردانی کنم. زیرا بدون شک دستیابی 
به دستاوردهای مهم، بدون حمایت های ایشان میسر نمی شد. 
برای پاسخ به این پرسش از چند بعد می توان به اهمیت 

برگزاری همایش مدیران و روسای شعب اشاره کرد.
از بعد اول، نگاهی به ساختار سازمانی و نحوه فعالیت واحدهای 
"ما"،  بیمه  نشان می دهد که شعب شرکت  اجرایی شرکت 
شکل کو چک شده ای از ستاد مرکزی شرکت هستند و تمام 
تعامل  در  مدیریتی شرکت  و  پشتیبانی  اصلی،  فرآیندهای 
بین ستاد مرکزی و شعب شرکت انجام می شود. با توجه به 
آنکه عملیات بیمه گری دارای دستورالعمل ها و فرآیندهای 
تمام  با حضور  برگزاری جلسات مشترک  با  است،  پیچیده 
ایجاد  ضمن  اجرایی  واحدهای  و  ستادی  مدیریت های 
هم افزایی و افزایش تعامالت، می توان نسبت به شناسایی و 
اولویت بندی مشکالت و تدوین راهکارها و رفع یا کاهش 

تعارضات به نحو موثری اقدام کرد. 
از بعد دوم می توان به فرصت مناسبی که با برگزاری این نوع 
همایش ها نسبت به مرور استراتژی ها و سیاست ها و اهداف 

همدلی، رمز موفقیت شرکت

 امیرحسین قربانی - معاون فنی
 محمد جعفریان - معاون برنامه ریزی و فناوری

شعب  روسای  و  مدیران  سراسری  همایش  ساله  هر 
خصوص  در  مدیران  نظر  تبادل  هدف  با  "ما"  بیمه 
و  ستاد  و  پتانسیل های  ظرفیت ها  از  بیشتر  استفاده 
شعب و ارائه راهکار برای تحقق هر چه بهتر پرتفوی 
برگزار می شود. دومین گردهمایی سال 97 با حضور 
ستاد  فنی  مدیران  مدیره،  هیات  اعضای  مدیرعامل، 
تبریز  ماه در شهر  آبان  و روسای شعب، دوم و سوم 
امیرحسین  دیدگاه های  ادامه  در  شد.  خواهد  برگزار 

قربانی معاون فنی شرکت را در این باره می خوانیم.
اهداف متفاوتی برای همایش مدیران و روسای شعب 
همدلی  ایجاد  آن،  مهم ترین  که  برشمرد  می توان 
به  رسیدن  برای  ستاد  و  صف  مدیران  برنامه ریزی  و 
آن  و  دارد  وجود  هم  فنی  هدف  یک  آن  کنار  در  است.  شرکت  شده  تدوین  برنامه های 
بررسی مسائل و مشکالت و فرآیندهای انجام کار در جلسات رودررو است. یکی از دالیل 
از این قبیل این است که حضور ارکان اصلی شرکت در رده  لزوم برگزاری همایش هایی 
تصمیم گیری و هم در رده اجرا اعم از رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، معاونین، 
مدیران میانی و روسای شعب بهترین فرصت برای مرور برنامه ها و اهداف سازمانی است. 
بیان انتظارات ایشان از یکدیگر در فضایی متفاوت و صمیمی می تواند به شفافیت هرچه 

بیشتر مسیر کمک کند.
نکته حائز اهمیت دیگر در برگزاری همایش مدیران و روسای شعب، اعتالی سطح ارتباطات 
برای  و سازنده ای  مهم  نقش  برون سازمانی  ارتباطات  که  همانگونه  است.  درون سازمانی 
ارتقای شرکت دارد ارتباطات درون سازمانی هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. اگر 
یک شرکت از داخل انسجام نداشته باشد موفقیت آن در فضای بیرون از سازمان هم دور 
از دسترس خواهد بود. یکی از راه های وصول به اتحاد و انسجام داخلی برگزاری همایش ها 
و نشست های دوستانه است؛ نشست هایی در محیطی متفاوت از ستاد مرکزی. بطور خاص 
و  بررسی  و  اختیارات شعب  افزایش حدود  مسائل شعب،  و  مشکالت  رفع  گفت  می توان 

اصالح وضعیت پرتفوی درمان از جمله نتایج مثبت همایش های قبلی است.
یکی از ویژگی های همایش این دوره این است که خوشبختانه در طول شش ماه گذشته 
بیمه "ما" موفق به جذب مشتریان بزرگی از جمله وزرات صنعت و معدن، بانک مهر اقتصاد 
و ایرالین هما شده است و از آنجایی که این بیمه گذاران مختص استان خاصی نیستند، 
ارائه  برای  کشور  سراسر  در  همکاران  تمام  هماهنگی  برای  همایش هایی  چنین  برگزاری 
خدمات مطلوب به مجموعه بیمه گذاران بسیار حائز اهمیت است. همچنین برای همکاران 
محترم بیمه "ما" خبر مسرت بخشی خواهد بود که حاصل زحمات و تالش این عزیزان منجر 
به تحقق اهداف شرکت در زمینه سود شده است و جا دارد این موفقیت را به همه عزیزان 

همکار تبریک بگوییم.
امیدوارم هریک از ما، از این فرصت طالیی که در نتیجه برگزاری این همایش برای دیدار، 
همدلی و همفکری بین مدیران محترم شرکت بوجود آمده است نهایت بهره را ببریم. جا 
دارد از مساعی و تالش کلیه همکاران محترم در بخش های مختلف اعم از شعبه و ستاد که 

موفقیت های بدست آمده مرهون زحمات آنهاست به نوبه خود تشکر کنم.
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شرکت، ارزیابی عملکرد شعب و میزان انحراف از برنامه های ابالغی و بررسی دالیل 
آنها پرداخته می شود این موضوعات از جمله موارد با اهمیتی هستند که در صورت 
مدیریت اثربخش و طرح ریزی و زمانبندی مناسب همایش، می تواند در قالب 
پنل های تخصصی، بازخوردهای مناسبی به واحدهای اجرایی ارائه شود. از بعد 
دیگر، می توان به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و مسئولین 
واحدهای اجرایی اشاره کرد. در این خصوص می توان در حوزه های مورد نیاز و 
دارای اولویت شرکت، از اساتید برجسته علمی برای برگزاری کارگاه های تخصصی 

و افزایش سطح دانش و مهارت روسای شعب دعوت به عمل آورد. 

