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ــت  ــالروز رحل ــبت س ــه مناس ــا"  ب ــه "م ــل بیم ــام مدیرعام پی
ــرداد ــام 15 خ ــام)ره( و قی ام

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
14خــرداد مــاه، ســالروز عــروج ملکوتــي آزاد مــردي بــي ماننــد و شــخصیتي 
بــي نظیــر اســت کــه در ســایه مردانگــي و تدبیــرش، هویــت پنهــان خویــش 
را بازیافتیــم.  ایــن روز یــادآور مصیبــت عظیــم و جانــکاه ارتحــال رهبــر کبیــر 
ــه ( اســت.  ــی علی ــام خمینــی )رضــوان اهلل تعال انقــاب اســامی حضــرت ام
شــخصیتی کــه در پرتــو ایمــان بــه خــدا و بــا الهــام از نهضــت پربــار حســینی  
ــت کاخ  ــتگی ناپذیر توانس ــارزات خس ــا و مب ــا مجاهدت ه ــردم و ب ــاد م و اتح
ــته  ــت را برافراش ــق و حقیق ــکوه ح ــم باش ــزد و پرچ ــتم را فروری ــم و س ظل

نمایــد. 
بــدون تردیــد نقــش ایــن مــرد همیشــه جــاودان تاریــخ در طــول ســال های 
پیــروزی انقــاب اســامی و بویــژه  قیــام 15 خــرداد1342 کــه نقطــه آغــازی 

بــرای طوفــان عظیــم انقــاب اســامی اســت،بی بدیــل بــوده اســت. 
امــام خمینــي)ره( بــا ســلوک علمــي و عملــي خویــش بــه مــا قــدرت نقــد و 
جســارت در برابــر ســتم بخشــید؛ جفاهــا دیــد امــا بــا ثبات قــدم، روشــنگري و 
تبییــن راه درســت و نادرســت، گام در راه امــام آزادگان اباعبــداهلل الحســین)ع( 
ــا اختیــار، مســیر فــردوس بریــن  ــا اکــراه کــه ب ــه ب ــا رهروانــش ن گذاشــت ت

گیرنــد.
ــه  و  ــلیت گفت ــل  را تس ــام راح ــال ام ــالروز ارتح ــرداد، س ــب 14 خ اینجان
قیــام خونیــن 15 خــرداد را کــه نقطــه عطفــی در شــکل گیــری و پیــروزی 
ــد منــان  ــر نهــاده، از خداون انقــاب اســامی محســوب مــی شــود، ارزش واف
ــون  ــاب و خ ــذار انق ــان گ ــای واالی بنی ــدار آرمانه ــا را پاس ــم م ــی خواه م
ــوای  ــا تحــت ل ــرار داده  ت ــاع مقــدس و مدافعیــن حــرم ق ــاک شــهدای دف پ
فرامیــن مقــام معظــم والیــت و رهبــری، بــرای اعتــای ایــن نظــام مقــدس و 

ــم. ــاش نمائی ــران ت ــوری اســامی ای ــش جمه ــش از پی ســرافرازی بی

حجت بهاری فر
مدیرعامل و عضو هیات مدیره



4 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سیزدهم خرداد ماه سال 1398

اخبار بیمه "ما"

بیمه "ما" به عنوان اولین شرکت بیمه ای به مجمع رفت

  مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  بیمــه "مــا" بــا حضــور اکثریــت ســهامداران 
ــن  ــال 1397 ای ــي س ــاي مال ــورت ه ــزار و ص ــاه برگ ــرداد  م درروز 11 خ

شــرکت بــه تصویــب رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، مجمــع عمومــی ایــن شــرکت بــه 
عنــوان اولیــن شــرکت بیمــه ای 11 خــرداد مــاه برگــزار و صــورت هــای مالی 

ســال 97 بــه تصویــب رســید.
بــر اســاس ایــن گــزارش مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  بــه ریاســت دکتــر 
ابراهیــم پــور مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره گــروه مالــی ملــت و بــا حضور  
نماینــدگان  بانــک ملــت و توســعه مالــی مهــر آینــدگان بــه عنــوان ناظریــن 
ــزی،  ــه مرک ــده بیم ــورس، نماین ــده ســازمان ب ــل شــرکت ، نماین ، مدیرعام

