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ــل شــرکت  ــر عام ــر  مدی ــاری ف    حجــت به
بیمــه "ما" در همایــش دو روزه مدیران و روســای 
ــعب و  ــدان ش ــر از کارمن ــن تقدی ــعب ضم ش
ســتاد، بــر جایــگاه  شــبکه فــروش تاکیــد کرد 
و گفــت:  بیمــه "مــا" و پرســنل ســخت کــوش 
آن مســتحق رســیدن بــه باالتریــن جایــگاه در 
صنعــت اســت و بــرای رســیدن به ایــن جایگاه  
ــی  ــم افزای ــف و  ه ــاش مضاع ــا ت بایســتی ب

بیشــتر ، قلــه هــای موفقیــت را طــی کنیــم.
ــا" در  ــه "م ــرکت بیم ــرد:  ش ــح ک   وی تصری
ــا  ــن ســال فعالیــت خــود  توانســت ب هفتمی
ــا  ــعه و ب ــد و توس ــیر رش ــادن در مس گام نه
همــت و کوشــش بی دریــغ  در پیشــبرد 
اهــداف ســهامداران و بیمــه گــذاران ، افتخارات 
ــک  ــطح ی ــظ س ــون حف ــمندی همچ ارزش
توانگــری مالــی بــرای هفتمیــن ســال متوالی، 
جــذب بیمــه گــذاران  بــزرگ، تدویــن ســند 

ــدازی و اســتفاده از ابزارهــا و  آموزشــی و  راه ان
روش هــای نوین ازقبیل راه اندازی  اپلیکیشــن 
ــی را کســب کــرد.  مدیریــت هوشــمند ارزیاب
ــای  ــیدن راهکاره ــر، اندیش ــاری ف ــت به حج
جدیــد متناســب بــا پویایــی صنعت  سیاســت 
ــتاد  ــب س ــتمر از جان ــارت مس ــذاری و نظ گ
ــانی  ــات رس ــود خدم ــرعت و بهب ــش س افزای
ــت،  ــت صداق ــروش و رعای از ســمت شــبکه ف
اخــاق و احتــرام از ســوی تــک تک پرســنل را 

ارکان اساســی موفقیــت دانســت.
ــزاری  ــدف از برگ ــا" ه ــه "م ــل بیم   مدیرعام
همایــش مدیــران و روســای شــعب را  تبــادل 
نظــر مدیــران در خصــوص اســتفاده بیشــتر از 
ظرفیــت هــا و  پتانســیل هــاي شــبکه فروش، 
ــایی  ــدگان و شناس ــرد نماین ــی عملک ارزیاب
فــروش   ارتقــای  راســتای  در  فرصت هــا 

دانســت.

نگاه به تجربه های گذشته و برنامه های آینده در 
نشست هم اندیشی مدیران

ــش  ــزاری همای ــدف از برگ ه
ــعب را   ــای ش ــران و روس مدی
تبادل نظر مدیــران در خصوص 
اســتفاده بیشــتر از ظرفیت ها و  
ــبکه فروش،  ــیل هاي ش پتانس
ارزیابــی عملکــرد نماینــدگان 
در  فرصت هــا  شناســایی  و 
فــروش   ارتقــای  راســتای 

ــت. دانس
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  محمــد جعفریــان معــاون برنامــه ریــزی و 
فنــاوری و عضــو هیــات مدیــره شــرکت   بــا 
تاکیــد بــر اینکــه الزمــه موفقیت هر ســازمان 
ــه برنامه هــای  و بنــگاه اقتصــادی، پایبنــدی ب
تدویــن شــده آن مجموعه اســت،گفت: بازنگری 
ســند برنامــه اســتراتژیک و بازطراحــی اهــداف، 
اســتراتژی هــا و برنامــه هــای عملیاتی شــرکت، 

طراحــی و راه انــدازی سیســتم مدیریــت 
اســتقرار  کار،  و  فرآیندهــای کســب 
ــتمرار  ــش و اس ــت دان ــتم مدیری سیس
نظــام مدیریــت ریســک  و تدویــن ســند 
آموزشــی، از جملــه اقدامــات بیمــه "مــا" 

در ســال 97 اســت .
گردهمایی هــای  تاثیــر  بــه  وی   

گذشــته در عملکــرد ســازمان اشــاره کــرد و 
گفــت: ارزیابــی دقیــق تاثیــر گردهمایی هــای 
گذشــته بــر عملکــرد ســازمان نیازمنــد 
بررســی جوانب مختلــف و در اختیار داشــتن 
گردهمایی هــای  از  بیشــتری  جزییــات 
ــرات  ــال از تاثی ــن ح ــا ای ــت. ب ــین اس پیش
ــوارد  ــه م ــوان  ب ــی ت ــی م ــت گردهمای مثب
مهمــی از قبیــل  آگاهــی از برنامه هــا و 
دیدگاه هــای مدیران و سیاســت گذاران ارشــد 
و حرکــت در ایــن راســتا، ابــاغ دیدگاه هــا و 
برنامه هــای مدیــران ارشــد شــرکت، تقویــت 
حــس همدلــی بیــن مجموعــه مدیــران 
و مســئوالن واحدهــای اجرایــی،  تبــادل 
مســتقیم اطاعــات و دانــش میــان مدیــران 
ــردن  ــی، باالب ــای اجرای ــئوالن واحده و مس
روحیــه همــکاری و همفکــری بــرای کشــف 
بــرای  مناســب  راهکارهــای  و  راه حل هــا 
ــترک  ــا مش ــوردی ی ــکات م ــایل و مش مس
و تقویــت حــس رقابــت ســالم بیــن شــعب 
ــره وری  ــش به ــود مســتمر و افزای ــرای بهب ب