 تاثیر گردهمایی های گذشته را در عملکرد سازمان چگونه ارزیابی می کنید؟
ارزیابی دقیق تاثیر گردهمایی های گذشته بر عملکرد سازمان نیازمند بررسی 
گردهمایی های  از  بیشتری  جزییات  داشتن  اختیار  در  و  مختلف  جوانب 
به موارد مهم ذیل  تاثیرات مثبت گردهمایی  از  این حال  با  پیشین است. 

می توان اشاره کرد. 
 آگاهی از برنامه ها و دیدگاه های مدیران و سیاست گذاران ارشد و حرکت در 

این راستا؛
 ابالغ دیدگاه ها و برنامه های مدیران ارشد شرکت؛

 تقویت حس همدلی بین مجموعه مدیران و مسئوالن واحدهای اجرایی؛
 تبادل مستقیم اطالعات و دانش میان مدیران و مسئوالن واحدهای اجرایی، 
راهکارهای  و  راه حل ها  کشف  برای  همفکری  و  همکاری  روحیه  افزایش 

مناسب برای مسایل و مشکالت موردی یا مشترک؛
 تقویت حس رقابت سالم بین شعب برای بهبود مستمر و افزایش بهره وری شرکت؛ 

به صورت  را  فناوری  و  برنامه ریزی  معاونت  ماه گذشته   گزارش عملکرد شش 
مختصر بیان کنید؟

در سال جاری با توجه به ابالغ برنامه مازاد تولید حق بیمه در رشته عمر و 
سرمایه گذاری، تالش زیادی برای تسهیل و فراهم کردن شرایط الزم جهت تحقق 
برنامه صورت گرفت. اهم اقدامات انجام گرفته در این معاونت به شرح ذیل است. 

در حوزه برنامه ریزی

برنامه ریزی 
استراتژیک

پایش تحقق برنامه تولید پرتفوی شرکت
تهیه گزارش برنامه جامع منابع انسانی شرکت تا سال 1400

ارزیابی عملکرد 

تهیه گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی به صورت فصلی برای 
پرداخت کارانه

تهیه گزارشات ماهانه برای ارزیابی عملکرد شعب در زمینه تحقق برنامه 
مازاد رشته عمر و پرداخت کارانه

صورت  به  فنی  مدیریت های  و  شعب  عملکرد  ارزیابی  گزارشات  تهیه 
ماهانه و هفتگی 

در حوزه تحقیق و توسعه

ایده پردازی و 
طراحی محصول

راه اندازی مرکز آینده پژوهی و تدوین آیین نامه مرکز آینده پژوهی 
تدوین اولین نسخه از ماهنامه دورنما به عنوان نشریه تخصصی مرکز 

آینده پژوهی

تدوین پیش نویس دستورالعمل طراحی محصوالت جدید

توسعه شبکه 
فروش شرکت

تهیه گزارش طرح افزایش فروش بیمه های عمر از طریق توسعه شبکه 
فروش 

تهیه گزارش توجیهی تاسیس شعبه شرق تهران
تهیه گزارش تحلیل کسب و کار تاسیس شعبه کیش

آموزش و تهیه 
محتوا

تهیه محتوای خبری برای رسانه ها

همکاری در تهیه تقویم آموزشی و برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی

در حوزه داده کاوی

تهیه کتابچه نرخ و شرایط فنی رشته های بیمه ایمدیریت ریسک

تهیه گزارشات تحلیلی در مورد ارزیابی نرخ فنی بیمه نامه های صادره
در حوزه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

پشتیبانی 
نرم افزار، 

سخت افزار 
و شبکه

مکمل  مستمری  طرح  بیمه نامه های  )صدور  نرم افزاری  پشتیبانی 
بازنشستگی- راه اندازی آئین نامه 54 نمایندگان عمر( و دریافت نسخه 

جدید سیستم جامع فناوران

پشتیبانی سیستم نماد )نرم افزار مالی(
پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری

پشتیبانی سایر نرم افزارها )سام-ره آورد-فصل رایانه و...(
نگهداری و سرویس های دوره ای دیتا سنتر

تجهیز و راه اندازی شبکه و سخت افزار شعب جدید

نگهداری و ارتقای سیستم های مرکز تماس

نگهداری و ارتقا سیستم های مدار بسته ستاد

توسعه نرم افزار، 
سخت افزار و 

شبکه

طراحی داشبوردهای مدیریتی

ارتقای سیستم BI و دریافت نسخه جدید

توسعه و بروزرسانی اپلیکیشن همراه ما

توسعه و بهروزرسانی سامانه ها و خدمات الکترونیک )اعطای نمایندگی 
آئین نامه 54 و 75، درخواست همکاری، سامانه جامع، سایت تخصصی 

بیمه های زندگی(

)Skype for Business( راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس سازمانی

توسعه و استقرار سیستم های نرم افزاری و کنترلی

توسعه و پشتیبانی سایر نرم افزارها )سام-ره آورد-فصل رایانه و ...(

درحوزهسیستمهاوروشهاموضوعات

افزایش بهره وری

تهیه دستورالعمل ارزیابی عملکرد شعب به منظور برگزای مجامع فصلی

تهیه گزارش تحلیل فرآیندها و ساختار سازمانی شرکت
)فنی، شبکه  تهیه گزارشات آسیب شناسی حوزه های مختلف شرکت 

فروش، سرمایه انسانی(
تهیه شیوه تخصیص کارانه ماهانه از محل تحقق برنامه مازاد رشته عمر 

و سرمایه گذاری

بهبود مستمر و 
ارتقای سیستم 
مدیریت کیفیت

تهیه الگوی استاندارد شناسنامه فرآیندهای شرکت

بازنگری و اصالح دستورالعمل درجه بندی نمایندگان
بازنگری دستورالعمل شرکت در مناقصات بیمه ای

بازنگری فرآیند امور اجرایی دبیرخانه شرکت

تهیه دستورالعمل بازیافت خودروهای سرقتی

تهیه و ابالغ بخشنامه ها
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 مهمترین برنامه های معاونت برنامه ریزی و فناوری در نیمه دوم سال جاری حول 
چه محورهایی است؟

مهمترین برنامه های شرکت در چهار حوزه برنامه ریزی، سیستم ها و روش ها، 
تحقیق و توسعه و فناوری را به شرح ذیل می توان برشمرد. 

