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یادداشت

پیــام تبریــک حجــت بهاری فــر مدیرعامل بیمــه "ما" به مناســبت 
بزرگداشــت 17 ربیع االول

بسم اهلل الرحمن الرحیم

فــرا رســیدن 17 ربیــع االول فرخنــده میــاد مســعود 
رســول مهربانــی و عدالــت و مبشــر آگاهــی و حکمــت 
ــاز  ــی)ص( و آغ ــد مصطف ــت محم ــی مرتب ــرت ختم حض
هفتــه وحــدت و همچنیــن میــاد بــا ســعادت امــام جعفــر 
ــر  ــمین اخت ــری و شش ــب جعف ــس مذه ــادق )ع(، مؤس ص
ــلمین  ــی مس ــر تمام ــت ب ــت و والی ــمان امام ــاک آس تابن

ــاد ــت ب ــک و تهنی تبری

هفتــه وحــدت پیــام آور ایــن اســت کــه مســلمانان همــه بــا 
هــم برادرنــد و بــا دســت اتحــاد و یکپارچگــی و همگرایــی و 
ذهــن هوشــیار، در ســایه دســتورات پیامبــر خــدا و عتــرت 
پــاک آن حضــرت، مجــال تفرقــه افکنــی را از بیگانــگان مــی 
ــول  ــیره رس ــم و ســنت و س ــرآن کری ــایه ق ــد و در س گیرن
ــایه  ــد و در س ــظ می کنن ــود را حف ــی خ ــرم )ص( یکرنگ اک
امامــت و والیــت صــراط مســتقیم را طــی خواهنــد نمــود .

ــت  ــا برک ــزرگ والدت ب ــد ب ــدت و عی ــه وح ــب هفت اینجان
پیامبــر عظیــم الشــان اســام)ص( و میــاد خجســته 
ــزرگ  ــواده ب ــه خان ــادق )ع( را ب ــر ص ــام جعف ــرت ام حض
شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" تبریــک و شــادباش عــرض مــی 
نمایــم و ســامتی و ســعادت شــما عزیــزان را از درگاه ایــزد 

ــتارم . ــان خواس من
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اخبار بیمه "ما"

ــه و  ــش بیم ــن همای ــت و پنجمی ــه بیس ــم اختتامی در مراس
توســعه، روابــط عمومــي شــرکت ســهامي بیمــه "ما"بــه عنوان 
تنهــا شــرکت بیمــه ای موفــق بــه کســب مقــام اولــی در دو 

بخــش شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي بیمــه "مــا"، بیســت و پنجمیــن 
همایــش بیمــه و توســعه روز 13 آذر بــه مناســبت روز صنعــت 
بیمــه، در ســالن همایــش هــاي بــرج میــاد  باحضــور معــاون 

ــور  ــر ام ــور، وزی ــس جمه اول ریی
ــس کل  ــی ، رئی ــادی و دارای اقتص
ــه  ــل بیم ــزی، مدیرعام ــه مرک بیم
"مــا"، اعضــای هیــات مدیــره و 
ســایر مدیــران شــرکت هــای بیمــه 

ــزار شــد. برگ
در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــن همایــش ،  ــه ای مراســم اختتامی
روابــط عمومــي هــاي برتــر صنعت 
بیمــه در  بخــش ارتباطــات رســانه 
ای، انتشــارات، تبلیغــات، روابــط 
عمومــی الکترونیک، مدیریــت روابط 
عمومــی، فعالیــت هــای فرهنگــی و 
پژوهــش هــای اجتماعــی انتخــاب 
روابــط  مدیریــت  کــه  شــدند 
عمومــي شــرکت بیمــه "مــا" بــرای 

کسب عنوان برترین روابط عمومی صنعت بیمه برای سومین سال متوالی

ســومین  ســال متوالــی و در دو بخــش انتشــارات و تبلیغــات  
ــرد. ــب ک ــام اول را کس مق

ــاون طــرح  ــوان در حضــور مع ــن دو عن ــه کســب ای گواهینام
و توســعه بیمــه مرکــزی، رئیــس پژوهشــکده بیمــه، مدیــرکل 
ــل  ــران عام ــی از مدی ــزی و جمع ــه مرک ــی بیم ــط عموم رواب
شــرکت هــای بیمــه بــه داود شــکری مدیــر روابــط عمومــی 

شــرکت بیمــه "مــا"  اعطــا شــد.
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ــرد هشــت  ــام شــده در خصــوص عملک ــزارش اع براســاس گ
ــن شــرکت  اســتراتژی خــود را  ــا"، ای ماهــه شــرکت بیمــه "م
از افزایــش ســهم بــازار بــه افزایــش ســودآوری همــراه بــا ارائــه 
هرچــه بهتــر خدمــات بــا کیفیــت و افزایــش بهــره وری تغییــر 

داده اســت.
ــات عملکــرد  ــا" ، اطاع ــط عمومــی بیمــه "م ــه گــزارش رواب ب
ــدی  ــش 80 درص ــان از افزای ــال نش ــت امس ــاه نخس ــت م هش
ــرکت  ــوزی  در ش ــش س ــای آت ــه ه ــدی بیم ــه تولی حــق بیم
ــن اســاس و در راســتای اســتراتژی  ــر همی ــا" دارد. ب بیمــه "م
تعییــن شــده و تمرکــز بــر رشــته هــای مغفــول صنعــت بیمــه 
، شــرکت بیمــه "مــا"  توانســته پرتفــوی بیمــه بدنــه اتومبیــل را 

در هشــت مــاه ابتدایــی ســال جــاری 93٫6 درصــد نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش دهــد.

