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اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوی و المغفره ...
خداونــد متعــال را ســپاس مــی گوییــم کــه توفیــق اظهــار ایمــان و خلــوص در بــارگاه احدیتــش را در ایــن مــاه عزیــز نصیبمان 
کــرد تــا بــا روزه  داری در ایــن مــاه پربرکــت، بــار دیگــر بــا میهمــان شــدن بــر خــوان بــزرگ نعمــت و دریــای بیکــران الطافــش 

بــه آرامشــی وصف ناشــدنی دســت یابیــم.
خوشــا  بــه حــال مومنانــی کــه درمــاه مبــارک رمضــان  برکامشــان عســل مصفــای بــرکات ذکــر الهــی چشــانیده شــده و عطــر 

نــزول مائــک تــا همیشــه ســجاده هایشــان را عطــر آگیــن کــرده اســت.
اینــک در آســتانه فــرا رســیدن عیــد ســعید فطــر، عید شــکرانه تهذیــب و تزکیه نفــس، ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبادات 
تمامــی مؤمنــان روزه دار، ایــن عیــد فرخنــده را بــه تمامــی مســلمانان بــه خصــوص همــکاران ارجمنــدم در شــرکت ســهامی 
بیمــه "مــا" تبریــک عــرض کــرده و از خداونــد متعــال مــی خواهــم کــه بهتریــن سرنوشــت هــا را بــرای بنــدگان صالــح خویــش 

مقــدر فرمایــد و همــواره "مــا" را در راه عبودیــت خویــش و خدمــت بــه خلــق یــاری نمایــد.
امیــدوارم مرحمــت الهــی شــامل حالمــان شــود تــا در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصر)عــج( و تحــت زعامــت مقــام عظمای 
ــاه  ــن م ــی(، توشــه ای هــر چنــد ناچیــز رااز ســفره بیکــران الهــی در ای ــه العال ــه خامنــه ای)مدظل ــت ال والیــت حضــرت آی

عزیزذخیــره آخــرت خــود کــرده  باشــیم.

دکتــر  تبریــک 
ــتانه  کاردگر در آس
عیــد ســعید فطــر
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اخبار بیمه "ما"  

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

ــغ 300ریال  تخصیص مبل
ــر ســهم  ــه ازای ه ســود ب
ــهامداران  ــب س ــه تصوی ب
ــه  ــع بیم ــر در مجم حاض
ــزارش  ــه گ ــید. ب ــا" رس "م
روابــط عمومــی بیمــه "ما"، 
ــادی  ــی ع ــع عموم مجم
شــرکت  ایــن  ســالیانه 
بــرای ســال مالــی منتهــی 
بــه بیســت و نهــم اســفند 
1400 صبــح روز شــنبه 
اردیبهشــت   31 مــورخ 
1401 بــا حضــور بیــش از 
87 درصــدی  ســهامداران 
ضمــن  و  شــد  برگــزار 
صورت هــای  تصویــب 
مالی ســال 1400، تقســیم 
ــه ازای  ــود ب ــان س 30 توم
هــر ســهم مــورد موافقــت 
عمــده ســهامداران حاضــر 
ــت. ــرار گرف ــع ق در مجم

بــر اســاس ایــن گــزارش، با عنایت بــه اباغیــه مــورخ 1400/11/09 ســازمان بــورس در خصوص برگــزاری مجمع 
بــه صــورت حضــوری و امــکان حضــور ســهامداران به شــرط نداشــتن هرگونــه عائم مشــکوک به کرونــا ، مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت بیمــه "مــا" بــا اطــاع رســانی قبلــی راس ســاعت 10:00 روز جــاری بــه صــورت 
حضــوری برگــزار و ســهامداران از طریــق ســایت شــرکت بــه آدرس www.bimehma comو صفحــه رســمی 

شــرکت بــه آدرس mainsurance@ بــه طــور کامــل در جریــان مصوبــات آن قــرار گرفتند.
اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی، تصویــب صورت هــای مالــی ســال مالــی منتهــی بــه بیســت و 
نهــم اســفند 1400 ، انتخــاب حســابرس و بــازرس قانونــی، انتخــاب اکچوئــر رســمی بیمــه و علی البــدل، انتخاب 
روزنامــة کثیر االنتشــار،  تعییــن پــاداش اعضــای هیــات مدیــره، تعییــن حــق حضــور اعضــای غیر موظــف هیات 
مدیــره و تعییــن حــق الزحمــه بــازرس قانونی و حســابرس مســتقل برای ســال مالی آتــی از جمله مــوارد تصمیم 

گیــری شــده در ایــن مجمــع بود.
پــس از اســتقرار هیــأت رییســه مجمــع، نماینــدگان بیمة مرکــزی جمهوری اســامی ایــران، حســابرس، نماینده 
ســازمان بــورس و همچنیــن نماینــدگان بانــک ملت، گــروه مالی ملــت و مهر آینــدگان گزارش عمکــرد و فعالیت 