در حوزه برنامه ریزی:
 تدوین دستورالعمل بودجه ریزی شرکت؛

 بازنگری و به روزرسانی برنامه استراتژیک شرکت )تا پایان سال 1397(؛
برای طراحی  واحدها  تفکیک  به  عملکرد  کلیدی  استخراج شاخص های   

داشبوردهای مدیریتی؛
در حوزه سیستم ها و روش ها:

 بازنگری فرآیندها و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015؛
 انجام ممیزی داخلی شرکت در پایان آذرماه؛

 بازنگری و به روزرسانی تمامی فرآیندهای شرکت؛
 در حوزه مدیریت تحقیق و توسعه:

 راه اندازی اتاق فکر و عملیاتی نمودن مرکز آینده پژوهی؛
 تدوین 6 شماره ماهنامه دورنما؛

در حوزه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات:
 راه اندازی Back up مرکز داده؛

 طراحي و پیاده سازي استاندارد امنیت ISMS؛
 پیاده سازی استاندارد مدیریت خدمات ITIL( IT(؛

 تهیه سیستم مدیریت کسب و کار )BPMS(؛
 طراحی سیستم مدیریت دانش؛

 توسعه نرم افزار تحت موبایل جهت استفاده مشتریان؛
 افزایش پهنای باند؛

 ارتقا، نگهداری و سرویس های دوره ای سرورهای شرکت؛
 پیاده سازی استاندارد امنیت شبکه و سخت افزار )SOC و NOC(؛

 طراحی و توسعه سامانه استعالم درمان، عمر، حوادث و مسئولیت؛

 انتخاب شعب برتر از دید معاونت برنامه ریزی و فناوری براساس چه معیارهایی 
است؟

این  مهم  اقدامات  از  یکی  اشاره شد،  آن  به  پیش  در سوال  که  همانگونه 
معاونت در 6 ماهه نخست سال 1397، تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد 
شعب است که در آن تمام معیارهایی که در ارزیابی منصفانه عملکرد شعب 
تاثیرگذار هستند در نظر گرفته شده است و می تواند به عنوان ابزار مناسبی 
برای انتخاب شعب برتر در نظر گرفته شود. از شاخص ها و معیارهای مهم 
ارزیابی عملکرد شعب و انتخاب شعب برتر به موارد زیر می توان اشاره کرد.

در ارزیابی کارآیی شعب، معیارها و زیرمعیارهای ستانده هر شعبه در دو 
بخش عملکرد شعبه در پرداخت و بازیافت خسارت و عملکرد مالی بررسی 

و مورد سنجش قرار می گیرد، که به شرح زیر تعریف می شوند.
 چه پیشنهاداتی در راستای بهتر برگزار شدن همایش های مشابه دارید؟

با توجه به سابقه حضور و تجربه گردهمایی پیشین برگزار شده در تهران، به 
منظور افزایش اثربخشی گردهمایی ، احصا، تجمیع و اولویت بندی آسیب ها 

و مشکالت و انعکاس آن به واحدهای مرتبط برای رفع مشکالت پیش از 
برگزاری گردهمایی بسیار اثرگذار خواهد بود تا در طول زمان گردهمایی 
با حضور  پنل های تخصصی  برگزاری  قالب  باقیمانده در  به مسایل  نسبت 
اندیشی  چاره  ذی ربط  مدیران  و  مساله  کننده  مطرح  اشخاص  یا  شخص 
شود. همچنین پیشنهاد می شود در کنار برنامه های عادی و موردنظر، در هر 
گردهمایی، زمان مشخصی برای برگزاری کارگاه های تخصصی و کاربردی 
با دعوت از اساتید خبره و صاحب فن برای افزایش مهارت های مدیریتی 
زنجیره  استراتژیک،  تفکر  و  برنامه ریزی  مانند  مختلف  زمینه های  )در 
ارزش، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ایجاد زنجیره ارزش، بودجه ریزی، 
سیستم های مدیریت کیفیت، و...(، بازاریابی، ارتباط با مشتریان، مدیریت 
بهبود  و  بهره وری  افزایش  شاهد  طریق  این  از  تا  گردد  برگزار  و...  زمان 

عملکرد همکاران در کلیه سطوح مدیریتی و اجرایی باشیم. 

معیارهامولفهها

عملکرد شعبه در 
پرداخت و بازیافت 

خسارت

نسبت تعداد پرونده های بازیافتی به تعداد پرونده های خسارت 
قابل بازیافت شعبه

مجموع مبالغ بازیافتی پرونده های خسارت به مجموع خسارت 
قابل بازیافت شعبه

سهم شعبه از تعداد حواله خسارت پرداختی

عملکرد مالی

نسبت مطالبات معوق به فروش
نسبت نقد فروشی

مانده عملیاتی شعبه

عملکرد شعبه در 
تولید و گسترش 

پرتفوی

درصد تحقق برنامه فروش ابالغ و تکلیف شده
درصد تحقق برنامه فروش رقابتی )برنامه مشترک بین شعب(

سهم پرتفوی بانک ملت و مشتریان بانک از کل پرتفوی صادره شعبه
 درصد رشد حق بیمه تولیدی نسبت به دوره مشابه در رشته های

کم ریسک
ترکیب پرتفوی شعبه

نرخ تمدید بیمه نامه در رشته های قابل تمدید
نرخ بازخرید در رشته عمر و سرمایه گذاری

میزان رشد تعداد بیمه نامه صادره
نسبت فروش غیرمستقیم از کل فروش شعبه

عملکرد در خصوص 
شناسایی و کنترل 

انواع ریسک ها

نسبت خسارت شعبه
نرخ شکایات ثبت شده از شعبه و نمایندگی های زیرمجموعه

تعداد افراد پرریسک شناسایی و معرفی شده )اعم از بیمه گذاران 
و بیمه شدگان و زیان دیدگان( برای ثبت در لیست افراد پرریسک