ــرد.  ــاره ک ــرکت  اش ش

عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و فناوری:

پایبندی به برنامه های تدوین شده؛
الزمه موفقیت هر بنگاه اقتصادی 
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ــران و روســای  ــش مدی ــن همای   اولی
شــعب  در ســال جــاری بــا محوریــت 
گذشــته  ســال  عملکــرد  بررســی 
ــوت،  ــاط ق شــعب کشــور، بررســی نق
ضعــف و الزامــات تحقــق بودجــه ســال 
ــروش  ــبکه ف ــتراتژی ش ــاری و اس ج

ــد. ــزار ش برگ
ــه  ــرکت بیم ــی ش ــاون فن ــی مع قربان
ــش  ــزاری همای ــوص برگ ــا" در خص "م
گفــت:  شــعب  روســای  و  مدیــران 
همایــش  بــرای  متفاوتــی  اهــداف 
ــوان  ــی ت ــران و روســای شــعب  م مدی
ــن آن، ایجــاد  ــم تری ــه مه برشــمرد  ک
همدلــی و برنامــه ریــزی مدیــران صــف 
و ســتاد بــرای رســیدن بــه برنامــه های 

ــت. ــرکت اس ــده ش ــن ش تدوی

 در کنــار آن یــک هــدف فنــی هــم وجــود 
ــکات و  ــائل و مش ــی مس دارد و آن بررس
ــای انجــام کار در جلســات رودررو  فراینده
ــزاری  ــزوم برگ ــل ل ــی  از دالی ــت . یک اس
همایــش هایــی از ایــن قبیــل  ایــن اســت 
ــرکت در رده  ــی ش ــور ارکان اصل ــه حض ک
ــای  ــم از اعض ــرا اع ــری و اج ــم گی تصمی
ــن،  ــل ، معاونی ــر عام ــره، مدی ــات مدی هی
مدیــران میانــی و روســای شــعب بهتریــن 
فرصــت بــرای مــرور  برنامــه هــا و اهــداف 
ســازمانی  اســت.  بیــان انتظــارات ایشــان 
از یکدیگــر در فضایــی متفــاوت و صمیمــی 
ــتر  ــه بیش ــفافیت هرچ ــه ش ــد ب ــی توان م

ــد . مســیر کمــک کن
  وی  ضمــن تقدیــر از عملکــرد شــعب 
ــار داشــت:  و ســتاد در ســال گذشــته اظه
طــول  در  »مــا«  بیمــه  خوشــبختانه 
ــذب  ــه ج ــق ب ــته موف ــال  گذش ــک س ی
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــی ش ــتریان بزرگ مش
ــی شــائبه شــبکه  ماحصــل تــاش هــای ب
فــروش و مدیریــت ریســک مناســب از 
جانــب تمــام مدیریــت هــا اســت. مدیریــت 
ریســک صحیــح و نظــارت دقیــق در بخــش 
فنــی  باعــث انتخــاب ریســک هایــی مــی 
ــم  ــی از آن داری ــناخت کاف ــه ش ــود  ک ش
ــا  ــب ب ــی متناس ــاس نرخ ــن اس و برهمی
ــم.  ــال کنی ــن و اعم ــک تعیی ــرایط ریس ش
قربانــی خاطرنشــان کــرد: فــروش بــه هــر 
قیمتــی مدنظــر مــا نیســت و توانمندســازی 
شــبکه فــروش، نقشــه راه مــا خواهــد بــود.

ــی  ــر قیمت ــه ه ــروش ب ف
و  نیســت  مــا  مدنظــر 
شــبکه  توانمندســازی 
فــروش، نقشــه راه مــا 

خواهــد بــود.

معاون فنی :

موفقیت های "ما"
در سال 98 نیز ادامه خواهد داشت
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  صالــح شــیری معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار،  بــه 
ــی ، نظــارت ،  ــش روســای شــعب، بازاریاب مســئولیت و نق
ــتر از  ــناخت بیش ــزی و ش ــب، برنامه ری ــیم کار مناس تقس
خدمــات بیمــه گــری  اشــاره کــرد و گفــت : رمــز موفقیــت 
مــا ایــن اســت کــه عوامــل رضایــت مشــتری را بشناســیم 
ــه  ــعب ب ــیدن ش ــم. رس ــن کنی ــته های او را تامی و خواس
ــر و  ــه تفک ــاز ب ــوده و نی ــن نب ــوب غیرممک ــه مطل درج
تــاش بیشــتر دارد . لــذا بــرای توانمنــد ســازی شــعب در 
مرحلــه اول همــکاران  شــعب بایــد بــه دنبــال آن بــوده و 

ــد. ــزه الزم را در درون خــود ایجــاد نمای انگی

معاون شبکه فروش و توسعه بازار:

رمز موفقیت "ما"  این است
شناسایی عوامل رضایت مشتری

ــم  ــی از  مه ــروش یک ــبکه ف ــت: ش ــه گف ــیری در ادام   ش
تریــن دارایــی هــای شــرکت هــای خدماتــی محســوب مــی 
شــود و برقــراری تعامــل ، رســیدگی بــه مشــکات و تقدیــر 
از تــاش هــای بــی وقفــه شــان، یــک مســئولیت اخاقــی 
بــزرگ بــرای همــه مدیــران مــی باشــد.بنابراین برای داشــتن 
ــره وری در ســازمان،  ــش به ــد و افزای ــروش کارآم شــبکه ف
ضــرورت دارد انگیــزه هــا و مهــارت هــای ســردمداران ایــن 
حــوزه افزایــش یابد.برگــزاری همایــش مدیــران و روســای 
شــعب بهتریــن بســتر بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اســت. 
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حجت بهاری فر:

برای رشد و تعالی  از هیچ کوششی
 فروگذار نخواهیم کرد
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ــا  ــا ب   خـــدا را شـــاکرم کــه مــا را مــورد لطــف و عنایــت خــود قــرار داد ت
حضــور پررنــگ  ســهامداران شــرکت بیمــه "مــا"  بیــش از پیــش و بــا اشــتیاق وافــر 

در عرصــه خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف کشــورمان فعالیــت کنیــم.
ســیزدهم تیــر مــاه  1398، هشــتمین ســالروز تأســیس شــرکت را خدمــت خانــواده 
بــزرگ و شــریف بیمــه "مــا"  تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم و اعــام مــی کنم 
شــرکت بیمــه "مــا"  بــا داشــتن کارکنانــی کــه در کمــال صداقــت و درســتکاری و 
بــه منظــور تحقــق اهــداف شــرکت از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کننــد؛ بــه خــود 

می بالــم . 
  اینجانــب  از تــاش هــای مســتمر همــه  شــما عزیــزان در راســتای پیشــبرد اهداف 
ــت  ــق موفقی ــانم تحق ــی رس ــی م ــه آگاه ــگزارم و ب ــای شــرکت سپاس ــه ه و برنام
شــرکت در بــازار پــر رقابــت امــروز،  نیازمنــد کوشــش همگانــی، همدلــی و همراهــی 
ــود  ــی خ ــگاه واقع ــه جای ــرکت ب ــتیابی ش ــرکت و دس ــام ش ــای ن ــتمر در احی مس

خواهــد بــود.
ــا گام نهــادن در مســیر  ــا"   در ســالی کــه گذشــت توانســت ب   شــرکت بیمــه "م
رشــد و توســعه و بــا همــت و کوشــش بی دریــغ در پیشــبرد اهــداف متعالــی نظــام 
ــمندی  ــارات ارزش ــز، افتخ ــهامداران عزی ــران و س ــامی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــی ،  راه  ــرای هفتمیــن ســال متوال ــی ب همچــون حفــظ ســطح یــک توانگــری مال
ــدازی  اپلیکیشــن  ــل راه ان ــن ازقبی ــای نوی ــا و روش ه ــدازی و اســتفاده از ابزاره ان
مدیریــت هوشــمند ارزیابــی، تدویــن ســند آموزشــی، تدویــن دســتورالعمل درجــه 
ــذاران  ــذب بیمه گ ــی ،  ج ــده پژوهش ــز آین ــدازی مرک ــدگان و راه ان ــدی نماین بن
ــت،  ــران، وزارت صنع ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــرکت هواپیمای ــل ش ــزرگ از قبی ب
معــدن و تجــارت، پژوهشــگاه فضایــی، بانــک مهــر اقتصــاد، شــرکت ملــی ســرب و 
روی ایــران و شــرکت رایتــل و برگــزاری دوره هــای آموزشــی در راســتای ارتقــای 

ــد.  توانمنــدی نیــروی انســانی خــود  کســب نمای
ــا  ــم و ب ــذار نکنی ــچ کوششــی فروگ ــی از  هی ــرای رشــد و تعال ــه ماســت ب   وظیف
ــداف شــرکت  ــای انجــام شــده در پیشــبرد اه ــر نقشــه راه و برنامه ریزی ه ــه ب تکی
ــایر  ــهامداران و س ــدگان، مشــتریان، س ــکاران، نماین ــدی هم ــا رضایت من ــه همان ک

ــم. ــان اســت، گام برداری ذینفع
ــرم  ــی و ســپاس خــود را خدمــت همــه همــکاران محت ــب قدردان ــان، مرات   در پای
ــال  ــد متع ــزان را از خداون ــی و ســامتی شــما عزی ــراز داشــته و ســعادت، کامیاب اب
آرزومنــدم. امیــدوارم بــا تــاش و کوشــش مضاعــف و بــا همدلــی و وفــاق بتوانیــم 
ضمــن تحقــق چشــم انــداز شــرکت بیمــه "مــا" مبنــی بــر "برتریــن انتخــاب از نظــر 
ســهامداران، بیمه گــذاران، کارکنــان و شــبکه فــروش بــا رعایــت ســامت، شــفافیت 
ــد مناســب  ــر حفــظ رون ــی و اصــول حرفــه ای بیمه گــری" اســتراتژی خــود را ب مال
ــا و  ــا درک نیازه ــته ب ــب و شایس ــات مناس ــه خدم ــوی و ارای ــه پرتف ــب بهین ترکی
ــهامداران،  ــارات س ــق انتظ ــور تحق ــه منظ ــرار داده و ب ــتریان ق ــته های مش خواس
خدمــت بــه آحــاد جامعــه را ســرلوحه فعالیت هــا و برنامه هــای خــود قــرار دهیــم.