ــر  ــه گ ــوان بیم ــه عن ــا" ب ــه "م ــزارش، بیم ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بزرگتریــن نــاوگان هواپیمایــی کشــور، از ابتــدای ســال جــاری 
تــا کنــون بــا 880 درصــد رشــد حــق بیمــه در رشــته باربــری، 
ــر و  ــته عم ــوی رش ــوده و  پرتف ــه ب ــا مواج ــتی و هواپیم کش
ــش  ــد افزای ــدود 24 درص ــرکت ح ــن ش ــذاری ای ــرمایه گ س

ــه اســت. یافت
ــان  ــث و درم ــخص ثال ــه ش ــوی بیم ــوع پرتف ــن مجم همچنی
شــرکت بیمــه "مــا" حــدود 37٫4 درصــد اســت کــه از میانگیــن 

صنعــت بیمــه بســیار پاییــن تــر اســت

عملکرد هشت ماهه نخست سال 97 بیمه "ما"

ــی  ــا عل ــا"  ب ــه "م ــل بیم ــعبه باب ــس ش ــی ریی ــدی رحیم  مه
نجفــی خوشــرودی  عضــو و ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی  مجلــس  شــورای اســامی و نماینــده مــردم 
محتــرم بابــل  دیــدار و در خصــوص هــم افزایــی بیشــتر در زمینــه 

اشــتغالزایی جوانــان گفتگــو کــرد.        
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا"، نجفــی خوشــرودی ضمن 
تجلیــل از حضــور کارشناســان فنــی و ارزیابــان شــعب بیمــه "مــا" 
ــه  ــدران و بازدیــد  از مناطــق آســیب دیــده حادث در اســتان مازن
ســیل اخیــر اســتان،  از خدمــات ارزنــده شــرکت بیمــه "مــا" در 

زمینــه فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی قدردانــی کــرد.
در ایــن نشســت  طرفیــن ضمــن اشــاره  بــه اهمیــت  اشــتغالزایی 

در اســتان مازنــدران در قالــب جــذب نماینــدگان بیمــه هــای عمر 
ــا آییــن نامــه 54 بیمــه مرکــزی و  ــق ب و ســرمایه گــذاری مطاب
حمایــت شــرکت هــای بیمــه از بخــش صــادرات و واردات در قالب 
ــان در  ــوال و ســرمایه هموطن ــظ ام ــه ای و حف ــای بیم طــرح ه

زمینــه گمــرکات تاکیــد کردنــد.
در ادامــه رحیمــی  ضمــن تشــریح برنامــه هــای آتــی شــرکت بــا 
اشــاره بــه موقعیت، پتانســیل هــا و ظرفیــت های مناســب منطقه 
بــه فعالیــت هــای انجــام شــده در زمینــه جــذب نماینــدگان بیمه 
ــتان  ــل از شهرس ــوزه باب ــذاری در ح ــرمایه گ ــر و س ــای عم ه

ســیمرغ تــا نوشــهر اشــاره کــرد.

 نشست عضو و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با رییس شعبه بابل بیمه "ما" 
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 در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی و حفــظ گونــه 
نــادر پلنــگ ایرانــی خســارت جانــی 5 قــاده پلنــگ از 

ســوی شــرکت بیمــه "مــا" پرداخت شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، ایــن شــرکت  ب
ــال خســارت  ــون ری ــارد و هفتصــد میلی ــغ  دو میلی مبل
ــی  ــدوق مل ــه حســاب صن ــی  را ب ــاده پلنــگ ایران 5 ق

ــز کــرد. محیــط زیســت واری
ــا حضــور  ــر اســاس ایــن گــزارش در جلســه ای کــه ب ب
مهاجــر تهرانــی مدیرعامــل صنــدوق ملــی محیــط 
زیســت، ســلیمانی نــژاد رییــس هیــات مدیــره، تیمــوری 
مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ، حســینی 
معــاون  مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد، 
آقارضــی مدیــر بیمــه هــای مســئولیت و شــکری مدیــر 
ــزار شــد خســارت در  ــا"  برگ ــه "م ــی بیم ــط عموم رواب
قالــب یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 270 میلیــون تومــان  

پرداخــت شــد.
ــی  ــدوق مل ــایت  صن ــل از س ــه نق ــت  ب ــی اس گفتن
ــترک  ــه مش ــم نام ــوب تفاه ــت  در چارچ ــط زیس محی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، بیمــه "مــا" و صندوق 
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــون بی ــط زیســت تاکن ــی محی مل
ــی توســط شــرکت  تومــان در حــوزه بیمــه پلنــگ ایران
"بیمــه مــا" بــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت پرداخــت 

شــده اســت .

 پرداخت خسارت پلنگ توسط بیمه "ما"

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا" ، مراســم رونمایــی از اپلیکیشــن مدیریت 
هوشــمند ارزیابــی بیمــه "مــا" با حضــور مدیرعامل،  جمعــی از معاونیــن، مدیران 

و پرســنل شــرکت بیمــه "مــا" در مجتمــع بانــک بیمه برگزار شــد، 
بــر اســاس ایــن گــزارش حجــت بهاری فــر مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" در 
خصــوص هــدف راه انــدازی اپلیکیشــن  مدیریــت هوشــمند ارزیابــی گفت: بیمه 
"مــا" بــا هــدف حفــظ و ارتقــای مزیــت رقابتی و در راســتای دســتیابی به چشــم 
انــداز خــود مبنــی بــر "برتریــن انتخــاب از نظــر بیمه گــذاران، کارکنــان و شــبکه 
فــروش بــا رعایــت ســامت، شــفافیت مالــی و اصــول حرفــه ای بیمه گــری" و 
اســتراتژی "تکریــم، حفــظ و وفــاداری مشــتریان و حفــظ و صیانــت از حقــوق 
بیمــه گــذاران و زیــان دیــدگان"، اقــدام بــه طراحــی و راه انــدازی ایــن اپلیکیشــن 