نمره ارزیابی حسابرسی داخلی

عملکرد شعبه در 
خصوص گسترش 

شبکه فروش

درصد تحقق برنامه جذب نمایندگان جنرال فعال
درصد تحقق برنامه جذب نمایندگان 54

نسبت پوشش نقاط شهری توسط شبکه نمایندگی تحت سرپرستی 
شعبه

عملکرد کارکنان 
شعبه

درصد مشارکت شعبه در نظام پیشنهادات، آموزش و مدیریت دانش
میانگین نمرات کسب شده در آزمون های تخصصی
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همایش مدیران و روسای شعب؛ راهکاری برای یافتن چشم اندازهای پیش رو

 صالح شیری -  معاون شبکه فروش و توسعه بازار

شبکه فروش یکی از مهم ترین دارایی های شرکت های 
خدماتی محسوب می شود و برقراری تعامل، رسیدگی 
به مشکالت و تقدیر از تالش های بی وقفه شان، یک 
است.  مدیران  همه  برای  بزرگ  اخالقی  مسئولیت 
بنابراین برای داشتن شبکه فروش کارآمد و افزایش بهره 
وری در سازمان، ضرورت دارد انگیزه ها و مهارت های 
همایش  برگزاری  یابد.  افزایش  حوزه  این  سردمداران 
مدیران و روسای شعب بهترین بستر برای رسیدن به 
این هدف است. برای آگاهی از نظرات ارزشمند معاونین 
شرکت بیمه "ما" به سراغ صالح شیری معاون شبکه 

فروش و توسعه بازار بیمه "ما" رفتیم.

 اهمیت همایش مدیران و روسای شعب از دید تخصصی 
معاونت شبکه فروش و توسعه بازار چیست؟

هرچند در کشور ما متاسفانه همایش ها به یک ابزار 
نمایشی و تبلیغاتی بدل شده اند، اما در واقع همایش ها، 
ماهیتی آموزشی دارند و به عنوان ابزار پویایی سیستم 
یافتن  و  رفته  راه های  بندی  جمع  برای  مدیریتی 
استفاده  مورد  رو  پیش  راهکارهای  و  اندازها  چشم 
قرار می گیرد. همچنین به وجود آوردن محیطی برای 
انتشار دیدگاه ها و دستاوردهای نو، به تکاپو انداختن 
اعضا، ارتقا فعالیت های آنان و تبادل نظر میان افراد از 
جمله دالیل اهمیت همایش ها است. با این نگرش من 
معتقدم در بنگاه های اقتصادی هر چقدر اطالعات مان 

امروز  رقابتی  بازار  در  می توانیم  باشد  روزتر  به 
کارآمد تر عمل کنیم و در نتیجه سریعتر به نتیجه 
دلخواه مان خواهیم رسید. یکی از راه های افزایش 
دانش، برگزاری چنین مراسمی است. در اینگونه 
همایش ها، روسای شعب در جلسات کارگروه ها 
نظرهای  نقطه  به  خود،  عملکرد  ارزیابی  از  پس 
مشترکی می رسند و این اتفاق باعث حصول نتایج 

مطلوب، متعادل و سراسری می شود.

 گزارش عملکرد شش ماه گذشته معاونت شبکه 
فروش و توسعه بازار را به صورت مختصر بیان کنید؟

میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه "ما" تا پایان 
شهریور ماه سال 97 مبلغ 2.856.561.854.615 
ریال، با رشد 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل می باشد که 112% برنامه پیش بینی شده روز 
شمار را پوشش داده است. از این میان 19 شعبه 
به برنامه ابالغی روزشمارتا پایان شهریور ماه سال 
97 دست یافته و باالی 100 درصد بودجه خود 
را محقق نموده اند که پنج شعبه اول، شعب تهران 
قم  یزد )%135(،   ،)%156( بابل  شمال )%225(، 
)132%( و قزوین )120%( بود که نسبت خسارت 

نیمه نخست سال بیش از 39% است.

 برنامه های آتی معاونت شبکه فروش و توسعه بازار 
جهت نیمه دوم سال را به صورت کوتاه بیان نمایید.

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ما 
به صورت سازمانی تبیین شده است، اما محور و 
هدف همه این برنامه ها در کل سازمان و از جمله 
در معاونت ما، افزایش کیفیت، دقت و سرعت در 
ارائه خدمات پس از فروش است. برای حصول به 
این نتیجه باید اقداماتی مانند جذب نمایندگان 
54 و تجهیز شعب ازنظر نیروی انسانی و امکانات 
سال های  همانند  ما  شوند.  انجام  سخت افزاری 
گذشته، صداقت، تعامل و انعطاف را سرلوحه کار 
خود قرار داده و بیش از گذشته تعامالت خود را به 
عنوان بیمه گر با شبکه فروش و بیمه گذار بهبود 
تغییر دهیم  را  باید دیدگاه خود  ما  می بخشیم. 
به این معنی که در گذشته شرکت ها خودمحور 
بودند یعنی غایت سازمان را سود تشکیل می داد 

اما در نگاه مدرن، غایت سازمان سرمایه است که 
لذا در دیدگاه مدرن  اعتبار است  از سود و  اعم 
مشتری محوری و شهروندمداری مطرح است و 
جلب رضایت مشتری اصل است. این دیدگاه در 
فروش متحول کننده سازمان و مدیریت است، 
لذا اگر مشتری از نحوه کار ما راضی باشد مسلما 

سود را به دنبال خواهد داشت.