هــای شــرکت در ســال 1400  توســط دکتــر کاردگر مدیرعامل تشــریح شــد.
پــس از ارائــه گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکت و پــس از بیــان توضیحــات الزم در مــورد بندهــای 
گــزارش حســابرس، صــورت هــای مالــی ســال مالــی منتهــی بــه بیســت و نهــم اســفند 1400 و  تقســیم 300  

ریــال ســود بــه ازاء هــر ســهم بــه تصویــب ســهامداران حاضــر در مجمــع رســید.
همچنین موسســه حسابرســی بهمند و موسســه حسابرســی آرمــان آروین پارس بــه ترتیب به عنوان حســابرس 
و بــازرس قانونــی اصلــی و علــی البــدل بــرای ســال مالی آتی، خشــایار تشــت زر به عنــوان اکچوئر رســمی و پرویز 
مــرادی بــه عنــوان اکچوئــر  علــی البــدل  و روزنامــه دنیــای اقتصــاد  بــه عنــوان روزنامه کثیراالنتشــار جهــت درج 

آگهــی هــای این شــرکت انتخاب شــدند
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قابل توجه بیمه گذاران  بیمه های شخص ثالث شرکت سهامی بیمه "ما"

بیمــه گــذاران بیمــه نامــه 
ــه  ــث بیم ــخص ثال ــای ش ه
ــا  ــه آنه ــار بیم ــه اعتب ــا" ک "م
لغایــت   1401/01/01 از 
104/01/08 آغــاز شــده بــا 
ــروش  ــبکه ف ــه ش ــه ب مراجع
ــه  ــبت ب ــور، نس ــر کش سراس
دریافــت الحاقیــه مربوطــه 

ــد. ــدام نماین اق
ــط عمومــی،  ــه گــزارش رواب ب
ــل  ــای اتومبی ــه ه ــر بیم مدی
بیمــه "مــا" ضمــن اعــام ایــن 
خبــر گفــت: آن دســته از بیمه 
ــه  ــار بیم ــه اعتب ــی ک گذاران
نامــه آنهــا از ســال 1400 آغاز 
و تــا ســال 1401 اعتبــار دارد 
ــاز  ــی نی ــث بدن ــش ثال در بخ
بــه دریافــت الحاقیه نداشــته و 

جهــت بــروز رســانی ســقف پوشــش بیمــه حــوادث راننــده و ثالــث  مالــی قانونــی و مــازاد مــی تواننــد بــا واحــد صــدور مربوطــه تمــاس حاصل 
فرمایند.امیــر کهــن خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اعــام رســمی میــزان افزایــش دیــه توســط مرکــز رســانه قــوه قضاییــه ، مبلــغ دیه فــوت با 
25درصــد افزایــش در مــاه غیــر حــرام از 480 میلیــون تومــان در ســال 1400 بــه 600میلیــون تومــان در ســال 1401 افزایــش یافتــه کــه در 
صــورت وقــوع حادثــه و فــوت در مــاه هــای محــرم، رجــب، ذی القعــده و ذی الحجــه بــا یــک ســوم تغلیــظ، مبلــغ 800میلیــون تومــان تعییــن 
شــده اســت.گفتنی اســت نــرخ پایــه حــق بیمــه شــخص ثالــث در ســال 1401 بــه میــزان 4درصــد کمتــر از درصــد افزایــش دیــه محاســبه و 

اعمــال شــده اســت.

حضور بیمه "ما" در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

بیمــه "مــا" در نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت، گاز، پاالیــش و 
پتروشــیمی ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن رخــداد صنعتــی و تجاری 

ــوزه حضــور داشــت. ــن ح کشــور در ای
بــه گــزارش روابــط عمومی بیمه "ما"، بیســت و ششــمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی از بیســت و ســوم تا 
ــی نمایشــگاه  بیســت و ششــم اردیبهشــت 1401 در محــل دائم
ــه همــراه  هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد و بیمــه "مــا" ب

ــی و  ــد داخل ــای توانمن ــری از شــرکت ه ــع کثی جم
ــش و  ــت، گاز، پاالی ــت نف ــه صنع ــی در زمین خارج
ــت. ــور داش ــم حض ــداد مه ــن روی ــیمی در ای پتروش