دورهمی خانواده  بیمه "ما"
برگزاری همایش سراسری مدیران و روسای شعب

 شرکت سهامی بیمه "ما" در اصفهان
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     همزمــان بــا برگــزاری اولیــن گردهمایــی مدیــران و روســای 
شــعب شــرکت بیمــه "مــا" در ســال 98، از روســای شــعب 
موفــق بیمــه "مــا"  بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس ویژه 

ــد. تقدیر ش
   بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن 
مراســم کــه با حضــور حجت بهــاری فــر مدیرعامل 
ــات  ــن و هی ــره ،  معاونی ــات مدی ــای هی ، اعض
ــتانی،   ــران اس ــتاد،  مدی ــران س ــل، مدی عام
روســای شــعب  و اعضــای هماهنگــی 
شــورای نماینــدگان، در اصفهــان  برگزار 
شــد، از روســای شــعب برتــر شــرکت 
بیمــه "مــا"  در خصــوص عملکــرد 
ــه  ــر ب ــان تقدی ــال 97 ایش س

عمــل آمــد.

تقدیر از روسای شعب موفق بیمه"ما" 

  در ایــن گردهمایــی کــه بــا هــدف ایجــاد بســتری مناســب بــرای 
بحــث و تبــادل نظــر و انتقــال تجربیــات و دســتاوردها بین روســای 
شــعب و مدیــران ســتاد  برگــزار شــد، مجیــد زنــد کریمــی رییــس 
مجتمــع بانــک بیمــه، مریــم عبدالهی رییس شــعبه شــیراز، ســعید 
عظیمــی رییــس شــعبه گنبــد کاووس و مجتبــی کریمــی رییــس 

شــعبه ســیرجان مــورد قدردانــی قــرار گرفتند.
  در ایــن مراســم،  لــوح تقدیــر، تندیــس و جوایــز روســای شــعب 
برتــر بیمــه "مــا"  توســط حجــت بهــاری فــر، مدیرعامــل شــرکت 
ــه ایشــان اهــدا  ــا" ، معاونیــن و اعضــای شــورای فنــی ب بیمــه "م

شــد.
ــران و روســای شــعب   گفتنــی اســت گردهمایــی سراســری مدی
ــا ســالروز  بیمــه "مــا" در روزهــای  12 و 13 تیــر مــاه همزمــان ب

تاســیس شــرکت برگــزار شــد .
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مجید زند کریمی
رییس مجتمع بانک  بیمه

جذب مشتریان بزرگ  بانک ملت
باعث افزایش اعتماد به شرکت بیمه "ما"

 خواهد شد
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 بــا توجــه بــه اینکــه مجتمــع بانــک 
ــای  ــعبه ه ــن ش ــی از  بهتری ــه یک بیم
بیمــه " مــا" از لحــاظ عملکــرد شــناخته 
ــتاورد  ــن دس ــم تری ــت، مه ــده اس ش
مجتمــع در ســال هــای گذشــته را چــه 

ــد ؟ مــی دانی

 مهــم تریــن دســتاورد مجتمــع بانــک بیمــه 
در ســال 97  افزایــش تعامــل بــا بانــک ملت 
در راســتای همکاری های بیشــتر و اســتفاده 
ــی  ــرای بازاریاب ــک ب ــای بان ــت ه از ظرفی
مشــتریان جدیــدو همچنیــن جــذب بیمــه 

گــذاران بــزرگ اســت.

ــج  ــتای تروی ــکاری در راس ــه راه  چ
فرهنــگ بیمــه در اســتان محــل خدمــت 

ــد؟ خــود داری

ــه  ــردم از بیم ــنایی م ــران آش ــتان ته دراس
ــر در ســطح  ــای دیگ ــه اســتان ه نســبت ب
ــتریان  ــذب مش ــوده و ج ــری ب ــب ت مناس

ــت. ــانتر اس آس
ــی  ــهامدار بزرگ ــار س ــازی در کن ــد س  برن
ماننــد بانــک ملــت مــی توانــد باعــث 
شــناخت بیشــتر مــردم از بیمــه "مــا" شــود 
 اســتفاده از برنــد بانــک و تبلیغــات در 
ــک  ــزرگ بان ــتریان ب ــذب مش ــتای ج راس
مــی توانــد باعــث اعتمــاد بیشــتر به شــرکت 

ــود. ــا" ش ــه "م بیم

 ترکیــب پرتفــوی شــعبه شــما شــامل 
ــیم  ــاظ تقس ــه لح ــا و ب ــته ه ــه رش چ

ــت ؟ ــه اس ــاری چگون ــدی آم بن

در تمامــی رشــته هــا ترکیــب پرتفــوی 
ــی  ــوده ول ــه مناســب ب ــک بیم مجتمــع بان
در رشــته هــای آتــش ســوزی ، اتومبیــل و 

عمــر و ســرمایه گــذاری شــرایط بهتــر اســت. 
 

