این واقعیت که زلزله سال1999
درتركيهفاجعهآميزترينتجربه
اين كشور در حوزه بالياي
طبيعي در 60سال گذشته بود،
مسئوالن دولتي در اين كشور. . .

طـــي مـــراسمي بـا حضور
مديرعامل ،رئيس و اعضاي
هيئت مديره ،معاونين و مديران
شركتاززحماتآقايانمرتضي
عزيزي و اصغر عارفي دو عضو
صفحه 2
پيشين...
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مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی پیام نـویـن

Payam - e - Novin N e w s p a p e r

تقدير از زحمات
دو عضو پيشين
هيئت مديره
بيمه نوين
معرفی مدل تعـالی
منابع انسانی
چگونه در مسیر موفقیت
در فروشندگی بیمه قرار بگيريم

بیمه زلزله اجباری
مسئولیت اجتماعی
ما است

یــــادداشـــت
سـردبیـر

فرهنگ
مشتریمداری

اقتصاد در جهان طي هيچ دورهاي تا اين اندازه رقابتي نبوده است .كيفيت
به عنوان زيربناي اصلي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در كس��ب و كار
امروز دنبالهرو هدف بزرگتري به نام مشتري مداري است .شعارهايي از
جنس و معناي مشتريمدارانه تقريباً جزو الينفك در تبليغات هر سازمان
و بنگاه اقتصادي شده است چرا كه از مالكهاي اصلي تعيين معيار و ارزش
در س��ازمانهاي ارانه كننده خدمات و محص��والت ارزشگذاري آنان به
مشتريانشان است .بيش��ك يكي از داليل مشتريمداري در بنگاههاي
اقتصادي تأمين انگيزهها و اهداف اقتصادي است .اما انگيزههاي فلسفي با
پيامدهاي اجتماعي و اخالقي نيز از داليلي است كه تمركز بر آن اهميت
زيادي دارد چرا كه حقيقت تجارت در دنياي امروز اين است كه مشتريان
بيش از كاال و خدمات به دنبال اعتماد ،احترام و درك متقابل هستند .اما
بايد به اين موضع آگاه بود كه دوران اول تبليغات اطالعرساني و دوره بعدي
آن ارزيابي كه مشتري با استفاده از خدمات ما به شعارهاي تبليغاتي پي برده

و براساس ارزيابيهاي خود براي خريد يا عدم خريد تصميمگيري ميكند.
بنابر باور بزرگان تجارت ،مشتريمداري مطمئنترين كانال كسب موفقيت
و وجه اقتصادي و برگ برنده در عرصه رقابت تنگاتنگ كنوني است .اما اينكه
«حق با مشتري است» باور و نگاهي دروني شده در ديدگاه مديريتي يك
سازمان است و يا تنها نگاهي شعاري برآمده از نياز روز كه با سرعت و شتاب
رواج يافته و عمومي شده است ،جاي سئوال دارد .پس نبايد فراموش كرد
كه مشتريمداري نه به عنوان يك هدف مقطعي و كوتاهمدت بلكه مسيري
طوالني و هميشگي است .و اين نكته كه رقابت در درون صنعت بيمه تابعي
مستقيم از قوانين رضايتمندي است و رشد اين صنعت به شدت وابسته به
نگاه و قضاوت مشتريان است .مديران و كارشناسان فعال در اين صنعت بايد
آگاهانه به وظايف و تعهدات متكي بر اين اصل اعتقاد داشته باشند و اين
آگاهي همهجانبه از اصول مشتريمداري نيازمند فرهنگي است كه همسو
و متوازن با اين صنعت رشد كند.

رأی دی�وان عدال�ت درب�اره
تعرفهگذاری بیمهها در دست
بررسی است
مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر
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ریی��سکل بیم��ه مرکزی با اش��اره به
رأی دیوان عدال��ت اداری در خصوص
لغ��و مصوبه ش��ورایعالی بیم��ه برای
تعرفهگ��ذاری توس��ط ش��رکتهای
بیمهای ،گفت :با بررسی ابعاد این رأی
نس��بت به آن اعالم نظر خواهیم کرد.
ب��ر اس��اس رأی اخیر دی��وان عدالت
اداری  ،ش��رکتهای بیم��ه دیگ��ر
نمیتوانند در خص��وص خدمات خود
تعرفهای مشخص کنند و در واقع رقابت
به وجود آمده در بین شرکتهای بیمه
از بی��ن م��یرود و بیمه مرک��زی باید
ب��رای خدم��ات ش��رکتهای بیمهای
تعرفهگذاری کند.
دیوان عدالت اداری در رأی خود اعالم
کرد :توجه به اینک��ه مطابق بند چهار
ماده  17قانون تأس��یس بیمه مرکزی
ایران و بیمهگری مصوب سال ،1350
تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط
به رش��تههای مختلف بیمه مستقیم از
جمله وظایف شورای عالی بیمه احصا
شده است ،بند یک مصوبه ششم خرداد
ماه 1388و بند الف مصوبات جلس��ات
مورخ شش��م آبان  ،1388بیستم آبان
 1388و چه��ارم آذر  1388و بند یک 
مصوبه  22اردیبهش��ت  1389شورای
عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور
را به ش��رکتهای بیمه واگ��ذار کرده
است.
مغایر حکم مقنن به ش��رح پیش گفته
است و هر چند که مصوبات یاد شده به
موجب بخشنامه شماره -91/57410
 27اس��فند 1391رییس شورای عالی
بیمه لغو شده است با اس��تناد به ماده
 13و بند  1م��اده  12و ماده  88قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مص��وب س��ال  ،1392به لحاظ
جلوگیری از تضییع حق��وق احتمالی
اشخاص ،مصوبات مرقوم از تاریخ صدور
ت��ا زمان لغ��و بعدی یعنی  27اس��فند
 1391ابطال میشود.

