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          تا ذهن مردم از شــعار مرگ بر آمریکا پر اســت تســلط دوباره آمریکا بر این کشــور ممکن نیســت .

ــدارد. ــه ن ــتکباری واهم ــای اس ــک از قدرته ــر از هیچ ی ــار یکدیگ ــران در کن ــت ای ــت و دول           مل
 

          سیاست ما سیاست آشتی ناپذیری با آمریکاست .
 

          سیزده آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار است.
 

          سیزده آبان فرو ریختن هیمنه ی سلطه ی آمریکائی و استکبار آمریکائی در ایران و در جهان بود.
 

          اّولین مضمون سیزده آبان عبارت است از رویارویی رژیم امریکا با نهضت اسامی و بیداری اسامی
 

          سیزدهِ آبان، اینهاست؛ یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار.
 

          روز سیزده آبان یعنی روز اعام پایداری ملت در برابر آمریکا.
 

          تسخیر النه ی توطئه و جاسوسی جهادی ابتدای بود علیه استکبار جهانی
 

          سیزدهم آبان ، روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقابی در ملت مسلمان ماست .
 

          آینده مملکت در دست دانش آموزان است .
 

          سیزدهم آبان سال 57 دوران شور و اعتای مبارزات ضدرژیم و ضد آمریکایی در ایران است .
 

          حکومت آمریکا به عنوان بدترین حکومت دنیا در قلة استکبار قرار دارد.
 

          عزت، رفاه و استقال این کشور در سایة ایستادگی در مقابل استکبار جهانی بدست آمده است.
 

          آمریکا از رشد انقابی دانش آموزان ما بیمناک است.
 

ــک  ــه ی ــت، ب ــوز اس ــا روز دانش آم ــک معن ــه ی ــت؛ ب ــی اس ــیار مهم ــان روز بس ــیزده آب           س
ــد اســتکبار اســت. ــل ترفن ــران در مقاب ــت ای ــا روز اســتواری مل ــک معن ــه ی ــا روز دانشجوســت، ب معن

 
          سیزده آبان در واقع روز جوانان است؛ جوانان دانش آموز و دانشجو

گزیده بیانات رهبری به مناسبت یوم اهلل 13 آبان
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اخبار بیمه "ما"

ــه  ــرکت بیم ــارت ش ــان خس کارشناس
"مــا" ، از پرداخــت خســارت مــن غیــر 
ــه  ــاختگی ب ــده س ــک پرون ــق در ی ح
مبلــغ بیش از هفت میلیارد و هشــتصد 
میلیــون ریــال جلوگیــری کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" 
، در پــی وقــوع حادثــه ســقوط از ارتفــاع 
و ارائــه مــدارک جهت دریافت خســارت 
از محــل بیمــه نامــه شــخص ثالــث، بــا 
رأی دادگاه، پرونــده بــه منظــور پرداخت 
خســارت در شــعبه همدان تشکیل شد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: با هوشــیاری 
و درایــت مدیــران حقوقــی و قراردادهــا 
و اتومبیــل شــرکت ســهامی بیمــه 
"مــا"، تــاش امدادگــران جمعیــت 
ــرای  ــرکان و دادس ــر تویس ــال احم ه
عمومــی و انقــاب شهرســتان جــوکار 
ــه مــدارک و مســتندات مســتدل  و ارائ
ــه  ــودن حادث ــاختگی ب ــر س ــی ب مبن
بــه مراجــع قضایــی ، از پرداخــت 
ــه  ــان حادث ــی مصدوم ــارت جعل خس
ــارد و هشــتصد  ــغ هفــت میلی ــه مبل ب
شــد. جلوگیــری  ریــال  میلیــون 

جلوگیری از پرداخت خسارت 
جعلی

تقدیــر از نماینــدگان برتــر شــرکت بیمــه "مــا" 
در اســتان فــارس بــا حضــور حجــت بهــاری فر 
مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیره، بیــژن صادق 
عضــو هیــات مدیــره و هیــات همراه در حاشــیه 
ــد. ــزار ش ــه« برگ ــگ بیم ــرح »زن ــرای ط اج
بــه گــزارش روابــط عمومــی ، مدیرعامــل 
ــی از  ــدار یک ــن دی ــا" در ای ــه "م ــرکت بیم ش
اصلــی تریــن رســالت هــای شــرکت را توســعه 
ــا  ــروش ب ــبکه ف ــل ش ــد تعام ــود فراین و بهب
مدیــران ســتادی و چگونگــی بیــان و پیگیــری 
دغدغه هــای نماینــدگان بــه صــورت حرفــه ای، 
دانســت. آگاهانــه  و  هدفمنــد  منســجم ، 
کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  فــر  بهــاری 
یکــی از راهکارهــای دســتیابی بــه اهــداف 
تبییــن شــده  شــرکت بیمــه "مــا"  مشــارکت 
ــی  ــدگان م ــژه نماین ــرکت بوی ــام ارکان ش تم
باشــد  و  تعامــل هــر چــه بیشــتر شــبکه 
ــزاری جلســات  ــق برگ ــروش و ســتاد از طری ف
شــورای هماهنگــی ممکــن خواهــد شــد.
معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار در 
ایــن دیــدار بــه بحــث و تبــادل نظــر در 

مدیرعامل بیمه "ما" : رسالت اصلی شرکت بهبود فرآیند تعامل 
شبکه فروش با مدیران ستادی است