حســابرس و بــازرس قانونــی و مدیرمالــی شــرکت  ذیحســاب برگــزار شــد.
مجمــع پــس از اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی شــرکت و 
تصویــب صــورت هــای مالــی شــرکت منتهــی بــه 29 اســفند 97 ، بــا تقســیم  

مبلــغ 280 ریــال ســود قابــل تقســیم بــه ازای هــر ســهم موافقــت کــرد.
حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" ، افزایــش ســرمایه شــرکت 
ــش ظرفیــت نگهــداری و  ــی ، افزای ــا و اصــاح ســاختار مال در راســتای ارتق
ــتور کار  ــده  در دس ــن ش ــداف تبیی ــه اه ــی را از جمل ــی اتکای ــوز قبول مج

شــرکت عنــوان کــرد.

شــرکت بیمــه "مــا"در دو مــاه ابتدایــی ســال 1398 ،  موفق 
بــه  تحقــق  124 درصــدی برنامــه هــای اباغی شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت  بیمــه "مــا"  در دو ماه 
ابتدایــی ســال 1398 و در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته ، 95 درصــد رشــد در میــزان حــق بیمــه صــادره 

داشــته اســت.
گفتنــی اســت 83 درصــد از حــق بیمــه شــرکت توســط 
شــبکه فــروش محقق شــده اســت که ایــن امر نشــاندهنده 
موفقیــت بیمــه "مــا" در جذب و حفــظ نماینــدگان جدید و 

باســابقه صنعت اســت.

بیمــه "مــا" با تحت پوشــش قــرار دادن هــادی حجــازی فر، 
وی را در لیســت بیمــه گــذاران خود جــای داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، در مراســم اهــدا بیمــه نامــه 
کــه بــا حضــور مدیرعامــل و معاونیــن برگــزار شــد، حجت 
بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" ایــن اقــدام شــرکت را 
ــامخ  ــام ش ــر و بزرگداشــت مق ــت از هن در راســتای حمای

هنرمنــدان کشــور دانســت .
ــش از  ــته نمای ــل رش ــارغ التحصی ــر ف ــازی ف ــادی حج ه
دانشــگاه تهــران مــی باشــد و عــاوه بــر بازیگــری؛ در زمــره 

ــان فاخــر کشــور قــرار دارد. کارگردان
از فیلم هــای او می تــوان ایســتاده در غبــار، بــه وقــت شــام، 
التــاری و ماجــرای نیمــروز را نام برد. وی در ســی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجــر نامــزد دریافــت جایزه بهتریــن بازیگر 
ــه  ــود  و در همــان ســال در جشــن خان نقــش اول مــرد ب
ســینما و جشــن منتقــدان موفــق بــه کســب ایــن عنــوان 

. شد

تحقــق 124 درصــدی برنامــه هــای بیمــه "ما" 
در ســال 98

هــادی حجــازی فــر بــه جمــع خانــواده بیمه 
ــت "ما" پیوس
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بــه گــزارش روابــط عمومــی، بیمــه "مــا" با تصویــب صــورت های مالــی منتهی 
بــه 29 اســفند 1397 و اعــام ســود 440 ریالــی در مجمــع عمومــی عــادی 
ســالیانه خــود ،  در مقایســه عملکــرد شــرکت هــای بیمــه ای در ســال هشــتم 

فعالیــت خــود در بــازه زمانــی مشــابه، ســوم شــد.
بــر اســاس ایــن  گــزارش، بــر اســاس صــورت هــای مالــی  حسابرســی شــده  
شــرکت بیمــه "مــا" بــا وجــود افزایــش ســرمایه50 درصــدی در ســال 1397  
موفــق بــه ارتقــای ســود خالــص و  تحقــق 440 ریــال ســود در ســال مالــی 

منتهــی بــه29  اســفندماه 1397 شــد.
حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" ، افزایــش ســرمایه شــرکت 
در راســتای ارتقــا و اصــاح ســاختار مالــی ، افزایــش ظرفیــت نگهــداری و مجوز 
قبولــی اتکایــی را از جملــه اهداف تبییــن شــده  در برنامه کاری شــرکت عنوان 

. کرد

روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت

معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار بیمــه "مــا"  بــه همــراه مدیــر بیمــه هــای 
اتومبیــل از شــعبه کــرج بازدیــد و بــا رییــس، نمایندگان و پرســنل اســتان البــرز در 