خبـریک

تقديراز زحمات دو عضوپيشين
هيئت مديره بيمه نوين
طي مراسمي با حضور مديرعامل ،رئيس و اعضاي هيئت مديره ،معاونين و مديران شركت از زحمات
آقايان مرتضي عزيزي و اصغر عارفي دو عضو پيشين هيئت مديره قدرداني به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،آقايان حسن معتمدي؛ رئيس هيئت مديره و غالمعلي غالمي مديرعامل
بيمه نوين از خدمات و حضور مؤثر آقايان مرتضي عزيزي و اصغر عارفي قدرداني و برايش��ان آرزوي موفقيت
نمودند.
همچنين آقايان مرتضي داداش به نمايندگي از بانك اقتصاد نوين و عيسي شهسوار خجسته به نمايندگي از
شركت سرمايهگذاري ساختمان ايران به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره شركت بيمه نوين معرفي شدهاند.

تقدير مديرعامل بيمه نوين از
مديرعامل سابق بانك اقتصاد نوين
طي مراسمي با حضور نمايندگان سهامداران عمده ،اعضاي هيات مديره ،مديران عامل شرکتهاي
وابسته ،معاونان و مديران بانک اقتصادنوين مديرعامل سابق اين بانك توديع و مديرعامل جديد بانک 
اقتصادنوين معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،غالمعلي غالمي مديرعامل بيمه نوين با حضور در اين مراسم از
دكتر هاشم بتشكن مديرعامل س��ابق بانك اقتصاد نوين با اهداي لوح يادبود تقدير و انتصاب حسن
معتمدي به عنوان مديرعامل جديد اين بانك را به وي و هيئت مديره بانك اقتصاد نوين تبريك گفت.
در متن تقديرنامه اهدايي به دكتر بتشكن آمده است:
«خداوند را شاكريم از اينکه در سايه الطاف خاصهي الهي در كسوت هدايت بانك اقتصاد نوين به انجام
وظيفهي ثمربخش و مؤثر همت گمارديد ،بسي شايسته است به پاس مساعي و کوششهاي بيدريغ
جنابعالي در راستاي توسعه و پيشرفت همه جانبهي مجموعه اقتصاد نوين ،نهايت سپاس و قدرداني
را خدمت حضرتعالي ابراز داريم.
همکاران شما در بيمه نوين خاطرهي تالشهاي وسيع ،کوششهاي وثيق و عنايتهاي دقيق جنابعالي
را در ابعاد مختلف مديريتي از ياد نميبرند و اميد است که در آينده نيز با تكيه بر تجربيات ارزنده و بينش
مديريتي خويش در مسير اعتالء و ارتقاي نظام بانكي كشور بيش از پيش موفق باشيد .رحمت الهي
همواره شامل حالتان و موفقيت روز افزون قرين لحظههاي نابتان باد».

معرفیمدلتعـالی منابع انسانی
تدوين :مریم چرخ انداز -کارشناس منابع انسانی
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا عالوه بر تشویق سازمانها و شرکتها به پیروی از مدلهای تعالی سازمانی از
جمله  ،EFQMبالدریج و دمینگ از طریق مؤسس��ات و انجمنهای حرفهای مدیریت و توسعه منابع انسانی
به شرکتها و سازمانهايی که در حوزه منابع انسانی خود به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کرده باشند،
جوائز واستاندارهایی در س��طح ملی و بینالمللی اعطا میکنند که از جمله آنها عبارتند از :جوایز تعالی منابع
انسانی انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا ،استاندارد س��رمایهگذاری در منابع ( )I.I.Pانگلستان ،استاندارد
توسعهگر ( )P.Dسنگاپور و . ...
یکی از دالیل مهمی که سبب طراحی مدل جامع برای تعالی منابع انسانی شده است ،عدم جامعیت مدلهای
قبلی برای کمک به مدیران منابع انسانی به منظور شناسایی و درک کامل نقاط قوت و قابل بهبود ابعاد مختلف
منابع انسانی سازمانشان است.
به عبارت روشنتر ،تعالی منابع انسانی چهارچوب جامعی از ارزشهای محوری ،معیارها و شاخصهای برتر در
تمامی ابعاد منابع انسانی یک سازمان است که به حرفهایهای منابع انسانی سازمانها کمک میکند تا با ارزیابی
مستمر فعالیتها ،رویهها ،فرآیندها و نتایج منابع انسانی ،نقاط قوت و فرصتهای بهبود خود را شناسایی کرده
و برای بهبود آنها برنامهریزی نمایند .به اين معنا كه مدلهاي تعالي به عنوان چارچوبی و معياري برای ارزیابی
عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمانها ،در استقرار سیستمهای نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت جامع
شناخته ميشوند.
امروزه س��ازمانها در راستای حرکت به س��وی تعالی نیازمند استقرار سیس��تمهای نوین مدیریتی از جمله
برنامهریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی هستند و بر این باورند که با ایجاد راهکارهای رویکردی ،فرآیندی
و اجرایی میتوان راه نیل به مقصود را که تعالی است هموار و طی طریق نمایند.
مدتهاست شعار «بزرگترین سرمایه هر سازمان منابع انسانی کارآمد و مولد آنست» توسعه یافته و بزرگترین
ارزش بنیادی هر سازمان شده است.
در جهت توسعه و ارتقاي این سرمایه نیاز به استفاده از مدلی جامع و پویا خواهیم بود .مدل تعالی منابع انسانی
اولین مدل ایرانی راهکاری مناس��ب در خودارزیابی ،عارضه یابی ،شناخت وضعیت موجود شامل تعیین نقاط
قوت و تحقق زمینههای قابل بهبود در تمامی ابعاد مأموریتها و وظایف منابع انسانی است.
مدیریت منابع انسانی بیمه نوین از شهریور ماه سال جاری با پشتیبانی و حمایت قاطع و راسخ مدیرعامل محترم
و استفاده از توانمندی و تجربیات مشاور متخصص خود در حال خودارزیابی و پیادهسازی مدل مذکور هستند.
بدیهی است اجرای کامل و جامع آن نیاز به آشنایی ،آموزش تمامی همکاران محترم در سطوح مختلف شغلی
در سطح شرکت و شعب را خواهد داشت که متعاقباً اطالع رسانیهاي بيشتر صورت خواهد گرفت .چهارچوب
مدل مذکور به شرح ذیل است:

خبـــر
تقديرصنايعشيميايياديبازبيمهنوين

درپي پرداخت خسارت
 15ميليارد ريالي

در پي پرداخت خس��ارت  15ميليارد ريالي
به صنايع ش��يميايي اديب پوي��ا ،مديرعامل
اين ش��ركت از احساس مسئوليت و عملكرد
بيمه نوين در پرداخت خس��ارت وارده تقدير
و تشكر كرد.
به گزارش روابط عموم��ي بيمه نوين ،در پي
وقوع حادثه آتش س��وزي در كارخانه صنايع
ش��يميايي اديب بخ��ش عم��دهاي از مواد،
محصول و تجهيزات كارخان��ه مذكور دچار
آسيب شد كه پس از اعزام کارشناسان مجرب
و بررس��یهای دقيق کارشناس��ی ،خسارت
 15میلیارد ریالی آتش سوزی به اين شركت
پرداخت شد.
بيمهنوينبااعتقادمبرمبهاصلمشتريمداري
و پاسخگويي ،ضمن رعايت مقررات و حقوق
مش��تري تمام مراحل بازرس��ي ،محاسبه و
پرداخت خسارت به بيمهگذار را به انجام رساند
كهدرپيآنمديرعاملصنايعشيميايياديباز
اقداماتوتالشصادقانهمديرانارشدومديريت
بيمه آتشس��وزي بيمه نوين با درج آگهي در
روزنامه همشهري تقدير و قدرداني نمود.
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نکته دیگر

فروش بیمه
در خیابانهای ویتنام

دارندگان موتورس��یکلت در ویتنام از دس��ت
فروشه��ا بیم��ه ش��خص ثالث خری��داری
میکنند و این مس��ئله در این کشور به امری
متداول مانند خرید سیگار تبدیل شده است.
در قانون ویتنام داش��تن بیمه برای وس��ایل
نقلیه موتوری اعم از موتورس��یکلت اجباری
است .بس��یاری از ویتنامیها بر این باورند که
روند اس��تفاده از بیمه نامه پیچیده اس��ت .به
همیندلیلبیمهموتورسیکلتبرایبیمهگران
تجارتی پرمنفعتی به شمار می آید زیرا تعداد
کمی از موتورس��واران برای جبران خس��ارت
ب��ه ش��رکتهای بیم��ه مراجع��ه میکنند.
ب��ه همی��ن دلی��ل بس��یاری از بیمهگران،
دانشآم��وزان ،جوان��ان و کارگ��ران
ب��رای ف��روش مس��تقیم بیمهنام��ه در
خیابانه��ای این کش��ور اس��تخدام میکنند.
بیمه ش��خص ثالث موتورس��یکلت در ویتنام
بس��یار ارزان تر از مبلغی فروخته می ش��ود که
اس��ت.

وزارت دارای��ی این کش��ور تعیین کرده
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توصيههايي ب�راي موفقيت در
كسب و كار

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

مشتری خوب همان فروشنده خوب است!
برای اینکه در صنع��ت خود به  10درصد
برت��ر ف��روش بپیوندید باید مش��تریانی
داش��ته باش��ید که در هر موقعیت مانند
فروشندگان ش��ما عمل کنند84  .درصد
از کل فروش در آمری��کا نتیجه تبلیغات
شفاهي است .با هر مشتری طوری رفتار
کنید گویی او قرار است برای شما همانند
یک مبلّغ تبلیغ کن��د فراموش نكنيد هر
کس حدودا ً  300نفر دیگر را می شناسد.
پس او یک مشتری با ارزش است.
به خود فرصت کافی بدهید
یک نکته مهم در مورد دیدگاه ،ارزش ها
و شعارهای ش��ما به عنوان یک فروشنده
یا صاحب یک کسب و کار وجود دارد :به
خود فرصت کافی بدهید .کارهای زیادی
هس��ت که باید انجام دهید ،ع��ادت ها،
اخالق ،دانش و توانای��ی های خود را باید
تقویت کنید اما همه اینها یک شبه انجام
نمی شود.
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تا رسیدن به موفقیت تالش کنید
علت اینکه افرادی پیش��رفت میکنند و
روزبهروز تواناییهای بیشتری میآموزند
این اس��ت که آنها در حرکت به س��مت
اهداف خود ثابت قدم هس��تند و مس��یر
را پلهپله میپیمایند .آنه��ا از خود انتظار
ندارن��د یک ش��به تبدیل به یک انس��ان
فوقالعاده شوند و وقتی به نتیجه مناسبی
دس��ت پیدا نمیکنند دلسرد نمیشوند.
فقط ادامه میدهند و کاری که شما باید
انجام دهید همین است.
شما همانی هستید که فکر می کنید
هر گاه که افکار روشنی داشتید و دانستید
که میخواهید چطور آدمی باش��ید ،چه
زندگی ،ش��غل و حرفهای داشته باشید،
آنگاه قدم اول را بردارید .هر لحظه به خود
بگویید اکنون چ��ه کاری میتوانم انجام
دهم که به آن فرد ایدهآل نزدیک ش��وم.
پس از مدتی میبينيد که تبدیل به انسانی
پرتالش و موفق شدهاید.