چه  بازار،  توسعه  و  فروش  شبکه  معاونت  دید  از   
وجود  برتر  شعب  روسای  انتخاب  برای  معیارهایی 

داشته است؟
بیمه، کاهش ضریب خسارت، وصول  رشد حق 
فنی  بعد  از  که  است  نکاتی  مطالبات،  موقع  به 
مورد توجه قرار می گیرد ولی آنچه که برای این 
معاونت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، داشتن 
دیدگاه مدرن و مشتری محور است که در پی آن 
اشاعه فرهنگ بیمه از جانب نمایندگان و پرسنل 
موضوع  این  که  است  استان  سطح  در  شعبه 
مرهون میزان تعامل رییس شعبه با بیمه گذاران 
میزان   ،75 و   54 نمایندگان  تعداد  پرسنل،  و 
رضایتمندی  میزان  و  برندینگ  امر  در  توفیقات 
مردم استان از خدمات بیمه "ما" است. به میزانی 
همه  باشد  بیگانه  بیمه  فرهنگ  با  جامعه  که 

شرکت های بیمه ای زیان می بینند.
فراموش نکنیم که بیمه درست است که یک نهاد 
نباید  را  بیمه  اما  اقتصادی و یک شرکت است، 
منحصرا یک نهاد انتفاعی دید. بیمه برخالف سایر 
بخشی  ایمنی  در  مهمی  کارکردهای  شرکت ها 
از  نهادهای رسمی  روانی دارد. در جامعه ای که 
این  35درصد نرخ افسردگی سخن می گویند و 
نرخ باال ناشی از احساس عدم اطمینان به آینده 
اعتماد  احساس  ایجاد  با  می تواند  بیمه  است 
در  مهمی  نقش  شهروندان  آتیه  به  اطمینان  و 
که  باشد  داشته  روانی  ناهنجاری های  کاهش 
اجتماعی هم  حتما در کاهش سایر آسیب های 
موثر واقع خواهد شد. از این منظر ترویج فرهنگ 
بیمه ای مهم تر می شود و نشان می دهد تنها جنبه 
اقتصادی برای شرکت ندارد و از نظر خیرعمومی 

هم اهمیت دارد.
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افزایش بهره وری 
و توسعه سازمانی با 

برگزاری سیستماتیک 
همایش مدیران و 

روسای شعب

 اهمیت همایش مدیران و روسای شعب از دید تخصصی 
معاونت مالی و سرمایه گذاری چیست؟

گذاری،  سرمایه  و  مالی  معاونت  تخصصی  دیدگاه  از 
اهمیت همایش در چارچوب رسالت و فعالیت کارگروه 
مالی، حسابرسی و حقوقی تجلی می یابد. در این چارچوب 
سعی بر این است که موارد مطروحه در کارگروه به دقت 
برای هر کدام  و  قرار گرفته  و موشکافی  بررسی  مورد 
بهترین راهکار انتخاب شود و با هماهنگی و برنامه ریزی 
به  فرآیندها  بخش ها،  و  کارگروه ها  سایر  با  مشترک 
بهترین وجه انجام پذیرد. با وجود این کارگروه تخصصی، 
زمینه و بستر الزم برای ایجاد تعامل موثرتر بین معاونت 
مالی و سرمایه گذاری با دیگر بخش ها و ارکان سازمان 

فراهم می شود. 

 گزارش عملکرد شش ماه گذشته و برنامه های آتی معاونت 
مالی و سرمایه گذاری را به صورت مختصر بیان کنید؟

ابتدای سال عملکرد مطلوبی  ماه  در مجموع در شش 
به گردش  مربوط  امور  کلیه  مالی  بخش  در  داشته ایم، 
سایر  و  مالیاتی  و  حسابرسی  موضوعات  سازمان،  مالی 
در  و  شده اند  انجام  موفقیت  و  جدیت  با  مرتبط  امور 
و  پورتفوی  تنوع  توسعه  با  نیز  سرمایه گذاری  بخش 
عملکرد  بخش،  هر  در  مناسب  استراتژی های  انتخاب 
و  مالی  مناسبی داشته ایم. در مجموع عملکرد  بازده  و 
سرمایه گذاری شرکت بهتر از پیش بینی های انجام شده 

از آنها  یا  یافته  بوده است، یعنی به اهداف خود دست 
پیشی گرفته ایم. 

برنامه های معاونت مالی بر اساس برنامه و بودجه سازمان 
و از پیش تعیین شده است و با توجه به عملکرد مطلوب 
در نیمه اول، تالش خواهیم کرد که همین روند را در نیمه 
دوم سال نیز با جدیت بیشتری ادامه دهیم، برنامه های 
سرمایه گذاری شرکت هم با توجه به نوسانات شدید بازار 
سرمایه در کشور، به صورت کامال هوشیارانه در حال انجام 
بوده و متناسب با وضعیت بازار، استراتژی های از پیش 
تعیین شده مناسب به منظور کسب بازدهی حداکثری و 

کاهش ریسک اتخاذ و اجرا خواهد شد. 

این  شدن  برگزار  بهتر  راستای  در  پیشنهاداتی  چه   
همایش ها دارید؟

به نظرم در کنار تالش برای برگزاری هرچه بهتر اینگونه 
از  پس  که  است  راهکارهایی  اتخاذ  به  نیاز  همایش ها، 
در  شده  طراحی  اجرایی  برنامه های  همایش،  برگزاری 
کارگروه ها به نحو احسن به اجرا در آیند، به عبارت دیگر 
از  حمایت  را  همایش  کامل  موفقیت  رمز  بتوان  شاید 
کارگروه ها برای انجام وظایف و برنامه هایشان تا حصول 
نتایج نهایی دانست، در غیر اینصورت ارزش همایش تنها 
به یک اقدام نمادین خالصه خواهد شد که هر چند خالی 
سازمانی  عملکرد  بر  چندانی  تاثیر  اما  نیست،  فایده  از 

نخواهد داشت. 

 سید مجید حسینی آملی – معاون مالی 
و سرمایه گذاری

در همین خصوص و برای آگاهی از دیدگاه مالی، با 
 سید مجید حسینی معاون مالی و سرمایه گذاری

ادامه  در  نشستیم که  و گو  به گفت  شرکت 
مشروح آن را می خوانید. 