ــه  ــروش بیم ــل ف ــی از قبی خصــوص موضوعات
هــای عمــر و ســرمایه گــذاری، چگونگــی 
بازاریابــی ســایر رشــته هــای بیمــه ای و  
ــای خــرد  ــروش بیمــه ه ــه ف توجــه بیشــتر ب
ــت. ــای کان پرداخ ــه ه ــا بیم ــه ب در مقایس
اســتان  شــعبه  رییــس  جلســه  ایــن  در 
فــارس  بیمــه "مــا"  بــا ارایــه گزارشــی از 
ــه  ــاری ب ــال ج ــعبه  در س ــن ش ــرد ای عملک
ــه  ــروش در ادام ــبکه ف ــه راه ش ــریح نقش تش
ــه  ــی ب ــرم های ــه ف ــا ارای ــت و ب ــال پرداخ س
ــنهادات  ــت پیش ــان خواس ــدگان از ایش نماین
ــتر  ــه بیش ــر چ ــع ه ــور رف ــه منظ ــود را ب خ
ــد. ــه کنن ــش رو ارای ــی پی ــکات احتمال مش
ایــن دیــدار، یکــی  از  در بخــش دیگــری 
بیــان  بــه  نماینــدگان شــورای صنفــی  از 
مشــکات  و  هــا  دغدغــه  از  برخــی 
. پرداخــت  فــارس  اســتان  در  نماینــدگان 
ــا حضــور مدیرعامــل  ــان ایــن مراســم ب در پای
ــارس،  از  ــتان ف ــدگان اس ــا" و نماین ــه "م بیم
نماینــدگان برتــر  در  فــروش بیمــه نامــه  
بــا اهــدای لــوح تقدیــر  قدردانــی شــد.
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"مــا" بیمــه  ســهامی  شــرکت  توســط 
ــه  ــرکت بیم ــل ش ــر مدیرعام ــاری ف ــت به حج
ــدگان متوفیــان  ــه بازمان "مــا"  ضمــن تســلیت ب
ــده  ــیب دی ــان آس ــا هموطن ــدردی ب ــراز هم و اب
در زلزلــه آذربایجــان، طــی دســتوری ویــژه 
نســبت بــه تشــکیل کمیتــه پرداخــت خســارت 
و جبــران  ارزیابــی  در  تســریع  بــه منظــور 
خســارت احتمالــی زیاندیــدگان تحــت پوشــش 
ــرد. ــدام ک ــان اق ــا"  و ذینفع ــه "م ــرکت بیم ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی ، مدیرعامــل بیمــه 
ــه  ــکیل کمیت ــر  تش ــام  خب ــن  اع ــا" ضم "م
پرداخــت خســارت در بیمــه "مــا" گفــت:  شــعب 
شــرکت  بیمــه "مــا"  در اســتان آذربایجــان 
شــرقی بــه عنــوان مرکــز اعــام خســارت و 
ــن  ــدگان تعیی ــرای بیمه ش ــده ب ــکیل پرون تش
ــات  ــز، اقدام ــن مرک ــی ای ــا هماهنگ ــا ب ــده ت ش
ــه  ــارت ب ــت خس ــریع در پرداخ ــرای  تس الزم ب
گیــرد. صــورت  ذی نفعــان  و  بیمه شــدگان 
ــزی انجــام شــده،  ــزود: براســاس برنامه ری وی  اف
پــس از ارزیابــی و برآورد خســارت ناشــی از زلزله، 
ــن   ــان ممک ــن زم ــارت در کوتاهتری ــک خس چ
ــود. ــی ش ــت م ــدگان پرداخ ــارت دی ــه خس ب

گفتنــی اســت  در پــي وقــوع زلزله در شهرســتان 
ــاي  ــارت ه ــروز خس ــراب و ب ــه و س ــاي  میان ه
جانــي و مالــي در ایــن منطقــه، کارشناســان فنی 
شــرکت بیمــه "مــا"  ضمــن حضــور در مناطــق 
ــی   ــخگویی و ارزیاب ــاده پاس ــده،  آم ــیب دی آس
ــند  ــی باش ــه م ــن حادث ــی از ای ــارت ناش خس

ــه همــت  ــاه ، ب ــان م ــیزدهم  آب ــنبه س روز دوش
ــای اشــخاص شــرکت بیمــه  ــت بیمــه ه مدیری
"مــا"، مراســم اهــدای خــون با همــکاری ســازمان 
انتقــال خــون تهــران در این شــرکت  برگزار شــد.
ــک  ــت کم ــی در جه ــون اهدای ــای خ ــد ه  واح
بــه بیمــاران ســرطانی و هموفیلــی کــه محتــاج 
ایــن فــرآورده هــای خونــی هســتند بــه ســازمان 
انتقــال خــون منتقــل شــد کــه پــس از اقدامــات 
اولیــه در اختیــار ایــن بیمــاران قــرار گیــرد.
همچنیــن افــرادی کــه بــرای اولیــن بار بــرای این 
کار خداپســندانه اقــدام کردنــد نیــز در جهــت باال 
بــردن ایمنــی خــون، تحــت آزمایش قــرار گرفتند 
تــا بتواننــد در آینــده خــون خــود را اهــدا کننــد.    
گفتنــی اســت؛ ایــن مراســم کــه از ســاعت 
ــر  ــی نظی ــتقبال ب ــا اس ــد  ب ــاز ش ــح آغ 9 صب
پرســنل شــرکت بیمــه "ما"روبــرو شــد کــه 
ــت.   ــان اس ــتی آن ــوع دوس ــی و ن ــان از همدل نش

تشکیل کمیته ارزیابی و رسیدگی به 
خسارات زلزله زدگان آذربایجان شرقی

امــور  و  "حقوقــی  برخــط  آمــوزش  دوره 
رابطیــن  بــرای  بیمــه"  مقــررات  و  قراردادهــا 
برگــزار شــد. "مــا"  بیمــه  حقوقــی شــعب  