چگونه درمسیرموفقیت
درفروشندگی بیمه قرار بگيريم
نویسنده :حامد عسگری؛ مدیر گروه آموزش
و مشاوره بیمه مارکتینگ
توانایی ش��ما در فروش بیمه میتواند درآمدی در
س��طح باال و امنیت ش��غلی برای تمام عمر به شما
ببخشد .بدون توجه به تغييرات در اقتصاد ،همیشه به
فروشندگان سطح باال نیاز است .بدون توجه به اینکه
چند نماینده و فروشنده بیمه از گردونه رقابت خارج
میشوند ،فروشندگان خوب همیشه طرفداران خود
را دارند .فروش بیمه ،حرفهی پر درآمدی اس��ت و
سقفی برای درآمد شما وجود ندارد .اگر به درستی
آموزش دیده و از مهارت کافی برخوردار باش��ید و
اگر بیمهی مناسبی را در بازاری مناسب به فروش
برسانید ،حد و حدودی برای درآمدی که بهدست
میآورید وجود نخواهد داشت.
اما برای قدم گذاشتن در این راه ،ابتدا نیازمند کنار
آمدن با خودتان در یک سری موارد مشخص و مهم
هستید .در این مقاله سعی می کنیم تا آنچه که برای
برداش��تن اولین قدم برای پیمودن مسیر موفقیت
در فروش��ندگی بیمه ،به آن نیازمندید را با شما در
میان بگذاریم:

اصل پارتو:

یک اصل مهم وج��ود دارد به نام “اصل پارتو” .این
اصل به قانون  ۸۰به ۲۰نیز مشهور است .اصل پارتو
میگوید ۲۰«:درصد نمایندگان بیمه ۸۰ ،درصد
درآمد بازار بیمه را به خ��ود اختصاص میدهند و
 ۸۰درصد بعدی ،تنها  ۲۰درصد درآمد را کس��ب
میکنند!»
بگذارید تک��رار کني��م ۲۰ :درصد باالت��ر نیروی
ف��روش ۸۰ ،درصد ف��روش و بنابراین ۸۰ ،درصد
درآمد را به خود اختص��اص میدهند ۸۰ .درصد
بعدی فروش��ندگان ،تنه��ا  ۲۰درص��د فروش را
بهخ��ود اختصاص میدهند .هدف ش��ما باید این
باشد که تصمیم بگیرید در جمع  ۲۰درصد باالیی
قرار بگیرید و بعد برای رس��یدن به این موقعیت،
آموزشهای الزم را ببینید .یک��ی از تراژدیهای
بزرگ در صنعت بیمه ما این است که آن  ۸۰درصد
از نمایندگانی که تنها ۲۰ ،درص��د درآمدها را به
خود اختصاص میدهند ،اغلب نگران پول هستند!
آنها با اندیش��یدن به پول از خواب بیدار میشوند.
در تمام مدت روز به پول فکر میکنند و چون شب

به خانه میآیند اغلب درباره پول حرف میزنند.
البته باید این را ه��م بدانید که اصل پارتو در مورد
 ۲۰درصد س��طح باالی نیروی ف��روش هم صدق
میکند .این قانون میگوید  ۲۰درصد از  ۲۰درصد
نیروی س��طح باالی فروش ،یعنی  ۴درصد نیروی
ف��روش ۸۰ ،درصد فروش ای��ن  ۲۰درصد آخر را
به خود اختصاص میدهد .ب��ه عبارت دیگر :از هر
 ۱۰۰نماینده بیمه ۴ ،یا  ۵نفر ،درآمدشان به اندازه
مجموع سایر نمایندگان در کل کشور است!
چند سال قبل ،یکی از شرکتهای بزرگ بیمه این
قاعده  ۸۰به  ۲۰را در مورد چندین هزار عامل خود
در سرتاسر امریکا امتحان کرد .آنها به این نتیجه
رسیدند که بعضی از فروش��ندگان بیمه به اندازه
 ۲۰تا  ۳۰نفر فروش��نده دیگر ،فروش میکنند و
این درحالی بود ک��ه همه آنها بیمهنامهی واحدی
را میفروختند ،قیمت برای همه آنها یکس��ان بود
و در شرایط رقابتی واحدی هم قرار داشتند .هدف
شما باید این باشد که در ابتدا ،در جمع  ۲۰درصد
اول و بعد از آن در  ۵ ،۱۰و  ۴درصد اول نمایندگان
موفق در کشور قرار بگیرید.
فقط اندکی بهتر شدن هم میتواند کافی باشد:

یک اصل مهم در زمینه مدیریت و فروش در قرن
 ۲۱وجود دارد ک��ه میگوید«:تفاوتهای کوچک 
و جزئ��ی در توانمندیه��ا و قابلیته��ا میتواند
تفاوتهای عظیم در نتایج ایجاد کند».
در کار فروشندگی بیمه ،کافی است اندکی بهتر
ش��وید و در زمینهه��ای کلی��دی و حس��اس،
تفاوت اندکی ایج��اد کنید .همی��ن تفاوت اندک 
میتوان��د درآمد ش��ما را به مقدار بس��یار زیادی
افزایش دهد و به ش��ما حاش��یه امنیت و پیروزی
بخشد.
ویژگیهای نماین�دگان و فروش�ندگان بیمه
سطح باال:

قبل از هر چيز بهتر است دو نکته اساسی را بدانید:
اول اینکه کسی با این خصوصيات متولد نمیشود،
دوم اینکه همه این خصوصيات آموختني هستند.
ح��ال با توج��ه به ای��ن دو اص��ل ،چه��ار ویژگی
نمایندگان و فروشندگان بیمه موفق عبارتند از:
 )۱ش��روع از هیچ :میتوان برای اثب��ات این ادعا
گفت که کم نیس��ت تع��داد نماین��دگان بیمهای
که در ابتدا و فقط با یک دفتر  ۲در  ۳متری و یک 
دستگاه کامپیوتر و پرینتر کار خود را آغاز میکنند
و در مدت چند س��ال مدارج باالی ترقّی شغلی را
طي ميكنند .در این شرایط ،مهم این است که در
درون این اشخاص چه میگذرد و مسائل و حوادث
بیرونی اهمیت چندانی ندارند.
 )۲موفقی��ت ،موضوع��ی ذهنی اس��ت :آنچه در