کــرده اســت. 
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: اصــاح، بهبــود و ارتقای ســطح کیفیــت خدمات 
ــوده و  و بهبــود فرآیندهــا، همــواره یکــی از دغدغه هــای شــرکت بیمــه   "مــا" ب
بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز، اخــذ بازخــورد از مراجعیــن شــرکت، بــه عنــوان مهم 
تریــن و ارزشــمندترین منبــع منعکــس کننده انتظارات، کاســتی ها و مشــکات 
احتمالــی مدنظــر بــوده اســت. در همیــن راســتا شــرکت بیمــه "مــا" بــا توجه به 
اهمیــت موضــوع دریافــت آناین نظــرات کلیــه مراجعین بــه ویژه بیمه گــذاران، 
زیــان دیــدگان و بیمه شــدگان از کیفیــت خدمــات دریافــت شــده و اقــدام بــه 
موقــع و مناســب، نســبت به طراحــی و راه اندازی اپلیکیشــن با همکاری شــرکت 
آلونــی اقــدام کــرد و انتظــار مــی رود بــا بهره بــرداری کامــل از ایــن اپلیکیشــن در 
کلیــه شــعب و دفاتــر نمایندگــی، تحــول اساســی در ســطح کیفیــت خدمــات 
شــرکت بیمــه "مــا" حاصــل و بــه عنــوان الگــو در صنعــت بیمــه مــورد اســتفاده 

ــرار گیرد.   ق
در ابتــدای مراســم، محمــد جعفریان معــاون برنامه ریــزی و فنــاوری به قابلیت ها 
و نحــوه کارکــرد ایــن اپلیکیشــن اشــاره کــرد و گفــت:  کلیــه مراجعیــن اعــم از 
ــت و  ــس از دریاف ــان پ ــدگان و کارشناس ــدگان ، بیمه ش ــذاران، زیان دی بیمه گ
ــر روی گوشــی های هوشــمند خــود، قــادر خواهنــد  نصــب ایــن اپلیکیشــن ب
بــود هنــگام مراجعــه حضــوری بــه شــعب و  یــا دفاتــر نمایندگــی بــرای دریافت 
بیمه نامــه، دریافــت خدمــات، ارزیابــی و بازدیــد و یــا زمــان مراجعــه به وبســایت 
شــرکت بیمــه "مــا"، پــس از اســکن بارکــد مربوطــه، نظــرات خــود را در مــورد 

رضایــت از خدمــات ارایــه شــده از ســوی شــرکت ثبــت نماینــد.

ــی  ــت هوشــمند ارزیاب ــی از اپلیکیشــن مدیری آییــن رونمای
بیمــه "مــا"، روز دوازدهــم آذرمــاه در آســتانه روز ملــی بیمــه 

برگــزار شــد.
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اخبار بیمه "ما"

 بــه گــزارش روابــط عمومــي بیمــه "مــا " و بــر اســاس ارزیابــي صــورت هــاي مالــي مصــوب ســال 96 شــرکت بیمــه "مــا" توســط 
بیمــه مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران، ایــن شــرکت موفــق بــه کســب ســطح 1 از ســطوح 5 گانــه توانگــري موسســات مالــي 
بیمــه شــده اســت . بنابــر آئیــن نامــه شــماره 69 شــورالي عالــي بیمــه توانگــري مالــي موسســات بیمــه داراي 5 ســطح اســت کــه 

ســطح 1 باالتریــن ســطح توانگــري مالــي بیمــه گــر بــه شــمار مــي آیــد. 
شــرکت بیمــه "مــا" در طــي هفــت ســال فعالیــت خــود بــا تکیــه بــر نیــروي انســاني متخصــص ، آمــوزش بهینــه و مســتمر شــبکه 
فــروش و رعایــت اصــول حرفــه اي، جایــگاه مطلوبــی در میــان شــرکت هــاي بیمــه  در خصــوص توانگــری و شــفافیت مالــی کســب 

کــرده اســت . 

ــا" در  ــه "م ــتمر بیم ــور مس  حض
عالــي ترین ســطح توانگــري مالي 

 شــرکت بیمــه "مــا" ، در راســتای اصــاح و بهبــود مســتمر 
فرآیندهــای کســب و کار خــود، بــا الگوبــرداری از شــیوه های جدیــد 
ارزیابــی عملکــرد، مدلــی کاربــردی بــرای ارزیابــی عملکــرد شــعب 

ــی کــرد. طراحــی و عملیات
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، جعفریــان معــاون برنامــه 
ــر اســاس تحلیــل  ــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ب ریــزی و فنــاوری ب
هــای انجــام شــده در خصــوص ابعــاد مختلــف عملکــرد واحدهــای 
اجرایــی در پایــان ســال 1396، لــزوم ارائــه راهــکار بــرای حمایــت 
از اهــداف و اســتراتژی های کان شــرکت و اجــرای برنامه هــای 
ــرای  ــت از اج ــرای حمای ــزاری ب ــی اب ــایی و  طراح ــی شناس اباغ
ــت شــبکه  ــا اولوی ــی شــرکت )ب ــای عملیات اســتراتژی ها و برنامه ه
ــح کــرد: در  ــان تصری ــت .جعفری ــرار گرف ــروش( در دســتور کار ق ف
ایــن راســتا و  در حــوزه تحقیــق و توســعه، پــس از چند مــاه مطالعه 
و بررســی الگوهــای مــورد اســتفاده در کشــورهای پیشــرو و بررســی 
همــه جوانــب موضــوع، با بــه کار بــردن ابتــکار و خاقیت نســبت به 

طراحی مدل ابتکاری برای ارزیابی عملکرد شعب توسط بیمه "ما"

طراحــی مــدل بومــی بــرای ارزیابــی عملکــرد شــعب اقــدام کردیــم. 
ــان  ــنجش همزم ــه س ــدل ب ــن م ــای ای ــوص ویژگی ه وی در خص
دو شــاخص کارآیــی و اثربخشــی شــعب اشــاره کــرد و گفــت: بــر 
مبنــای ایــن مــدل،  بهــره وری تمامــی شــعب شــرکت بیمــه "مــا" 
مــورد ســنجش قــرار می گیــرد کــه از ویژگــی هــای برجســته ایــن 
مــدل بــه انعطــاف پذیــری بــر اســاس سیاســت ها و اســتراتژی های 
ــات و  ــاس امکان ــر اس ــی ب ــج ارزیاب ــودن نتای ــه ب ــرکت، منصفان ش
ظرفیت هــای هــر شــعبه و توانایــی مــدل ارائــه شــده در پیشــنهاد 
مــوارد قابــل اصــاح بــرای افزایــش ســطح کارآیــی شــعب اشــاره 
کــرد. همچنیــن بــر اســاس مــدل مذکــور، ارزیابــی عملکــرد شــعب 
در شــش ماهــه نخســت ســال 1397 انجــام شــده و بدیــن ترتیــب 
نقــاط قــوت و ضعــف شــعب احصــا شــده کــه در گام بعــد، پــس 
از اتخــاذ و ابــاغ راهکارهــای اجرایــی، نســبت بــه پایــش اقدامــات 
انجــام گرفتــه توســط شــعب و همچنیــن ارزیابــی اثربخشــی آنهــا 