محــل شــعبه دیــدار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، صالــح شــیری معــاون شــبکه فــروش و 
ــی  ــادل نظــر در خصــوص موضوعات ــه بحــث و تب ــدار ب ــن دی ــازار در ای توســعه ب
همچــون دغدغــه هــا و مشــکات نماینــدگان، فــروش بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــذاری، چگونگــی بازاریابــی ســایر رشــته هــای بیمــه ای، توجــه بیشــتر بــه فروش 
ــا بیمــه هــای کان و لــزوم آمــوزش نماینــدگان  بیمــه هــای خــرد در مقایســه ب
پرداخــت. وی بــا تاکیــد بــر اهمیت پشــتیبانی از شــبکه فــروش در راســتای افزایش 
پرتفــوی بــه  رشــد فــروش بیمــه نامــه اتومبیــل در شــعبه کــرج وکنترل خســارات 
ایــن بیمــه نامــه  در  دو ماهــه ابتدایــی  ســال جــاری درمقایســه بــا ســال گذشــته  
اشــاره کــرد. درخاتمــه از نماینــدگان موفــق در  فــروش بیمــه نامــه  در ســال 1397 

اســتان البــرز تقدیــر شــد.

دیــدار معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار بیمــه "مــا" 
بــا نماینــدگان برتــر اســتان البرز 

تیــم هــای خســارت ســیار بیمــه "مــا"  در ایــام مراســم ســالروز ارتحــال 
حضــرت امــام خمینــی )ره( بــا ارائــه خدمــات فــوری و مناســب بــه زائران 
حادثــه دیــده، نســبت بــه جبــران خســارت زیاندیــدگان،  اقــدام خواهــد 

 . د کر
روابــط عمومــی شــرکت بیمــه "مــا" ضمــن عــرض تســلیت به مناســبت 
ــرا رســیدن ســی امیــن ســالگرد ارتحــال بنیانگــذار انقــاب اســامی  ف
ــه اطــاع مــی رســاند ،تیــم هــای ســیار  حضــرت امــام خمینــی )ره( ب
ارزیابــی و پرداخــت خســارت ایــن شــرکت بــه منظــور تســهیل در ارائــه 
خدمــات بــه زائریــن گرامــی حــرم مطهــر از ســاعات ابتدایی روز دوشــنبه  
ســیزدهم خردادمــاه بــا اســتقرار در حــرم مطهــر و محورهــای منتهــی بــه 

تجمــع عــزاداران ،آمــاده ارائــه خدمــات  مــی باشــند .

استقرار تیم های سیار ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه "ما"

ســود هــر ســهم شــرکت ســهامی بیمه "مــا" در ســال هشــتم فعالیت خــود 440 
ریــال اعــام شــد کــه در رده ســوم  در میــان شــرکت هــای بیمــه خصوصــی  در 

بــازه زمانی مشــابه قــرار دارد.
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اخبار شعب

استان  اردبیل

 استان گیالن

استان هرمزگان

جلســه  هــم اندیشــی بــا حضــور مدیــرکل بانــک 
ملــت و معــاون  شــبکه فــروش و توســعه بــازار  بــا 

محوریــت  افزایــش همــکاری بانــک و بیمــه

جلســه ماهیانــه بــا حضور نماینــدگان اســتان در 
راســتای بررســی مســایل و مشــکات مربوطــه 

بــه حــوزه فــروش در شــعبه اردبیــل

ــی  ــوزش تخصص ــمین دوره آم ــزاری شش برگ
بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری در شــعبه 

رشــت

استان تهران

بازدیــد معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار از 
شــعبه شــرق تهران 
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استان هرمزگان

استان آذربایجان غربی 

استان کرمان

استان گیالن

بازدیــد مدیــر اداره خســارت بیمــه هــای 
اشــخاص از شــعبه رشــت

خریــد و اهــدا لبــاس بــه کــودکان بی سرپرســت 
شــیرخوارگاه مــادر از طــرف شــعبه کرمان

برگــزاری کاس هــای آمــوزش بیمــه هــای عمــر و 
ســرمایه گــذاری  در شــعبه   قشــم 

حمایــت از تیــم ملــی والیبــال جمهــوری 
اســامی ایــران در مســابقات لیــگ ملــت هــای 