درون و ذهن یک نماینده بیمه میگذرد است که
تفاوتها را ایجاد میکند .چند سال قبل ،دانشگاه
هاروارد درباره  ۱۶,۰۰۰نماینده و فروشنده بیمه
بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کیفیات اولیه
و اصلی که شکست یا موفقیت را مشخص میکنند،
جملگی ذهنی هستند! اگر میخواهید بدانید که
س��اختمانی را در چند طبقه میخواهند بسازند،
باید ببینید که پایهها و ستونهای آن ساختمان را
چقدر گود کاشتهاند .هرچه پایهها از عمق بیشتری
برخوردار باشند ،به همان اندازه ،طبقات ساختمان
بیش��تر خواهد بود .پ��س هرچه عل��م و دانش و
مهارتهای بیشتری داشته باشید ،زندگی بهتری
بنا خواهید کرد .پس از آنکه پایهها را س��اختید و
در کار فروش به حد عالی رس��یدید ،میتوانید به
هرجایی بروید و بلیط خود را خودتان بنویس��ید.
شما همیشه میتوانید پایههای عمیقتری بسازید.
 )۳ا ز تو ا نمن��د ی خ��و د بیش��تر ا س��تفا د ه
کنید :فروش��ندگان متوسط ،از بیش از ۱۰درصد
توانمندیهای خود استفاده نمیکنند! این یعنی
که هر فروشنده از ۹۰درصد توانمندی های خود
اس��تفاده نمیکند! هرگاه بیاموزی��د که چگونه از
این ۹۰درصد توانمندیهای خود اس��تفاده کنید
صف نمایندگانی قرار میگیرید که بیش��ترین
در ّ
درآمدها را به جیب میزنند.
 )۴از رهبران پی��روی کنید :اگر هدف ش��ما این
اس��ت که در جمع  ۱۰درصد ب��االی نمایندگان
بیمه قرار بگیرید ،اولی��ن کاری که باید بکنید این
است که بدانید چه کس��ی یا چه کسانی در جمع
ای��ن  ۱۰درصد ق��رار گرفتهاند .بهج��ای اینکه از
تعقیبکنندگان پیروی کنید ،خود را با اش��خاص
موفق و پیش��رفته در صنعت بیمه مقایسه نمایید.
این را بهخاطر داش��ته باشید :کس��ی از شما بهتر
نیست ،کسی از شما باهوشتر و با فراستتر نیست.
اگر عملکرد کسی از ش��ما بهتر است ،تنها علّتش
این اس��ت که از قانون “علّت و معلول” در فرآیند
فروش خود مطلع شده است( .قانون علت و معلول:
اگر کاری را که مردمان موف��ق انجام دادهاند را به
تکرار انجام دهید ،هی��چ قدرتی در دنیا نمیتواند
مانع رس��یدن ش��ما به همان نتایج��ی که آنان
گرفته اندش��ود).
فیلس��وف انگلیس��ی“ ،برتران��د راس��ل” زمان��ی
گفت« :بهتری��ن چیزی که ثاب��ت میکند کاری
ش��دنی است ،این اس��ت که ش��خص دیگری آن
را انجام داده اس��ت ».این بدان معناس��ت که اگر
نماین��ده دیگری ۵ ،تا  ۱۰برابر ش��ما درآمد دارد،
درصورتیکه چگونگی کار او را یاد بگیرید ،شما هم
میتوانید درآمدی به اندازه او و یا حتی بیشتر از او
داشته باشید...

خبـــر

برگزاري دوره آموزشي
بيمههاي باربري و پول در
آذربايجان غربي
دوره آموزش��ي بيمههاي بارب��ري و پول
براي نمايندگان اس��تان آذربايجان غربي
در محل س��ازمان مديريت صنعتي ش��هر
اروميه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،مدرس
اين دوره آموزش��ي عس��گر معزي؛ مدير
بيمههاي باربري بود كه اعالم و شناسايي
بازار هدف و انواع بيمههاي باربري ،تشريح
کامل فرم پيشنهاد و توضيحات در خصوص
بيمههاي پول ،از نکات مهم ارائه ش��ده در
اين كالس آموزشي بود.
همچني��ن در پايان اين دوره آموزش��ي بر
لزوم وجود رش��تههاي بارب��ري و پول در
تركي��ب پرتفوي نمايندگان تأكيد ش��د و
مقرر گرديد نمايندگانيکه پس از گذراندن
اين دوره بتوانند طي يک ماه از هر رش��ته
باربري  10الي  15فق��ره بيمه نامه جذب
نمايند مجوز صدور به آنان با بررسي اعطا
خواهد شد.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

خبر

حمايت بيمه نوين از
فعاليتهاي فرهنگي پليس
راهنمايي و رانندگي
همزم��ان با رژه موتورس��واران در ش��هر
كرم��ان ،بيم��ه نوين با هم��كاري پليس
راهنمايي و رانندگي به عنوان اسپانسر اين
برنامه تعدادي كاله ايمني موتورسواري به
شركتكنندگان اهدا نمود.
به گ��زارش رواب��ط عمومي بيم��ه نوين،
اي��ن برنامه كه با حض��ور خانوادهها و رژه
موتورسواران همراه بود در راستاي آگاهي
دهي و افزايش سطح تعامل مطلوب پليس
با مردم با هدف لزوم قانونمندي فرهنگ
ترافيك برگزار شده بود و بيمه نوين نيز با
اهداي  200كاله ايمني به موتورسواران از
اين برنامه در جهت گسترش فرهنگ بيمه
و ايمني شهروندان حمايت نمود.
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رئي�س دفتر منطق�ه  7بيمه نوين
خبرداد:

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین

رش�د  308درص�دي فروش
بيمههاي عمر نمايندگاني كه
در دورههاي آموزشي شركت
كردهاند

Monthly

خبــر
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رئي��س دفتر منطقه هف��ت بيمه نوين
از تأثي��ر ب��االي كالسه��ا و دورههاي
آموزش��ي بر افزايش ف��روش بيمههاي
عمر و سرمايهگذاري در استان اصفهان
خبر داد.
به گزارش رواب��ط عمومي بيمه نوين،
احمدرضا جرگويي رئيس دفتر منطقه
هف��ت بيمه نوين با اع�لام اين مطلب
گفت :طب��ق آمار مقايس��هاي صورت
گرفته در ش��عبه اصفهان ،در خصوص
بازخ��ورد مطلوب دورههاي آموزش��ي
فروش بيمههاي عم��ر نمايندگان اين
ش��عبه مربوط به دو بازه زماني ش��ش
ماهه اول س��ال  91و  92كام ً
ال مشهود
است.
وي افزود :طبق اين بررسي نمايندگاني
كه در دوره آم��وزش تخصصي فروش
بيمههاي عمر در شعبه اصفهان شركت
نمودهاند ،از نظ��ر تعداد فروش 59.52
درص��د و از نظر حق بيمه  308درصد
رشد داش��تهاند .اما نمايندگاني كه در
دوره مذكور شركت نكرده بودند از نظر
تع��داد  9.83درصد افت و از نظر پرتفو
تنها  0.71درصد رشد داشتهاند.
رئي��س دفتر منطقه هف��ت بيمه نوين
در پاي��ان خاطر نش��ان ك��رد :يكي از
اه��داف اصل��ي ش��ركت بيم��ه نوين
رسیدن به ترکیب پرتفوی باال در رشته
بيمههاي عمر و سرمايهگذاري است و
ب��ا برنامهريزي صحیح و آموزش مداوم
شاهد جهش بسيار خوبي در اين رشته
خواهيم ب��ود .اين دورههاي آموزش��ي
ع�لاوه بر ترغي��ب نماين��دگان جهت
فروش بيشتر ،زنجير ارتباطي محكمي
بين ش��ركتهاي بيمه و  شبکه فروش
خواهد بود.

صندوق بیمه حوادثطبیعیتركيه:

بیمه زلزله اجباری مسئولیت اجتماعی ما است

تدوين و ترجمه :نادره سميع دارياني؛ كارشناس بيمههاي مسئوليت

این واقعیت که زلزله س��ال  1999در تركيه فاجعهآميزترين تجربه اين كشور در حوزه بالياي طبيعي در 60
سال گذشته بود ،مس��ئوالن دولتي در اين كشور را به اين باور رساند كه زلزله در منطقهاي كه كشور تركيه در
آن واقع شده ،يك تصادف نيست بلكه تهديدي است كه بروز آن ويرانيهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي را در
پي خواهد داشت  .
همين موضوع سبب شد تا در س��ال  2000و تنها يك س��ال پس از زلزله بزرگ تركيه ،صندوق بیمه حوادث
طبیعی ( )TCIPبه عنوان يك نهاد حقوقی در اين كشور تأسیس شود .اين مؤسسه به عنوان متولي پيادهسازي
و مديريت بيمه زلزله اجباري در تركيه با رويكرد اصلي «زلزله خواهد گذشت اما زندگی ادامه دارد» و با شعار
«بیمه زلزله اجباری مسئولیت اجتماعی ما است» شناخته شده است.
اين صندوق يك نهاد دولتي با قوانين ايالتي است و مسئوليتهايش را تحت نظارت معاون وزارت خزانهداري
انجام ميدهد .اين صندوق توسط نمايندگاني از مؤسسات مختلف در بخش عمومي و خصوصي مديريت ميشود.
صندوق بيمه حوادث طبيعي تركيه عالوه بر ايجاد صندوق مالی مطمئني براي تضمين آس��يبهاي زلزله در
مناطق مختلف كشور ،فعاليتهاي گستردهاي را در خصوص آگاهيدهي و افزايش سطح شناخت عمومي اين
بيمه در كشور  نموده است .ساختار و فعاليتهاي كنوني   ،TCIPآن را به يك مؤسسه بيهمتا و اصيل تبديل
كرده است تا جايي كه از س��وي بانك جهاني به عنوان يك الگوي موفق در منطقه معرفي شده است« .سلمت
یازیچی» رئيس اين صندوق در خصوص اين مؤسس��ه و نحوه شكلگيري آن ميگويد TCIP« :یک شرکت
بزرگ مهم با ظرفیت مالی بسيار باالست و در  13سالی که از شكلگيري آن ميگذرد ،تبدیل به یکی از بهترین
شرکتها در حوزه فعاليت خود شده است .در طول این مدت تعداد شرکتها با پوشش بیمه زلزله منازل مسکونی
از  500هزار باب در سال  1999به  6میلیون رسیده است .این یک توسعه قابل توجه است اما هنوز کافی نیست.
هدف ما افزایش تعداد منازل بیمه شده به  10میلیون  و ضریب نفوذ  60درصد تا سال  2017است .هدف ما از
اجراي اين طرح کاهش تفاوت ضریب نفوذ میان مناطق مختلف نیز است ،به این دلیل که ضریب نفوذ بیمهنامه
زلزله در منطقه مارمارا در شمال غرب تركيه  44درصد است اما در جنوب شرقی؛ آناتولیا تنها  24درصد است».
وي در خصوص اجرای بیمه زلزله در ترکیه معتقد است« :بیمه نامه اجباری زلزله براي اولين بار در سال 2000
در تركيه ارائه شد TCIP .پوشش بیمهای و سپس بیمهنامهاي را تهیه میكند كه از طریق شرکتهای بیمه و
نمایندگان بیمه به عنوان بیم هنامه مستقل به مالكان فروخته میشود .حداکثر پوشش تا  150لیر ترکیه است.
شرکتهای بیمه ممکن است پوششهای اضافی دیگری را نیز ارائه دهند .فعاليتهاي فني و عملياتي قرارداد
توسط بخش خدماتي هماهنگ ميشود كه ش��امل خريد خدمات از يك شركت بيمه است .به دليل اجباري
شدن اين بيمهنامه ،روشهاي كنترلي در مراحل و سطوح مختلف براي شهروندان وضع شده است به طوري
كه داشتن بيمهنامه زلزله در هنگام گرفتن وام ،هنگام انجام معامله در اداره ثبت امالك و زمان دريافت اشتراك
برق و آب از سوي متقاضيان اجباري است».