اقــدام خواهــد شــد.  
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اخبار شعب

اخبار شعب

برگزاری جلسه کارگاه  آموزش عملی بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری

ــدگان اســتان و  ــا نماین ــه ب ــزاری جلســه ماهیان برگ
بررســی راهکارهــای تحقــق بودجــه عملیاتــی اباغی 

تــا پایــان ســال 

جلسه برگزاری بررسی عملکرد  نمایندگان شعبه 

برگــزاری اولیــن آزمــون دوره ای. بــرای تعییــن ســطح 
دانــش فنــی نمایندگان شــعبه

شعبه مرکزی

شعبه گرگان   

شعبه کرمان

 شعبه قزوین
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نشســت مدیــران بیمــه هــای اســتان هرمــزگان بــه 
مناســب روز بیمــه

ــال بابــت خســارت  پرداخــت مبلــغ 628 میلیــون ری
بیمــه مســئولیت کارفرمــا درقبــال کارکنــان خدماتی 

صنعتــی تولیــدی

ــم قشــم از شــعبه و  ــازه دارهــای بازارقدی تشــکر مغ
نماینــده در خصــوص تســریع در پرداخــت خســارت

حضور تیم حسابرسی در شعبه

اخبار شعب

شعبه بندرعباس

شعبه رفسنجان

شعبه قشم

شعبه گرگان
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صنعت بیمه

اخبار  بیمه مرکزی

برتریــن روابــط عمومــی های شــرکت های بیمــه ای همزمان با بیســت 
و پنجمین همایش بیمه و توســعه معرفی شــدند.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکزی، 
ششــمین جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتر صنعــت بیمه کشــور با 

معرفــی شــرکت هــای برتر بــه کار خــود پایــان داد.
در ایــن جشــنواره مدیــران روابــط عمومی شــرکت هــای بیمــه ای آثار 
خــود را مطابــق بــا فراخــوان، در هفــت محــور تخصصــی " انتشــارت"، 
"مدیریــت روابــط عمومــی"، "روابــط عمومــی الکترونیــک"، "تبلیغــات"، 
"ارتباطــات رســانه ای"، "فعالیــت هــای فرهنگــی" و "پژوهــش هــای 

روابط عمومی های برتر صنعت بیمه معرفی شدند

اجتماعــی" ارســال کــرده بودند. 
براســاس ایــن گــزارش نتایــج بررســی آثــار کــه توســط هیــات داورانی 
متشــکل از صاحــب نظــرات ارتباطــات و روابــط عمومــی انجام شــد به 

ایــن شــرح اعــام شــد:
در بخــش انتشــارات: روابــط عمومــی شــرکت هــای بیمــه "رازی" و 

"مــا"
در بخــش مدیریــت روابــط عمومــی: روابــط عمومــی شــرکت بیمــه 

"دی"

در بخــش روابــط عمومــی الکترونیــک: روابــط عمومــی شــرکت بیمه 
"سامان"

در بخــش تبلیغــات: روابــط عمومی های شــرکتهای بیمه "پارســیان" 
"ما" و 

در بخش ارتباطات رسانه ای: روابط عمومی شرکت بیمه "ایران"
در بخــش فعالیــت هــای فرهنگــی: روابــط عمومــی های شــرکت های 

بیمــه "معلم" و "ســرمد"
در بخــش پژوهــش هــای اجتماعــی: روابــط عمومــی شــرکت بیمــه 

"کوثر"

 تاکنــون دویســت میلیــارد تومــان خســارت بــه مــردم زلزلــه زده اســتان 
کرمانشــاه از ســوی شــرکت هــای بیمــه پرداخــت شــده اســت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
مهــدی گشــادرو مدیــرکل نظــارت بــر بیمــه هــای غیرزندگــی در جریــان 
ــه زده کرمانشــاه، ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود:  بازدیــد از مناطــق زلزل
صنعــت بیمــه کشــور خــود را مکلــف و متعهــد مــی دانــد کــه با ســرعت و 
دقــت کافــی، تعهــدات خــود را نســبت بــه بیمه گــذاران بــه انجام برســاند.

در ایــن بازدیــد کــه اســتاندار و معــاون عمرانــی اســتان کرمانشــاه، مدیــران 
شــرکت هــای بیمــه از جملــه ایــران، البــرز، آرمــان، کوثــر، مــا و هیات 
ــد  ــی از رون ــزارش کامل ــتند، گ ــور داش ــزی حض ــه مرک ــی بیم اعزام
پرداخــت خســارت هــا ارائــه و تاکیــد شــد: مــردم منطقــه مــی تواننــد 
درخواســت هــا و اعتراضــات مربــوط بــه کوتاهــی در پرداخــت خســارات 
از ســوی شــرکت هــای بیمــه را درســامانه رســیدگی بــه شــکایات بیمــه 
مرکــزی ثبــت و یــا از طریــق نماینــده کرمانشــاه در مجلــس بــه بیمــه 

مرکــزی ارســال کننــد.
در ایــن جلســه پــس از بازدیــد، هوشــنگ بازونــد – اســتاندار کرمانشــاه – با 
ابــراز خرســندی از عملکــرد صنعــت بیمــه در ایــن اســتان، رقــم پرداختــی 
دویســت میلیــارد تومانــی از ســوی صنعت بیمــه را غافلگیرکننــده توصیف 
کــرد و گفــت: تصــور مــا ایــن بــود کــه صنعــت بیمــه رقمــی معــادل ســی 
میلیــارد تومــان بــه زیاندیــدگان پرداخــت کرده که خوشــبختانه بر اســاس 
ایــن گــزارش تقریبــا هفــت برابــر ایــن مبلغ بــه بیمه گــذاران کرمانشــاهی 

