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بیمه پارسیان در آغاز سال تحصیلی
به دانش آموزان یکی از مدارس مناطق محروم تهران بسته آموزشی اهدا کرد
بـه گـزارش روابـط عــمــومـی و امـور بیـنالـملـل
بیـمـــه پارســـیان؛ همزمــان بــا عید ســعید غدیر
خــم و برگــزاری جـــشن عاطفــهها ،شــرکت بیمه
پارســیان نســبت بــه توزیــع بســته آموزشــی
شــامل لــوازم التحریــر بــه تمامــی دانــش آمــوزان
دبســتانی مدرســه عمــار منطـــقه  ۱۸آمــوزش
و پــرورش دریـــکی از مناطــق محــروم تهــران
اقــدام نمــود.
مدیــر دبســتانی کــه بســتههای آموزشــی بــه
دانــش آموزانــش اهــدا گردیــد؛ ضمــن تقدیــر و
تشــکر از بیمــه پارســیان ابــراز امیــدواری کــرد
ایــن گونــه حرکتهــا در میــان شــرکتها و
بنگاههــای بــزرگ کشــور الگوبــرداری گــردد
چــرا کــه تاثیــر بســیار زیــادی در رفــع مشــکالت
و مـوانـــع آمـــوزشی دانشآمــوزان منـــاطق
محــروم خواهــد داشــت.
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افتتاحشعبهشميرانبيمهپارسيان

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بينالملــل بيمــه پارســيان؛ ايــن
شــركت شــصت ويكميــن شــعبه خــود را در منطقــه شــميران تهــران
افتتــاح نمــود.
ارائــه خدمــات بهتــر و ســريعتر بــه ســاكنان شــمال شــهر تهــران و
2جلوگيــري از ســفرهاي درون شــهري بيمهگــذاران محتــرم جهــت مراجعه
بــه شــعبههاي مختلــف بيمــه پارســيان در شــهر تهــران جهــت ســاكنان
2

ايــن منطقــه ،بيمــه پارســيان اقــدام بــه افتتــاح شــعبه جديــد خــود بــه
عنــوان شــصت و يكميــن شــعبه ايــن شــركت بيمــه خصوصــي نمــود.
بيمهگــذاران و همشــهريان ســاكن مناطــق شــمالي شــهر تهــران از
ايــن پــس ميتواننــد جهــت دريافــت خدمــات بيم ـهاي بيمــه پارســيان
بــه شــعبه جديــد ايــن شــركت واقــع در خيابــان شــريعتي ،بلــوار صبــا،
خيابــان كريمــي ،پــاك 74مراجعــه نماينــد.

شعبه بيمه پارسيان در عسلويه افتتاح شد

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل بيمــه پارســيان؛ ايــن شــركت كــه در ســال هــاي اخيــر فعاليــت هــاي گســترده اي در حــوزه نفــت و
انــرژي كشــور انجــام داده اســت اقــدام بــه افتتــاح شــعبه در عســلويه نمــود.
مراســم افتتــاح شــعبه عســلويه بيمــه پارســيان بــا حضــور تنــي چنــد از مديــران ارشــد شــركت و همچنيــن مســئوالن و مديــران دولتي و حــوزه نفت
و انــرژي مســتقر در عســلويه در محــل ســالن همايــش هــاي فرمانــداري ايــن شــهر برگــزار گرديــد.
ارائــه خدمــات بــه بيمــه گــذاران بــزرگ بيمــه پارســيان در عســلويه و همچنيــن توســعه هــر چــه بيشــتر فعاليــت هــاي شــركت در حــوزه نفــت و
انــرژي كشــور و خدمــت رســاني بــه هموطنــان ســاكن منطقــه جهــت دسترســي آســان بــه خدمــات بيمــه پارســيان از اهــداف افتتــاح ايــن شــعبه
بــوده اســت.

كميـــته استانـــداردسازي مشاغـــل بــا هــدف
ســاماندهي مشــاغل ســازماني شــركت بــا شــرايط
احــراز و دوره هــاي آموزشــي مــورد نيــاز منطبــق بــر
اســتاندارد هــاي بيــن المللــي در مديريــت توســعه
منابــع انســاني تشــكيل گرديــد.
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به اطالع خوانندگان محترم نشريه چتر ميرساند؛
مجتمع بيمهاي سمنان
به آدرس:
ميدان مشاهير ،كد پستي  3513793115تغيير مكان يافت.
شماره تلفن جديد مجتمع بيمهاي سمنان به شرح ذيل اعالم ميگردد:
 02333348413و  02333339171الي 3
فاكس02333360056 :

دیدار عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان
با کارکنان مجتمع و نمایندگان شهر اراک
راس ساعـــت  9صـــبح روز دوشـنبـــه
 1395/07/12جـــلسه گـردهـــمايی مقــام
محتــرم عامــل و هيــات همــراه بــا كاركنــان
و نماينــدگان شــهر اراك در ســالن آمــوزش
مجتمــع اراك شــروع و
بعــد از مراســم آغازيــن و
خيــر مقــدم خدمــت مقام
محتــرم عامــل و همراهان،
آقاي گلمحـمدي ريـيس
مجتمــع بيمــه اي اراك
گــزارش عملكــرد مجتمع
را در شــش ماهــه نخســت
ســال جــاري ارائــه و
همچنيــن در خصــوص
كالسهــاي آموزشــي
برگــزار شــده و نتيجــه
آن نيــز مطالبــي را بيــان
نمــود و ســپس برخــي
مشــكالت مجتمــع را در
خصــوص فعاليــت هــا و نيازهــاي كاركنــان
و نماينــدگان برشــمرد .ســپس آقــاي كمالــي
نفــر مديــر فــروش و امــور مشــتريان در
خصــوص وظايــف ايــن اداره و امــوري كــه
مــي توانــد بــه چگونگــي فــروش بهتــر
از قبــل بينجامــد ارائــه نمودند ،ايشــان
متذكــر شــدند مطالبــي را بــا توجــه به
نــام و نشــان تجــاري و توانگــري مالــي
بــاالي شــركت ،خيلــي راحــت مــي
توانيــم بــه كارخانجــات بــزرگ ورود
پيــدا كــرده و پرتفــوي بيمــه اي آنهــا
را جــذب نماييــم .ايشــان همچنيــن
اضافــه نمــود تعــداد تفاهــم نامههــاي
اراك بســيار پاييــن مــي باشــد و
خواســتار شــدند و بــا كارخانجــات اراك
وارد مذاكــره و بــا آنهــا تفاهــم نامــه بيمــه اي
منعقــد نماينــد.
آقــاي كمالــي نفــر در بيانــات خــود تاكيــد بــر
عــدم جزيــره اي عمــل كــردن نماينــدگان را
خواســتار شــدند و مكاتبــه بــا بيمــه گــذاران
بــزرگ و برگــزاري جلســات بــا آنهــا را نيــز
جــزء وظايــف اصلــي برشــمردند.
در ادامــه آقــاي غــزال مديريــت محتــرم
خســارت هــاي مالــي خــودرو بــا اشــاره بــه
ايــن نكتــه كــه در حــال حاضــر مديــر عامــل
شــركت مــا يكــي از فنــي تريــن مديــران
عامــل صنعــت بيمــه كشــور مــي باشــد
و خــود ايــن موضــوع يــك خوشــبختي
محســوب ميگــردد .بــه هميــن علــت  در
خصــوص مســائل تنظيــم فــروش بيمــه
نامــه هــاي اتومبيــل هماننــد يــك كاتاليــزرو
بايســتي عمــل نمــود .رضايتمنــدي مشــتري

بســيار مهــم مــي باشــد امــا نبايســتي ضريــب
خســارت بــاال را ناديــده گرفــت ،ارائــه خدمات
ابــزار خوبــي جهــت جــذب مشــتري ميباشــد
و بــه هميــن علــت شــرايط پرداخــت خســارت

در شهرســتانهاي فاقــد شــعبه را فراهــم مــي
نماييــم ،منعقــد نمــودن تفاهــم نامــه هــاي
گروهــي راهــي اســت كــه گســتره بازاريابــي را
وســيع تــر مــي نماييــد.
در ادامــه آقــاي اويــار حســين عضــو هيــات

مديــره و مديــر عامــل بيمــه پارســيان ضمــن
عــرض تســليت بــه مناســبت فرارســيدن مــاه
محــرم بيــان فرمودنــد بــراي رســيدن بــه
موفقيــت ،كســب علــم و آگاهــي ،شــناخت
دانــش ،عالقهمنــدي ،بــا تمــام تــوان تــاش
كنيــم .بايســتي بــراي خــود ،خانــواده و جامعــه
شــخص مفيــدي باشــيم هميشــه بايســتي
شــاگرد اول باشــيم ،بايــد بــراي موفــق شــدن،
نخبــه بــودن ،شــاگرد اول بــودن و در نهايــت
علــي وار بــودن خودمــان را تربيــت كنيــم.
ايشــان بــه نماينــدگان توصيــه نمودنــد بــراي
موفقيــت در صنعــت بيمــه بايــد بــا عشــق و
عالقــه كارهــا را دنبــال كــرد:
كســب درآمــد و ســود داشــته باشــيد ،عمقــي
و آهســته و پيوســته حركــت نماييــد ،مقطعــي
نباشــيد ،شــاخه بــه شــاخه پريــدن و شــركت
عــوض كــردن صحيــح نيســت ،منظــم و بــا
برنامــه ريــزي فعاليــت نمــودن بهتريــن راه