مقــررات  و  "حقــوق  مجــازی  آمــوزش 
بیمــه"در ســالن آمــوزش ســتاد مرکــزی بــا 
تدریــس مدیــر حقوقــی و امــور قراردادهــای 
شــرکت همچنــان در حــال برگــزاری اســت .
ــن دوره  ــوزش، ای ــورای آم ــه ش ــتای مصوب در راس
آموزشــی بــه صــورت هفتگــی بــا حضــور  رابطیــن 
اســت. برگــزاری  در حــال  حقوقــی  شــعب 
ــوزش در  ــگاه آم ــه جای ــا توجــه ب ــی اســت ب گفتن
ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــده، در ش ــازمان های یادگیرن س
ــذب  ــرای ج ــتانداردهای الزم ب ــه اس ــن اینک ضم
نیروهــای جــوان و تحصیل کــرده تدویــن و تبییــن 
ــز در  ــت نی ــن خدم ــوزش ضم ــت، آم ــده اس ش
ــان در  ــران و کارشناس ــم از مدی ــطوح اع ــه س هم
ــانی  ــرمایه انس ــوزش س ــرار دارد.و آم ــتور کار ق دس
بــه شــدت در آن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

در دیــدار مدیرعامــل  بیمــه "مــا"  بــا مدیــر 
ــارس مطــرح شــد: ــت اســتان ف ــک مل شــعب بان
ارائــه خدمات بیمه ای متنوع به خانــواده بزرگ ملت

مدیرعامــل و هیــات مدیــره شــرکت بیمــه "مــا"  بــا 
مدیر شــعب بانک ملت اســتان فارس دیــدار کردند.

ــر  ــا تاکیــد ب  حجــت بهــاری فــر در ایــن دیــدار ب
ــوده  و  ــر ب ــترک موث ــای مش ــت ه ــه نشس اینک
ــن دو  ــه را در بی ــک و بیم ــداف بان ــد اه ــی توان م
مجموعــه  محقــق کنــد، افــزود: توســعه همــکاری 
هــای مشــترک بانــک و بیمــه، بســیاری از نیازهای 
مشــتریان ایــن دو نهــاد را مرتفــع خواهــد کــرد و 
ضریــب رضایتمنــدی آنــان را افزایــش خواهــد داد.

مدیرعامــل شــرکت  بیمه "مــا" در ادامه خاطرنشــان 
کــرد:: بیمــه "مــا" تمــام تــاش خــود را بــرای ارائــه 
خدمــات بیمــه ای متنــوع و مشــترک بــا بهتریــن 
ــه  ــن، ب ــان ممک ــن زم ــاه تری ــت و در کوت کیفی
ــان و  ــم از کارکن ــت اع ــک مل ــزرگ بان ــواده ب خان
ــه کار بســته و خوشــبختانه توانســته  مشــتریان ب
اســت بــا کســب رتبــه یــک توانگــری مالــی بــرای 
هشــتمین ســال متوالــی، جایــگاه خــود را در 
ــه دســت آورد کــه خــود  صنعــت بیمــه کشــور ب
نشــان دهنــده مدیریــت ریســک مناســب، حفــظ 
ترکیــب متناســب پرتفــوی و رســیدگی و پرداخت 
خســارت در کوتــاه تریــن زمــان بــوده اســت.

احمــدی مدیــر شــعب بانــک ملــت اســتان فــارس 
ــا"و  ــه "م ــرکت بیم ــل ش ــدار مدیرعام ــز در دی نی
هیــات مدیــره شــرکت ، ضمــن خرســندی از 
تــاش هــای بــی وقفــه کلیــه کارکنــان شــرکت 
بیمــه "مــا" ، بــرای پرســنل ایــن شــرکت  در ســال 
هــای پیــش رو آرزوی موفقیــت و ســربلندی کــرد.

ارائه خدمات بیمه ای متنوع به خانواده 
بزرگ ملت

ــور  ــی و ام ــی حقوق ــزاری دوره آموزش برگ
ــه ــررات بیم ــا و مق قرارداده

همــکاری بــا ســازمان انتقــال خــون 
در راســتای گســترش فرهنــگ

 اهدا خون
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ــاری  ــا حضــور حجــت به ــروز ب ــح ام ــه  صب ــگ بیم زن
شــرکت  مدیــره  هیــات  عضــو  و  مدیرعامــل  فــر 
بیمــه "مــا" و هیــات همــراه بــه صــورت نمادیــن 
درآمــد. صــدا  بــه  فــارس   اســتان  مــدارس  در 

ــتای  ــا" در راس ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــرکت بیم ــه، ش ــگ بیم ــعه فرهن ــترش و توس گس
"مــا" بــا همــکاری بیمــه مرکــزی و همراهــی مدیــران و 
مســئوالن آمــوزش و پــرورش و مــدارس اســتان فــارس و 
هیــات مدیــره شــرکت ، طــرح ملــی تحــت عنــوان "زنگ 
ــرد. ــن اســتان اجــرا ک ــی ای ــدارس ابتدای بیمــه" را در م
بــر اســاس ایــن گــزارش در جریــان اجــرای ایــن 
ــتی  ــاری سرپرس ــا  همی ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ــه، ش برنام
اســتان فــارس شــرکت بیمــه "مــا" ،  بــا اجــرای 

نواخته شدن زنگ بیمه در مدارس
 استان فارس 

ــرمایه  ــر و س ــای عم ــه ه ــت بیم ــا محوری ــابقه ب ــش و مس ــه و نمای ــاد کودکان ــای ش برنامه ه
گــذاری،  دانــش آمــوزان  مــدارس پایــه ابتدائــی  اســتان را بــا انــواع خدمــات بیمــه آشــنا کردنــد.
بــه همیــن منظــور، نزدیــک بــه دو هــزار نســخه کتــاب ویــژه بیمــه ای، خــاص 
شــرکت  و  مرکــزی  بیمــه  توســط  کــه  نوجوانــان  و  کــودکان  ســنی  گــروه 
شــد. توزیــع  دانش آمــوزان  میــان  در   ، بــود  شــده  تدویــن  و  تهیــه  "مــا"  بیمــه 
گفتنــی اســت ایــن طــرح تــا پایــان اســفندماه در مــدارس اســتان فــارس ادامــه خواهــد داشــت.