ــروش  ــبکه ف ــا ش ــما ب ــاط ش  ارتب
چگونــه اســت و میــران تاثیــر شــبکه 
ــا  ــه را ت ــن رتب ــب ای ــروش در کس ف

ــد؟ ــی دانی ــد م ــه ح چ

در شــرکت هــای بیمــه ایــی شــبکه فــروش 
ــن مجتمــع  ــی باشــد و ای جــزء الینفــک م
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و 
کمــک شــبکه فــروش بســیار حائــز اهمیــت 
بــوده اســت. بــدون شــک  ارتقــاء هــر 
ــک  ــتلزم ی ــعب آن مس ــه و ش ــرکت بیم ش

ــت. ــد اس ــروش کارآم ــبکه ف ش

هــای        بیمــه  توســعه  زمینــه  در 
بیمــه  بخصــوص  خانــوار  و  خــرد 
ــما  ــعبه ش ــرادی ش ــر انف ــای عم ه
ای  برنامــه  و  طــرح  چــه  دارای 
ــد ؟ ــح دهی ــا توضی ــد لطف ــی باش م

 مجتمــع بانــک بیمــه بــا افزایــش میزهــای 
بیمــه ای در شــعب بانــک بــه دنبــال فــروش 
بیشــتر بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری 
ــد  ــی باش ــرکت م ــعب ش ــود و ش ــرای خ ب
ــد باجــذب مشــتریان ارزنــده بانــک  ــا بتوان ت
پرتفــوی بیمــه هــای عمر و ســرمایه گــذاری 

را افزایــش دهــد.

ــعه  ــت توس ــی جه ــه های ــه برنام  چ
پرتفــوی و فعالیــت شــعبه محــل 
خدمــت خــود  در ســال 1398 داریــد ؟

ــتر  ــش بیش ــال افزای ــه دنب ــال 98 ب در س
ارتبــاط بــا شــرکت هــای زیرمجموعــه بانک 
هســتیم کــه بتوانیــم همــه آنهــا را جــذب 

شــرکت بیمــه "مــا" کنیــم.
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رییس شعبه شیراز:
با ارائه طرح های بیمه ای جدید،

 مردم را نسبت به خرید بیمه ترغیب کنیم
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ــر،    ــعب برت ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
مهــم تریــن  دســتاورد شــعبه شــیراز 
ــد؟   ــی دانی ــه م ــته را چ ــال گذش در س

ــرکت  ــتاوردهای ش ــن دس ــی از مهمتری یک
بیمــه "مــا" در اســتان فــارس ، افزایــش 
ســهم از بــازار در رشــته بیمــه عمــر و 
ســرمایه گــذاری مــی باشــد و همچنیــن بــا 
ــت  ــش رضای ــوب و افزای ــات مطل ــه خدم ارائ
ــتان  ــا" در اس ــه "م ــواده بیم ــتریان خان مش

ــت.   ــده اس ــر ش بزرگت

ــج   ــتای تروی ــکاری در راس ــه راه چ
فرهنــگ بیمــه در اســتان محــل خدمت 
داریــد؟ خــود 

بــا توجــه به ظرفیــت هــای موجود در اســتان 
مــی تــوان بــا تبلیغــات محیطــی نســبت بــه 
افزایــش  ســطح آگاهــی و شــناخت مــردم از 

محصــوالت بیمــه ای اقــدام کــرد. 
ــه  ــای بیم ــرح ه ــه ط ــا ارائ ــوان ب ــی ت  م
ای جدیــد، مــردم را نســبت بــه خریــد 

محصــوالت بیمــه ای ترغیــب کــرد. 

ــما   ــعبه ش ــوی ش ــب پرتف ترکیب
ــاظ  ــه لح ــا و ب ــته ه ــه رش ــامل چ ش
تقســیم بنــدی آمــاری چگونه اســت ؟

بیــش از 40درصــد پرتفــوی شــعبه مربــوط 
ــذاری  ــرمایه گ ــر و س ــای عم ــه ه ــه بیم ب
اســت و مابقــی در ســایر رشــته هــای بیمــه 

ای اســت.

ــروش   ــبکه ف ــا ش ــما ب ــاط ش ارتب
ــبکه  ــر ش ــران تاثی ــت و می ــه اس چگون
فــروش در کســب ایــن رتبــه را تــا چــه 
میدانیــد؟ حــد 

نماینــدگان در شــرکت بیمــه "مــا " از 
ــد و  ــی باش ــوردار م ــی برخ ــت باالی اهمی
تعامــل متقابــل مابیــن شــعب و نمایندگان 
در شــرکت بیمــه "مــا" برقــرار اســت و  بــا 
ــی از  ــد باالی ــه  درص ــه اینک ــه ب توج
پرتفــوی شــعبه متعلــق بــه شــبکه فــروش 

مــی باشــد بنابرایــن شــبکه فــروش تاثیــر بــه 
ــت. ــه را داراس ــن رتب ــب ای ــزایی در کس س

 
ــرد  ــای خ ــه ه ــعه بیم ــه توس   در زمین
ــوار بخصــوص بیمــه هــای عمــر  و خان
انفــرادی شــعبه شــما دارای چــه طــرح 
و برنامــه ای مــی باشــد توضیــح دهید ؟