موفقيــت مــي باشــد ،بــا عالقــه و انگيزه بــا تمام
تــوان فعاليــت نماييــم ،فــروش بيمــه نامــه بلند
مــدت مــي باشــد بــه هميــن جهــت آيندهنگــر
باشــيم ،از تولــد تــا مــرگ بايســتي دنبــال
آموختــن و كســب علــم
و آگاهــي باشــيم ،نقــاط
قــوت و ضعــف خودمــان
را بــه خوبــي بدانيــم ،بــه
دنبــال واقعيــت باشــيم اگر
واقعيــت را ندانيــم گمــراه
مــي شــويم ،صــدور بيمــه
نامــه خــوب اســت امــا
صرفــا صــدور بيمــه نامــه
شــاخص نباشــد وصــول
حــق بيمــه خيلــي مهــم
اســت ،نســبت خســارت را
هميشــه مــد نظــر داشــته
باشــيم ،در حــال حاضــر
بــا توجــه بــه رقابــت شــديد
شــركت هــاي بيمــه بايســتي خيلــي بيشــتر از
قبــل تــاش نماييــم .تعــدادي از نماينــدگان
صرفــا بــار منفــي بــر دوش شــركت داشــتهاند
البتــه حادثــه غيرقابــل پيــش بينــي و قابــل
قبــول اســت امــا بايســتي از نظــر
اقتصــادي عملكــرد ايــن نماينــدگان
ســنجيده شــود .وقتــي صــدور عقــب
باشــد خســارت ســر جــاي خــود
هســت و اينگونــه در نهايــت بــه
ضــرر شــركت خواهــد بــود .جهــت
جــذب مشــتری همــه شــرایط از
جملــه علــم و دانــش ،ظاهــر دفتــر،
کارمنــد ،نمایندگــی و سرپرســتی
بایــد مهیــا باشــد زیــرا انتخــاب ابتــدا
بــا چشــم بعــد بــا عقــل صــورت مــی
گیــرد  .همچنيــن ايشــان بيــان فرمودنــد اگــر
نســبت خســارت  70درصــد باشــد شــركت
بيمهبــا توجــه بــه بيمههــاي اتكائــي ،عــوارض،
ماليــات ،هزينههــاي اداري و  ...نميتوانــد
ســال مالــي خــود را بــه پايــان رســاند .آقــاي
كيــوان مديريــت محتــرم دفتــر مديــر عامــل نيز
در خصــوص تبليغــات نــكات ارزنــده اي را بيــان
داشــتند و خواســتار پيگيــري در ايــن زمينــه
شــدند.
در پايــان جلســه آقــاي محمدتقــي صادقــي بــه
نمايندگــي نمايندگان اراك نظرات و پيشــنهادات
نماينــدگان را ارائــه نمودنــد و بــا توجــه به كمبود
وقــت مقــرر شــد كتبــا از طريــق دفتــر مديريــت
محتــرم عامل پاســخ داده شــوند.
در نهايــت از ســه تــن از نماينــدگان كه در شــش
ماهــه ســال جــاري عملكــرد مثبتــي داشــتند
تقديــر و تشــكر بــه عمــل آمــد.
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لطفـ ًا خودتــان را معرفــی نماییــد و از
ســوابق خــود بفرماییــد.
اینجانــب مهــدی شــاهبازی بــا مــدرک 
تحصیلــی کارشناســی حســابداری و ســابقه
فعالیــت در شــرکت ســوپا و ابزارمهدی ،ازســال
 ۱۳۸۵ 4و همزمــان بــا افتتــاح شــعبه ارومیــه،
افتخارهمــکاری بــا شــرکت بیمــه پارســیان را
داشــته وهــم اکنــون نیــز سرپرســتی مجتمــع
بیمــهای ارومیــه را برعهــده دارم.
لطفــا درخصــوص فعالیتهــای
مجتمــع بیمــهای ارومیــه توضیحــات
بیشــتری ارائــه فرماییــد و شــما چــه
چشــم انــدازی را در توســعه خدمــات
بیمــهای در ایــن مجتمــع پیــش رو
داریــد؟
مجتمــع بیمــهای ارومیــه
بــا بهــره گیــری از نیروهــای
مـــجرب و نمـایـــندگان
مســتعد کــه شــامل ۲۵
نـمـاینــــدگی جـــنرال و ۳
نماینـــدگی انـحصاری عـمر
میباشــد تـــحت نظــارت
سرپرســتی محتــرم منطقــه
شــمال بــوده و شــبکه
فــروش و واحد خســارت آن
درصــدور کلیــه رشتههـــای
بیمهای و پرداخت خســارت
فعالیــت دارد و تمامی ســعی
و تــاش خــود را درجهــت
افزایــش ســهم از فــروش بیمــه پارســیان و
ارتقــای کمــی وکیفــی خدمــات قابــل ارائــه به
بیمــه گــذاران بــه کاربســته اســت .مجتمــع
ارومیــه بــا نــوآوری و ایدههــای مدیریتهــای
محتــرم ،همــگام بــوده و بــه امیــد خداونــد
و بــا همــت همــکاران و نماینــدگان گرامــی
مجتمــع و حمایتهــای دلســوزانه سرپرســت
محتــرم منطقــه ،آینــدهای درخشــان را پیــش
رو داشــته و از زیرمجموعههــای توانمنــد و
موفــق شــرکت بیمــه پارســیان خواهــد شــد.
مـوفـقیـــتها و ویـژگـیهـــای
نشریه داخلی بیمه پارسیان

خــاص بیمــه پارســیان از نظــر شــما
کد ا ما نــد ؟
شــرکت بیمــه پارســیان بــا بیــش از یــک 
دهــه فعالیــت و داشــتن ویژگیهایــی چــون
برخــورداری از مدیــران و پرســنل مجــرب،
پیشــگام بــودن درارائــه طرحهــای جدیــد،
توجــه خــاص بــه بیمــه گــذاران و اصــل
مشــتری مــداری ،اهمیــت امرآمــوزش و ایجاد
مراکــز آموزشــی بــا امکانــات مناســب ،تنــوع
پوشــشهای بیمــهای و مزیــت آن نســب
بــه محصــوالت سایرشــرکتهای بیمــهای،
موفقیتهــای چشــمگیری داشــته و باجلــب
اعتمــاد شــهروندان و جــذب بیمهگــذاران
خــرد وکالن ،جایــگاه خاصــی درصنعــت بیمه
و شــرکتهای بیم ـهای بدســت آورده اســت.
باتوجــه بــه قابلیتهــای اســتان،
چــه برنامههایــی بــرای جــذب
پرتفــوی و افزایــش ســهم بــازار
شــرکت بیمــه پارســیان داریــد؟
اســتان آذربایجــان غربــی بــا  ۱۵شهرســتان
و حــدودا ً  3،300،000نفــر جمعیــت و
موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی بــه دلیــل

هممــرز بــودن بــا  ۳کشــور عــراق ،ترکیــه
و جمهوریآذربایجــان و نزدیکــی بــه کشــور
ارمنســتان از یــک ســو و تنــوع قومیتهــا،
مســتعد بــودن منطقــه بــرای کشــاورزی-
دامــداری و مبــادالت مــرزی از ســوی دیگــر،
از توانمندیهــای اقتصــادی بســیار مناســبی
برخــوردار اســت .لــذا موقعیــت خوبــی را
بــرای فــروش انــواع رشــتههای بیم ـهای دارد
و ایــن مجتمــع ســعی دارد بــا ســرویسدهی
مناســب بــه بیمــه گــذاران خــود و با اســتفاده
از شــرایط جمعیتــی شهرســتانهای تحــت
سرپرســتی ،موقعیتهــای متنــوع اقتصــادی