پرداخــت شــده اســت.
اســتاندار کرمانشــاه، بازدیــد میدانــی و ارائــه گــزارش شــفاف شــرکت هــای 
بیمــه را یــک دســتاورد مثبت دانســت و نســبت به تســویه کامل خســارات 

بیمــه گــذاران زلزلــه اخیــر کرمانشــاه ابــراز امیــدواری کرد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت مدیــران ارشــد شــرکت هــای بیمــه 
- بــه تفکیــک - گــزارش هــای مربــوط بــه پرداخــت خســارت در اســتان را 

ــه کردند. ارائ

از سوی شرکت های بیمه کشور:
دویست میلیارد تومان به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه پرداخت شده است



ماهنامه مرداد و شهریور بیمه "ما"

11

11

گوناگون

همــۀ مــا صحبت هــا و نصایــح بی شــماری دربــاره سختکوشــی در محیط 
کار شــنیده ایم. زمانــی کــه صحبــت از حرفه ای گــری و ارتقــای شــغلی 
بــه میــان می آیــد، همــۀ حواس هــا بــه ســمت “ افزایــش بهــره وری” در 
محیــط کار پــرت می شــود. بــا ایــن اوصــاف، ســامتی روحیمــان نیــز به 
انــدازه کیفیــت بــاالی کارمــان اهمیــت دارد. ســوالی کــه در اینجــا پیش 
ــاال در  ــوان علی رغــم بهــره وری ب ــن اســت کــه چطــور می ت ــد ای می آی

محیــط کار خوشــحال بود؟
اگــر شــما هــم بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای پرســش ” چگونــه در 
محیــط کار خوشــحال باشــیم؟ ” هســتید، خوانــدن ایــن مقالــه به شــما 

ــود.  ــه می ش توصی

         به خودتان جایزه بدهید

ــد  ــان نداری ــه آینده ت ــغلی هفت ــف ش ــه وظای ــی ب ــه چندان ــر عاق اگ
ــا تعییــن یــک جایــزه بــه خودتــان انگیــزه بدهیــد. بــرای  می توانیــد ب
ــان  ــه پای ــم ایــن گــزارش را ب ــان بگوییــد: “ اگــر بتوان ــه خودت مثــال ب
برســانم از رســتوران مــورد عاقــه ام ســفارش غــذا می دهــم ” یــا “ فقــط 
در صورتــی آخــر هفتــه را بــا دوســتانم قــرار می گذارنــم کــه کارهــای 
ــا  ــد ب ــه اتمــام برســد”. همچنیــن می توانی ــه پرزنتیشــن را ب ــوط ب مرب
ایجــاد یــک صنــدوق جوایــز تــا چنــد هفتــه بــه خودتــان انگیــزه بدهید.

        آب بنوشید

ــا  ــی ب ــه ارتباط ــیدن آب چ ــید نوش ــاید بپرس ش
ــد  ــد بدانی ــا بای ــط کار دارد، ام ــحالی در محی خوش
ــز کمــک  ــه چی ــه هم ــاً ب ــه نوشــیدن آب تقریب ک
می کنــد. بنابرایــن یــک لیــوان H2O همیشــه 
ــث  ــان داشــته باشــید. نوشــیدن آب باع روی میزت
ــن  ــش و از بی ــری از عط ــز، جلوگی ــش تمرک افزای
ــیدن آب،  ــا نوش ــد. ب ــد ش ــر درد خواه ــن س رفت
حــس فوق العــاده ای تمــام وجودتــان را فــرا خواهــد 
گرفــت و میــزان بهره وری تــان در محیــط کار چنــد 

ــر خواهــد شــد. براب

         لبخند بزنید

ــه  لبخنــد زدن شــما را خوشــحال خواهــد کــرد. ب
ــه  ــد ک ــف کرده ان ــان کش ــادگی! محقق ــن س همی
لبخنــد زدن )بــه طــور طبیعــی یــا از روی اجبــار( 
ــام  ــال انج ــه در ح ــی ک ــت فیزیک ــه فعالی ــان ب ــود مغزت ــث می ش باع
هســتید واکنــش مثبــت نشــان داده و آن را بــه عنــوان فعالیتــی مفــرح 
ــا  ــان را ب ــر اســت گزارش هایت ــه همیــن خاطــر بهت ــد. ب شناســایی کن
لبخنــد بنویســید تــا حــس بهتــری نســبت بــه کارتــان داشــته باشــید.

         ورزش کنید

تحقیقــات نشــان داده کــه انجــام ورزش هــای ســاده قبــل، بعــد یــا حتی 
در حیــن کار باعــث شــادابی شــما خواهنــد شــد. شــادابی در محیــط کار 
نیــز بــه معنــای افزایــش بهــره وری در طوالنــی مــدت اســت. بنابرایــن 
بهتــر اســت کــه کارهــای اضافــی خــود را در دفتــر رهــا کنیــد و کمــی 

از وقــت اســتراحت خــود را بــه ورزش مشــغول شــوید.

         به همکاران کمک کنید

تحقیقــات همچنــان نشــان می دهــد نــوع دوســتی و کمــک بــه 
ــان داشــته  ــه خودم ــی نســبت ب دیگــران باعــث می شــوند حــس خوب
ــان را در اولویــت  ــه همکارت ــی کــه شــما کمــک کــردن ب باشــیم. زمان
ــرای  ــرار می دهیــد، در واقــع سیســتم ســامت ذهنــی ب کاری خــود ق

چگونه در محیط کار خوشحال باشیم؟
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ــود  ــدی از خ ــه رضایتمن ــر ب ــه منج ــد ک ــف می کنی ــان تعری خودت
می شــود. پــس بهتــر اســت در روز 10 دقیقــه از وقــت خــود را صــرف 
کمــک بــه همــکاران در پــروژه سختشــان کنیــد و تــا آخــر هفتــه از اثــر 

ــد. ــذت ببری ــش آن ل رضایت بخ

         به 3 اتفاق خوب روز فکر کنید

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه فکــر کــردن بــه اتفاقــات خوبــی کــه 
در طــول روز افتاده انــد تاثیــرات روحــی، روانــی و حتــی جســمی بســیار 
خوبــی بــرای شــما خواهــد داشــت. ایــن کار ســبب خواهــد شــد کــه 
ــر بیمــار شــوید و حتــی خوشــحال تر  ــر بخوابیــد، کم ت بتوانیــد راحت ت

باشید. 