ــردن   ــنا ک ــی و آش ــدگان فعل ــوزش نماین آم
ــرمایه  ــر و س ــه عم ــای بیم ــا مزای ــردم ب م
گــذاری از طریــق تبلیغــات محیطــی در 
ــای شــیراز  ــه ه ــن برنام ــم تری اســتان از مه

ــت. اس
 

ــش  ــتای افزای ــی در راس ــه های ــه برنام  چ
پرتفوی شــعبه شــیراز خود  در ســال 1398 

داریــد ؟ 

برطــرف کــردن مشــکات نماینــدگان فعــال، 
جــذب شــبکه فــروش بــر اســاس آییــن نامــه 
96  بیمــه مرکــزی در راســتای افزایــش 

پرتفــوی حائــز اهمیــت مــی باشــد.

مریم عبدالهی 
رییس شعبه شیراز
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مدیــران،  سراســری  همایــش  در 
ــوان یکــی از روســای شــعب  ــه عن ب
ــن  ــم تری ــدید مه ــی ش ــر معرف برت
دســتاورد  شــما در ســال گذشــته را 

ــد؟ ــه میدانی چ

و  "مــا"  بیمــه  شــرکت  شناســاندن   
ــروش  ــا همــکاری شــبکه ف ــات آن ب خدم
در ســطح شــرق اســتان گلســتان کــه 
قبــا ناشــناخته بــود، شناســایی مشــتریان 
بالقــوه بانــک و بیمــه و پرداخــت خســارت 
بــه موقــع در جهــت رضایتمندی مشــتری 

ــذار.  ــه گ و بیم

ــتان از  ــردم اس ــنایی م ــزان آش می
صنعــت بیمــه در چــه ســطحی بــوده 
ــروش  ــه ای ، ف ــته بیم ــه رش و در چ

ــت؟ ــده اس ــام ش ــری انج باالت

اســتان گلســتان متشــکل از اقــوام مختلــف 
بــا فرهنــگ هــای متفــاوت مــی باشــد کــه 
ــردم  ــنایی م ــدم آش ــل ع ــه دلی ــدا ب در ابت
ــات،  ــدم تبلیغ ــا" و ع ــه "م ــرکت بیم ــا ش ب
ــی  ــام م ــختی انج ــه س ــه ب ــروش بیم کار ف
گرفــت، امــا در ســال 92 تــا اکنــون براســاس 
ــی  ــی و ب ــی درپ ــات پ ــی و توضیح بازاریاب
ــر  ــن ام ــروش ای ــبکه ف ــعبه و ش ــائبه ش ش
محقــق شــد و توانســتیم بهترین عملکــرد را 
در زمینــه فــروش بیمــه هــای عمــر و ســایر 

ــای بیمــه ای داشــته باشــیم. رشــته ه

ــج  ــتای تروی ــکاری در راس ــه راه چ
فرهنــگ بیمــه در اســتان محــل 

ــد؟ ــود داری ــت خ خدم

راهــکاری کــه باجــه گنبــد اســتفاده کــرده 
ــی باشــد اســتفاده  و در حــال پیشــروی م
ــروش  ــبکه ف ــری از توانمنــدی ش حداکث
ــات  ــا جلس ــه ب ــد ک ــی باش ــه م در منطق
ــم و  ــع ک ــروش و رف ــد ف ــث رش مکررباع

ــت. ــده اس ــا ش ــای آنه ــتی ه کاس

ــروش  ــبکه ف ــا ش ــما ب ــاط ش ارتب
تاثیــر  میــزان  و  اســت  چگونــه 
شــبکه فــروش در کســب ایــن رتبــه 

ــد؟ ــی دانی ــد م ــه ح ــا چ را ت

ارتبــاط شــعبه بــا شــبکه فــروش ارتباطــی 
خــوب و ســازنده بــوده و تمــام تــاش 
هــای شــعبه جهــت رفــع مشــکات شــبکه 
ــاد  ــن اعتق ــرا برای ــد زی ــی باش ــروش م ف
هســتم کــه شــبکه فــروش بــازوان توانمنــد 
شــرکت هــای بیمــه مــی باشــند در رشــد و 

ــته اســت. ــر داش ــعبه تاثی شــکوفایی ش

ــته  ــون داش ــا کن ــی ت ــه تجربیات چ
ــایر  ــد س ــی کنی ــر م ــه فک ــد ک ای
ــره  ــد از آن به ــی توانن ــران م مدی

ــد؟ ببرن

تعامــل نزدیــک داشــتن بــا شــبکه فــروش 
در چارچــوپ قوانیــن بیمــه ای صبــر و 
ــعبه  ــس ش ــا رئی ــناس ی ــکیبایی کارش ش
ــازی  ــفاف س ــات و ش ــوص توضیح در خص
ــه  ــتریان و بیم ــوص مش ــه ای در خص بیم
گــذاران و در آخــر تعامــل و همــکاری 
ــد و  ــا رش ــاوی ب ــده مس ــا نماین ــار ب بیش

ــت. ــعبه اس ــکوفایی ش ش

ــرد  ــای خ ــه ه ــعه بیم ــه توس در زمین
ــر  ــای عم ــه ه ــوص بیم ــوار بخص و خان
ــرح و  ــما دارای ط ــعبه ش ــرادی ش انف
برنامــه می باشــد لطفــا توضیــح دهید ؟

تقســیم بنــدی شــبکه فــروش جهــت معرفی 
محصــوالت بیمــه ای علــی الخصــوص بیمــه 
عمــر و ســرمایه گــذاری و مراجعــه بــه 
ســازمان و اداره هــای شهرســتان گنبدکاووس 

و حومــه یکــی از ایــن طــرح هــا اســت.