براســاس ایــن گــزارش، بیســت و ششــمین نمایشــگاه 
ــا  ــیمی ب ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــی نف ــن الملل بی
هــدف ارائــه آخریــن دســتاوردهای فــن آوری روز در 
حــوزه صنعــت نفــت و گاز. گســترش تعامــل بــا ســایر 
کشــورها و نیــز رقابــت بــا شــرکت هــای نفتی مشــابه 
در ســطح جهــان. ایجــاد حــس خــود بــاوری و خــود 
ــران و  ــص و مدی ــای متخص ــی در نیروه ــی مل اتکای
ــات  ــام مطالع ــت انج ــی جه ــذاران داخل ــرمایه گ س
ــتخراج،  ــاف، اس ــای اکتش ــه ه ــات در زمین و تحقیق
ــعه  ــوالت. توس ــادرات محص ــع و ص ــراوری و توزی ف
اشــتغال در عرصــه صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی 
و ایجــاد انگیــزه جهــت ســرمایه گــذاری بخــش هــای 
مختلــف خصوصــی ، تعاونی و دولتــی ، داخلی و خارجــی در صنایع 
نفــت و گاز فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و شــرکت ســهامی بیمــه 
"مــا" بــه همــراه بانــک ملــت در ســالن 38 نمایشــگاه بیــن المللــی 
تهــران بــه معرفــی محصوالت بیمــه ای و برگــزاری جلســات رودررو 
ــرات  ــک خط ــواع ریس ــش ان ــوص پوش ــی در خص ــام آمادگ و اع

شــرکت هــای حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی پرداخــت.
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حضـور مدیرعامل
شرکت  بیمه "ما" در 
نمایشگاه بین  المللی
 نفت، گاز،پاالیـش و 

پتروشیمی

مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" با حضور در بیســت و ششــمین 
ــیمی از  ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــی نف ــگاه بین الملل نمایش

غرفــه بانــک ملــت و بیمــه "مــا" بازدیــد کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، بیســت و ششــمین 
ــیمی از  ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــی نف ــگاه بین الملل نمایش
ــگاه  ــی نمایش ــل دائم ــت ماه در مح ــه21 اردیبهش روز جمع
ــز  ــا" نی ــه "م ــرکت بیم ــده و ش ــاز ش ــران آغ ــی ته بین الملل
به منظــور معرفــی و ارائــه تازه تریــن محصــوالت خــود در ایــن 

ــال دارد. نمایشــگاه حضــوری فع
ــا" روز گذشــته  ــه "م ــل شــرکت بیم ــر مدیرعام ــر کاردگ دکت
بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه، از غرفــه بانــک ملــت و شــرکت 

ســهامی بیمــه "مــا" بازدیــد کــرد.
وی و هیــات همــراه همچنیــن در زمــان حضــور در نمایشــگاه 
میزبــان تنــی چنــد از مدیــران عامل شــرکت های پتروشــیمی 
بــوده  و همچنیــن از غرفــه تعــدادی از شــرکت هــای حاضر در 

نمایشــگاه دیــدن کرد
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اخبارشعب  

  استان اصفهان

 استان قزوین

 استان آذربایجان شرقی

 استان مرکزی 
ــس  ــا ریی ــزی ب ــتان مرک ــر اس ــدار مدی دی
ــادل  ــث و تب ــتان و بح ــی اس ــاد و دارای اقتص
نظــر در خصــوص سیاســت گــذاری اهــداف 

ــد ــال جدی ــترک در س مش

حضــور مدیــر بیمــه هــای اتومبیــل در 
سرپرســتی اســتان اصفهان و برگزاری جلســه 

ــتان ــدگان اس ــا نماین ــخ ب ــش و پاس پرس

نشســت معــاون بازاریابی و فروش سرپرســتی 
اســتان اذربایجــان شــرقی  با رییــس و اعضای 
هیــات مدیــره کانــون ســر دفتــران اســتان در 

راســتای جــذب بیمــه نامــه هــاي کانون

دیــدار مدیــر عامــل، رئیــس هیــات مدیــره و 
معــاون مالــی شــرکت شیشــه ســایپا مســتقر 
تعامــل در  در قزویــن جهــت مذاکــره و 
خصــوص انتقــال پرتفــوی شــرکت  بــه بیمــه  

"مــا"
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استان البرز

استان زنجان

 استان لرستان

 استان گیالن

جلســه سرپرســتی شــعبه خرم آبــاد بــا حضــور 
نماینــدگان جنــرال اســتان و هــم اندیشــی در 
ــال  ــوی س ــق پرتف ــی تحق ــوص چگونگ خص

 1401

نشســت صمیمانــه سرپرســتی شــعبه رشــت  
ــران شــرکت خوشــگوار در راســتای  ــا مدی ب
بررســی میزان رضایتمندی پرســنل شــرکت 
در خصــوص بیمــه نامــه درمــان تکمیلــی و 

معرفــی ســایر رشــته هــای بیمــه ای 

برگــزاری جلســه هــم اندیشــی و راهبــردی 
جهــت تحقــق پرتفــوی ســال 1401 بــا 
از  تقدیــر  و  اســتان  نماینــدگان  حضــور 