نقش روابط عمومی 
بنگاه های اقتصادی 

در پذیرش فنآورانه 
دنیای جدید

 داود شکری - مدیر روابط عمومی

در دنیای امروز به دلیل فشردگی همه ارکان زندگی 
نیازهای اساسی انسان، اطالعات، فن آوری و سرعت 
شده است. در فضای کسب و کار نیز این نیازمندی 
بیش   امروزه  اقتصادی  تعامالت  در  و  داشته  وجود 
ابزارهای جدید و  به اطالعات،  از هر زمان دیگری 
تا به توفیق دست یافت. در واقع  شتاب نیاز است 
یا  فردی  است که هر  امکانات  این  به  با دسترسی 

بنگاهی در حرفه خود سرآمد خواهد شد.
فضا  این  برابر  در  خاصی  برهه های  در  چند  هر 
جهانی  تحوالت  به  و  داشته  وجود  مقاومت هایی 
اما  است،  شده  داده  نشان  واکنش  دیر  مدرنیته  و 
سرانجام همه بنگاه ها مجاب به استفاده حداقلی از 
مدرنیته شده اند، زیرا در دنیای امروز ارتباطات به 
گونه ای شده است که اگر کسی از این تحوالت جا 
مانده  کار خود جام  و  از فضای کسب  بماند گویی 
و باید در پذیرش واقعیت و همسان سازی با شرایط 
جدید کوشا باشد زیرا سرعت دگرگونی در عرصه های 

علمی و ابداع هزاران روش برای آسان کردن شیوه 
زندگی، شرایط را به گونه ای رقم زده که کوچکترین 
وقفه برای دستیابی به ایده های نوین در عرصه های 
تکنولوژی، سبب فاصله ای فاحش با رقبا خواهد شد 
حال چه این رقابت در سطح داخلی کشور باشد یا در 

سطح جهانی و در تقابل با کشورهای دیگر. 
بنابراین در دنیای امروز و با وجود هجوم انواع طرح ها 
و تکنولوژی های جدید ، تالش روابط عمومی می تواند 
معطوف به اطالع رسانی در این عرصه باشد تا همه 
اقتصاد و تجارت کشور، در  ظرفیت های موجود در 
یک بستر قانونمند برای پویایی اقتصادی نقش آفرینی 

کنند. 
کسب و کارهای نوین نوعی فرصت محسوب می شوند 
و نه فقط خطرآفرین نیستند، بلکه با توجه به استفاده 
فرصتی  بلندمدت  در  ظرفیت ها،  و  ایده ها  همه  از 
با  اقدامات  و  گام ها  مجموع  در  تا  می آورند  فراهم 

سرعتی بیشتر، به نفع مشتریان برداشته شود.
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روابط عمومی دیجیتال در خدمت بانکداری دیجیتال

هم اکنون در دنیایی زندگی می کنیم 
که همه افراد و حتی اشیاء به یکدیگر 
فقط   1990 سال  در  دارند.   اتصال 
100 میلیون کامپیوتــــر شخصی و 
کمتر از 3 میلیون کاربر اینترنت وجود 
داشت. براساس مطالعه ای که توسط 
تا  است،  شده  انجام  گارتنر  موسسه 
سال 2020 بیش از 7 میلیارد کاربر 
و کسب و کار با 30 میلیارد ابزار به 

اینترنت متصل خواهند بود.
 با در نظر گرفتن این ارتباطات، هر 
سازمانی هم اکنون یک سازمان جهانی 
زمانی  مقطع  عصر  این  است.  بالقوه 
سازمان های برای   چالش برانگیزی 
 سنتی است. امروزه سازمان ها پا را از

فراتر  موجود  فرایندهای  اتوماسیون 
 گذارده و برای تحقق انتظارات مشتریان

داخلی و خـــارجی، کل فرآیندهای 
کسب و کار را با محوریت دیجیتالی 
شدن تغییر داده اند یا در حال تحقق 
از  غافل  سازمان های  هستند.  آن 
شکست نهایت  در  شدن   دیجیتالی 

خواهند خورد. بانک ها نیز از این روند 
مستثنی نیستند و خـــدمات مــالی 
دیجیتـال از روندهای تحول آفرین در 

عصر اقتصاد دیجیتال است. 
که  بیاییم  کنار  باید  واقعیت  این  با 
دیجیتال شدن بانکداری هنوز مفهوم 

واحد و تعریف مشترکی در میان ما 
ندارد. شاید یکی از ماموریت های مهم 
روابط عمومی در همین ابتدای سفر 
دیجیتالی شدن، ایجاد ادراک صحیح 
بین  تحول  این  از  مشترک  البته  و 
مدیران، کارکنان و ذینفعان سازمان 
سفر  در  است،  مسلم  چه  آن  باشد. 
به  اتکا  با  دیجیتالی شدن قرار است 
نوین  مزیت های  نوین،  فناوری های 
سازمان،  برای  بیشتر  بهره وری  با  و 

مشتریان و اساسا جامعه خلق شود.
 اگر در تحول پیشین که در اثر ظهور

فناوری اطالعات و به ویژه اینترنت رخ 
داد، شاهد الکترونیکی شدن بسیاری 
ارتباط ها و  روش ها  و  فرآیندها   از 

از  عبارت  تحول  این  امروز  بودیم، 
در  راهبردی  و  بنیادین  تغییرات 
 فرآیندها، محصوالت، خدمات، تعامالت

و ارتبـــــاطات با محوریت استفاده 
از فناوری های ارتباطی و اطالعاتی و 
بر تجربه  با تمرکز  از ســـوی دیگر 
مشتـــری و مشارکت او در شناسایی 
نیازهای متنوعش خواهد بود. در واقع  
پاسخگویي  منحصــر به  هر مخاطب! 
اطالع رسانی و تبلیغات با استفاده از 
قدرت نفوذ باال و سرعت پیام رسان ها و 
کنترل روندها و شایعات و تاثیرگذاری 
و  مجازی  شبکه های  فضای  بر 
ارتباط  از  جدیدی  گستره  اجتماعی 
را پیش روی روابط عمومی قرار داده 

است.
پیوند خدمات بانکداری و پیام رسانی از 
 طریق اپلیکیشن ها در قالب برنامه هایی

شبکه  بر  مبتنی  دوگانه ی  نقش  که 
اجتماعی ایفا می کنند، بر پیوستگی 
غیرقابل انکار روابط عمومی و بانکداری 
پیوند این   دیجیتال صحه می گذارد. 
 زمانی مستحکم تر می شود که کانال های