ــج  ــدف تروی ــا ه ــه  ب ــگ بیم ــرح زن ــتای ط در راس
و توســعه فرهنــگ بیمــه و آشــنایی کــودکان و 
نوجوانــان بــا انــواع بیمــه همزمــان بــا اجــرای طــرح 
ــاب  ــن کت ــه و تدوی ــه تهی ــدام ب ــه" ، اق ــگ بیم "زن

"زندگــی دوبــاره" ، خــاص گــروه ســنی الــف و ب کرد.

در  "مــا"،   بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
راســتای سیاســت هــا و راهبردهــای بیمــه مرکــزی 
شــرکت   ، بیمــه  فرهنــگ  ترویــج  خصــوص  در 
بیمــه "مــا" همزمــان بــا ســایر شــرکت هــای 
ــگ بیمــه را اجــرا و  در مــدارس  بیمــه ای طــرح زن
منتخــب سراســر کشــور حضــور بهــم رســانید

بــر اســاس ایــن گــزارش، نزدیــک بــه دو هــزار 
گــروه  خــاص   ، بیمــه ای  ویــژه  کتــاب  نســخه 
بیمــه  توســط  نوجوانــان  و  کــودکان  ســنی 
مرکــزی و شــرکت بیمــه "مــا" تهیــه و تدویــن 
شــد. توزیــع  دانش آمــوزان  میــان  در  و  شــده 

تدوین و انتشار کتاب بیمه ای مختص کودکان 
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گــروه  همــراه  بــه  "مــا"  بیمــه  شــرکت 
ــمین  ــه در شش ــی غرف ــا برپای ــت ب ــی مل مال
ــورس، بانــک و بیمــه  نمایشــگاه بیــن المللــی ب
دارد. فعــال  حضــوری  ســازی  خصوصــی  و 
"مــا"  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــط عموم ــی و رواب ــان فنی،بازاریاب کارشناس
ــوزه  ــا ح ــر ب ــاط موث ــتای ارتب ــرکت در راس ش
ــور  ــه منظ ــور و ب ــرمایه کش ــک و س ــای بان ه
و  مالــی  بازارهــای  ی  توســعه  بــه  کمــک 
ــی  ــان و معرف ــه بی ــدام ب ــور اق ــرمایه ای کش س
اقتصــادی  فعــاالن  بــه  ای  بیمــه  خدمــات 
ــواع  ــوص ان ــاوره در خص ــه مش ــه ارائ ــرده و ب ک
ــد. ــی پردازن ــان م ــه مراجع ــا ب ــه ه ــه نام بیم
ــه  ــی و ارائ ــا هــدف معرف ــا" ب شــرکت بیمــه "م
ــد  ــود همانن ــف خ ــری مختل ــه گ ــات بیم خدم
بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری، حــوادث، 
ــش  ــئولیت،باربری و آت ــرژی، مس ــی، ان مهندس
ــور دارد. و  ــم حض ــداد مه ــن روی ــوزی در ای س
بــا بازاریابــی نویــن و علمــی اقــدام بــه مذاکــره 
بــا ســازمان هــا و شــرکت هــا مختلــف در 
ــی باشــد. ــد م راســتای جــذب مشــتریان جدی
کارشناســان شــرکت بیمــه "مــا" تا تاریخ ســی ام 
آبــان مــاه ســال جــاری در مرکــز نمایشــگاه های 
بیــن المللــی جزیــره کیــش، ســالن A در کنــار 
گــروه مالــی ملــت حضور داشــته و انــواع خدمات 
بیمــه ای بــه اســتقبال کننــدگان ارائــه کردنــد.

ــرکت  ــد ش ــران ارش ــی  مدی ــه هماهنگ جلس
بیمــه "مــا" و شــرکت مهندســی سیســتم یاس 
ارغوانــی بــا هــدف  امکان ســنجی و شناســایی 
زیرســاخت هــای مــورد نیــاز در راســتای  ارائــه 
خدمــات نویــن در بســتر اینترنــت  برگزار شــد.

شــرکت  محــل  در  هماهنگــی  جلســه 
ــای  ــل، اعض ــور مدیرعام ــا حض ــا" ب ــه "م بیم
هیــات مدیــره و معاونیــن شــرکت بیمــه 
ــه  ــی ارائ ــوص چگونگ ــزار و در خص ــا" برگ "م
خدمــات بیمــه ای در قالــب بســته هــای 
الکترونیکــی بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ــا"  ــه "م ــل بیم ــر مدیرعام ــاری ف ــت به حج
ــات در  ــاوری اطاع ــش فن ــر نق ــد ب ــا تاکی ب
ــر گفــت:  ــوب ت ــات بیمــه ای مطل ــه خدم ارائ
صنعــت بیمه بــرای افزایــش کیفیــت  خدمات 
ــرای  ــد اج ــود نیازمن ــهم خ ــردن س ــاال ب و  ب
ســاختارهای مناســب مبتنــی بــر مطالعــات و 
ــا انتظــارات مشــتریان خــود اســت. انطبــاق ب

ــن  ــخیص و تخمی ــتری و تش ــایی مش شناس
صنعــت  اولویــت  تریــن  مهــم  نیــازش، 
اســت  کــه ایــن امــر مســتلزم اســتفاده 
بهینــه از علــم فنــاوری اطاعــات اســت.
ــازی  ــاده س ــت پی ــرد: جه ــان ک وی خاطرنش
بــروز،  و  جدیــد  الکترونیکــی   خدمــات  
دارد  وجــود  زیــادی  بســیار  هــای  داده 
مطابــق  و  درســتی  بــه  کاوی  داده  ولــی 
بــا هــوش تجــاری انجــام نمــی شــود .

در دنیــای امــروز جهــت توزیــع مناســب 
شــبکه فــروش، تعییــن محــل اســتقرار شــعب 
و شناســایی بیمــه نامــه مــورد نیاز هــر منطقه 
جغرافیایــی نیازمند مدیریت فنــاوری اطاعات  
و اســتفاده حداکثــری از داده هــای ارزشــمند 
در راســتای افزایــش ســودآوری هســتیم.