ــتان  ــر اس ــدگان برت نماین

ــا"  ــت نمایندگــي کــد 2424بیمــه "م حمای
از مســابقات فوتســال جــام رمضــان اســتان 

ــه دور دوم مســابقات ــود  ب ــرز و صع الب
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استان خراسان رضوی

استان هرمزگان

 استان کرمان

 استان گیالن

اولیــن جلســه شــورای هماهنگــی مدیــران و 
نماینــدگان اســتان در ســال 1401 

دیــدار نــوروزی سرپرســت امــور شــعب بانک 
ــتان  ــت اس ــان و سرپرس ــتان گی ــت اس مل
گیــان و بررســی راهکارهــای توســعه روابــط 

فــی مابیــن

دیــدار بــا رییــس بانــک ملــت شــعبه مرکزی 
جزیــره کیــش و رایزنی  درخصوص جلســات 

مشــترک بانــک و بیمه

دیــدار بــا مدیــران  بزرگتریــن تولیــد کنندگان 
ــی در کشــور  ــی و امنیت سیســتم های حفاظت
وارائــه  راهکارهــای شــروع همــکاری  فی مابین 
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استان خراسان رضوی

استان کهگیلویه و بویر احمد

استان گلستان

 استان کرمان

بازخوانــی نقشــه راه سرپرســتی خراســان 
رضــوی در ســال 1401 و بررســی راهکارهــای 
تحقــق پورتفوی اباغی در جلســه سرپرســت 

خراســان رضــوی بــا نماینــدگان اســتان

ــعبه  ــتان در ش ــتان گلس ــر اس ــور مدی حض
ــکات و  ــی مش ــت بررس ــدکاووس جه گنب
موانــع در راســتای پیشــبرد اهداف و رســیدن 

ــال 1401 ــوی س ــه پرتف ب

برگــزاری کاس درمــان انفــرادی و گروهی در 
سرپرســتی استان 

ــت  ــردی جه ــی و راهب ــم اندیش ــه ه جلس
تحقــق بودجــه 1401و آمــوزش بیمــه هــای 

ــئولیت  مس
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اخبار بیمه مرکزی

 طــی حکمــی از ســوی مهنــدس مجیــد بهزادپــور معــاون توســعه 
مدیریــت و منابــع بیمه مرکــزی منصوب شــد.به گــزارش اداره کل 
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی در ایــن حکــم، 
حمیدرضــا مهــدوی کوچکســرایی بــه ســمت عضــو هیــات عامــل 
و معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بیمــه مرکــزی منصــوب شــد.

در ایــن حکــم بــا اشــاره بــه تعهــد و توانمنــدی مهــدوی 
کوچکســرایی بــر ضــرورت دنبــال کــردن ماموریــت هایــی نظیــر 

ارتقــای کیفــی منابــع انســانی، ایجــاد همدلــی و بهــره وری، ارتقــای ســطح آمــوزش، اســتفاده از ظرفیــت هــای ســرمایه گذاری در صنعــت بیمه 
ــده اســت. ــد ش ــون تاکی ــی در چارچــوب قان ــع و نقدینگ ــذاری مناب ــرمایه گ ــی س ــش بازده ــن افزای و همچنی

شــایان ذکــر اســت کــه پیــش از ایــن هــادی عبدالهــی عهــده دار ایــن ســمت بــوده کــه هــم اکنون بــه عنــوان مشــاور رئیــس کل بیمــه مرکزی 
منصــوب شــده اســت.در ایــن حکــم بــه لــزوم بهــره گیــری از تجــارب وی و هــم اندیشــی بــا صاحبنظــران در راســتای تحقــق اهــداف صنعــت 

بیمه اشــاره شــده اســت.

در پی حادثه اتوبوس محور 
دهدز:

رئیس کل بیمـه مرکزی 
دستور تسریع پرداخت 
خسارات وارده را صادر کرد

 نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه از شــرکت بیمــه گــر اتوبــوس حادثــه دیــده در جــاده زراس بــه دهــدز خواســت تــا بافاصلــه نســبت بــه پرداخــت 
خســارات وارده اقــدام کند.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، مجیــد بهزادپــور در خصــوص حادثــه اخیــر 
واژگونــی اتوبــوس و زیــان هــای وارده بــه شــهروندان، شــرکت بیمــه گــر را ملــزم کــرد تــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن، خســارات وارده بــه 
زیاندیــدگان و خانــواده قربانیــان را پرداخــت کنــد.وی بــا ابــراز تأســف از وقــوع حــوادث اینچنینــی از شــرکت هــای بیمــه گــر خواســت تــا 
بــا توجــه بــه مــواد 34 و 36 قانــون شــخص ثالــث، در ارائــه تســهیات ویــژه و ســرعت عمــل در پرداخــت خســارت، در راســتای کاهــش آالم 

زیاندیــدگان تــاش کننــد.
گفتنــی اســت در حادثــه تصــادف یــک دســتگاه اتوبــوس در جــاده دهــدز شهرســتان ایــذه ســه تــن جــان باختنــد و 20 نفــر از مصدومــان نیــز 

بــه بیمارســتان هــا منتقل شــدند.