و پروژههــای عمرانــی موجــود درســطح
اســتان ،نفــوذ ویــژهای دربــازار بیمــه اســتان
نمــوده و بــا ترکیــب مناســب پرتفــو وکاهــش
نســبت خســارت مربوطــه ،جایــگاه خــود را
دراســتان بــه ســطح باالیــی رســانده و ســهم
خــود از فــروش بیمــه پارســیان را نســبت بــه
گذشــته افزایــش دهــد.
ارتبــاط شــما بــا شــبکه فــروش
چگونــه اســت و بــرای داشــتن یــک
شــبکه فــروش توانــا چــه کارهایــی
بایــد انجــام داد؟
بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه
درشــرکتهای بیم ـهای ،نماینــدگان محتــرم
در خــط مقــدم جــذب پرتفــو قراردارنــد
لــذا حمایــت و هدایــت ایشــان ،ســرلوحه
کاری همــکاران ایــن مجتمــع میباشــد و
درایــن راســتا ایجــاد رابطــه صمیمانــه بــا
نماینــدگان ،موجــب شناســایی و رفــع موانــع
و مشــکالت پیــش روی آنهــا گردیــده و
همراهــی بــا آنهــا درچارچــوب قوانیــن و
مقــررات شــرکت ،موجــب افزایــش دانــش و
تخصــص نماینــدگان و نهایتـاً تقویــت شــبکه
فــروش میگــردد.
در پایــان اگــر مطلــب
دیگــری بــه نظرتــان
مـیرســــد ،بـــرای
خواننــدگان نشــــریه
چتــر بفرماییــد.
درپایــان از طــرف خــود،
هـمکـــاران و نمـــایندگان
مجتمــع بیمــهای ارومیــه از
جنــاب آقــای اویــار حســین
عضــو محتــرم هیئــت مدیــره
و مدیرعامــل ارجمنــد
شــرکت بیمــه پارســیان و
هیئــت همــراه ایشــان کــه با
حضــور بــه موقــع درمجتمــع ارومیــه و ارائــه
رهنمودهــای ویــژه ،روحیــه و قــدرت مضاعفی
بــه ایــن مجتمــع بخشــیدند تشــکرنموده و
ازکلیــه همــکاران گرامــی درمدیریتهــای
ســتادی کــه بــا تالشهــای خســتگی ناپذیــر
خــود مــا را در زمینههــای مختلــف کاری
جهــت رشــد و توســعه و افزایــش پرتفــو
یــاری میرســانند سپاســگذارم و امیــدوارم
بــا یــاری خداونــد یکتــا روزی برســد کــه
پرچــم پرافتخــار شــرکت بیمــه پارســیان را
دربلنــدای صنعــت بیمــه کشــور بــه اهتــزار
درآوریــم.
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لطفــا بــرای خواننــدگان نشــریه چتــر
خودتــان را معرفــی کنیــد و بفرماییــد از
چــه زمانــی همــکاری خــود را بــا بیمــه
پارســیان آغــاز نمودهایــد؟
بنــام خداونــد هســتی بخــش .بــا عــرض
ســام و احتــرام ،اینجانــب نــادر رشــن از
ســال  ۱۳۷۲وارد عرصــه صنعــت بیمــه
شــدم و از ســال  ۱۳۸۶بــا کمــال افتخــار بــه
عنــوان نماینــده حقیقــی بیمــه پارســیان در
خدمــت ایــن شــرکت پــر افتخــار و خــوش
نــام میباشــم.
اگــر مشــتری بــه شــما رجــوع کنــد و
از شــما بپرســد بیمــه را برایــش تعریــف
کنیــد چــه میگوییــد؟
بیمــه یعنــی ســرمایه گــذاری بــرای آســایش
و آرامــش .بیمــه قــراردادی اســت بیــن یــک 
شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــا شــرکت
بیمــه ،کــه بــا پرداخــت حــق بیمــه توســط
بیمهگــذار ،شــرکت بیمــه زیــان وارد شــده
بــه دارائــی و یــا جــان ایشــان را در مقابــل
حــوادث ناخواســته جبــران نمایــد.
بــرای فــروش بهتــر بیمههــای عمــر
چــه توصیـهای بــرای ســایر نماینــدگان
داریــد؟
بــرای ایــن امــر ابتــدا بایــد تیــم قــوی فــروش
بــه صــورت بســیار تخصصــی و بــا ســاعتها
آمــوزش ایجــاد کــرد کــه ایــن منــوط بــه بــاال
بــردن ســطح علمــی و تجربــی خــود نماینــده
میباشــد ســپس در تمامــی مراحــل فــروش
توســط نماینــده ،یــا تیــم فروشــش مهمتریــن

نیازهایــی کــه هــر مشــتری دارد و بــا مشــتری
دیگــر متفــاوت میباشــد در نظــر گرفتــه و
بهتریــن مشــاوره را ارائــه دهنــد.
بــه نظــر شــما بــرای فرهنــگ
ســازی در زمینــه بیمــه چــه اقداماتــی
را میتــوان صــورت داد؟
بــا توجــه بــه ضریــب نفــوذ بســیار کــم صنعت
بیمــه در بیــن مــردم جامعــه مــا نســبت بــه
جوامــع پیشــرفته دنیــا لــذا ضــروری اســت
کــه ســازمانهای متولــی امــور فرهنگــی
کشــور اعــم از آمــوزش و پــرورش و صــدا
وســیما و رســانهها از یــک طــرف و از طــرف
دیگــر متولیــان صنعــت بیمــه کشــور شــامل
بیمــه مرکــزی در رأس و شــرکتهای بیمــه
و تمامــی زیــر مجموعههــای آنهــا در ایــن
امــر بســیج شــده و بــا تمــام تــوان در جهــت
ارتقــای رشــد فرهنگــی ایــن صنعــت عظیــم
و ضــروری اقــدام نماینــد تــا شــاهد آرامــش
و آســایش هرچــه بیشــتر مــردم کشــور
عزیزمــان در عرصههــای مختلــف باشــیم.
در مــورد تعامــل نماینــدگان بــا
یکدیگــر و همچنیــن واحدهــای
صــدور چــه نظــری داریــد و آیــا از
نحــوه ارتبــاط مدیــران ســتادی بیمــه
پارســیان بــا نماینــدگان رضایــت
داریــد؟
در ابتــدا بایــد از مدیریــت محتــرم عامــل،
معاونــت فنــی بیمههــای غیــر زندگــی،
تمامــی مدیــران محتــرم ارشــد و مدیریــت
محتــرم منطقــه شــرق ،همچنیــن مدیریــت
محتــرم مجتمــع کرمــان ،تمامــی همــکاران
محتــرم ســتادی و مجتمــع کرمــان کمــال
تشــکر و قدردانــی و ســپاس را داشــته باشــم
کــه همیشــهنهایــت همــکاری را بــا اینجانــب

و ســایر نماینــدگان داشــته و دارنــد .اینجانــب
همیشــه در کنــار و در خدمــت نماینــدگان و
مخصوصــا نماینــدگان جدیــد کــه وارد خانــواده
پارســیان میشــوند بــوده و هســتم تــا از علــم
و تجربــه یکدیگــرنهایــت اســتفاده را کــرده و
در جهــت ارتقــاء و رشــد شــرکت کوشــا باشــیم.
بــرای حفــظ مشــتریان خــود از چــه
ابزارهایــی تشــویقی بایــد اســتفاده کرد؟
بهتریــن و مؤثرتریــن ابــزار ،همراهــی مشــتری
از زمــان صــدور بیمــه نامــه تــا دریافــت چــک 
خســارت ایشــان میباشــد کــه در اینجــا جــا
دارد از واحــد خســارت مجتمــع کرمــان نیــز
نهایــت تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم کــه
در ایــن ســالها چــه از نظــر بعــد فنــی و چــه
از جهــت ارتبــاط بــا مشــتری در بیــن تمامــی
شــرکتهای بیم ـهای فعــال در اســتان کرمــان
بــه عنــوان برتریــن واحــد خســارت میباشــند
کــه ایــن امــر خــود بهتریــن تبلیــغ و تشــویق
جهــت جــذب و حفــظ مشــتریان میباشــد.
در پایــان اگــر پیشــنهادی بــرای
شــرکت یــا حرفــی بــرای خواننــدگان
نشــریه چتــر داریــد بفرماییــد.
بــا توجــه بــه فرهنــگ و نــوع نگــرش متفــاوت
مــردم هــر اســتان نســبت بــه مســائل اقتصادی
جــا دارد شــرکت بــا انتخــاب نماینــدگان برتــر
و بــا تجرب ـ ه همــان اســتان در جهــت ارتقــای
سیســتم فــروش بــا نماینــدگان دیگــر جلســاتی
بگذارنــد و علــم و تجربــه خــود را در اختیــار
ایشــان قــرار دهنــد .در پایــان از زحمــات و
همراهــی همســرم کــه در تمامــی موفقیتهــای
کاری و زندگـیام ایشــان نقــش بســیار پررنــگ
و ارزنــدهای داشــته و دارنــد کمــال تشــکر و
قدردانــی را دارم بــه امیــد موفقیــت روزافــزون
خانــواده بیمــه پارســیان.