کارگاه آموزشــی تهدیدات ســایبری برگزار شــد
کارگاه آموزشــی امنیــت فنــاوری اطاعــات 
اداره  ســوی  از  ســایبری  وتهدیــدات 
ــد. ــزار ش ــا" برگ ــه "م ــرکت بیم ــوزش ش آم

در ایــن دوره آموزشــی کــه بــا حضــور مدیــران 
ــزار  ــران برگ ــتاد و شــعب ته ــان س و کارشناس
شــد الزامــات امنیتــی و مدیریتــی حــوزه 
فنــاوری اطاعــات تشــریح و تبییــن شــد.

ــاه ســال  ــا" عملکــرد یــک ماهــه مهرم بیمــه "م
جــاری خــود را بــا ثبت رشــد 12 درصدی نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته منتشــر کــرد. ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا" 
در مهرمــاه ســال جــاری 668,638  میلیــون 
ــرده  ــی( صــادر ک ــی اتکای ــال حــق بیمه)قبول ری
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک اس
اســت. داشــته  رشــد  درصــد  گذشــته 12 

شــرکت بیمه "مــا"  که در بیش از 10 رشــته بیمه 
ای فعالیــت مــی کنــد از ابتــدای ســال مالــی 98 
توانســته اســت بــه میــزان4 هــزار و 857 میلیــارد 
و 953 میلیــون ریــال، حــق بیمــه صــادر کنــد.

ســال  مــاه  مهــر  در  "مــا"  بیمــه  شــرکت 
جــاری بــه میــزان 17 درصــد بیمــه آتــش 
ــه  ــن  بیم ــت. همچنی ــرده اس ــادر ک ــوزی ص س
عمــر و ســرمایه گــذاری نیــز بخــش قابــل 
ــرکت را در  ــادره ش ــای ص ــه ه ــی از بیم توجه
مهــر مــاه بــه خــود اختصــاص داده اســت.

گفتنــی اســت شــرکت بیمــه "مــا"  کــه در بورس 
فعــال اســت، در 6 ماهــه نخســت امســال، ســود 
خالــص هــر ســهم خــود را 97 درصد افزایــش داد.

حضور بیمه "ما"  در ششمین نمایشگاه 
بین المللی بورس،بانک و بیمه و 

خصوصی سازی

همکاری دو جانبه به نفع صنعت بیمه کارنامه مهر ماه ۹8 و رشد پرتفوی 
نسبت به مدت مشابه

تداوم دوره های آموزشی در بیمه "ما"
ضــرورت پیکربنــدی صحیــح دســتگاه هــای 
ارتباطــی و سیاســت گــذاری بهینــه در حوزه 
ذخیره ســازی اطاعات شــخصی و ســازمانی  
از جملــه اهــداف ایــن کارگاه آموزشــی بــود.
ــورد  ــت و م ــز اهمی ــمند، حائ ــه ارزش نکت
تاکیــد مدیــران ارشــد شــرکت؛  بهره منــدی 
و  ســایبری  فضــای  از  هوشــمندانه 
ــار  ــدات در کن ــا و تهدی شــناخت آســیب ه
اســتفاده حداکثــری از فرصــت هاســت.
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اخبار شعب

استان خراسان رضوی

  استان   زنجان

استان هرمزگان

برگزاری  جلسه ماهیانه  با نمایندگان استان  

ــور  ــا حض ــری ب ــی بارب ــزاری کاس آموزش برگ
ــری  ــه هــای بارب رییــس اداره صــدور بیمــه نام
ــعبه  ــدگان ش ــرای نماین ــا ب ــتی و هواپیم ،کش

ــم ــاس و قش بندرعب

ــای  ــه ه ــدور بیم ــوزش ص ــزاری کاس آم برگ
مســئولیت توســط  رییــس اداره  کنتــرل  و 
ــای  ــه ه ــارت بیم ــت خس ــر پرداخ ــارت ب نظ

ــهد  ــعبه مش ــئولیت در ش مس

استان مازندران
حضــور  بازرســان بیمــه مرکــزی از شــعبه بابــل 

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا"
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استان تهران

  استان هرمزگان

استان قزوین

حضــور شــرکت بیمــه "مــا" در مســابقات ووشــو 
انتخابــی نوجوانــان کیــش

ــی  ــوراهی هماهنگ ــس ش ــات ریی ــات هی انتخاب
ــن ــتان قزوی ــای  اس ــه ه بیم

برگــزاری کاس آمــوزش مالــی بــرای نماینــدگان 
شــعبه توســط معــاون مالــی شــعبه شــرق تهــران

استان البرز
ــروش  ــی و ف ــوزش بازاریاب ــزاری کارگاه آم برگ

ــزاری ــرمایه گ ــر و س ــای عم ــه ه بیم
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ســازمان های  ظرفیــت  مهمتریــن  انســانی  منابــع 
جوامــع  از  برخــی  در  چنــد  هــر  اســت  خــاق  و  هوشــمند 
شــود. مــی  توجــه  ماشــین  و  ابــزار  بــه  بیشــتر  صنعتــی 

ــران  ــع مدی ــای مجم ــع اعض ــه در جم ــلیمانی ک ــا س ــر غامرض دکت
ــب  ــن مطل ــام ای ــا اع ــت ب ــی گف ــخن م ــانی س ــع انس ــعه مناب توس
افــزود: مســئله آمــوزش بخــش مهمــی از ماموریــت هــای اداره 
ــد  ــازمانی بای ــای س ــا نیازه ــب ب ــت و متناس ــانی اس ــع انس کل مناب
ــود. ــده ش ــور، گنجان ــعه مح ــای توس ــی در برنامه ه ــای کاف آموزش ه

ــفانه در  ــه متاس ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــته  ــه رش ــه ای ب ــده نگران ــای آین ــگاه ه ــا ن ــازمان ه ــیاری از س بس
ــی  ــای زندگ ــه ه ــرد: بیم ــح ک ــدارد، تصری ــود ن ــی وج ــه زندگ بیم
ایــن قابلیــت را دارنــد کــه فاصلــه بیــن مســتمری دریافتــی و 
ــن  ــد و ای ــر کنن ــانی پ ــتگان را به آس ــی بازنشس ــای زندگ ــه ه هزین
موضــوع بایــد مــد نظــر مدیــران ســازمان هــای کشــور قــرار بگیــرد.