با حکم رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا :
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی منصوب 

شد
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خالقیت یا سماجت 

خرده فروشی بیمه های عمر

شیوا پورجلیل
نماینده بیمه "ما"  گزارش 

مفاهیــم فــروش و بازاریابــی جــزو اولیــن، نــام آشــناترین و پرتکرارتریــن اصطاحــات بــرای تمــام فعالیــن صنعــت بیمــه می باشــد ولــی آموزش 
و بهــره بــرداری از ایــن حــوزه بــرای نماینــدگان شــرکت هــای بیمــه کــه مســتقیما بــا درآمــد جیبشــان پیونــد خــورده اســت ، ایــن مفاهیــم را 

پراهمیــت تریــن نیــز میکند . 

بــدون شــک ، نمــی تــوان تآثیــر ارتباطــات در حوزه 
بازاریابــی را نادیــده گرفــت امــا هرچقــدر که شــبکه 
ارتباطــی گســترده بــا میــزان فــروش ســایر رشــته 
ــوزه  ــتقیم دارد ، در ح ــاط مس ــه ای ارتب ــای بیم ه
فــروش بیمــه هــای عمــر کــه پــای درآمــد و پــس 
ــت ،  ــان هس ــات درمی ــخصی و تعارف ــای ش اندازه
ســماجت در ارتباطــات فامیلــی و کاری و دوســتانه  
ــد  ــی  نمیتوان ــای گروه ــد قرارداده ــرای عق ــز ب ج

چنــدان کارســاز باشــد.
یکــی دیگــر از روش هــای مرســوم و البتــه قدیمــی ، 
جــذب ویزیتورهــای بــدون کــد فــروش بیمــه هــای 
عمــر هســت . فعالیــت ایــن گــروه بــا کاســور و فرم 
بــه دســت و مراجعــه بــه منــازل و محــل کســب و 

کار تــا چنــد ســال قبــل بخــش جدایــی ناپذیــر شــبکه فــروش صنعــت بیمــه محســوب مــی شــد و بــه دلیل اینکــه تقســیم ســود و درآمــد حاصل 
بــه صــورت توافقــی انجــام مــی گرفــت ، هــم نفــع نماینــدگان شــرکت را بــه دنبــال داشــت کــه بــه راحتــی و بــدون دردســر مــی توانســتند ســایر 
بیمــه هــای بیمــه گــذاران را ازآن خــود کننــد و هــم  نفــع بازاریــاب هــا در آن دخیــل بــود چــون دریافت پورســانت بــه صــورت نقــدی و زود هنگام 
انجــام مــی شــد و مســئولیتی هــم در قبــال خدمــات پــس از فــروش نداشــتند ولــی واقعیــت ایــن هســت ، ضربــه ای کــه بــه لطــف فــروش بیمــه 
هــای غیرکارشناســی و بــه دور از ســواد کاری ، بیمــه هــای  بــدون ارزیابــی ریســک ســنی ، شــغلی و موقعیتــی و ســماجت در فــروش بــدون توجــه 
بــه فــوت وقــت مشــتریان توســط همیــن ویزیتورهــا و دالالن بــه تنــه اعتبــار شــرکت هــای بیمــه زده شــد ، چنــان جــو بدبینی و بــی اعتمــادی را 
بــه وجــود آورد کــه امــروزه اســتفاده و بهــره گیــری از بازاریــاب هــای بــدون کــد بــه منزلــه تیری هســت که مســتقیما آبــرو و اعتبار شــغلی و حرفه 
ای خــود نماینــدگان را هــدف قــرار مــی دهــد. ســومین مســیر پــر ســروصدا و البتــه پرطرفــدار ایــن روزهــا مارکتینــگ بــا انــواع روش هــای آناین 
هســت . مطمعنــا هــر چقــدر هــم کــه بــه تبلیغــات و فــروش بــه روش هــای قدیمــی معتقــد باشــیم ، نمــی توانیــم از تاثیــرات آنایــن مارکتینــگ 
و مزایــای آن در جهانــی کــه هــر لحظــه روزمرگــی انســان هــا بــا اینترنــت گــره خــورده اســت ، غافــل شــویم . مکانیزمــی کــه در عیــن کــم هزینه 
بــودن، امــکان فعالیــت 24 ســاعته و بــدون محدودیــت جغرافیایــی  ، فرصــت رصــد کــردن فعالیــت رقبا ، شناســایی مشــتریان  و  تجزیــه و تحلیل 
اوضــاع  و شــرایط بــازار را فراهــم مــی کنــد . امــا در کنــار تمــام مزایــای آن ، ناچــار بــه قبــول ایــن واقعیت هســتیم کــه اســتفاده از ابزارهــای آناین 
در بــازار هــای متنــوع و تقریبــا اشــباع شــده کســب و کارهــای اینترنتــی  ، بــدون آمــوزش و ســواد تخصصــی ایــن حــوزه ، بــا ایجاد یک پیــج کاری 
در شــبکه هــای اجتماعــی و اضافــه کــردن چنــد هشــتک پشــت بنــد پســت هــا , حکــم ســوزن در انبــار کاه را دارد کــه فقــط بــار هزینــه اینترنــت 

