
مختلف، تغييري اساس��ي در مفهوم و جایگاه مدیران اس��تراتژیک در 
محيط كس��ب وكار به وجود آمده اس��ت تا جایي كه مهم ترین مسئله 
در سازمان هاي پيشرو داشتن تفكر اس��تراتژیک و بهره گيري از اصولي 
اس��ت كه در تصميمات و اقدامات مدیریتی  تأثيرگذار است و در نهایت 
تعيين كننده شاخص هایي براي تدوین استراتژی جهت بهبود كيفيت 

ارائه خدمات خواهد بود.
بيمه ني��ز به عنوان یک صنعت از این س��بک و س��ياق مدیریت بي نياز 
نبوده و به عنوان بخش مهمي از بازار و تجارت به شدت متأثر از اهداف و 
نوآوري هاي استراتژیک در مدیریت در بازتعریف ارزش هاي مشتریان و 
بازتوليد مفهوم رقابت در این صنعت است. اجراي استراتژي ها به عنوان 
یک راهبرد علمي مدون و بلندمدت چالش مهمي در تئوري و مدیریت 
اجرایي در كش��ور ماست كه نيازمند توجه اس��اتيد و صاحب نظران این 

حوزه است. 

نگاه دقيق و پرسش��گر به بازار رقابتي و پيچيده امروزي ما را با دو گروه 
از س��ازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي رو به رو مي كن��د كه دليل مرزبندي 
بين موفقيت و عدم موفقيت آنها را مي ت��وان در مدیریت راهبردی آنان 

جستجو كرد. 
در توضيح و تبيين مدیریت راهبردي اعتقاد بر این اس��ت كه این مقوله 
تركيبي متوازن از هنر و دانش در علم مدیریت بوده و پایه هاي آن شناخت 
قوت ه��ا، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدهاس��ت. به تعبي��ر دیگر "مدیریت 
اس��تراتژیک بر نظارت و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی با توجه 
به نقاط قوت و ضعف یک س��ازمان تأكيد دارد" و به زبان گویاتر به بازار، 
رقبا، ذي نفعان و سهام داران، مشتریان و ... . مدیریت استراتژیک با تحليل 
مسایل مهم و كالن در یک سازمان، به حفظ و ارتقاي موقعيت آن در برابر 

چالش هاي مختلف را امكان پذیر مي سازد.
همزمان با دگرگوني سریع در بازار و تأثيرپذیري فضاي رقابت از مسائل 

یــــادداشـــت

نگاه و تفكر 
مديريت 
راهبردي
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سـردبیـر

د  فقيت نسبي خو ي مو ا بر
نند  یلي ما ال نم به د ا مي تو
استفاده از قدرت خواستن و 
دالیل اجبار كننده و هدف 

نوشته شده ...
صفحه 4

ه  نشگا ستاد دا دمينگ كه ا
هاروارد و از پایه گذاران شركت 
»وسترن الكتریک« بود توسط 
ژاپني ها شناسایي و و مورد 

دعوت قرار گرفت.
صفحه 3

نشست صمیمانه مدیر 
عامل بیمه نوین با 
نمایندگان منطقه 1

تقدير مديرعامل بیمه نوين 
از مدير منطقه2 

TCIP ظرفیت پرداخت 3 میلیارد يورو 
خسارت در يك زلزله را دارد

صداي مشتريان در بیمه نوين 
شنیده مي شود
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نشسـت صمیمانه مديرعامل 
بیمه نوين با نمايندگان منطقه 

يك 

غالمعلي غالمي در دی��دار با نمایندگان 
مستقر در ش��عب بانک اقتصاد نوین در 
تهران عالوه بر تشریح فرصت هاي موجود 
در همكاري بانكي و بيمه اي، پاسخگوي 

سئواالت و مسائل نمایندگان بود.  
به گ��زارش روابط عمومي بيم��ه نوین، 
مدیرعامل بيمه نوین طي این نشس��ت 
اظهار داش��ت: بانک و بيمه به عنوان یک 
صنعت قابليت همپوشاني باال در خدمات 
یكدیگر و استفاده از ظرفيت هاي دو سویه 
را دارند. امكان استقرار و فعاليت در شعب 
بانک براي نمایندگان بيمه نيز یک فرصت 
استثنایي است تا بتوانند از ظرفيت هاي 

موجود در بانک بهره مند گردند.
وي ادامه داد: نمایندگان مستقر در شعب 
بانک مي توانند با بهره گيري از توان فني 
و دانش عمومي خود مشتریان بانكي را به 

بيمه گذار تبدیل كنند. 
وي عالوه بر تأكيد بر اهميت آموزش هاي 
فني به نقش نگرش نمایندگان در كسب 
موفقيت اش��اره كرد و گفت: بدون شک 
ارائه دوره هاي آموزش فني و بازاریابي به 
نمایندگان از سوي شركت بيمه مي تواند 
به موفقيت شبكه فروش منجر گردد اما 
مهم ترین فاكتور در كسب فروش انگيزه 