ــدی  ــاز ج ــوان نی ــه عن ــی ب ــای زندگ ــه ه ــلیمانی از بیم ــر س دکت
تمامــی آحــاد جامعــه یــاد کــرد و گفــت: پرداخــت مســتمری 
ــد  ــی می توان ــات اجتماع ــه خدم ــه بیم ــتمری ماهان ــر مس ــه ب اضاف
در بهبــود ســطح کیفیــت زندگــی، نقــش موثــری ایفــا کنــد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تحریــم 
هــا  تحریــم  خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  ناجوانمردانــه،  هــای 
و  بیمــه  صنعــت  خودبــاوری  بــرای  را  مناســبی  هــای  زمینــه 
فعــاالن آن فراهــم کــرده و ایــن مســئله ســبب شــده تــا بــه 
باشــیم. داشــته  بیشــتری  توجــه  خــود  داخلــی  ظرفیت هــای 
دکتــر ســلیمانی بــا تاکیــد بــر اراده بیمــه مرکــزی در اصــاح 
ــاح  ــرد: اص ــان ک ــد، خاطرنش ــد تولی ــات ض ــا و مصوب ــه ه ــن نام آیی
ــواره  ــه هم ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــد ب ــررات بای ــاختار و مق س
در راســتای تولیــد باشــد و موانــع تولیدگــران را برطــرف کنــد.

رئیــس شــورای عالــی بیمــه بــا تشــریح آخریــن وضعیــت و 
آمــار صنعــت بیمــه در کشــور بــه اهمیــت عرضــه بیمــه نامــه 
هــای انفــرادی درمــان تکمیلــی اشــاره کــرد و گفــت: صــدور 
گســترده بیمــه نامــه درمــان تکمیلــی انفــرادی ضریــب نفــوذ 
افزایــش خواهــد داد. ایــران را تــا حــد چشــمگیری  بیمــه در 

وی در پایــان ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور اعضــای مجمــع 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــوه اب ــه ق ــانی س ــع انس ــعه مناب ــران توس مدی
انســانی،  بــه توســعه منابــع  از پشــتیبانی  بــا تغییــر رویکــرد 
ــود. ــم ش ــا حاک ــازمان ه ــا و س ــر نهاده ــری ب ــب ت ــرایط مناس ش

رئیس کل بیمه مرکزی:
تحریــم، زمینــه مناســبی را بــرای خودبــاوری 
اســت کــرده  فراهــم  بیمــه  صنعــت 

حضــور شــصت درصــدی صنعــت بیمــه در نمایشــگاه معرفــی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری کشــور، نشــانه اراده ایــن صنعــت 
اســت. مالــی کشــور  بازارهــای  در  بــرای حضــور گســترده تر 

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل بیمــه 
مرکــزی، دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در نمایشــگاه بــورس، 
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــت، ب ــخن می گف ــه س ــک و بیم بان
تمامــی واحدهــای صنعتــی، مســکونی، تولیــدی و تجــاری در 
معــرض ریســک قــرار دارنــد و اطمینان بخشــی بــه صاحبــان 
اســت. بیمــه  عهــده صنعــت  بــر  و کان  خــرد  ســرمایه های 

کــه  مطلــب  ایــن  اعــام  بــا  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
بیمــه،  نفــوذ  ضریــب  افزایــش  بــا  توســعه یافتگی  شــاخص 
نســبت مســتقیم دارد، خاطرنشــان کــرد: هــر چقــدر جامعــه 
پیشــرفته تر  دیگــر  زیرســاخت های  و  فرهنگــی  لحــاظ  بــه 
بــود. خواهــد  باالتــر  نیــز  بیمــه  صنعــت  رشــد  باشــد، 

وی افــزود: بیمــه مرکــزی زمینه هــای کافــی را بــرای حضــور 
بازیگــران بیمــه ای در صحنــه بــازار ســرمایه را فراهــم کــرده و ایــن 
ــرو خواهــد شــد. ــا شــتاب بیشــتری روب ــک ب ــده نزدی ــد در آین رون

ــازی  ــرد خصوصی س ــندی از رویک ــراز خرس ــا اب ــلیمانی ب ــر س دکت
خصوصــی،  بخــش  ســهامداران  جــذب  و  بیمــه  صنعــت  در 
تصریــح کــرد: زمانــی صــد در صــد صنعــت بیمــه در اختیــار 
ــت. ــوم اس ــک س ــر از ی ــت کمت ــهم دول ــاال س ــود و ح ــت ب دول

اقتصــاد  نقــش دولــت در  وی خاطرنشــان کــرد: هــر چقــدر 
کمرنگ تــر شــود، رشــد صنعــت بیمــه بیشــتر خواهــد شــد.

دکتــر ســلیمانی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه صنعــت بیمــه بــه ســمت 
جمــع آوری  داشــت:  اظهــار  مــی رود،  پیــش  تخصصی تر شــدن 
پول هــای خــرد مــردم در قالــب حــق بیمــه در بانک هــا و نهادهــای 
ــه شــمار مــی رود. ــی ب ــازار ســرمایه از ماموریت هــای اصل ــی و ب پول

ــات  ــزی در هی ــه مرک ــور بیم ــه از حض ــی بیم ــورای عال ــس ش ریی
موســس بــه عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی خبــر داد و اظهار داشــت: 
در برنامــه ششــم توســعه تکالیــف مهمــی بــر عهــده صنعــت بیمــه 
گذاشــته شــده و امیدواریــم با کمــک نهادهــای ذیربط، ارتقــای کمی 
و کیفــی نظــام جامــع صنعــت بیمــه بــه طــور کامــل محقــق شــود.