2019 در محــل شــعبه ارومیــه
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یادگیــری ســازمانی ، یــک فعالیــت اســتراتژی در ســازمان اســت 
کــه شــرایط را بــه گونــه ای ســودمند و رقابتــی تغییــر مــی دهــد. 
یادگیــری، یــک عامــل مهــم و کلیــدی در ســازمان محســوب مــی 
شــود. پیتــر ســنگه در کتــاب پنچ فرمــان خــود آورده اســت : تنها 
ــرای ســازمان ها،  ــدت ب ــد م ــدار در بلن ــی پای ــت رقابت ــع مزی منب
ــازمان  ــا اســت.  چنانچــه س ــه رقب ــریعتر نســبت ب ــری س یادگی
ــل گــردد، از سایرســازمان هــای رقیــب  ــر نائ ــن ام ــه ای ــد ب بتوان

خــود اثــر بخــش تــر و کار آمدتــر عمــل خواهــد کــرد.
 در آمــوزش مــا کامــا اعتقــاد داریــم کــه آمــوزش هزینــه نیســت 
بلکــه یــک ســرمایه گذاری اســت. یــک مکالمــه بســیار معــروف 
ــان را  ــر روی کارکن ــرمایه گذاری ب ــت س ــه اهمی ــود دارد ک وج

ــارت اســت از: ــه عب ــد ک برجســته می نمای
شــخصی می پرســد: چــرا مــا بــرای آمــوزش کارکنان مــان هزینــه 

کنیــم و آنهــا ســازمان را تــرک کنند؟
شــخص دیگــر در جــواب می گویــد: چــرا بایــد ایــن کار را انجــام 

ندهیــم و آنهــا در ســازمان بماننــد؟
اســتراتژی شــرکت ســهامی بیمــه  "مــا" در همیــن راســتا بــوده 
ــی  ــای تخصص ــوزه ه ــان در ح ــازی کارکن ــعه و توانمندس و توس
ــردی  ــی ســند راهب ــه عملیات ــن برنام ــی و پشــتیبانی، تدوی و فن
آمــوزش و  برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی،  فنــی بیمــه 
ــا  ــه ه ــن برنام ــه ای ــی و کارگاهــی از جمل ــی و مدیریت ای ،عموم
اســت. در ســه ماهــه اول ســال 98 در مجمــوع 4756 نفــر ســاعت 
آمــوزش برنامــه ریــزی و بــه قــرار ذیــل برگــزار شــده اســت و ایــن 
برنامــه بــرای روزهــای آتــی بصــورت گســترده تــر درحــال برنامــه 
ریــزی مــی باشــد. 2056 نفــر ســاعت آمــوزش هــای فنــی بیمــه 
ای شــامل آمــوزش و بازآمــوزی بیمــه هــای اشــخاص، اتومبیــل، 
مســئولیت و باربــری بــرای نمایندگان و کارشناســان 13شــعبه که 
در پایــان دوره هــا و پــس از اخــذ آزمــون براســاس نتایــج آزمــون 
پایــان دوره هایکســری مجوزهــا را بــه صاحدیــد بــه نماینــدگان 
خواهنــد داد ، 418 نفــر ســاعت آمــوزش در جهــت توانمندســازی 
کارشناســان بانــک ملــت جهــت آشــنایی بــا کلیــه رشــته هــای 
بیمــه ای ، 200 نفــر ســاعت آمــوزش تخصصــی بــرای مدیــران ، 
روســا و کارشناســان تهــران و شــعب در حــوزه نفــت و گاز، 1968 

گزارش نفر ساعت آموزش به تفکیک

ــروش  ــر ف ــد ب ــا تاکی ــروش ب ــی و ف ــر ســاعت آمــوزش بازاریاب نف
بیمــه هــای عمــر بــرای نماینــدگان شــعب در محــل خود شــعب، 
و 114 نفــر ســاعت آمــوزش بــه صــورت اعــزام همــکاران بــه دوره 
هــای بــرون ســازمانی بــه موسســات معتبــر آموزشــی متناســب با 

نیــاز مدیریــت مربوطــه انجــام شــده اســت.  