و هزینــه وقــت را در پــی خواهــد داشــت . 
اکنــون ، بــا توجــه بــه تجــارب  پیشــگامان ایــن صنعــت و امتحــان هــای پــس داده شــده انــواع روش هــای فــروش و بــا درنظــر گرفتن ایــن واقعیت 
کــه راه هــای ثابــت همیشــه بــه نتیجــه هــای مشــابه ختــم مــی شــوند ، تنهــا راه دسترســی بــه فــروش و درآمــد قابــل قبــول کــه عاقــه و انگیــزه 

کافــی بــرای ثبــات کاری را در پــی داشــته باشــد ، خاقیــت در فروش هســت.
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اگــر از موهبــت شــبکه 
اجتماعــی گســترده 
خوبــی  ارتباطــات  و 
هســتیم،  برخــوردار 
ــواه  ــروش دلخ ــرای ف ب
بــه جای بســنده کردن 
ــخاص و  ــود اش ــه خ ب
فروش تعــداد محــدود، 
بــا تمرکــز و یافتــن 
روش  هایــی مبتکرانــه 
از موقعیــت و حــوزه 
کاری  و  اجتماعــی 
ارتباطات بهره بگیریم . 

و اگــر عاقــه منــد و مصمــم بــه فــروش هــای آنایــن هســتیم ، تنهــا راه دســتیابی بــه نتیجــه دلخــواه آمــوزش و یادگیری ســواد تخصصــی این 
حــوزه بــا بــه کارگیــری ایــده هــای خاقانــه )شــنا کــردن برخــاف جریــان آب( بــا ایجــاد کانــال یــا پیــج هــا با مضمــون هایــی همچــون  بیمه 
صحیــح خریــده ایــد؟ آمــوزش چگونگــی دریافــت خســارت ، مشــاوره و اطــاع رســانی تعهــدات بیمــه کــه از آنها مطلــع نیســتید ، معرفی بیمه 

هــای جدیــد و  هســت کــه خوشــبختانه متنــوع تریــن و هموارتریــن کانــال بــرای پیــاده کــردن ایــده های نــو و جدید میباشــد. 
در آخــر، بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای ابــداع، بــه کار گیــری و عملــی کــردن تمــام نظــرات، ایــده هــا و روش هــای جدیــد ،  محرکــی بــه نــام 
انگیــزه نیــاز هســت . بــاال بــردن ســواد کاری بــا مطالعــات شــخصی ، تعریــف چهــار چــوب کاری بلنــد مــدت بــرای خــود و ایجــاد طــرح هــای 
انگیزشــی و کوتــاه مــدت )رایــج در ســازمان هــای مالــی(  بــرای افــراد در صــورت فعالیــت گروهی ، یادگیــری ســواد ارتباطات کاری و تشــخیص 
دهنــده یــا گیرنــده بــودن در موقعیــت هــای مناســب ، بهــره گیــری از مکانیــزم هــای کاری امتحــان پــس داده جهانــی تمامــا فاکتورهایــی در 
دســترس هســتند کــه  بــه کار گیــری آنهــا  تغییــرات  قابــل محسوســی  راwoopهمچــون سیســتم کاری هــم در افزایــش اعتبــار شــغلی و هــم 

در افزایــش تعــداد فــروش بیمــه هــا )بــه خصــوص بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری( ایجــاد خواهــد کــرد. 