مسـابقـه ماه

تبریک تـولـد

ا -انواع بيمه مسئوليت قراردادي كدام مورد است؟
الف -مسئوليت مؤسسات انتقال نيرو
ب -مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل جادهاي (داخلي)
ج -مسئوليت مدني بينالمللي جادهاي بر اساس كنفوانسيون سي ام آر
د -موارد ب و ج
 -2اگر در اثر طوفان آتش س��وزي رخ دهد و كاالي يك انبار كه بيمهنامه آتشسوزي با پوشش خطرات
اصلي را دارد خسارت ببيند ،آيا خسارت قابل پرداخت است؟
الف -بله ،به علت اينكه خسارت در نتيجه خطرات تحت پوشش بيمهنامه رخ داده است.
ب -خير ،به علت اينكه دليل اصلي حادثه تحت پوشش بيمهنامه نبوده است.
ج  -بله ،چرا كه علت نزديك وقوع آتش سوزي است .
د -قوانين و اصول بيمه در اين خصوص سكوت كرده و لذا تصميمگيري به عهده مديران است.
 -3كدام يك تحت پوشش شرايط  Cو  Bنيست؟
  الف -تأخير
  ب -تصادف
  ج -آتش سوزي
  د -موارد  1و 3
    پاسخ های شماره قبل:

سؤال  3گزینه د

کتاب

تا زمانی که فروش��ی صورت نگی��رد ،هیچ اتفاقی نمیافتد.
«رد موتلی»
گنجین��هي ف��روش یک اب��زار موفقیت اس��ت .این کتاب،
منبعی است که میتوانید در آن دیدگاهی دربارهی تمامی
جنبهه��ای فروش به دس��ت آورید .کت��اب ،دربارهی چند
قان��ون اصلی ف��روش صحبت میکند و روش��ی مطمئن و
شکستناپذیر را برای دستیابی به هدف فروش و یا هدف
حرفهای ش��ما ارائ��ه میدهد .گنجینهي ف��روش به عنوان
کتاب مطرح در صنع��ت ،یکی از پرفروشترین کتابها در
دههی اخیر بوده ،جفری گیتومر نویسندهی کتاب هم یکی
از نویس��ندگان نامدار جهان در زمینهي فروش و خدمات مش��تری اس��ت که بیش از یک 
میلیون جلد از کتابهایش در سراسر دنیا به فروش رفته است .پیشنهاد ما این است که اين
كتاب را بخوانید ،از آن استفاده و به عمل تبدیل کنید ،با سبک و سیاق خود منطبق سازید.

ب��ا همكاري ش��عبه اصفهان و
نمايندگ��ي  ،3178بيمه نوين
به عن��وان اسپانس��ر هفتمين
جش��نواره بين الملل��ي فيلم
ك��ودكان و نوجوانان حضوري
مؤثر داشت و كليه ميهمانان و
شركت كنندگان در جشنواره
تحت پوش��ش بيم��ه حوادث
بيمه نوين قرار گرفتند.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

تولد فرزند:

برنده شماره قبل :نیما لطفی
سؤال  1گزینه ج ؛ سؤال  2گزینه ب ؛

خانمه��ا زه��را موس��ی رض��ا ،اله��ام
چگيني ،نازیال رضایی ،اعظم محسنی،
نگارس��ادات رومین��ا ،آرزو س�لامات،
مرضي��ه بختيارپ��ور و ش��بنم نامی و
آقايان رض��ا ارمندئی ،مهدی رحیمی،
س��عید حاصله ،حامد ق��دس ،مهدی
کریمی��ان و حبیب زم��ان متولد آبان
م��اه تولدت��ان بهان��هاي اس��ت براي
صمیمانهترین ش��ادباشها و قدرداني
از زحم��ات فراوانت��ان در ش��ركت
بيم��ه نوين ،تبريك ما ت��وأم با آرزوي
بهترينه��ا براي روزه��اي پيش رو را
پذيرا باشيد.
همكاران گرامي؛ آقايان محمد آزمند،
مجيد كريم نژاد و محس��ن س��ليماني  
تول��د ارمغان زندگیت��ان را صميمانه
تبری��ک میگویيم .اميدواريم قدمهاي
فرش��تههاي كوچكت��ان روح بخش
زندگي و سروش شاديتان باشد.

انتصاب
طي حكمه��اي جداگانهاي از س��وي
مديرعامل بيمه نوين؛
خانمه��ا ناظي��ره قنادي به س��مت
رياست دفتر منطقه  1و شعبه مركزي
تهران
س��ميه پورناصري به عن��وان معاون
اداره كارگزيني
الهام ش��كيل زاده ب��ه عنوان معاون
اداره امور نمايندگان و
آقاي��ان ابوالفض��ل برخي ب��ه عنوان
معاون مدير امور شعب و نمايندگان
سيامك شمس��ائي به عنوان معاون
مدير بيمه هاي اشخاص
كوهسار نقش��بندي به رياست اداره
حسابرسي
و بابك مديري به رياست اداره وصول
مطالبات
منصوب ش��دند .ضمن تبريك به اين
عزي��زان برايش��ان آرزوي موفقي��ت
ميكنيم.
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شماره  53آبان ماه 1392
ماهنامهخبری،تحلیلیپیامنوین
تهیه و تولید :روابط عمومی شرکت بیمه نوین
زیر نظر هیئت تحریریه
سردبیر :آرش بابایان
دبیر تحریریه :زهره گلدار
گرافیک :شهرزاد خباز ،فریبا امامی
عکس :احمد ستاریان