تاکید بر یادگیری سازمانی

گزارشی از فعالیت های آموزشی شرکت بیمه "ما"
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اخبار بیمه مرکزی

ــور  ــر ام ــت وزی ــه ریاس ــه ب ــذاری ک ــی واگ ــات عال ــر هی ــه اخی در جلس
ــت در  ــهام دول ــده س ــه باقیمان ــد ، عرض ــزار ش ــی برگ ــادی ودارای اقتص

ــید. ــب رس ــه تصوی ــی ب ــزرگ بورس ــای ب ــرکت ه ش
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی 
ــن  ــر ای ــادا(، ب ــران )ش ــی ای ــار اقتصــادی و دارای ــل از شــبکه اخب ــه نق ب
ــه صــورت بلوکــی و یکجــا  ــن شــرکت ها ب ــرر شــد ســهام ای اســاس مق

ــه عمــوم متقاضیــان واگــذار شــود. مطابــق مقــررات ب
بــر اســاس ایــن گــزارش ، هیــأت واگــذاری در ایــن راســتا قیمــت پایــه 
ــه  ــهام ب ــذاری س ــه نحــوه قیمتگ ــن نام ــق آیی ــز مطاب ــهام را نی ــن س ای

ــب رســاند. تصوی
ــامل  ــه ش ــن مصوب ــوع ای ــرکت های موض ــد، ش ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
شــرکتهای پاالیشــگاه نفــت الوان، شــیراز، اصفهــان، تهــران، بندرعبــاس 
و تبریــز، بانکهــای تجــارت، ملــت و صــادرات ایــران و دو شــرکت بیمــه ای 
شــامل بیمــه البــرز و بیمــه اتکایــی امیــن و همچنیــن هلدینــگ صنایــع 
ــران و  ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت های مل ــارس، ش ــج ف ــیمی خلی پتروش
فــوالد مبارکــه اصفهــان، ایــران خــودرو و ســایپا و نیز شــرکت های کشــت 
و صنعــت و دامپــروری پــارس و ســرمایه گــذاری ملــی ایــران مــی باشــد.

بنابــر ایــن گــزارش همچنیــن در ســایر مصوبــات نیــز بــا اصاح اساســنامه 

صنــدوق اوپــک بــرای توســعه بین المللــی کمــک 500 هــزار دالری بــه 
ســیل زدگان کشــورمان را تصویــب کــرد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی 
ــران )شــادا(، کاظــم  ــی ای ــار اقتصــادی و دارای ــل از شــبکه اخب ــه نق ب
ــازمان های  ــزد س ــورمان ن ــم کش ــده دائ ــفیر و نماین ــادی س ــب آب غری
ــار  ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــت و گوی ــن، در گف ــی در وی بین الملل
داشــت: ایــن کمــک از طریــق فدراســیون بین المللــی صلیــب ســرخ و  
هال احمــر، بــرای تهیــه اقــام ضــروری جهــت خانواده هــای ســیل زده 

در اختیــار کشــورمان قــرار خواهــد گرفــت.

گفتنــی اســت، پیشــتر نیــز بــا هماهنگــی ســازمان ســرمایه گــذاری و 
کمــک هــای اقتصــادی و فنــی ایــران بــا گــروه بانــک توســعه اســامی، 
ایــن بانــک ضمــن اعــام همــدردی بــا دولــت و مــردم ایــران بــه دلیــل 
ــورمان و  ــترده ای از کش ــق گس ــیل در مناط ــی س ــای طبیع ــوع ب وق
بــه منظــور حمایــت از تــاش هــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران، 
ــه خصــوص هــال احمــر و همچنیــن تعهــد  موسســات امدادرســانی ب
ــه تاســف  ــه کاهــش آســیب هــای ناشــی از ایــن حادث خــود نســبت ب
ــرای  ــزار دالری را ب ــوض 300 ه ــک باع ــراری کم ــته اضط ــار، بس ب

ــه ســازمان هــال احمــر ایــران اختصــاص داد. پرداخــت ب

 عرضــه باقیمانــده ســهام دولــت در شــرکت هــای 
بــزرگ بورســی

 کمــک 5۰۰ هــزار دالری صنــدوق توســعه اوپــک بــه 
ســیل زدگان ایــران

ــاً  شــش شــرکت منــدرج در فهرســت واگــذاری ســال جــاری کــه عمدت
ــد.  ــت ش ــد، موافق ــرکت ها می باش ــن ش ــرمایه ای ــش س ــه افزای ــوط ب مرب
فهرســت پیشــنهادی عناویــن مشــاغل مربــوط بــه مشــمولین آئین نامــه 
اجرایــی نحــوه بیمــه مســئوالن و مجریــان امــر واگــذاری در ســال 1398 
نیــز از جملــه ســایر مــوارد دســتور جلســه بــوده کــه بــه تصویــب هیــأت 