در صــورت عاقــه منــد بــودن بــه کار گروهــی و تصمیــم بــه افزایــش شــاخه هــای فــروش ، افــرادی را بــرای 
همــکاری در نظــر داشــته باشــیم کــه زمینــه و متــن موقعیــت اجتماعی شــان امــکان فــروش را محیــا و ایجاب 
میکنــد کــه نهایتــا باعــث ممتــد بــودن همــکاری خواهــد بــود ، افــرادی کــه صرفــا بــا فاکتورهــای بیــکاری و 
انگیــزه درآمــد داوطلــب همــکاری میشــوند ، معمــوال انتظــار نتیجــه زودبــازده را دارنــد و بــا اولیــن کارمزدهای 
دور از تصوراتشــان منصــرف میشــوند و در نتیجــه گزینــه هــای چنــدان مناســبی بــرای گســترش شــاخه های 
فــروش نیســتند و بهتــر هســت کــه شــروع همــکاری هایمــان را منــوط بــه دریافــت کــد براســاس آئیــن نامــه 
96 بیمــه مرکــزی کنیــم ، در ایــن صــورت ، بــاز شــدن پــای مســولیت و تعهــد مســتقیم بــه شــرکت ، مانــع 
فــروش بیمــه غلــط بــا تعهــدات کذایــی خواهــد بــود کــه پــس از مدتــی مشکاتشــاش درگیــر نماینــده هــای 

ــود.  جنرال میش
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دا نستنی های ورزشی

ورزشــکاران غالبــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت چالش هــای مختلفی 
ــت در  ــد باخ ــا می توان ــن چالش ه ــد. ای ــر می گذرانن ــت س را پش
ــا ایــن  مســابقه ها، آســیب دیدگــی و تمرین هــای ســخت باشــد. ب
ــی  ــری را در زندگ ــای متفاوت ت ــکاران چالش ه ــال برخــی ورزش ح

گذرانده انــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از life hack، زندگــی برخــی 
ورزشــکاران می توانــد الهام بخــش افــراد دیگــر باشــد. چالش هایــی 
ــب  ــق شــوند جال ــا موف ــراد پشــت ســر گذاشــته اند ت ــن اف ــه ای ک
توجــه اســت. پنــج ورزشــکاری کــه چالش هــای متفاوتــی را پشــت 

ــته اند. ــر گذاش س

پزشــکان در ســن 10 ســالگی از پــای ایــن ژیمناســت یــک تومــور 
ســرطانی خــارج کردنــد. عمــل جراحــی او بــه خوبــی پیــش رفــت 
ــا شــد.  ــه پ ــی در ناحی ــال عصب ــد از عمــل، دچــار اخت ــا او بع ام
کایــران عاشــق ژیمناســتیک بــود و همیشــه آرزو داشــت کــه یــک 
ــاق  ــن اتف ــد از عمــل جراحــی، ای ــا بع ــان المپیــک شــود ام قهرم
عمــا بــرای او غیــر ممکــن شــده بــود. کایــران راه طوالنــی را بــرای 
ریــکاوری آغــاز کــرد. او 15 مــاه بــر روی ویلچــر بــود امــا باالخــره 

ــه باشــگاه  توانســت از روی ویلچــر بلنــد شــود و ب
بازگــردد. چنــد مــاه بعــد او از روی بارفیکــس لیــز 
ــد  ــد. بع ــر ش ــی س ــیب دیدگ ــار آس ــورد و دچ خ
ــار بیهوشــی  ــن ب ــن آســیب دیدگــی او چندی از ای
ــاره  ــران دوب ــب کای ــن ترتی ــرد. بدی ــه ک را تجرب
ــه  ــا عصــا ب ــک ســال ورزش را از دســت داد. او ب ی
ــا  مدرســه بازگشــت و ســه ســال طــول کشــید ت
کایــران بتوانــد ایــن آســیب دیدگــی را نیــز پشــت 
ســر بگــذارد. او قبــل از مســابقه های اروپایــی کــه 
ــیب  ــار آس ــد دچ ــرکت کن ــت در آن ش قصدداش
ــاز هــم از تــاش بازنایســتاد. او  ــا ایــن حــال ب ــو شــد. ب دیدگــی زان
باالخــره در ســال 2011 در مســابقه های جــام جهانــی مقــام کســب 

ــه دســت آورد. کــرد و ســهمیه المپیــک 2012 لنــدن را ب

کایران بهان

زندگی الهام بخش ۵ ستاره ورزش جهان
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مایــکل جــردن بهتریــن بسکتبالیســت تاریــخ بــه شــمار مــی رود. او موفقیــت خــود 
را مدیــون شکســت های پیاپــی خــود می دانــد. او معتقــد اســت کــه شکســت های 
او باعــث شــده حتــی بیشــتر تــاش کنــد. زمانــی کــه جــردن جــوان بــود حتــی 
اســتعداد عــادی بســکتبال نیــز در او تشــخیص داده نشــد و حتــی از تیم بســکتبال 

دبیرســتان نیــز کنار گذاشــته شــد.
جــردن 300 شکســت در کارنامــه خــود داشــت او 26 بــار نتوانســت شــوت تعییــن 
کننــده پیــروزی تیمــش را داخــل ســبد بینــدازد. بســیاری افــراد بــا شکســت های 
خــود ناامیــد شــده اند. بــا ایــن حــال ایــن اتفــاق بــرای جــردن نیفتــاد. او می گویــد: 
ــرای مــن فقــط  ــراد اســت امــا ب ــرای برخــی اف ــع ب ــم کــه تــرس یــک مان می دان
یــک توهــم اســت. شکســت همیشــه باعــث می شــود مــن در فرصت هــای بعــدی 