ــعه  ــت توس ــی جه ــه های ــه برنام چ
پرتفــوی و فعالیــت شــعبه محــل 
خدمــت خــود  در ســال 1398 داریــد ؟

برگــزاری کاس آموزشــی وجلســه پرســش 
ــاه یکبار-جــذب  ــر دوم و پاســخ بصــورت ه
ــی و  ــغ میدان ــد 96 و 75، تبلی ــده ک نماین
محیطــی در صــورت اختصــاص بودجــه 
تبلیغــات از جملــه برنامــه هــای مــا در ســال 

ــت. 98 اس

چنانچــه نقطــه نظــر خاصــی درجهــت 
ــش  ــر خوی ــب از منظ ــل مطال تکمی

ــد ؟ ــان فرمائی ــد بی داری

ــران ســتادی کــه  ــان از مجموعــه مدی در پای
بــا همــکاری و هماهنگــی خــود باعــث رشــد 
ــد  و شــکوفایی شــعبه گنبــدکاووس شــده ان
ــا  ــدوارم ب ــم و امی ــی کن ــکر م ــر و تش تقدی
توجــه بــه رزومــه خــوب رو بــه رشــد باجــه 
گنبــدکاووس کمــی و کاســتی هــای آن 

ــع شــود. مرتف
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ــن شــعبه هــای  ــه اینکــه یکــی از بهتری ــا توجــه ب ب
ــد ،  ــده ای ــناخته ش ــرد ش ــاظ عملک ــا" از لح ــه "م بیم
مهــم تریــن دســتاورد خــود در ســال گذشــته را چــه 

مــی دانیــد؟

بــه لطــف خداونــد شــعبه ســیرجان بــا همــت همــکاران ایــن 
شــعبه و نماینــدگان پــر تاشــمان از بــدو تاســیس بــا پذیــرش 
ریســک هــای منطقــی و همچنیــن تمرکز بــر جــذب پرتفوهای 
ــدگان  ــذب نماین ــروش و ج ــبکه ف ــترش ش ــز گس ــرد و نی خ
ــه ایجــاد پرتفــوی مناســب و قابــل قبــول و  شایســته موفــق ب

ســود آور شــده اســت.      

ــه در  ــت بیم ــتان از صنع ــردم اس ــنایی م ــزان آش می
چــه ســطحی بــوده و در چــه رشــته بیمــه ای ، فــروش 

باالتــری انجــام شــده اســت؟

بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک شهرســتان در حــوزه حمــل 
و نقــل، بیشــترین فــروش در بیمــه نامــه خــودرو بــوده اســت .

از آنجــا کــه امــروزه بــا توجــه بــه خطــرات متعــدد جانــی و مالی 
و حمایــت فراگیــر شــرکت هــای بیمــه در قبــال ایــن خطــرات 
، مــردم هــر روز بــا خدمــات بیمــه ای در حــوزه هــای مختلــف 
بیشــتر اشــنا شــده و تبلیغــات و اطــاع رســانی شــرکت در ایــن 

زمینــه نیــز موثــر بــوده اســت.

چــه راهــکاری در راســتای ترویــج فرهنــگ بیمــه در 
اســتان کرمــان داریــد؟

در واقــع بــا مبنــا قــرار دادن فرهنگ بومی و تبلیغات مســتقیم و 
بــا آمــوزش پرســنل شــرکت و شــبکه فــروش درتعامل مناســب 
ــورد  ــب و برخ ــات مناس ــه اطاع ــت ارائ ــزاران جه ــه گ ــا بیم ب
اعتمــاد اور و نیــز شــرکت در برنامــه هــای فرهنگــی ،اجتماعــی 

و ورزشــی بــه ارتقــاء فرهنــگ بیمــه کمــک کــرد. 

ترکیبــب پرتفوی شــعبه شــما شــامل چــه رشــته ها و 

بــه لحــاظ تقســیم بنــدی آمــاری چگونه اســت ؟

از آنجــا کــه تاکیــد ایــن شــعبه صــدور همزمــان بیمه نامــه های  
خــرد وکان مــی باشــد ، ایــن رویکــرد ســبب شــده اســت کــه 
ــواع بیمــه اشــخاص ،  پرتفــوی شــعبه ســیرجان ترکیبــی از ان

امــوال و مســئولیت بــا تمرکــز بــر بیمــه امــوال باشــد. 