تسلیت

انتصابات

متاســفانه بــا خبــر شــديم همكارانمــان خانــم ســيده زينــب
جعفــري ،آقــاي ســركوت صالحــي ،آقــاي موســي محمــدي ،آقاي
علــي زينلــي ،آقــاي صــادق منصــوري ،آقــاي مهــرداد جهانــي،
خانــم نصرالهــي و آقــاي علــي حســيني در غــم از دســت دادن
عزيزانشــان بــه ســوگ نشســته انــد.
نشــريه چتــر ضمــن همــدردي بــا ايــن همــكاران گرامــي بــراي
آنــان و خانــواده محترمشــان از درگاه بــاري تعالــي طلــب صبــر و
بردبــاري مــي نمايــد.

طي احكامي ازسوي آقاي اويارحسين ،عضو محترم هيات مديره و مديرعامل:
آقــاي اميــر مومنــي بــه ســمت سرپرســت معاونت دفتــر تحقيقــات و مطالعات بيمــه اي ،آقــاي هادي قاسـمپور
بــا حفــظ ســمت سرپرســت شــعبه عســلويه ،آقــاي ســعيد توســلي بــا حفــظ ســمت سرپرســت منطقــه غرب
كشــور ،آقــاي مهــدي پــور نــادري بــه ســمت رييــس شــعبه شــميران ،آقــاي مجتبــي شــاطري با حفظ ســمت
سرپرســت مجتــع بيمــه اي شــرق ،آقــاي ياســر قنبــر نودهــي بــا حفــظ ســمت سرپرســت مجتمــع ســاري،
خانــم زينــب يوســفي بــا حفــظ ســمت سرپرســت شــعبه الهيجــان ،آقــاي صــادق منصــوري بــا حفــظ ســمت
سرپرســت شــعبه صنعــت ،آقــاي فتــح الــه ميرزايــي بــا حفــظ ســمت سرپرســت شــعبه ایــام ،آقــاي ابوالفضل
زارعــي بــا حفــظ ســمت سرپرســت شــعبه پونــك ،آقای ســید فــرخ مطهــر بــه سرپرســتی مدیریــت بیمههای
مهندســی و آقــای محمــود دریابــار بــه ســمت عضــو کمیتــه فنــی منصوب شــدند.
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قهرمانی تیم سایوکان استان اصفهان با حمایت بیمه پارسیان
در مســابقات کمربنــد طالیــی کشــوری کــه توســط فدراســیون ورزشهــای
رزمــی جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــد؛ تیــم ســایوکان اســتان
اصفهــان بــه سرپرســتی شــیهان مصطفــی اســامی و بــا حمایــت خانــم
الهــه مهدیپــور کــد  ۵۳۰۹۵۰در ایــن مســابقات حاضــر شــد ،کــه تیــم
ســایوکان اســتان اصفهــان موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی کشــوری بــه
همــراه کمربنــد طالیــی ایــن مســابقات گردیــد .همچنیــن در راســتای
تحقــق اهــداف بیم ـهای پــس از بازگشــت از مســابقات ،خدمــات بیم ـهای
بــرای اســاتید و مربیــان و ورزشــکاران و خانوادههــای آنهــا توضیــح داده
شــد و درایــن زمینــه قراردادهایــی در حــال انعقــاد میباشــد.

برگزاری کالس آموزش حرفه ای بازاریابی بیمه عمر و سرمایه گذاری در گرگان
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در جلس ـهای کــه بــا حضــور سرپرســت منطقــه شــرق کشــور ،آقــای لعــل
6
نظامــی و نماینــده برتــر بیمههــای عمــرو ســرمایه گــذاری مشــهد آقــای
مافینــژاد در تاریــخ  ۹۵/05/۱۲در راســتای اهــداف فــروش بیمههــای عمــر
و ســرمایه گــذاری در مجتمــع بیمـهای گــرگان برگــزار گردیــد آقــای مافینژاد
بــه آمــوزش بازاریابــی در ایــن زمینــه پرداختنــد.
در ابتــدای جلســه سرپرســت مجتمــع بیم ـهای گــرگان آقــای وهــاب آبانــی
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه مهمانــان و نماینــدگان مجتمــع گــرگان ،ابــراز
امیــدواری کــرد ایــن آمــوزش هــا در جهــت ارتقای ســطح کیفی نماینــدگان و
کمـک بــه توســعه فــروش بیمــه هــای عمــر مفیــد واقــع گردیــد ســپس آقای
مافینــژاد در جلســه آموزشــی مهمتریــن عامــل موفقیــت در فــروش انــواع بیمههــای عمــر و ســرمایه گــذاری را در وهلــه اول افزایــش دانش و آگاهــی نمایندگان
واحــد فــروش نســبت بــه محصــول و خدماتــی دانســتند کــه قــرار اســت بــه بیمــه گــذار ارائــه دهنــد زیــرا افزایــش بــار علمــی فروشــنده باعــث میشــود تــا
بیمهگــذار احســاس نکنــد از نظــر علمــی و اشــراف بــر محصــول ،غالــب بــر فروشــنده اســت و باتوجــه بــه اینکــه قبــل از شکســتن مقاومــت ذهنــی بیمــه گذار
هیــچ اتفــاق مثبتــی جهــت فــروش رخ نمیدهــد ،بــا قــراردادن فــرد خریــدار در میــدان مقاومــت بــا طــرح ســواالت جهــت دهنــده و انگیزشــی گارد ذهنــی وی
شکســته شــده و ســپس از آنجــا کــه پایههــای فــروش موفــق بــر دو اصــل نیــاز و جذابیــت اســتوار اســت ،در مرحلــه بعــدی با توضیحــات شــفاف و ســاده و روان
بــا جمــات تاکیــدی ،القــای مثبــت اندیشــی و نیــاز ،محصــول را بــا اقتــدار معرفــی کــرده و بیمــه گــذار را آمــاده پذیــرش تحــول در زندگی خــود و خانــوادهاش
خواهیــم کــرد  .همچنیــن ایشــان راســخ  ،قاطــع و شــفاف و صحیــح بــه پرسـشهای احتمالــی مشــتری و نگرانیهــای وی و نیــز رســیدن شــخص نماینــده بــه
ایمــان قلبــی بــرای تاثیرگــذاری کالم را از مهمتریــن عامــل پیشــبرد اهــداف فــروش موفــق دانســتند.
در ادامه آقای مافینژاد به شرح بازارهای هدف برای نمایندگان پرداخته و تجربیات ارزنده خود را در این مسیر بازگو کردند.
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برگزاري مراسم سوگواري تاسوعا و عاشواري حسيني در بيمه پارسيان

تاریــخ پرفــراز و نشــیب بشــر ،هرگــز حماســه ای نــاب تــر و خالــص تــر از
نهضــت عاشــورا ســراغ نــدارد .حضرت امام حســین علیــه الســام واالترین
نمونــه اخــاص و پــاک بــازی اســت و یــاران او از فداکارتریــن و بــا وفاترین
انســان هــای روی زمیــن بودنــد .از ایــن رو قیــام و نهضــت حســینی از
خدایــی تریــن و بــا اخــاص تریــن مبــارزات حــق طلبانــه و بارزتریــن
مظهــر حــق پرســتی و عدالــت خواهــی اســت .محــرم ماهــي اســت كــه
عدالــت در مقابــل ظلــم و حــق در مقابــل باطــل قيــام كــرده ،و بــه اثبــات
رســانده اســت كــه در طــول تاريــخ  ،هميشــه حــق بــر باطــل پيــروز شــده
اســت و آزادگــی و ایســتادگی در مقابــل ظلــم و طاغــوت زمانــه مهــم ترین
پیــام حماســه ی همیشــه جاویــدان عاشــورا اســت.
بــه هميــن مناســبت مديــران و كاركنــان شــركت بيمــه پارســيان در