واگــذاری رســید.
در ایــن جلســه آخریــن قســمت از گــزارش آســیب شناســی واگــذاری هــا 
کــه توســط معاونــت امــور اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تهیه 

شــده، ارائــه و نســبت بــه مــواد آن بحــث و تصمیــم گیــری شــد.
 شــایان ذکــر اســت مطابــق مــاده 40 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی 

اصــل »44« قانــون اساســی هیــات عالــی واگــذاری دارای اختیــارات الزم 
بــرای تصمیم گیــری نســبت بــه قیمــت گــذاری و ســایر شــرایط واگــذاری 
ــر امــور  ــارت اســت از وزی ــن هیــأت عب ــوده و ترکیــب ای ــت ب ســهام دول
ــاق  ــس ات ــتری، رئی ــر دادگس ــأت(، وزی ــس هی ــی )رئی ــادی و دارای اقتص
تعــاون ایــران، رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران و 
همچنیــن دو نفــر از نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی نیــز به 

عنــوان ناظــر ایــن هیــأت هســتند.
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  اگرشــرکتی بخواهــد در دنیــای پــراز رقابــت و دگرگــون امــروز خــود را 
ازســایر رقباجــدا ســازد و دل مشــتریان بالقــوه و بالفعــل خود را بدســت 
ــوالت  ــادی از محص ــداد زی ــان  تع ــا ازمی ــازد ت ــا را وادار س آورده و آنه
ــرف  ــد ح ــتفاده کنندبای ــرکت اس ــده ی آن ش ــه ش ــات عرض و خدم
ــزی هــای  ــرای گفتــن داشــته باشــد. طراحــی و برنامــه ری ــدی ب جدی
ــا  ــرکت ه ــت ش ــوی مدیری ــود از س ــن مقص ــه ای ــل ب ــرای نی الزم    ب
صــورت پذیرفتــه و ســپس از طریــق کارکنــان شــرکت بــه مرحلــه ی 
اجــرا و عمــل درمــی آید.حــال ســوال اینجاســت کــه ایــن حــرف جدیــد 

ــه بایــد زده شــود. ومتمایــز چــه بایــد باشــد و چگون

ــتریان  ــه مش ــزی ک ــت آن چی ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب   در پاس
ــع آن  ــه تب ــازد و ب ــی س ــد م ــه من ــرکت عاق ــک ش ــه ی ــبت ب را نس
ــزی  ــی شــود، چی ــه شــرکت م ــا نســبت ب ــاداری آنه ــظ وف ــث حف باع
نیســت مگــر تجربــه مشــترک و دل انگیــزی کــه مشــتریان در ارتبــاط 
بــا اســتفاده از محصــوالت وخدمــات ارایــه شــده از ســوی آن شــرکت در 
ذهنشــان دارنــد. بــرای ایجــاد و حفــظ چنیــن تجربــه ی مطلوبــی الزم 
اســت یکســری اقدامــات و ابتــکارات از ســوی مدیــران بــه شــرکت هــا 
معرفــی مــی شــود کــه در اینجــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

ــه  ــاری ب ــه انحص ــی و توج ــت طلب ــه ی منفع ــا وسوس           ب
ــد. ــت کنی ــرکتی مقاوم ــع ش مناف

  هنگامــی کــه تجربــه ی مشــتری بــه عنــوان محــور و اولویــت اصلــی 
شــکل دهــی بــه اســتراتژی هــای شــرکتی در نظــر گرفتــه شــود، تعــداد 
ــا ایــن موقعیــت ســخت روبــرو مــی شــوند کــه  بیشــتری از مدیــران ب
بیــن کســب رضایــت مشــتری و آفریــدن یــک تجربــه ی دلپذیــر بــرای 
او از یــک ســو و کســبر ســود بیشــتر یــرای شــرکت را انتخــاب کننــد. 
در ایــن میــان مــی تــوان بــا تعــادل و تــوازن بیــن ایــن دو فاکتــور مهــم 