ارتبــاط شــما بــا شــبکه فــروش چگونــه اســت و میزان 
تاثیــر شــبکه فــروش در کســب ایــن رتبــه را تــا چــه 

ــی دانید؟ ــد م ح

البتــه ایــن ســوال را بیشــتر بایــد از شــبکه فــروش پرســید امــا 
ــروش در ســودآوری شــرکت  ــا شــبکه ف ــوع رابطــه شــعبه ب ن
ــروزه جبهــه مســتقیم  ــروش ام بســیار مهــم اســت ،شــبکه ف
تمــاس بــا  بیمــه گــزاران و فــروش قــرار گرفتــه اســت و ما نقش 

پشــتیبانی و حمایــت فنــی و معنــوی آنهــا را داریــم.

  چــه تجربیاتــی تــا کنــون داشــته ایــد کــه فکــر مــی 
کنیــد ســایر مدیــران مــی تواننــد از آن بهــره ببرند؟                                                                                                                        

تجربــه بنــده در بخــش خســارت ایــن اســت کــه پرداخــت بــه 
موقــع و واقعــی خســارت بــه بیمه گــزاران باعث حفظ مشــتریان 
قبلــی و جــذب مشــتریان جدیــد مــی شــود کــه خــود بهتریــن 
تبلیــغ اســت و در حــوزه ی پشــتیبانی نماینــدگان بایــد گفــت 
ــده اســت ،  ــده نماین ــه عه ــروش شــرکت ب ــه کل ف از آنجــا ک
پشــتیبانی 24 ســاعته از نماینــده به معنــای اســتفاده حداکثری 

از ظرفیــت فــروش اســت.

سخن آخر ؟

جــا دارد مراتــب قدردانــی خــود را از مدیــر عامل محترم شــرکت 
جنــاب آقــای بهــاری فــر کــه همــواره نــگاه ویــژه ای بــه شــعبه 
ســیرجان دارنــد ،اعــام نمایــم و همچنیــن تشــکر مــی کنــم از 

شــما کــه بــا نشــریه خــود حامــی معنوی شــرکت هســتید. 
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همزمــان با ســالروز تاســیس 

ــاختمان جدید  ــا" س ــه "م بیم

ــد ــا" افتتاح ش ــه "م بیم

  ســاختمان جدیــد سرپرســتی اســتان 
اصفهــان بیمــه "مــا" همزمــان بــا هشــتمین 
ــا  ســالروز تاســیس شــرکت بیمــه "مــا" ، ب
ــل  ــر مدیرعام ــاری ف ــت به ــور  حج حض
ایــن شــرکت و مدیــران بانــک ملت اســتان 

ــاح شــد.  ــان  افتت اصفه
بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه    
ــل  ــا حضــور مدیرعام ــن مراســم ب ــا"  ای "م
ــتان  ــت اس ــک مل ــران بان ــا"، مدی ــه "م بیم
اصفهــان، نماینــدگان شــبکه فــروش و 
تعــدادی از مشــتریان بــزرگ برگــزار شــد.
ــرکت  ــل ش ــر  مدیرعام ــاری ف ــت به حج
ــاختمان  ــاح س ــم افتت ــا" در مراس ــه "م بیم
ــان  ــتان اصفه ــرکت در اس ــن ش ــد ای جدی
ــان  در  ــتان اصفه ــت : اس ــخنانی گف در س
حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی 
و اجتماعــی از ظرفیــت هــای مناســبی 
جهــت رشــد و توســعه برخــوردار اســت و از 
اســتان هــای اثرگــذار در اقتصــاد و دانــش 
ــای  ــت ه ــت و دارای ظرفی ــگ اس و فرهن

ــی باشــد. ــم کســب و کار م عظی
  مدیرعامــل بیمــه "مــا  بــا تاکیــد بــر نقش 
پررنــگ شــبکه فــروش،  در خصــوص لــزوم 
ــور  ــر کش ــش  در سراس ــن بخ ــاح ای اص
گفــت: ناکارآمــدی و یــا عملکــرد نامناســب 
هریــک از اجــزای شــبکه فــروش منجــر بــه 

از دســت رفتــن بــازار بیمــه در رشــته هــای 
مختلــف، اختــال در فرهنــگ بیمــه پذیری 
جامعــه و در نتیجــه توســعه نیافتگــی ایــن 
ــح در  ــت صحی ــد. رقاب ــد ش ــت خواه صنع
ــه  ــی رابط ــه بازاریاب ــر پای ــه ب ــت بیم صنع
ــات  ــه خدم ــداری و ارائ ــتری م ــد، مش من
مناســب و ســریع بــه افــراد، ســنگ بنــای 
تحــول در صنعــت بیمــه مــی باشــد کــه 
ــی در  ــد اصاحات ــر نیازمن ــن ام ــق ای تحق

شــبکه فــروش بیمــه اســت. 

ــا  ــت ه ــه از ظرفی ــان این ک ــا بی   وی ی
ــت  ــک مل ــای بان ــیل ه ــع و پتانس ، مناب
ــداف  ــر اه ــه بهت ــر چ ــق ه بــرای تحق
ــرد، گفــت:   ــم ک شــرکت اســتفاده خواهی
ــردن  ــرآورده ک ــرکت، ب ــی ش ــدف اصل ه
ــهامداران،  ــامل س ــان ش ــارات ذینفع انتظ
ــره، پرســنل و بیمــه گــذاران  ــات مدی هی
تعامــل  مســتلزم  امــر  ایــن  و  اســت 
حداکثــری بــا ســطوح ارشــد بانــک ملــت 

ــد.  ــی باش م
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