ســوگ حضــرت اباعبداهللالحســين (ع) و اهــل بيــت اشــك ماتــم ريختنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بينالملــل بيمــه پارســيان ،مراســم
عــزاداري ،نوحــه خوانــي و ســينه زنــي ســرور و ســاالر شــهيدان حضــرت
امــام حســين (ع) در روز دوشــنبه مــورخ  95/07/19پــس از اقامــه نمــاز
جماعــت توســط حــاج آقــا صالحــی در محــل ســاختمان مركــزي بيمــه
پارســيان باحضــور كثيــري از مديــران و كاركنــان ايــن شــركت برگــزار
شــد .در ايــن مراســم پــس از اداي فريضــه نمــاز ،امــام جماعت در ســخنراني
خــود از فضايــل و ابعــاد شــخصيتي حضــرت اباعبداهللالحســين (ع) و
حماســه عاشــورا نكاتــي را بيــان  و  در ادامــه ایــن مراســم معنــوی مداحان
اهــل بیــت ذکــر مصیبــت و مداحــی کــرده و ســوگواران آن حضــرت بــه
ســینهزنی و عــزاداری ســاالر شــهیدان پرداختنــد.
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بزرگترین امتیاز رقابتی در کسب و کار امروز
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ســازمان یادگیرنــده اساســا بــا تکمیــل نظریههــای مربــوط بــه یادگیــری و
یادگیــری ســازمانی شــکل گرفتــه اســت و از ایــنرو محققان متعــددی در
شــکلگیری ایــن نظریــه نقــش داشــتهاند .ســازمان یادگیرنــده ،ســازمانی
اســت کــه بــا اســتفاده از افــراد ،ارزشهــا و ســایر خــرده سیســتمها و
بــا تکیــه بــر درسهــا و تجربههایــی کــه بهدســت مــیآورد ،بهطــور
پیوســته عملکــرد خــود را تغییــر میدهــد و آن را بهبــود میبخشــد،
اجــزای اصلــی هــر ســازمان یادگیرنــده عبارتنــد از:
-1قابلیتهــای شــخصی :عبــارت اســت از نظامــی کــه فــرد بــه
صــورت مســتمر دیدگاههــای شــخصی خــود را روشــنتر و عمیقتــر
میکنــد ،انــرژی و تــوان خــود را متمرکــز میکنــد ،صبــر و بردبــاری
خــود را گســترش میدهــد و باالخــره آن کــه واقعیــات را منصفانــه و
بیغــرض درمییابــد.
-2مدلهــای ذهنــی :مدلهــای ذهنــی انگاش ـتهای بســیار عمیــق
یــا حتــی تصاویــر و اشــکالی هســتند کــه بــر فهــم مــا از دنیــا و نحــوه
عمــل مــا در مقابــل آن اثــر میگذارنــد.
-3آرمــان مشــترک :عبــارت اســت از ظرفیــت ایجــاد یــک تصویــر و
آرمــان از آینــدهای کــه بــه دنبــال آن هســتیم .بــه ســختی میتــوان
ســازمانی را نــام بــرد کــه بــه درجـهای از موفقیــت رســیده باشــد بــدون
آنکــه دارای اهــداف ،ارزشهــا و آرمانهایــی باشــد کــه عمیقــا در ســطح
موسســه پذیرفتــه شــده باشــند.
-4یادگیــری جمعــی :فراگیــری تیمــی حایــز اهمیــت بســیار اســت
چراکــه تیمهــا و نــه افــراد ،ســنگبنای یادگیــری در ســازمانهای مــدرن
را تشــکیل میدهنــد .تــا زمانــی کــه تیمهــا یــاد نگیرنــد ،ســازمانها
نیــز قــادر بــه یادگیــری نخواهنــد بــود.
-5نگــرش سیســتماتیک :تفکــر سیســتمی بــه عنــوان پنجمیــن
فرمــان معرفــی شــده اســت چراکــه ســایر قواعــد را یکپارچــه میکنــد و
آنهــا را در ســاختار هماهنــگ از مبانــی نظــری و عملــی ترکیــب میســازد.
دورنمــای تمــام ســازمانهای یادگیرنــده رســیدن بــه موفقیــت مطلــوب
و ایــدهآل اســت بنابرایــن بــرای چنیــن ســازمانهایی مــواردی چــون
شــناخت هــدف ،وجــود رهبــران اندیشــمند ،وجــود کارکنــان یادگیرنــده و
خــاق ،تفویــض اختیــار بــه کارکنــان و آمــوزش آن هــا ،مشــارکت کامــل
در اطالعــات ،برخــورداری از یــک الگــوی پوینــده و بهکارگیــری علــم و
تجربــه ضــروری اســت.
در ســازمانهای یادگیرنــده بــرای هــر یــک از ویژگیهــای ســازمانی
نشریه داخلی بیمه پارسیان

مديريت توسعه منابع انساني

میتــوان خصوصیــات ذیــل را بــر شــمرد:
ویژگیهــای نیــروی انســانی :نیــروی انســانی خــاق ،مبتکــر و نــوآور،
بــا انگیــزه یادگیــری بــاال ،مشــتاق ،کنجــکاو ،ریس ـکپذیر و مســلط بــه
فعالیتهــای کاری ،ســازمان را در راه رســیدن بــه ماموریــت اصلــی خــود
یعنــی دســتیابی بــه هــدف ،کســب رضایــت مشــتریان و کارکنــان و
ســهم بــاالی بــازار و کســب ســود حمایــت میکنــد .بدونشــک نیــروی
انســانی چرخهــای ایــن حرکــت عظیــم اســت و یادگیــری تنهــا از طریــق
وی انجــام میشــود.
ویژگیهــای رهبــری :رهبــری اندیشــمند ،متعهــد بــه یادگیــری،
دارای تفکــر سیســتمی ،تحولگــرا کــه نقــش حامــی را در ســازمان
نســبت بــه کارکنــان و زیردســتان ایفــا میکنــد ،بــر فرآینــد یادگیــری
ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد.
ویژگیهــای ماموریــت /اســتراتژی :داشــتن یــک اســتراتژی یــا
ماموریــت خــاص ،واضــح و شــفاف و موردقبــول کارکنــان میتوانــد
یادگیرنــده بــودن ســازمان را تحتتاثیــر قــرار دهــد.
ویژگیهــای فرهنــگ ســازمانی :فرهنــگ ســازمانی کــه چارچــوب
حاکــم بــر ســازمان را بــه تصویــر میکشــد ،مشــخص میکنــد کــه
آیــا ایــن ســازمان یــک ســازمان یادگیرنــده و ب ـهروز اســت یــا برعکــس
ســازمانی مانــده و راکــد .فرهنــگ ســازمانی اگــر از یادگیــری حمایــت
کــرده و بــرای افــراد ،نــوآوری و تغییــرات مثبــت احتــرام قائــل باشــد،
میتــوان انتظــار پیادهســازی فرآینــد یادگیــری در ســازمان را داشــت،
امــا اگــر فرهنــگ ســازمانی بــر خــاف یادگیــری باشــد و بــا یادگیــری در
ســازمان برخــورد منفــی صــورت پذیــرد ،نمیتــوان انتظــار داشــت کــه
ســازمانی یادگیرنــده داشــته باشــیم.
ویژگیهــای یادگیــری ســازمانی :بــر ایــن اســاس یادگیــری
ســازمانی یــک فرآینــد همهگیــر و گســترده اســت کــه نیــاز بــه حمایــت
همهجانبــه دارد و بایــد از ســوی همــه کارکنــان ،مدیــران ،واحدهــا،
فرآیندهــا ،برنامههــا و ...پذیرفتــه شــده و بــه اجــرا در آیــد.
ویژگیهــای طــرح ســازمانی:طرح ســازمانهای یادگیرنــده بایــد طرحــی
خــاص و متمایــز از طــرح ســازمانهای ســنتی باشــد ،طرحــی کــه بتوانــد
بــه جــذب و گســترش علــوم و دانــش جدیــد در ســازمان منتــج شــود و از
آن حمایــت کنــد .ســازمانهای یادگیرنــده طرحهایــی دارنــد کــه تقریبــا
شــناور بــوده و ســاختار آنهــا میتوانــد از هرگونــه تغییــر مثبــت حمایــت
کنــد و کمتریــن آســیب را ببینــد.

بازاریابی بومی
ابراهیم یزدانی
معاون مجتمع بیمهای رشت

نگاهــی اجمالــی بــه شــیوههای بازاریابــی ،جــذب نماینــدگان فــروش و
سیســتمهای عملیاتــی و نگهــداری شــبکه فــروش در صنعــت بیمه کشــور
از یــک ســو و ظرفیتهــای بــاز و بــدون نفــوذ بــازار بیمههــای مختلــف
بازرگانــی و غیربازرگانــی نشــان از وجــود ضعفهــای عمیــق و اساســی در
نظــام بازاریابــی صنعــت بیمــه کشــور اســت .تحــوالت بــازار از مهمتریــن
چالشهــای پیــش روی ســازمانهای بیمــه بــه شــمار مــیرود زیــرا دو
عامــل بســیار مهــم و حیاتــی بــرای شــرکتهای بیمــهیعنــی مشــتریان
و رقب ـا در ایــن محیــط قــرار دارنــد .مشــتریان بــه ســبب برتــری تولیــد
محصــوالت و خدمــات بیمــه بــر تقاضــا،دارای قــدرت انتخــاب شــدهاند و
رقبــا نیــز کــه هــر زمــان بــر تعــداد آنهــا افــزوده میشــود ،هــر کــدام بــا
هــدف ،برنامــه و شــیوههای جدیــد بــه رقابــت میپردازنــد .مســأله فــروش
از مهمتریــن ارکان ایــن بــازار بــه شــمار مـیرود کــه بــه علــت گســتردگی،
از ابعــاد مختلــف قابــل بررســی اســت .بیمــه شــاید بیــش از هــر محصــول
دیگــر محتــاج فــروش اســت چــرا کــه اساسـاً بیمــه محصولــی ناملمــوس
میباشــد و نقــش فروشــنده و مهارتهــای فروشــندگی وی در نهایــی
ســازی فــروش بســیار برجســته اســت .از ایــن رو یکــی از ابزارهــای جدیــد
بازاریابــی در حــوزه صنعــت بیمــه ،اســتفاده از بازاریابــی بومــی میباشــد.
بازاریابــی و تبلیغــات بومــی ،نوعــی از تبلیغــات میباشــد کــه بیشــتر بــر
تبلیغــات اینترنتــی و ارزان کــه منطبــق بــر عملکــرد صنعــت مشــخصی
میباشــد کــه هــدف از آن ترویــج یــا تبلیــغ محصــول مشــخصی
میباشــد .در صنعــت بیمــه بــا توجــه بــه بــازار رقابتــی و تغییــر در
نیازهــای مشــتریان ،اطــاع رســانی و بــروز بــودن از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار میباشــد .بازاریابــی بومــی علیرغــم ســادگی از تاثیــر گــذاری
زیــادی در دنیــا برخــوردار میباشــد .تبلیغــات جــذاب و ســاده اینترنتــی،
بنرهــای تبلیغاتــی خالقانــه بــا توجــه بــه محیــط و آداب و فرهنــگ حــوزه
بازاریابــی و حتــی برگــزاری جشــنوارههای ســاده ماننــد Game Show
و تبلیغــات ارزان در ایــن جشــنوارهها میتوانــد نمونههایــی از بازاریابــی