ــه حــق مشــتریان پاســخ  ــای ب ــه خواســته ه ــم ب ــده ه ــن کنن و تعیی
گفــت و هــم منافــع و خواســته هــای ســهامداران و مالــکان شــرکت هــا 
را مــد نظــر داشــت. بهتریــن راه بــرای تحقــق ایــن خواســته هــا عبــارت 
ــی کــه در خــط مقــدم  اســت از تقویــت و تجهیــز کارمنــدان و مدیران
ــت  ــدن روح حاکمی ــن دمی ــتند و همچنی ــتریان هس ــا مش ــی ب ارتباط
مشــتریان بــر شــرکت هــا و اصالــت بخشــیدن واقعــی بــه آنهــا. کســب 
موفقیــت هــای مالــی و اقتصــادی در مراحــل ائــی اجــرای طــرح تقویــت 
و بهبــود تجربیــات مشــتریان مــی تواننــد بــه توجیــه بهتــر ســهامداران 
ــکان مــورد پیامــد هــای مثبــت و ســازنده ی ایــن طــرح کمــک  و مال

شــایانی کنــد.

ــط  ــت خ ــرای تقوی ــتریان ب ــوب مش ــات مطل         از تجربی
ــد. ــره ببری ــرکتتان به ــدم ش مق

  هــر شــرکتی کــه در راســتای بهبــود تجربیــات مشــترک بیــن خــود 
و مشــتریانش گام یــر مــی دارد، کارمندانــش را تشــویق کنــد تــا 
مشــتریان را محــور لنجــام وظایــف و تصمیــم گیــری هــای کاریشــان 
کننــد. حمایــت همــه جانبــه ی مدیــران ارشــد از ایــن رویکــرد کارکنان 
در تمامــی ســطوح ســازمان مــی توانــد بــه پیشــرفت هــای شــگرفی در 
ــازون در  ــرکت آم ــال ، ش ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ش ــه منته ــن زمین ای
نخســتین ســال هــای فعالیتــش اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی در پایــان 
هــر ســال مــی کــرد کــه در آن تمــام کارکنــان شــرکت اقــدام بــه بیــان 
تجربیــات و نظــرات شــان در ارتبــط بــا مشــتریان مــی کردنــد.در ســال 
هــای اخیــر نیــز برخــی شــرکت هــا اقــدام بــه ایجــاد بخــش هایــی بــا 
عنــوان ) داشــبورد مشــتریان ( در وب ســایت هــای رســمی خــود کــرده 
ــد کــه هدفــش مشــارکت دادن مشــتریان در تصمیــم گیــری هــای  ان

ســازمانی اســت.

ترفندهایی برای بهبود روابط با مشتریان

رضا صحرای
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ــتریان  ــن از مش ــورد گرفت ــرای بازخ ــی را ب ــاخص های           ش
ایجــاد کنیــد. 

ــط از  ــتریان فق ــت مش ــب رضای ــد کس ــه کلی ــرده ک ــت ک ــه ثاب تجرب
طریــق ســنجش آنچــه در شــرکت مــی گذردنیســت، بلکــه حتمــا بایــد 
بــه عقایــد و بــاز خــورد هــای در یافــت شــده از مشــتریان نیــز توجــه 
ــرای  ــا ب ــا و شــاخص ه ــار ه ــد یکســری معی ــن کار بای داشــت.برای ای
ــاز خــورد هــا از مشــتریان اندیشــیده شــود. آنچــه در مــورد  گرفتــن ب
ــن  ــا اســت وهمچنی ــس آنه ــوع و جن ــم اســت ، ن ــا مه ــار ه ــن معی ای
نحوهــی بــه کار گیــری آنهــا. در واقــع یــک سیســتم ایــده آل ســنجش 
ــی  ــرار دادن ســفر ذهن ــارت اســت از محــور ق ــات مشــتریان عب تجربی
مشــترک مشــتریان بــا شــرکت و پیونــد زدن آن بــا ســایر بخــش هــای 