         برای خودتان یک لیوان اختصاصی بخرید

ــد در محیــط کار خوشــحال  ــرای آنکــه بتوانی ــم ب همانطــور کــه گفتی
ــه  ــد ک ــز کار خــود اســتفاده کنی ــر روی می ــد از وســایلی ب باشــید بای
برایتــان آشــنا هســتند و حــس راحتــی را بــه شــما القــا می کننــد. برای 
مثــال خریــدن یــک لیــوان یــا مــاگ بــا طرحــی کــه بــه آن عاقمندیــد 
ــه قصــد  ــار ک ــر ب ــب ه ــن ترتی ــه ای باعــث شــادی تان خواهــد شــد. ب
نوشــیدن چــای یــا قهــوه داریــد، طــرح روی لیــوان لبخنــدی بــه لبانتان 

می نشــاند.

          به جای دستاوردهایتان، تالش هایتان را ردیابی کنید

ــیم؟  ــحال باش ــط کار خوش ــه در محی ــد چگون ــد بدانی ــا می خواهی آی
ســعی کنیــد در اولیــن گام کیفیــت را بــر 
کمیــت ارجــح بدانیــد. ردیابــی و پیگیــری 
ــرمایه و  ــل از س ــود حاص ــا، س ــداد فالووره تع
ســاعات کاری مفیــد بســیار آســان اســت، امــا 
ــزان  ــان دهنده می ــت نش ــچ وق ــداد هی ــن اع ای
ــود. پیشــنهاد مــا  خوشــحالی شــما نخواهنــد ب
ایــن اســت کــه کار خــود را پیگیــری کنیــد، بــر 
ــد  ــد و بدانی ــز کنی ــک تمرک ــداف کوچ روی اه

کــه موفقیت هــای بزرگتــر در راه هســتند.  

         عادات خود را تغییر دهید

ــپری  ــر س ــد یکدیگ ــا مانن ــات روزه ــی اوق گاه
ــد.  ــی می کنن ــرار را تداع ــوند و حــس تک می ش

تکــراری شــدن روزهــا یکــی از دالیــل نارضایتــی در محیــط کار 
اســت. اگــر شــما هــم چنیــن احساســی داری، زمــان تغییــر عاداتتــان 
ــه ســر کار  ــا خــودرو ب ــرای مثــال اگــر هــر روز ب فــرا رســیده اســت. ب
ــن آن  ــواری را جایگزی ــاده روی و دوچرخه س ــت  پی ــر اس ــد بهت می روی
کنیــد یــا بــه جــای آنکــه تنهــا غــذا بخوریــد، وعــده روزانــه غــذا را بــا 

همــکاران خــود بگذرانیــد. 

            برای برگزاری یک رویداد تفریحی برنامه ریزی کنید

یکــی از روش هــای خوشــحالی در محــل کار ایــن اســت کــه همــکاران 
ــه برگــزاری یــک رویــداد دعــوت کنیــد. حــال ایــن رویــداد  خــود را ب
ــا یــک حرکــت دســته  ــال باشــد ی ــم فوتب ــک تی ــد تشــکیل ی می توان
جمعــی ماننــد کوهنــوردی یــا تماشــای جدیدتریــن فیلــم کمــدی در 
ســینما. داشــتن چنیــن برنامه هــای تفریحــی می توانــد اشــتیاق شــما 

را در محــل کار افزایــش دهــد.

         خوب بخوابید

ــه  ــاعات کاری ب ــه در س ــد ک ــازه می ده ــما اج ــه ش ــق ب ــواب عمی خ
راحتــی تمرکــز کــرده و در طــول روز بهتــر فکــر کنیــد. ایــن موضــوع 
باعــث می شــود زمــان کم تــری را بــه کارهــای فرعــی گذرانــده و بیشــتر 
بــه کارهــا رســیدگی کنیــد. همچنیــن، اگــر خــوب نخوابیــد در محیــط 
ــکا  ــه روانشناســی آمری ــود. اتحادی ــد اخــاق خواهیــد ب کار خســته و ب
طــی تحقیقــات خــود دریافــت کــه کارمنــدان آمریکایــی کــه در روز بــه 
مــدت 8 ســاعت اســتراحت می کننــد از ســایر کارمنــدان خوشــحال تر 

ــتند.. ــرحال تر هس و س
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ترفندهایی برای بهبود روابط با مشتریان

ــراز  ــای پ ــد در دنی ــرکتی بخواه اگرش
رقابــت و دگرگــون امــروز خــود را 
ازســایر رقباجدا ســازد و دل مشــتریان 
بالقــوه و بالفعــل خــود را بدســت آورده 
و آنهــا را وادار ســازد تــا ازمیــان  تعــداد 
خدمــات  و  محصــوالت  از  زیــادی 
عرضــه شــده ی آن شــرکت اســتفاده 
بــرای  کنندبایــد حــرف جدیــدی 
گفتــن داشــته باشــد. طراحــی و 
ــرای نیــل  برنامــه ریــزی هــای الزم ب
ــت  ــن مقصــود از ســوی مدیری ــه ای ب
و  پذیرفتــه  صــورت  هــا  شــرکت 
ســپس از طریــق کارکنــان شــرکت بــه مرحلــه ی اجــرا و عمــل درمــی 
آید.حــال ســوال اینجاســت کــه ایــن حــرف جدیــد ومتمایــز چــه بایــد 