همـه کاره )Omni-Channel( جــای 
خود را به خدمات در کانال های متعدد 
و مجزا می دهد. فضای کانال همه کاره 

محصوالت،  و  خدمات  یکپارچگی  و 
بدون اثرگذاری روابط عمومی توام با 

راهکارهای تبلیغاتی بی معناست.
که  همه کاره  کانال  در  نقش آفرینی 
همه خدمات بانک به صورت یکپارچه 
معنای  به  می شود،  عرضه  آن   در 
 تنوع زدایی از فعالیت های روابط عمومی

تاکیدی  بلکه  نیست،  آن  محتوای  و 
بر انطباق روابط عمومی با کانال های 
بانکداری  در  کاره  چند  یکپارچه ی 
خاص  کارکرد های  است.  دیجیتال 
روابط عمومی در فضای دیجیتال و در 
روند دیجیتالی شدن، طبیعتا روابط 
عمومی دیجیتال را نیز مطرح می کند. 
روابط عمومی همواره به عنوان یکی 
در  و  خبر  محتوا،  تولید  متولیان  از 
نقش آگاهی بخش مدیریت و کارکنان 
که  همانطور  است.  کرده  فعالیت 
می دانیم تولید محتوای دیجیتال یکی از 
ابعاد بانکداری دیجیتال است. مدیریت 
سازمان درون  دیجیتـــال   محتوای 

وب  طریق  از  که  سازمان  بیرون  و 
سایر  و  اجتماعی  شبکه های  سایت، 
بسترهای مجازی در اختیار کارکنان 
و مشتریان قرار می گیرد و همچنین 
پیگیری و پایش محتوایی که توسط 
مشتریان در مورد سازمان و خدماتش 
تولید می شود، نیاز به تدوین استراتژی 
و راهکارهای مشخصی دارد. به عقیده 
نگارنده این سیاست گذاری و بخش 
در  استراتژی ها  پیاده سازی  از  مهمی 
و  نوین  مسئولیت های  از  حوزه،  این 
و  دیجیتال  بانکداری  مشترک  فصل 

روابط عمومی دیجیتال است.
از سوی دیگر یکی دیگر از ابعاد مهم در 
سفر دیجیتالی بانک ها، سبک سازی 
رویه ها  و  فرآیند ها  چابک سازی  و 
روابط  سیستم هاست.  یکپارچگی  و 
عمومی به عنوان یک زیرسیستم در 
 نظام کالن بانک، نقشی دوگانه را ایفا 
از یک سو  می نماید. روابط عمومی 

فرآیندهای کاری و عملیاتی خود را به 
سمت سادگی و چابکی پیش می برد و 
از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت های 
اطالع رسانی و آگاه سازی در فرهنگ 
دیجیتالی  سمت  به  حرکت  سازی 
می کند.  ایفا  تسهیل گر  نقشی  شدن 
یکی از موانع مهم در حرکت سازمان 
به سمت دیجیتال شدن عدم وجود 
فرهنگ مناسب است. در یک فرهنگ 
شفاف،  و  باز  تعامالت  دیجیتال، 
و  مشارکتی  و  یکپارچه  کارکردها 
متمرکز  غیر  و  سریع  تصمیم سازی 

است.
امروزه شرکت ها بر سر ایجاد تجربه ای 
خوشایند برای مشتریان خود به رقابت 
می پردازند.به دلیل این که رسانه های 
ارتباطی  کانال  مهم ترین  اجتماعی 
برندها  و  سازمان ها  با  مشتریان 
سازمان ها  هستند، حضور حداکثری 
در این رسانه ها بسیار با اهمیت است 
که از طریق روابط عمومی دیجیتال و 

هوشمند صورت می پذیرد.
و  مشتري   رابطه   باید  عمومي  روابط 
این  از  و  تعقیب   كند،  را  تكنولوژي  
مخاطب  و  مشتري   مشكل   رهگذر 
سازمان را نیز حل  كند. با نگاهی به 
بانکداری  مصادیق  و  مولفه ها  ابعاد، 
دیجیتالی میبینیم که روابط عمومی 
به نحو اثرگذاری می تواند در موفقیت 
باشد.  آفرین  نقش  شدن  دیجیتال 
تحلیل داده های ناشی از رفتار و تجربه 
روزآمدی  و  بهبود  خلق،  مشتریان، 
از  استفاده  با  محصوالت  و  خدمات 
نظرات و احساسات به اشتراک گذاشته 
اجتماعی  مجازِی  فضای  در  کاربر 
و  رویدادها  به  نسبت  هوشمندی  و 
محیط کسب وکار، از مهم ترین موارد 
این نقش آفرینی است. روابط عمومی 
قادر است نقش دوگانه ناِقل و عامل 
در تحول دیجیتالی بانک ها را به عهده 

بگیرد.

 علی اکبـر صابریان - مدیرکل روابط 
عمومی بانک ملت
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بازاریابی و شعب و نمایندگان و کارگزاران و اتکایی و بانک و بیمه