ــای  ــتاورد ه ــژه دس ــه وی ــرکت، ب ــدی ش کلی
ــو  ــن الگ ــی. ای ــات داخل ــود عملی ــی و بهب مال
ــا  ــد از ســطوح مدیریتــی ارشــد شــرکت ه بای
ــر  ــن ت ــطوح پایی ــه س ــپس ب ــود و س ــاز ش آغ
مدیریــت و کارکنــان تســری یابد.دریافــت، 
پــردازش و تجزیــه و تحلیــل هــای دقیــق بــاز 
ــتریان  ــده از مش ــع آوری ش ــای جم ــورد ه خ
مــی تواننــد تاثیــر بســزائی در ارتقــای ســطح 
هــای  فرصــت  شناســایی  هــا  کار  کیفــی 

ــد. ــته باش ــص داش ــع نواق پیشــرفت و رف

        حاکمیت فرابخشی را عملی سازید.

ــه ایجــاد تعامــل  ــه کنــدی نســبت ب ــی کــه ب   حتــی در شــرکت های
ــه ســمت  ــت ب ــز حرک ــد نی ــی کنن ــدام م ــا مشتریانشــان اق ــازنده ب س
بــاز خــورد هــای مشــتریان مــی توانــد بــه برداشــته شــدن مــرز هــا و 
محدودیــت هــا بیــن بخــش هــای مختلــف کمــک کنــد. بــا ایــن همــه 
بــرای تغییــر وضعیــت از حــرف بــه عمــل، شــرکت هــا بایــد حاکمیــت 

فــرا بخشــی را در تمــام ســطوح خــود عملــی ســازند. ایــن تغییــر حالــت 
بایــد بــه صــورت طبیعــی و در بطــن عملیــات عــادی و جــاری شــرکت 
ــز  ــان نی ــتر کارکن ــه بیش ــر چ ــویق ه ــرای تش ــرد. ب ــورت پذی ــا ص ه
ــاری  ــای رفت ــد و الگوه ــروع کنن ــان ش ــد از خودش ــی توانن ــران م مدی
ــر  ــی تغیی ــرا بخش ــتمر و ف ــات مس ــراری ارتباط ــب برق ــود را در قال خ
دهنــد و پــس از آن کارکنانشــان را بــه انجــام ایــن کار ترغیــب کننــد.

         پیشــرفت هــا و موفقیــت هــای ناشــی از تجربیات مشــترک 
بــا مشــتریان را علنــی بیــان کنید.

ــد  ــا نمــی توانن ــران ســازمان ه ــات رهب    گاهــی اوق
آنچنــان کــه باید و شــاید حجــم قابل توجهــی از تغییر 
و تحــوالت مرتبــط بــا تجربیــات مطلــوب مشــتریان و 
شــرکت را توجیــه کننــد و بــه همیــن دلیــل ســرعت 
ــا کنــدی و مقاومــت مواجــه  پیشــرفت ایــن کار هــا ب
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــن روش ب ــود. بهتری ــی ش م
ایــن اســت کــه مدیــران بــه طــور علنــی نســبت بــه 
بیــان مزایــای ملمــوس و موفقیــت هــای اولیــه ناشــی 
ــی  ــث م ــن کار باع ــد. ای ــدام کنن ــوالت اق ــن تح از ای
شــود مدیــران و رهبــران ســازمان هــا بتواننــد تــداوم 
پیــدا کــردن تجربیــات مشــترک مشــتری و شــرکت و 
تاثیــر گــذاری آن بــر رونــد هــای کلــی را بــرای دســت انــدر کاران ایــن 
ــی  امــر بهتــر توجیــه کننــد. تهیــه ی اطاعــات مقایســه ی بیــن دوران
ــوع پیوســته و دوران پیــش از آن  ــه وق کــه ایــن تحــوالت در شــرکت ب
و تاثیــر آن بــر میــزان رضایتمنــدی مشــتریان از جملــه اقداماتــی اســت 
ــرای ســفر هــای  ــی ب ــددر راســتای ارزش آفرین ــران مــی توانن کــه مدی
ذهنــی مشــترک بیــن شــرکت و مشــتریانش انجــام دهند.بــا ایــن همــه 
بایــد دانســت کــه انجــام و بــه ثمــر نشســتن تمــام ایــن اقدامــات نیازمند 

صبــوری و نظــم خاصــی اســت. 

 
برای تغییر وضعیت از حرف 

به عمل،
شرکت ها باید حاکمیت فرا 
بخشی را در تمام سطوح 

خود عملی سازند.
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