ــود. ــد زده ش ــه بای ــد و چگون باش
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت آن چیــزی که مشــتریان را نســبت 
بــه یــک شــرکت عاقــه منــد مــی ســازد و بــه تبــع آن باعــث حفــظ 
ــر  ــزی نیســت مگ ــی شــود، چی ــه شــرکت م ــا نســبت ب ــاداری آنه وف
تجربــه مشــترک و دل انگیــزی کــه مشــتریان در ارتبــاط بــا اســتفاده 
از محصــوالت وخدمــات ارایــه شــده از ســوی آن شــرکت در ذهنشــان 
ــت  ــی الزم اس ــه ی مطلوب ــن تجرب ــظ چنی ــاد و حف ــرای ایج ــد. ب دارن
یکســری اقدامــات و ابتــکارات از ســوی مدیــران بــه شــرکت هــا معرفــی 

مــی شــود کــه در اینجــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

ابتکار اول :
 همیشه خودتان را جای مشتریان بگذارید 

                                           
یکــی از اشــتباهات اســتراتژیک شــرکت هــا ایــن اســت کــه صرفــأ از دید 
ــد،  ــا مشــتری مــی نگرن ــه رابطــه شــان ب گاه خــود و منافــع شــرکتی ب
در حالــی کــه بایــد عکــس ایــن حالــت اتفــاق بیفتد.امــروزه مشــتریان و 
مصــرف کننــدگان محصــوالت و خدمــات ، بــه مــدد فنــاوری هــای روز 
دنیــا توقــع دارنــد در کوتــاه تریــن فرصــت ممکــن و بــا کمتریــن هزینــه 
بــه آنچــه نیــاز دارند دســت یابنــد. مشــتریان دائمــا محصــوالت و خدمات 

را بــا هــم مقایســه مــی کننــد و پــس از آن اقــدام بــه خرید مــی کنند.آنها 
بــه نحــو روز افزونــی از تمــام شــرکت هــای عرضــه کننــده ی محصــوالت 
یــا خدماتــی خــاص توقــع دارنــد کــه ســریع تــر و بــه روز تــر مــی باشــند 
و راحتــی و آســایش آنهــا را در اولویــت قــرار دهنــد و دقیقا همــان کاری را 
انجــام دهنــد کــه شــرکت های فــوق العــاده ی موفقــی همچون گــوگل و 
آمــازون انجــام مــی دهنــد و تنهــا ظــرف چنــد ثانیــه دقیقا همــان چیزی 

را کــه مشــتری بــه دنبالــش هســت بــه او عرضــه مــی کننــد.

ابتکاردوم :
 تجربیات و تعامالت مشترکی را با مشتریانتان شکل دهید

ــت  ــاد و تقوی ــت واالی ایج ــه اهمی ــا ب ــرکت ه ــیاری از ش ــروزه بس ام
تعامــات فــردی و دوســتانه بــا مشــتریان واقــف شــده انــد و بــه همیــن 
ــا و  ــرکت ه ــن ش ــته ای بی ــات پیوس ــه ارتباط ــت ک ــم هس ــل ه دلی
مشــتریان بــا اســتفاده از رســانه هــای ارتباطــی و اجتماعــی شــکل گرفته 
ــا  ــی ب ــا و مشــتریان در ســفری مشــترک و رویائ اســت کــه شــرکت ه
همدیگــر همســفر مــی شــوند . در واقــع رضایــت حــد اکثــری مشــتریان 
هنگامــی حاصــل مــی شــود کــه آنهــا همه چیــز را در شــرایطی شــبیه به 
واقعیــت ببیننــد و درک کننــد. مشــتریان یــک شــرکت هیــچ گاه خاطره 
ی تجربیــات دلپذیــری را کــه درحیــن برقــراری ارتبــاط بــا آن شــرکت 

دارنــد ، از یــاد نخواهنــد بــرد.

ابتکار سوم:
 سوژه های مورد عالقه ی مشتریانتان را بشناسید

قضــاوت مشــتریان در مــورد محصــوالت و خدمــات ارائــه شــده از ســوی 
شــرکت هــا بــر مبنــای معیــار هایــی ماننــد کیفیــت ، مزایــا و قیمــت 
شــکل مــی گیــرد. امــروزه و بــه لطــف پیشــرفت هــای خیــره کننــده در 
تکنــو لــوژی هــای دیجیتالــی و ارتباطــی ، ابــزار هــای آنالیــز و نــرم افــزار 
هــای مبتنــی بــر بــزرگ مــی تواننــد بــا اســتخراج اطاعــات بــر آمــده از 
عملیــات و مســائل مالــی شــرکت هــا اقــدام بــه الگــو ســازی از رفتــار و 
ــه اســتفاده از محصــوالت و خدمــات خــود  نگــرش مشــتریان نســبت ب
کنند.بــا اســتخراج ایــن اطاعــات و اســتفاده از آنهــا در فراینــد تصمیــم 
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گیــری و برنامــه ریــزی هــای آینــده مــی تــوان بــه موفقیــت هــای بزرگی 
در ارتبــاط بــا شــناخت اولیــت هــای اصلی مشــتریان و ســوژه هــای مورد 

عاقــه ی آنهــا دســت پیــدا کــرد.

ابتکار چهارم:
ــت را  ــی اس ــش و حیات ــام بخ ــتریان اله ــرای مش ــه ب آنچ

ــد ــف کنی تعری

شــکل دهــی بــه یــک تجربــه ی مثبــت و ســازنده در ذهــن مشــتریان 
از جملــه هنرهــای شــرکت هــای موفــق بــه شــمار مــی آیــد ، تجربــه 
ــان  ــن می ــازد . در ای ــی س ــادار م ــا وف ــرکت ه ــه ش ــراد را ب ــه اف ای ک
آنچــه بیــش از هــر چیــزی اهمیــت دارد شناســایی و درک صحیــح نیــاز 
هــای واقعــی دائمــی مشــتریان اســت و ایــن وظیفــه ی تمــام کارکنــان 
شــرکت اســت کــه بــه ایــن شــناخت دســت یابنــد و آن را بــه مدیریــت 
ارشــد منتقــل ســازند. در واقــع شــرکت هــا نبایــد توقــع داشــته باشــند 
کــه مشتریانشــان ، خــود نســبت بــه آنچــه برایشــان اهمیــت دارد اطاع 
رســانی کننــد ، بلکــه شــرکت هــا بایــد خودشــان در راســتای آگاهــی 