بومــی باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت بیمــه در ایــران همــواره
در کانــال فــروش دچــار مشــکالتی بــوده و فرهنــگ فــروش کــه بــه
عنــوان یــک علــم در دنیــا مطــرح میباشــد در ایــران بطــور جــدی
دنبــال نمیشــود ،بازاریابــی علمــی و بومــی میتوانــد راهــکاری
بــرای شــخصیت دادن بــه تیــپ مشــخص و تعریــف شــده بازاریابــی
باشــد .شــاید زمــان آن رســیده کــه بهجــای جملــه تکــراری «جــذب
بازاریــاب بــا پورســانت مناســب» بــه جملــه «جــذب مشــاور بازاریابــی»
فکــر کنیــم .شــرکتها در ابتــدا بایــد بــه بازاریابــان خــود شــخصیت
بدهنــد آنهــا را بــاور کننــد و آمــوزش علمــی بدهنــد و ســپس انتظــار
ســودآوری داشــته باشــند .تحــول بــه آســانی رخ نمیدهــد .تغییــر پیش
نیــاز تحــول میباشــد .بــه راســتی شــرکتهای بیم ـهای بــرای ایجــاد
تغییــر چــه گامهایــی برداشــتهاند؟ بومــی ســازی بازاریابــی نیازمنــد
نیــت واقعــی میباشــد .صــرف نــگارش مقــاالت و جلســات تخصصــی
و تشــکیل کارگــروه و تئوریپــردازی شــرطهای الزم هســتند امــا
کافــی نمیباشــند.
بــه طــور خالصــه بازاریابــی بومــی و گامهــای بازاریابــی بومــی از
ســالها پیــش در کشــورهای توســعه یافتــه اجــرا و دنبــال میشــود.
نظــام شایســتگی و امتیــاز بــر مبنــای شایســتگی و علمــی بــودن و
خالقیــت از عناصــر بازاریابــی بومــی میباشــد .بــه جــرات میتــوان
گفــت اگــر شــرکت بیم ـهای بــه درســتی بازاریابــی بومــی و تبلیغــات
علمــی بومــی را جــدی بگیــرد میتوانــد اتفاقــات جــذاب و بســیار
نوآورانـهای را بــرای مشــتریان رقــم بزنــد .بــه طــور مثــال شــرکتهای
بیم ـهای میتواننــد بــه صــدور کارتهــای وفــاداری دارای آپش ـنهای
منحصــر بفــرد بــا توجــه بــه فرهنــگ و شــرایط حوزههــای مختلــف
بازاریابــی فکــر کننــد .یــا حتــی  CRMیــک پلــه از بازاریابــی بومــی
میباشــد .امــا آیــا جایــگاه واقعــی خالقیــت ،CRMبازاریابــی علمــی
و درنهایــت بومــی ســازی بازاریابــی بدرســتی درک شــده اســت؟  
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کشــور عزیزمــان از آغــاز انقــاب اســامی تا امــروز دوره های مختلفــی از تحریم
هــای کوچــک و بــزرگ و البتــه بــه ناحــق و ظالمانــه  را تجربــه کــرده اســت و
یکــی از ایــن تحریــم هــا در حــوزه صنعــت هواپیمایــی بــوده اســت کــه منجــر
بــه بــاال رفتــن ســن هواپیماهــای ایرانــی شــد و نتیجــه آن هــم ســقوط چنــد
هواپیمــا بــه دلیــل نقــص فنــی ،نبــود قطعــات و کهنگــی هواپیمــا بــود .اکنون
پــس از گذشــت بیــش از ســه دهــه ســال هـوای ایـران نفــس مــی کشــد و بــه
خطــوط هوایــی وطنمــان وعده دیـدار هواپیماهــای نــو و پروازهــای بین المللی
بیشــتر داده شــده اســت امــا کشــور بـرای این همــه تحول چقــدر آماده اســت؟
10در اواخــر جنــگ جهانــی اول ،پایتخــت بـرای اولیــن بــار در آســمانش شــاهد
پــرواز هواپیمــا بــود .هواپیمــا در ارتفــاع پاییــن بــر فراز تهـران پــرواز می کــرد و
بــه دلیــل فقـدان فــرودگاه در در محــل وزارت امــور خارجــه فــرود آمــد .آن روز
احتمــاال کســی عظمــت هواپیماهــای امــروزه را تصــور نمــی کــرد و شــاید هم
چالــش هــای ایــن صنعــت در ایـران ،تحریــم هواپیما و بــه خطرانداختــن جان
انســان هــا در تصــور افـراد نمــی گنجید.
دربــاره شـرایط صنعــت حمــل و نقــل هوایــی ،تحریــم و پســاتحریم ،مشــتری
مــداری ،تــوان شــرکت هــای داخلــی در رقابــت ،تناســب قیمــت بلیــط،
خصوصــی ســازی ،ش ـرایط فــرودگاه هــا ،بازارهــای ازدســت رفتــه و اهمیــت
مدیریــت س ـواالتی بــه شــرح ذیــل مطــرح مــی گــردد:
درحــال حاضــر شــرایط صنعت حمــل و نقــل هوایــی ایــران چگونه
اســت و ایــن صنعت چــه جایگاهــی دارد؟
بخــش حمــل و نقــل هوایی شــامل قســمت هــای گوناگــون چون زیرســاخت،
نــاوگان ،نیــروی انســانی و مدیریــت مــی شــود؛ البتــه عامــل مدیریــت در
ســالهای اخیــر بــه پارامترهــای توســعه صنعــت افــزوده شــده اســت.
در بخــش زیرســاخت کــه مربــوط بــه فــرودگاه ها می شــود ،شـرایط نســبتا بد
نیســت ،از لحــاظ تعـداد فــرودگاه ها با توجه به وســعت کشــور ،شـرایط نســبتا
قابــل قبولــی داریــم و تقریبــا  50فــرودگاه کشــور ،نیــاز موجــود پاســخ داده می
شــود البتــه در برخــی فــرودگاه چــون فــرودگاه امام خمینــی ،فرودگاه مشــهد و
فــرودگاه مهرآبــاد محدودیــت وجــود دارد کــه بایــد طرح هــای توســعه در آن ها
اجـرا شــود؛ در برخــی فــرودگاه هــا نیــز هنــوز بــه وضعیــت اســمی زیرســاخت
ای آماده شــده نرســیدیم.
در بخــش نــاوگان بــا کمبــود جــدی مواجــه هســتیم و بــر اســاس نــرم هــای
بیــن المللــی چــه بر حســب تعـداد جمعیــت و چه بر حســب مســاحت ،تعداد
نــاوگان کشــور نســبت بــه متوســط دنیــا پاییــن تــر اســت .از لحــاظ تعـداد،
کیفیــت نــاوگان ،تنــوع ،آمــاده بــه کاری و عمــر نــاوگان عقــب هســتیم.
عمــر نــاوگان مــا حــدود بیســت ســال اســت درحالی کــه در دنیــا عمر نــاوگان
هــا کمتــر از  12ســال اســت بنابرایــن در حــوزه ناوگان ،هــم از نظر عمــر ناوگان
و هــم از لحــاظ افزایــش تعـداد نــاوگان باید اقـدام کنیم.
همچنیــن در بخــش نیــروی انســانی باوجــود ایــن کــه کشــور مــا دارای مراکــز
آموزشــی بســیار متنوعی در کشور اســت ،تعداد دانشــجوها ،ظرفیت دانشگاهی
و مراکــز آموزشــی مــا در مقایســه با ســایر کشــورها بســیار بــاال اســت ،در حوزه
حمــل و نقــل هوایــی از نظــر کمــی و کیفــی بــا دانــش روز دنیــا ،کمتــر آشــنا
هســتند چراکــه فنــاوری ایــن صنعــت در کشــور مــا بــه دلیــل تحریــم حداقل
 2دهــه عقــب ماندگــی دارد و ایــن عقــب ماندگــی را باید جبـران کــرد .با توجه
نشریه داخلی بیمه پارسیان