Payam - e - Novin M o n t h l y
آدرس پورتال  www.novininsurance.com      :
پست الكترونيكinfo@novininsurance.com  :
تلفن روابط عمومي  22271731 :دورنگار22923846      :
نش��اني  :تهران  -بلوار ميرداماد  -ميدان مادر  -خيابان
بهروز  -نبش خيابان يكم  -پالك 11
كدپستي   1911933183:صندوقپستي15875-5888:

فرا رسیدن ماه عزای حسینی را به شما
تسلیتوتعزیتعرضمیکنیم

زمـزمـه

چرا برخی از برنامههای تبلیغاتی
در ایران بیاثرمیمانند؟
نويسنده :احمد ستاريان؛ معاون اداره
تبليغات

دربازاره��ای منطقهای خصوص��اً بازار
کالن ش��هرها و شهرهای در حال رشد
ک��ه اطالع��ات درس��تی از برنامههای
تبلیغات ندارن��د و آن را به عنوان تنها
يك دستاویز برای فروش کاال و خدمات
خود میدانند و بیش از آنچه از تبلیغات
بهدس��ت آورند ،تنها سرمایه خود را از
دس��ت میدهند .حتی با بررس��یهای
نادرس��ت با عناوی��ن تحقیق��ات بازار
نتیجهها را آنگون��ه که میخواهند به
روی نمودارها رس��م ميكنند و توجه
بیشتر به رشد خطی فروش را که عامل
ویرانی یک كسب و كار میتواند باشد را
مالکی بر اثر بخشی تبلیغات نادرست
انجام شده میدانند.
آنها بیشتر و بیشتر برای توسعه بازارها
تبلیغات بدون برنام��ه انجام میدهند
که پس از طی یک دوران کوتاه شروع

به از دس��ت دادن س��رمایههای اصلی
و کاهش درآم��د ميكنند و در نتیجه
حذف از بازار در انتظار این نگاه اشتباه
به تبلیغات اس��ت که ما را ب��ه یاد آن
جمله معروف «مواظب باشید تبلیغات
شمشیر دو لبه است» مياندازد.
ام��ا در بین حلقههای مفقوده ناکارآمد
تبلیغات��ی که انجام ش��ده م��ی توان
ب��ه  نادیده گرفتن تبلیغات به توس��ط
مخاطبان ه��دف توجه کرد که یکی از
مهمترین آنها شرایط برخورد مخاطب با
تبلیغات ماست و اکثرا ً توسط صاحبان
تبلیغات نادیده گرفته میشود.
اصوالً این برخورد  4مرحله اصلی دارد
که شامل :
ال��ف– مواجهه  :در ای��ن مرحله تقریباً
بی��ن  80ت��ا  90درص��د از اش��خاص
تبلیغ��ات را  فقط میبینند که با توجه
به متمایز ب��ودن یا موقعیت خاص و یا
بزرگی رسانه این اتفاق میافتد .
ب – توجه   :در این مرحله تقریباً بین

 45تا  60درصد از اشخاص به تبلیغات
توجه میکنند و با رسانه درگیر میشوند
که اگر پیام هوشمندانه و تصویر خاصی
که افراد را به توج��ه وادار نماید وجود
داشته باشد این اتفاق می افتد .
ج – فهم  :این مرحله که تقریباً بین 10
تا  15درصد از اشخاص پیام را دریافت
نم��وده و در حافظه خود قرار میدهند
تا در شرایط خاص آنرا به خاطر آورند
ک��ه اگر صاحب��ان تبلیغ��ات ،آن را در
دورههای بعد تکرار ننمایند به راحتی از
ذهن مخاطب خارج خواهند شد .
د – واکنش  :این مرحله که تقریباً بین
 0.5ت��ا حداکثر  2درصد از اش��خاص
واکنش انجام میدهند که یا در شرایط
خرید هستند و یا قصد خرید دارند و این
تبلیغات میتواند اثربخش باشد که آن
نیز با توجه به سیاست تبلیغات بستگی
دارد که مخاطب خ��ود و نیازهای او را
درست شناخته و رسانه را با هوشمندی
انتخاب کرده باشد .

بي تو به سامان نرسم ،اي سرو سامان همه تو
اي به تو زنده همه من ،اي به تنم جان همه تو
من همه تو ،تو همه تو ،او همه تو ،آن همه تو
هر كه و هر كس همه تو ،اين همه تو ،آن همه تو
من كه به درياش زدم تا چه كني با دل من
تخته تو و ورطه تو ساحل و توفان همه تو
اي همه دستان ز تو و مستي مستان زتو هم
رمز ميستان همه تو ،راز نيستان همه تو
شور تو   ،آواز تويي ،بلخ تو ،شيراز تويي
جاذبه شعر تو و جوهر عرفان همه تو
همتي اي دوست! كه اين دانه ز خود سربكشد
اي همه خورشيد تو و خاك تو ،باران همه تو
تا به كجايم بري اي جذبه خون! ذوق جنون!
سلسله برجان همه من ،سلسله جنبان همه تو
حسين منزوي

تیتر -خبر
ايس�نا  -سرپرس��ت معاون نظ��ارت بیمه
مرکزی از واگذاری آزمون نمایندگی بیمه
که در س��الهای اخیر توسط بیمه مرکزی
برگزار میشد به شرکتهای بیمه خبر داد.
ایرنا -معاون طرح و توس��عه بیمه مرکزی
بر لزوم انجام تهمی��دات الزم را برای بهبود
وضعیت مالی شرکتهای بیمه خبر داد.
ف�ارس -دبیر کمیته فرعی شرایط عمومی
بیمههای زندگی سندیکای بیمهگران ایران
از تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمههای
زندگی خبر داد.
ريس�ك نيوز -با رای اعضای هیئت مدیره
مدیرعامل بیمه اتکایی امین ابقا شد.
پولی مالی -رییس کل بیمه مرکزی :سهم
تولید ناخالص صنعت بیمه باید به  ۷در صد
افزایش یابد.
رواب�ط عموم�ي بيم�ه مرك�زي ج.ا.ا :از
س��وی بیمه مرکزی س��طح توانگری مالی
شرکتهای بیمه اعالم شد