یافتــن از خواســته هــا و اولویــت هــای مشتریانشــان اقــدام کننــد

ابتکارپنجم:
 به پشتوانه ی مشتریانتان کار کنید نه سرمایه تان 

ــردن  ــگاه ک ــاوت ن ــا متف ــان را ب ــتریان کارش ــر مش ــی ب ــران متک رهب
ــج حاصــل  ــرار دادن نتای ــگاه مشــتریان و ســرلوحه ق ــش و جای ــه نق ب
ــران  ــا آنهــا آغــاز مــی کننــد .در گام بعــدی ، مدی از همســفر شــدن ب
بــه بهبــود کیفیــت سفرمشترکشــان بــا مشــتریان مــی پردازنــد و مــی 
ــن کار مــی  ــم بزننــد. ای ــرای هــم رق ــری را ب ــی ت کوشــند ســفر رویای
ــه در  ــتریان و آنچ ــنجی مش ــاز س ــی و نی ــاس روانشناس ــر اس ــد ب توان
ذهــن آنهــا مــی گــذرد صــورت پذیــرد. در بخــش درونــی ســازمانی نیــز 
مدیــران بایــد بــا ایجــاد تغییراتــی در فرهنگ ســازمانی در شــرکت های 
متبــوع خــود بســتر مناســبس را برای پیشــبرد و تســهیل فراینــد ترمیم 

و بهبــود ســفر مشــترک شــرکت هــا و مشــتریان مهیــا ســازند.

ابتکار ششم:
 بــه روانشناســی رفتــاری در مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریانتان 

توجــه کنید

ــری  ــره گی ــتریان به ــرای مش ــی ب ــرای ارزش آفرین ــزار ب ــن اب بهتری

ــی  ــه ی طراح ــه ای از مرحل ــه الیح ــت ک ــاری اس ــی رفت از روانشناس
ــه آن توجــه خاصــی کــرد. محققــان پیشــرو  ســازمانی اســت و بایــد ب
ــه ی  ــه تجرب ــی ب ــری را در شــکل ده ــای موث ــه ه ــد مولف توانســته ان
رویایــی مشتریانشــان بــا شــرکت هــا شناســایی کننــد کــه مــی تواننــد 
حداکثــر رضایــت و خرســندی مشتریانشــان را بــه دســت آورده انــدو بــه 
آنهــا ثابــت کننــد کــه ای آنهــا هســتند کــه کنتــرل و زمــام امــور را در 
شــرکت هــا در دســت دارنــد و شــرکت هــا بــر اســاس میــل و خواســته 
ی آنهــا عمــل مــی کننــد. تحقیقــات نشــان داده بهبــود چشــمگیر در 
ــد  ــی افت ــاق م ــی اتف ــا زمان ــا تنه ــردی شــرکت ه ــای عملک ــار ه معی
کــه مشــتریان یــک نــوع )برخــورد نــرم و انعطــاف پذیــر( از کارکنــان 
ــر  ــار ب ــن رفت و مدیریــت شــرکت ببیننــد کــه کیفیــت و چگونگــی ای
مبنــای روانشناســی درســت شــرکت هــا دربــاره ی مشتریانشــان شــکل 

مــی گیــرد.

ابتکار هفتم :
 از تکنولــوژی هــای دیجیتالــی جدیــد بــرای شــکل دهــی بــه 

روابطتــان بــا مشــتریان اســتفاده کنیــد.

 مشــتریان هــر شــرکتی همیشــه و در همــه حــال بــه دنبــال شــخصی 
ســازی و ســاده تــر کــردن روابــط شــان با بــا شــرکت هســتند. گرایش 
ــر،  ــوک، توییت ــس ب ــتفاده از فی ــه اس ــت ب ــران اینترن ــزون کارب روز اف
گــوگل یــا آمــازون، گواهــی اســت بــر ایــن مدعــا کــه شــرکت هــا بایــد 
بــه همــان مســیری برونــد کــه ایــن غــول هــای دنیــای اینترنــت رفتــه 
انــد؛ یعنــی همــان ســاده ســازی و ســریع تــر کــردن ارتباطشــان بــا 
مشــتریان و همــگام ســازی روابــط مشــتری- شــرکت بــا جدیــد تریــن 
ــات  ــی. تحقیق ــای دیجیتال ــوژی ه ــو ل ــای تکن ــا در دنی ــرفت ه پیش
ــاهده ی  ــض مش ــه مح ــتریان ب ــد مش ــش از 25 درص ــان داده بی نش
تنهــا یــک بــار ناتوانــی شــرکت هــا یــی کــه ســال هــا بــا آن رابطــه 
داشــته انــد و از محصــوالت و خدمــات آنهــا اســتفاده کــرده انــد، اقــدام 
بــه قطــع رابطــه بــا آنهــا و مراجعــه بــه شــرکت هــای دیگــر کــرده انــد 
ــت در  ــودن رقاب ــاال و ســخت ب ــن مســاله بیانگــر حساســیت ب کــه ای
دنیــای دیجیتالــی امــروز اســت. در ایــن میــدان پــر رقابــت و پیچیــده 
، تیــم هــای کاری زبــده ای در شــرکت هــا بایــد شــکل بگیرنــد کــه 
قــادر باشــند در جهــت طراحــی ، آزمایــش و هماهنــگ ســازی فرآینــد 
ــن مســیر از  ــد و در ای ــه ی مشــترک کار کنن ــا تجرب ــط ب هــای مرتب
جدیــد تریــن تکنــو لــوژی هــای دیجیتالــی موجــود کمــک بگیرنــد و 
دقیقــأ همــان کاری را انجــام دهنــد و همــان چیــزی را تولیــد کننــد 

کــه مشــتریان مــی خواهنــد و بــه دنبالــش مــی گردنــد.