بــه نیروهــای مســتعدی کــه در کشــور هســتند می تـوان ایــن کار را با ســرعت
بســیار انجام داد.
برایتوسعهصنعتحملونقلهواییبایدچهکارکرد؟
مــی خواهیــم از تجهیزات نســل  40ســال پیش وارد حــوزه تجهیـزات  10ـ 15
ســال گذشــته شــویم کــه بایــد بــا اســتفاده از مدیریــت کالن و خــرد مناســب
ایــن کار را انجــام دهیم.
آیــا در صنعــت حمــل و نقــل هوایــی کشــور ،مشــتری مــداری
رعایــت مــی شــود و بــه ایــن بخــش اهمیــت داده شــده اســت؟
در هــر حــوزه ای کــه رقابــت ســالم و اســتاندارد وجود نداشــته باشــد ،مشــتری
مـداری نیــز از آن سیســتم جـدا مــی شــود؛ در ایــن حــوزه به دلیــل محدودیت
مختلــف و کمبودهــا ،عمــا رقابــت اســتانداردی در ســال های گذشــته شــکل
نگرفتــه اســت؛ بخشــی از مشــکالتی کــه منجــر شــده ایرالیــن هــای مــا
مشــتری مـدار نباشــند بــه همیــن مســاله بــاز مــی گــردد؛ امید اســت  بــا ورود
هواپیماهــای جدیــد ،افزایــش ظرفیــت نــاوگان و تنوعــی که بــه وجود مــی آید،
رقابــت ســالم شــکل گیــرد و بــه همـراه خــود مشــتری مـداری را بــه دنبــال
داشــته باشد.
شــرکت هــای ایرانــی بــرای رقابــت با شــرکت هــای خارجــی آماده
هستند ؟
در حــوزه پروازهــای داخلــی ،طبــق قانــون ،شــرکت هــای خارجــی نمــی توانند
ورود پیـدا کننــد بنابرایــن رقابــت در پروازهــای داخلــی تنهــا بین شــرکت های
ایرانــی اســت امــا درحــوزه حمــل و نقــل بین المللــی رقابــت معنــی دار خواهد
بــود چراکــه شــرکت هــای خارجی هــم حضور خواهنــد داشــت؛ در ســال های
گذشــته بــه دلیــل ایــن کــه نــاوگان مناســب بـرای پروازهــای بیــن المللــی در
نــاوگان مــا وجــود نداشــته اســت ،عمال بخشــی از بــازار خــود را به شــرکت های
خارجــی واگـذار کــرده ایــم امــا درصورتی که نــاوگان مناســب وارد کشورشــود،
شــرکت هــای ایرانــی در مــدت کوتاهــی مــی تواننــد مولفــه هــای رقابتــی را
بـرای خــود ایجــاد کنند کــه بتواننــد با شــرکت هــای خارجی رقابت مناســبی
داشــته باشند.
بازار کدام کشورها را ازدست داده ایم؟
مــا بــه خیلــی از مقاصــد دنیــا ،پــرواز داشــتیم .بــه مقاصــد زیــادی در اروپــا و
آســیای شــرقی پــرواز داشــته ایــم امــا در طــول ســال هــای گذشــته بــا وجــود
افزایــش تعـداد مســافران پروازهــای بین المللــی ،نه تنهــا نتوانســتیم پروازهای
جدیــدی را تعریــف کنیــم بــازار قبلــی و مقاصد گذشــته را هــم از دســت دادیم
و پروازهــای شــرکت هــای ایرانــی بــه آن هــا قطــع شــده اســت.
مــا بــه ژاپــن ،کــره جنوبــی ،چیــن ،روســی ،انگلســتان ،فرانســه و  ....بــا تعـداد
بیشــتری پــرواز داشــتیم و کــه بســیار کاهــش یافــت .از ســوی دیگــر یــک 
ســری مســایل سیاســی هــم وجــود داشــت کــه روی پــرواز بــه حــج و برخــی
کشــورهای دیگــر نیــز تاثیــر گذاشــت.
بــا افزایــش کیفیــت پروازهــای خارجــی و خدمــات رســانی بهتــر در پروازهــای
خارجــی ،انتظــار مســافران داخلــی نیــز افزایش پیـدا می کنــد ،بنابرایــن آیا این
مســاله منجــر بــه بهبــود خدمــات رســانی در پروازهــای داخلــی نیز می شــود؟
بــا ایجــاد رقابــت و افزایــش کیفیــت در پروازهــای خارجــی ،خدمات رســانی در
پروازهــای داخلــی نیــز بهبــود مــی یابد.

آیــا افزایــش پروازهــا در پســابرجام مــی توانــد منجــر بــه کاهــش
قیمــت بلیــط هواپیما شــود؟
ایــن امــر بــه سیاســت هــای اقتصــادی و بــازار مربــوط می شــود؛ ممکن اســت
بــه طــور مقطعــی در برخــی مســیرها قیمــت بلیــط کاهــش پیـدا کنــد؛ در
امریــکا وقتــی کــه صنعــت حمــل و نقــل هوایــی خصوصــی شــد ،پــس از 10
ســال کمــاکان قیمــت هــا کمتــر از نرخ ســابق بــود و مــردم رضایت بیشــتری
داشــتند چـرا کــه بــا بهبــود مدیریــت هــم هزینــه هــا کاهــش و راحتــی مردم
افزایــش ،پی ـدا مــی کند.
گذشــت زمــان لزومــا بــه معنــی افزایــش قیمــت نیســت ،بلکــه نــرخ هــا بــا
مدیریــت صحیــح کاهــش پیـدا مــی کنــد؛ البتــه ارزش نــاوگان جدیــد کــه
وارد کشــور مــی شــود بســیار باالتــر از هزینــه ســرمایه گـذاری اســت کــه برای
هواپیماهــای موجــود کــه ســن باالیــی دارنــد ،صــورت گرفتــه اســت بنابرایــن
پیــش بینــی مــی شــود کــه هواپیماهــای جدیــد ،هزینــه هــای تمــام شــده
بیشــتری را داشــته باشــند؛ ممکــن اســت از لحــاظ مصــرف ســوخت صرفــه
جویــی شــود امــا از لحاظ ســرمایه گـذاری اولیــه ،تــا  20برابر هزینــه هواپیمای
دســت دوم ،بـرای خریــد هواپیمــای نــو هزینــه مــی شــود.
اگــر نتوانیــم مدیریــت درســتی در ایرالیــن هــا داشــته باشــیم ،بــا
توجــه بــه ورود شــرکت هــای خارجی بــه ایــران در پســابرجام ،چه
فرصــت هایــی را از دســت مــی دهیم؟
منطقــه خاورمیانــه در کل دنیــا ،منطقــه ای اســت کــه بیشــترین رشــد حمل
و نقــل هوایــی را در طــول  6ســال گذشــته داشــته اســت و پیــش بینــی هــا
نشــان از بیشــترین رشــد در ســال هــای آتــی در ایــن منطقــه دارد بنابرایــن
فرصتــی بـرای فــرودگاه هــای ایـران بـرای توســعه فــرود بــه صــورت حمــل و
نقــل ترانزیــت و شــرکت هــای هواپیمایــی به دســت آمــده اســت؛ اگــر نتوانیم
در دوره پیــش رو همــه مولفــه هــا را بــه نحــو مناســبی در کنــار هــم بــه نحوی
شــکل دهیــم کــه بتوانیم بهــره بــرداری مناســب کنیم ،نــه تنها منافع ملــی از
دســت مــی رود ،بلکــه فرصتــی کــه معلوم نیســت بــار دگر تکـرار شــود را برای
توســعه حمــل و نقــل هوایــی و توســعه کشــور ،را از دســت مــی دهیــم.
آیــا خصوصــی ســازی در صنعــت حمــل و نقــل هوایــی کشــور
بــه نحــو مطلــوب انجــام شــده اســت؟ چــه مــواردی بایــد در نظــر
گرفتــه شــود تــا ایــن کار بــدون حاشــیه صــورت گیــرد؟
خصوصــی ســازی مالحظــات خــاص خــود را دارد ،مالحظــات در ایــن صنعــت
بــا توجــه بــه حساســیتی کــه دارد بایــد بــا بیشــتر و بهتر صــورت گیــرد چون
ممکــن اســت در صنعتــی ،خصوصــی ســازی تنهــا تبعــات اقتصــادی داشــته
باشــد امــا در ایــن صنعــت عــاوه بــر تبعــات اقتصــادی ،تبعــات اجتماعــی و
امنیتــی نیــز مــی توانــد داشــته باشــد بنابرایــن خصوصــی در صنعــت حمــل
و نقــل هوایــی بایــد بــا برنامــه ریــزی صــورت گیــرد و نمــی توانــد بــر اســاس
تصمیــم گیــری هــای مقطعــی خصوصــی ســازی را انجــام داد .تبعات ایــن امر
بایــد دیــده شــود و بــا توجــه بــه تبعــات موجــود ،برنامــه ریــزی کــرده و بــر
اســاس برنامــه ،نقشــه راه را اجـرا کنیــم.
تاریخ پرواز در آسمان ایران
در اواخــر جنــگ جهانــی اول ،در ســال  1296شمســی پایتخــت بـرای اولیــن
بــار در آســمانش شــاهد پــرواز هواپیمــا بــود .هواپیمــا در ارتفــاع پاییــن بــر فراز
تهـران پــرواز مــی کــرد و بــه دلیــل فقـدان فــرودگاه در در محــل وزارت امــور
خارجــه فــرود آمــد.
ایــن هواپیمــا ســاخت روســیه بــود؛ بدیــن صــورت کــه آن را بــه صــورت
صندوقــی از قطعــات از راه بندرانزلــی بــا اتومبیــل بــه ته ـران حمــل کــرده و
ســپس قطعــات توســط خلبــان روســی سـوار شــده و هواپیما بــه پــرواز درآمد.
شــاید آن روز کســی عظمــت هواپیماهــای امــروزه را تصــور نمــی کرد و شــاید
هــم چالــش هــای ایــن صنعــت در ایـران ،تحریــم هواپیمــا و بــه خطرانداختن
جــان انســان هــا در تصــور افـراد نمــی گنجیــد.
تشکیلاولیندفترهواپیمایی
رضاخــان در ســال بـرای نخســتین  1301دســتور تشــکیل دفتــر هواپیمایی را
ابــاغ کــرد و اســم هواپیمایــی جــزو ســایر ســازمانهای ارتــش ذکــر شــد .این
دفتــر کار خــود را بــا فعالیــت یـک افســر بــه عنـوان رئیــس و یـک نویســنده