ــم. ــاش کن ســخت تر ت

بتانــی همیلتــون متولــد هاوایــی از 7 ســالگی موج ســواری 
می کــرد. در ســال 2003 یــک کوســه دســت چــپ ایــن ورزشــکار 
ــه از  ــول داد ک ــه خــودش ق ــکاوری ب ــد از ری ــت. او بع را گاز گرف
ــذارد. او  ــار نگ ــواری را کن ــد و موج س ــکایت نکن ــاق ش ــن اتف ای
ــان  ــرد. او قهرم ــاز ک ــواری را آغ ــوج س ــاره م ــد از 26 روز دوب بع
ــادی  ــع زی ــون موان مســابقه های NSSA موج ســواری شــد. همیلت
را بــرای موفقیــت پشــت ســر گذاشــت تــا بتوانــد بــا ناتوانــی کــه 
ــه کارش ادامــه  ــود کنــار بیایــد و ب بعــد از حادثــه پیــدا کــرده ب
دهــد. همیلتــون معتقــد اســت کــه ایــن حادثــه بــه او کمــک کرد 
تــا برخــی مشــکات پیــش رو را پشــت ســر بگــذارد. او موسســه 
ــا کمــک آن توانســت الهام بخــش  ــه ب ــرد ک ــه تاســیس ک خیری
ــی  ــی بتان ــد. از زندگ ــی دارن ــه ناتوان ــد ک ــری باش ــران دیگ دخت
ــال 2011  ــا" در س ــوار تنه ــام "موج س ــه ن ــی ب ــون فیلم همیلت

ســاخته شــده اســت.

بتانی همیلتون

مایکل جردن
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ــخ شــناخته شــده اســت.  ــن بوکســور تاری ــی بهتری ــی کل محمدعل
ایــن بوکســور جوایــزی همچــون دســتکش طایــی دریافــت کــرد و 
در ســال 1960 طــای المپیــک گرفــت. محمــد علــی الهام بخــش 
بســیاری افــراد هــم در زمینــه کاری خــود و هــم در زندگــی بــوده 

اســت.
ــای  ــف کاره ــود را وق ــی خ ــگ، زندگ ــی از رین ــد از خداحافظ او بع
خیریــه کــرد. بــه خصــوص کمــک بــه افــراد مبتــا بــه پارکینســون 
چــون خــود محمــد علــی مبتــا بــه پارکینســون بــوده اســت. محمد 
علــی انســان ریســک پذیری بــود. او از ســن 12 ســالگی زمانــی کــه 
فــردی دوچرخــه اش را دزدیــد تصمیــم گرفــت مبــارزه کــردن یــاد 
بگیــرد تــا بــا دزدهــا مقابلــه کنــد. محمــد علــی جــزو ورزشــکارانی 
بــود کــه از شکســت نمی ترســید و ریســک می کــرد. او بــرای 

ــد. ــه حســاب  می آی ــو ب ــک الگ ــس ی ــدی بوک ــای بع فصل ه

مایکل فلپس

مایــکل فلپــس بزرگ تریــن شــناگر تاریــخ شــناخته شــده اســت. 
ــک  ــد در ی ــناگر بتوان ــک ش ــه ی ــرد ک ــس تصــور نمی ک ــچ ک هی
المپیــک 8 مــدال طــا کســب کنــد. مایــکل ایــن کار را انجــام داد. 

او 19 مــدال المپیــک دارد کــه 15 مــدال آن طاســت.
ــی تحــت  ــرای مدت ــود و ب ــی دچــار ب ــه بیش فعال ــی ب و در کودک
درمــان بــود. افــراد مبتــا بــه بیش فعالــی توانایــی تمرکــز ندارنــد. 
ــه تمرکــز دارد  ــا ایــن حــال فلپــس در ورزش شــنا  کــه نیــاز ب ب
ــی  ــر بیش فعال ــه اث ــود ب ــاد خ ــرژی زی ــید. او ان ــت رس ــه موفقی ب
ــد در ورزش شــنا پیشــرفت  ــه بتوان ــرد ک ــرل ک را در جهــت کنت
کنــد. فلپــس یکــی از منظم تریــن و ســخت کوش ترین شــناگران 
ــاره خــود می گویــد: هیــچ کــس  جهــان بــوده اســت. فلپــس درب
ــرای کار محدودیــت ایجــاد کنــد. مــن آن کاری کــه  ــد ب نمی توان
بخواهــم را انجــام می دهــم. همیشــه ایــن طــور کار کــرده ام. اگــر 

ــه دســت مــی آورم. چیــزی را بخواهــم مــی روم و آن را ب
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