احسان همتی -  امیر عبدی

عنوان در ردیف
نام و نام خانوادگی محل فعالیت کارگروه 

ابوالفضل برخیستادرئیس1

مجید زندکریمیستادمعاون 2

اکبر قوسیان شعبه شهرکرد عضو 3
میاندوآب 

امیر نکوئی شعبه رشت عضو 4

محسن عابدی شعبه قم عضو 5

زهرا رحمتی شعبه زنجان عضو 6

سعید ماجد شعبه یاسوج عضو 7

میالد گودرز دشتی شعبه شیراز عضو 8

مسیب فتاحی شعبه کیش عضو 9

مالی و فناوری اطالعات و حسابرسی و بازرسی

شهروز مجیدی - قاسم رمضانپور - مسعود بابایی

عنوان در ردیف
نام و نام خانوادگی محل فعالیت کارگروه 

وحید وثوقستادرئیس1

رضا میرزائی شعبه همدان معاون 2

حامد نیازی شعبه تنکابن عضو 3

امین بهرامی شعبه خرم آباد عضو 4

اسماعیل سرحدی شعبه بیرجند عضو 5

حسین موالئی شعبه سمنان عضو 6

آیدا گلبابائی شعبه اردبیل عضو 7

بهناز رجاشعبه بندرعباس عضو 8

سرمایه انسانی و پشتیبانی و حقوقی و تحقیق و توسعه

امیر شفیعی - علی علیزاده 

عنوان در ردیف
نام و نام خانوادگی محل فعالیت کارگروه 

بهروز سلیمیانستادرئیس1

عبدالرضا احمدی شعبه کرمانشاه معاون 2

رضا صحرائی شعبه قزوین  عضو 3

هادی عموزاد شعبه گرگان عضو 4

صدرا رحیمی پور شعبه ایالم عضو 5

نسیم فراهانیشعبه زاهدان عضو 6

نعمت خسروی شعبه سنندج عضو 7

مهدی رحیمی شعبه بابل عضو 8

هادی فرید چافی شعبه ساوه عضو 9

کارگروه فنی  )غیر زندگی (

امیر کهن - مهران انوری - مجید نظری ماتک 

عنوان در ردیف
نام و نام خانوادگی محل فعالیت کارگروه 

مصطفی آقا رضیستادرئیس1

فرامرز بیاتی شعبه مشهد معاون 2

ماندانا یوسفی شعبه اهواز عضو 3

محسن ساوه ای شعبه اراک عضو 4

امین فصیحی شعبه کرمان عضو 5
هرندی

شعبه عضو 6
رفسنجان  

هادی محمد 
صادقی 

شعبه تهران عضو 7
پویا پورنگ شمال 

رضا اسالمی شعبه بجنورد عضو 8

علی ستاری شعبه کرج عضو 9

کارگروه فنی  )زندگی(

فروزان رادمهر - محمدرضا نور بها

عنوان در ردیف
نام و نام خانوادگی محل فعالیت کارگروه 

وحید مرادیستادرئیس1

اکبر جسور قره باغ شعبه ارومیه معاون 2

محمد ناصر فوالد پور شعبه اصفهان عضو 3

زهرا پاکدامن شعبه بوشهر عضو 4

آتنا احمدی شعبه غرب عضو 5

محمدی گل افشانی شعبه ساری عضو 6

شعبه عضو 7
مجتبی کریمی سیرجان 

محمدعلی حاجی محمدی شعبه یزد عضو 8

آرش کامیاب شعبه تبریزعضو 9

کارگروه های تخصصی بیمه "ما" در همایش سراسری مدیران و رؤسای شعب
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1  کسب سطح یک توانگری مالی برای هفتمین سال متوالی
2  بیمه گر بزرگترین ناوگان هواپیمایی کشور

3  تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه
4  حضور در جمع شفاف ترین شرکت های بورسی

5  امضا تفاهم نامه همکاری با وزارت صنعت، معدن، تجارت
6  حضور در همایش بین المللی شمس و موالنا

اهم افتخارات بیمه "ما " 
در شش ماهه اول سال
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نجواي قدم ها بر سردِر دل ها چه شوري دارد. گوش ها در جان ها جاي گرفتند تا میزبان ترنم رسیدن شوند. مسیر؛ 
بي تکلف، راه؛ پر تالطم و دل؛ سراسر امید. امید به دیدار.

گویي کربال مرکز ثقل اراده های آفرینش مي شود. جمعیتي مدهوش، با اشک های ناخودآگاه به سمت و سوي امن ترین حریم 
مهربان، تقالي رسیدن دارند. هنوز هم این سایِش گام هاِي جابر است که از پس قرن ها اینگونه به گوش مي رسد.

تاریخ، زبان در کام گرفته است و در حیرت از این ماندگاري ابدي. باور ندارد پس از آن ظهر خونرنگ، اینگونه، شفق، طالیه دار صدچاک شدگان کربال باشد. 
آنکه رفته را باید دریابي تا از رمز و راز این مسیر بگوید و بسراید؛ دچار مي کند این مسیر آسماني. رفتگان مشتاق ترند به رفتن و جاماندگان حسرت بر دل 

از نرفتن. ماییم و دلدادگي کوي حسین. پای بست عشق اوییم و از درگه با کرامتش هیچ شآني برتر از آوارگي دیارش طلب نمي کنیم.
اشک ها در پي روزگاران، پر تراوش تر و جان ها، پر سوز تر از فراق اوست. 

اربعین؛ بلوغ تفکري ناب در هزار توي تاریخ است. میراثي بي بدیل از هم نوایي و اتحاد. و حسین وارث آدم، همو که نداي آزادگي اش در آن ظهر رمز آلود، آفاق را 
در نوردید. اینگونه در چله نشیي غمش دعوت به انسانیت مي کند. باید بروي تا ببیني از کودک و بزرگشان در طبق اخالص هرچه دارند بي ریا و بي منت در مقابلت 
مي نهند. همه مسیر موج مهرباني میزباناني است که خاک پاي زوارالحسین را به سر و صورت مي مالند. نمي گذارند چون کاروان اسیران، احساس غربت کني. همه 

چیز مهیاست تا مبادا خمي بر ابروي زائری نیفتد؛ این است فرهنگ ناب مهرباني حسین. 
به التماس می خواهند آبی از دستشان بگیری و بنوشی.

آنان آمده اند تا هر چه دارند تقدیم موالیشان کنند، اگر چه دیر آمدند.
زمان، قافله این عاشقان را هزار و چهارصد سال دیرتر به صحرای کربال راه داده است.

حاال به اصرار می خواهند آبی از دستشان بگیری و بنوشی.
انگار هر جرعه ای از این آب که زائران موال را سیراب می کند، آبی بر آتش جانشان می نشاند. 

و چقدر کویر تفتیده روزگار ما به باران رحمت حسین، به طراوت مرطوب اربعین و به نگاه لطیف یاران حسین محتاج است.
خدایا بباران از آسمان پاِک آفرینشت؛ حتي قطره اي که سخت تمنایش را داریم. لبیک یا حسین

مدیرمسئول: داود شکری
سردبیر: سحر زحمت کش

شورای تحریریه: روح اله حصارکی، زهرا تقوی، المیرا چهره گشا
طراح و صفحه آرا: فاطمه قیاسوند

ویراستار: سحر  زحمت کش
عکس: روح اله حصارکی

www.bimehma.ir : نشانی پورتال
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