وقایــع پــروازی بــا نــام ســرهنگ میرزایــی آغاز کــرد و پس از تشــکیل رســمی
دفتــر ،دولــت ایـران بـرای نخســتین بــار یــک فروند هواپیمــای فلزی ســاخت
کارخانــه یونکــرس را در ســال  1301از آن کارخانــه خریـداری و یــک خلبــان و
مکانیــک ویــژه آســمانی را اســتخدام کــرد؛ این هواپیمــا در پــادگان قلعه مرغی
نگهـداری مــی شــد .در ســال  1302نیز  2فرونــد هواپیمای آلمانــی یونکرس و
 4فرونــد هواپیمای هاویالند روســیه خریداری شــد و یک تشــکیالت منســجم
هواپیمایــی در دل ارتــش شــکل گرفت.
در ســال  1302ســرهنگ احمــد نخج ـوان ب ـرای کســب مهارتهــای الزم و
دیــدن دوره هــای آمــوزش خلبانــی عــازم فرانســه و روســیه شــده و در ســال
 1305بــه ایـران آمــده و بدیــن ترتیــب نخســتین خلبــان ایرانــی بــا  26ســال
ســن ،بــر فـراز آســمان پــرواز کــرد.
در بهمــن مــاه ســال  1304ایــران بــه موجــب قانونــی ،حــق انحصــاری
هواپیمایــی در ایـران بــه شــرکت هواپیمایــی آلمانــی بــه نــام یونکــرس ،واگذار
شــد و شــرکت مزبــور نیــز در ســال  1305شــعبه خــود را در ایـران افتتــاح و با
وارد کــردن چنــد فرونــد هواپیمــای یونکــرس ،خطــوط هوایــی بــه شــهرهای
مشــهد ،شــیراز ،بندرانزلــی و بوشــهر دایــر کــرد و حمل و نقل پســت و مســافر
از راه هـوا را بــه عهــده گرفــت.
مــردم تهـران نیــز مــی توانســتند در روزهــای تعطیــل بــا پرداخــت مبلــغ 50
ریــال ( 3دالر) ،در فــرودگاه دوشــان تپــه (تپــه هــای مشــرف بــه قصرفیــروزه
امــروزی تهـران) سـوار هواپیمــا شــده و مناظــر زیبــای اطـراف تهران را تماشــا
کنند .
در ســال  1317باشــگاه خلبانــی بــا  20فرونــد هواپیمــا تاســیس شــد و در
مردادمــاه ســال  ،1325دولــت اقـدام بــه تشــکیل ادارهای تحت عنـوان اداره کل
هواپیمایــی کشــوری کــرد .در آن هنــگام ،کار اداره مذکــور در یـک اتــاق واقع در
طبقــه پاییــن ســاختمان شــمس العمــاره با یــک رییــس و یــک کارمنــد آغاز
شــد و در یــک ســال بعــد بــا بودجــه ای بالــغ بــر  300هـزار تومان محــل آن به
فــرودگاه مهرآبــاد انتقــال یافت.
حدود ســه ســال بعــد از آن یعنی در تاریــخ  28تیر مــاه  1328قانون هواپیمایی
کشــوری بــه تصویب مجلــس وقــت رســید و اداره کل هواپیمایی کشــوری زیر
نظــر وزارت راه قـرار گرفــت .در ســال  1353ایــن اداره تحــت عنـوان ســازمان
هواپیمایــی کشــوری زیــر پوشــش وزارت جنــگ قـرار گرفــت ،تــا این کــه با به
ثمــر رســیدن انقــاب شــکوهمند اســامی در تاریــخ  1357/12/06بــا تصویب
شــورای انقــاب ،ســازمان از پیکــره وزارت جنگ منتــزع و بــه وزارت راه و ترابری
ملحق شــد.
پــس از پیــروزی انقــاب ،کارشناســان خارجــی اخـراج شــدند و کلیــه امــور به
دســت متخصصیــن ایرانــی انجــام شــد و تع ـداد فرودگاههــای کشــور از 22
فــرودگاه بــه  70فــرودگاه عملیاتــی افزایــش یافــت .بر اســاس آمــار جابه جایی
مســافر ،در فــرودگاه هــای کشــور قبــل از ســال  1358قریــب بــه ســه میلیون
نفــر بــوده و اکنــون ایــن رقــم بــه حــدود  20میلیــون نفــر رســیده اســت.
در ســطح بیــن المللــی بــا تصویــب قانــون اجــازه الحــاق بــه معاهــده شــیکاگو
در تاریــخ  1328/04/30جمهــوری اســامی ایـران بــه عضویــت ســازمان بیــن
المللــی هواپیمایــی کشــوری ایکائــو ( )I.C.A.Oدر آمــده و ســازمان هواپیمایی
کشــوری بــه عنـوان نماینــده رســمی ایـران در ایــن ســازمان مــی باشــد.
بــا گذشــت حــدود هشــتاد ســال از عمــر صنعــت هوانــوردی ایـران ،مــی تـوان
گفــت کــه ایــن صنعــت هشــت دوره متفــاوت زمانــی را پشــت ســر گذاشــته
اســت بدیــن صــورت که در ســال هــای  1302تــا  ،1306نیــروی هوایــی ارتش
تأســیس شــد؛ در ســال هــای  1306تــا  ،13011خــط هوایی یونکرس آســمان
در ایـران آغــاز بــه کار کــرد؛ در ســال هــای  1317تــا  1325خط هوایــی وزارت
پســت ،تلگـراف و تلفن تاســیس شــد؛ در ســال هــای  1325تــا  1340خطوط
هوایــی ای ـران ایرویــز و پرشــین ایــر ســرویس تاســیس شــد؛ در ســال هــای
 1340تــا  1341خــط هوایــی ای ـران یونایتــد تاســیس شــد؛ در ســال هــای  
 1341تــا  1358ای ـران ایــر تاســیس شــد و ایــن ســال هــا ،دوره شــکوفایی
صنعــت هوانــوردی کشــور بــود بــه گونــه ای کــه ایمــن تریــن و پرســودترین
خــط هوایــی از آن کشــور ایـران بــود .دوره هشــتم نیز مربــوط بــه دوران پس از
انقــاب و عصــر شــرکت های هوایــی چندگانــه ،از ســال  1358تا کنون اســت.
شماره بیست و دوم /شهریور و مهر 1395
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نشانی :تهران /خیابان ولی عصر
باالتر از میرداماد /خیابان قبادیان غربی /پالک 22

کد پستی1969633431 :
info@parsianinsurance.com
chatr@parsianinsurance.com
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نشریه داخلی بیمه پارسیان

مدیرمسئول :مهدی عزیزیها
دبیر تحریریه :افشین نوری
تحریریه :مهدی عزیزیها ،افشین نوری ،سیمین نصرالهی
حمیده حاجیجعفر ،محمد مالجعفر
طراحی و صفحهآرایی:
حسام حاجیپور
چاپ :موسسه فراچاپ