ــزرگ  ــت ب ــک فرص ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــن نمایش ــان از ای وی در پای
ــرد  ــاد ک ــی ی ــی و مال ــای پول ــه و نهاده ــت بیم ــل صنع ــرای تعام ب
و گفــت: در ســال گذشــته بیســت درصــد از حــق بیمه هــای 
ــت. ــده اس ــل ش ــرمایه منتق ــازار س ــه ب ــه ب ــت بیم ــدی صنع تولی

رئیس کل بیمه مرکزی:
بیســت درصــد از پرتفــوی صنعــت بیمــه در 
بازارهــای مالــی ســرمایه گذاری شــده اســت

اخبار بیمه مرکزی
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همانطــور کــه توســط جــی کنــراد لوینســون در کتابی بــا عنــوان “بازاریابی 
 guerrilla پارتیزانــی” درســال 1982 تشــریح شــد، بازاریابــی پارتیزانــی
marketing روشــی نامنظــم  و غیرمعمــول در انجــام فعالیت هــای روبه 
جلــو بــر مبنای یــک بودجه بســیار کم اســت. چنیــن ترفیعات و پیشــرفت 
هایــی گاهــی اوقــات بــه گونــه ای طراحــی می شــوند کــه مخاطــب هدف، 
حتــی از وجــود آنهــا بــی اطــاع اســت و نوعــی بازاریابــی پنهــان یا  ســری 
محســوب مــی شــود. ( کــه بازاریابــی مخفیانــه نیــز نامیــده مــی شــود) 
بنابرایــن در حــال  بازاریابــی پارتیزانــی یــک روش خــاص اســت. 
ایــن پدیــده  بــا  حاضــر نویســندگان دیــدگاه خــود را در رابطــه 
ــی نوعــی  ــی پارتیزان ــد. آنهــا اظهــار مــی کننــد کــه بازاریاب تغییــرداده ان
روش تفکــر اســت کــه فــرد مــی توانــد بــر اســاس عملکردهــای 
ــر اســاس  ــد ب ــی توان ــرد دیگــری نیزم ــد و ف خــاص،آن را تشــخیص ده
عملکردهــای مختلــف بــه شناســایی ایــن نــوع بازاریابــی بپــردازد.

اصــوال در ایــن نــوع بازاریابــی از ذهــن هــای بــاز و نگــرش هــای 
مختلــف بــرای کســب امتیــاز در نبــرد بــرای جــذب مصــر ف کننــدگان 
ــی  ــن  بازاریاب ــاف بی ــن اخت ــن مهمتری ــود. بنابرای ــی ش ــتفاده  م اس
پارتیزانــی و ســنتی، حالــت ذهنــی کار اســت. اگــر چــه کامــا مشــخص 
ــال  ــتفاده از کان ــال اس ــه دنب ــرد ب ــی، ف ــی پارتیزان ــه در بازاریاب ــت ک اس
ــدگان  ــرف کنن ــه مص ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــد ب ــای جدی ــا و روش ه ه
ــد  ــر آن بلن ــه اث ــای خاصــی اســت ک ــن کار دارای اثره ــد اســت. ای جدی
ــه ایجــاد همهمــه و جنــب و جــوش مــی شــود. مــدت اســت و منجــر ب

تاکتیــک هــای بازاریابــی پارتیزانــی بــا هــدف ســرعت بخشــیدن 

بازاریابی پارتیزانی چیست؟

ســرمایه  اینکــه  بــدون  انــد،  شــده  طراحــی  ســود  کســب  بــه 
گیــرد. صــورت  هزینــه  یــا  زمــان  روی  بــر  عظیمــی  گــذاری 

در اغلــب مــوارد ایــن تاکتیــک هــا بر خاقیــت روابط خــوب و تمایــل برای 
آزمایــش روش هــای مختلــف تمرکــز یافته اســت. بیــن بازاریابــی پارتیزانی 
و بازاریابــی ســنتی تفــاوت هــای اساســی وجــود دارد. فــرق اصلــی بین این 
دو، تاکتیــک هــای بازاریابــی پارتیزانی اســت که بــر خاقیــت، روابط خوب 
و رضایــت تأکیــد دارد. لوینســون اظهــار مــی دارد کــه یــک بازاریــاب خوب 
پارتیزانــی در بیشــتر مــوارد بایــد از روابط موجود و پتانســیل توســعه روابط 
اضافــه ، آگاهــی کافــی داشــته باشــد. پس یکــی از اصــول پایــه ای بازاریابی 
ــای دارد. ــی ج ــت بازاریاب ــون موفقی ــه در کان ــه اســت ک ــی، رابط پارتیزان

روابط، انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

روابــط مشــتری: هــر رابطــه ای با مشــتریان بالقوه مــی تواند به وســیله فکر 
کــردن درمــورد اینکــه چــه چیــزی اســاس یــک رابطه خــوب هســت، ارتقا 
پیــدا میکنــد. بــرای مثال،فرســتادن یــک نامــه بــه صــورت دســت نوشــته 
یــا تمــاس بــا یــک مشــتری موجود بــه او فکــر ادامــه تجــارت را مــی دهد.

روابــط کارکنــان: هــر یــک از کارکنــان شــرکت بایــد بازاریابــی حرفــه ای را 
بدانــد و از چگونگــی روش ارتبــاط بــا مشــتری،نماینده فــروش و هر کســی 
کــه تجــارت شــما را عرضــه مــی کنــد، بــه خوبــی آگاهــی داشــته باشــند.
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روابــط بــا رقبــا: روش بازاریابــی پارتیزانــی بــه ترویــج روابــط خــوب بــا رقبا 
مــی پــردازد. بــه جــای فکــر کــردن دربــاره شــرکتهای دیگــر بــه عنــوان 
رقیــب خــود، بازاریابــی پارتیزانــی راه هــای همــکاری را بیــان مــی کنــد.

بازاریابــی  گویــد:  مــی  بــاره  ایــن  در  بازاریابــی  برجســته  صاحبنظــر 
ایــن بــر  و  خوانــد  همجوشــی  بازاریابــی  تــوان  مــی  را  پارتیزانــی 

ارتبــاط  هــم  بــا  میتواننــد  کوچــک  هــای  شــرکت  اســاس، 
آورنــد. بوجــود  را  بزرگتــر  شــرکت  یــک  و  کننــد  برقــرار 

10 مشخصه اصلی بازاریابی پارتیزانی:

ــه  ــای ک ــه ه ــا و آن گون ــا ن ه ــاس روان انس ــر اس ــی ب ــی پارتیزان 1. بازاریاب
ــاده شــده اســت. ــا نه ــد، بن ــی کنن ــی اندیشــند و قضــاوت م ــا م انســان ه

2. در بازاریابــی پارتیزانــی تاکیــد برســودآوری اســت و نــه تنهــا افزایــش فروش.

ــنجش  ــی س ــی پاتیزان ــری در بازاریاب ــدازه گی ــرای ان ــوب ب ــک روش خ 3. ی
تعــداد رابطــه ای اســت کــه شــما در مــدت زمــان مشــخصی ایجــاد کــرده ایــد.

ــن  ــدف و مخاطبی ــازار ه ــرف ب ــود را ص ــای خ ــی نیروه ــی پارتیزان 4. بازاریاب
ــزرگ. ــرار دادن جامعــه ای ب ــوه و هــدف ق ــی انب ــا بازاریاب خــود مــی ســازد ت

تاکیــد  کار  و  کســب  ی  توســعه  بــرای  پارتیزانــی  بازاریابــی  در    .5
ــداد  ــش تع ــد، افزای ــط جدی ــاد رواب ــت: ایج ــورد  اس ــه م ــر س ــی ب خاص
ــی. ــراد فعل ــا اف ــات ب ــم معام ــش حج ــی، افزای ــراد فعل ــا اف ــات ب معام

حــذف،  بــرای  رقابــت  جــای  بــه  پارتیزانــی  بازاریابــی  در   .6
اســت. کارهــا  و  دیگرکســب  بــا  همــکاری  بــرای  تــاش 

7.  بازاریابــی پارتیزانــی از عناصــر مختلفــی تشــکیل شــده اســت، کــه همگــی 
ــن عناصــر یکدیگــر را تقویــت مــی کننــد. ــا یکدیگــر کار مــی کننــد و ای ب

ــی( اســت  ــی چریکــی )پارتیزان ــی در بازاریاب ــزار و اهــرم اصل ــوژی اب 8.  تکنول

ــم. ــتفاده کنی ــتر اس ــود بیش ــه س ــیدن ب ــرای رس ــوژی ب ــد از تکنول و بای

9.  به جای پول و سرمایه، ورودی اصلی بازاریابی پارتیزانی، صرف زمان و انرژی است.

ــال  ــی ارس ــای کوچک ــروه ه ــه گ ــی( ب ــی )تبلیغات ــای بازاریاب ــام ه 10.پی
مــی شــوند نــه پیــام هــای انبــوه بــه بخــش بزرگــی از جامعــه!

ــی  ــراد م ــه اف ــتر ب ــی بیش ــه بازاریاب ــت ک ــد اس ــار معتق ــون اظه لوینس
ــرایط  ــرای درک ش ــت ب ــردازد. الزم اس ــیاء بپ ــه اش ــه ب ــا اینک ــردازد ت پ
موجــود، نقطــه نظــر کارمنــدان و همــکاران نیــز در نظــر گرفتــه 
ــایی  ــور شناس ــه منظ ــر ب ــراد دیگ ــا اف ــه ب ــط بهین ــراری رواب ــود. برق ش
بهتــر آنهــا مــی توانــد باعــث افزایــش انعطــاف پذیــری شــخص 
ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ــی پارتیزان ــی بازاریاب ــک ویژگ ــن ی ــود و ای ش

بــا وجــود آنکه امروزه ایــن موارد امکان پذیرهســتند، اما بازاریابــی پارتیزانی 
یــک رونــد کلــی شــده اســت. دیگــر هیــچ حربــه ســاده ای در کســب و کار 
کوچــک وجــود نــدارد و درحقیقــت، 500 شــرکت موفــق امــروز، درحــال 
جهــش به ســمت منازعــه و رقابت در راســتای افزایش تعداد خود هســتند.

جنــرال الکتریــک، یاهــو، ســیتی گروپ،ســونی اریکســون و نایکــی 
مرحلــه بــه  را  پارتیزانــی  بازاریابــی  اقدامــات  و  اصــول  همگــی 

اجرا گذاشته اند.
بــه  شــده  تعریــف  مفهــوم  و  واژه  یــک  پارتیزانــی  بازاریابــی 
گــر  توصیــف  عنــوان  بــه  اخیــرا  کــه  اســت  مبهــم  شــکلی 
بســیاری از انــواع روش هــای ســنتی بــه کارگرفتــه شــده اســت.

این روش ها عبارتند از:
* بازاریابی ویروسی ) Viral ( از طریق شبکه های اجتماعی

Ambient بازاریابی محیطی *
Presence بازاریابی حضوری *

Grassroots بازاریابی ریشه ای *
Alternative (جایگزین)بازاریابی گزینشی *

Buzz بازاریابی کامی *
Undercover بازاریابی پنهان یا سری *

Experiental بازاریابی تجربی *
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