و ممارست نماینده است.
غالمي خاطر نشان كرد: مطالعه و استفاده 
از تكنولوژي با هدف به روز رساني دانش و 
بهره مندي از علم بيمه از ویژگي هاي یک 

نماینده موفق است .
مدیرعامل بيم��ه نوین در پای��ان تأكيد 
نمود: باید دق��ت كرد براي رس��يدن به 
هدف تعيين شده مهم ترین نكته رعایت 
دس��تورالعمل ها و آیين نامه هاي موجود 
است و اهتمام و تالش با اعتقاد به ضوابط 
موجود در شركت ضمانت كننده موفقيت 

شبكه فروش خواهد. 
در ادامه این نشست با حضور معاونت امور 
ش��عب و نمایندگان و سرپرستي منطقه 
یک، نمایندگان سئواالت و پيشنهادات 
خ��ود را در خصوص راه كاره��اي ارتقاي 
سطح همكاري ها و مش��اركت هاي بين 

مجموعه بانک و بيمه مطرح نمودند.   

خبـر يك

 طي مراسمي با حضور مدیرعامل بيمه نوین از سعيد مسكين نواز مدیر منطقه دو كشور به پاس زحمات و 
خدمات وي در شركت بيمه نوین تقدیر شد. 

در این مراسم كه با حضور غالمعلي  غالمي؛ مدیرعامل و سهراب ميرفخرایي، معاونت امور شعب و بازاریابي بيمه 
نوین و مدیران برخي شركت هاي بيمه اي در استان خراسان رضوي برگزار شد از تالش ها و حضور تأثيرگذار 
سعيد مسكين نواز به عنوان مدیر منطقه دو قدرداني شد. همچنين محمود ایوبی نيز به عنوان سرپرست جدید 
دفتر منطقه دو بيمه نوین معرفي شد. مدیرعامل بيمه نوین در معرفي سرپرست جدید منطقه 2 خاطر نشان 
كرد: ایشان داراي دو ویژگي مكمل هستند، اوالً به عنوان مدیر اجرایي داراي سابقه فعاليت در صنعت بيمه 
و دوم در حوزه فروش نيز داراي تجربه چند ساله و مفيد هستند. بنابراین مي توان اميدوار بود كه عالوه بر 

مدیریت فني شعبه و منطقه، در فروش متوازن در رشته هاي مختلف نيز موفق باشند.
گفتني است در متن تقدیر نامه مدیرعامل بيمه نوین به مسكين نواز آمده است: »اكنون كه تصميم گرفته اید 
در منصب و سنگر دیگري خدمت نمایيد و به عضویت بانک در شرف تأسيس آرمان نائل آیيد، بر خود الزم 
مي دانم تا از خدمات و زحمات چندین ساله حضرتعالي در شركت بيمه نوین و سرپرستي منطقه 2 تشكر و 
قدرداني نمایم. بدون تردید خاطره شيرین حضورتان در شركت بيمه نوین همواره در یاد همكاران شما باقي 
خواهد ماند. اميد است كه همكاري جنابعالي به گونه مؤثر دیگري همچنان ادامه یابد. براي حضرتعالي سالمتي 

و موفقيت بيش از پيش از خداوند متعال مسئلت مي نمایم.«

  واحد رسيدگي به شكایات مشتریان بيمه نوین با هدف پاسخگویي، پوشش نيازها و خدمت رساني 
مطلوب به مشتریان راه اندازي شد.

آرش بابایان؛ مدیربازاریابي و روابط عمومي بيمه نوین با اعالم این خبر افزود: واحد رسيدگي به شكایات 
مشتریان با عنوان »صداي مشتري« در بيمه نوین به منظور ارتقاي سطح خدمت رسانی، اطالع رسانی 

صحيح و حمایت از مشتریان در راستاي رفع مشكالت احتمالی راه اندازي شده است.
 iso10002-2004 وي ادامه داد: واحد رسيدگي به مشكالت در شركت بيمه نوین بر اساس استاندارد
پيادهسازي گردیده كه عالوه بر مدیریت اثربخش شكایات امكان بررسي كيفيت خدمات ارائه شده و 

نحوه مدیریت آن در شركت محقق شده است. 
بابایان تصریح كرد: شماره تلفن26421102 – 021 در 24 ساعت شبانه روز  آماده پاسخگویي به 
مشتریان بيمه نوین است و به منظور تسهيل و پيگيري آسان مشتریان پس از تماس، كد رهگيري 

به آنان ارائه خواهد شد.

تقدير مديرعامل بیمه نوين از مدير منطقه2 

صداي مشتريان در بیمه نوين شنیده مي شود



برگزاري كارگاه آموزشي بیمه هاي 
آتش سوزي در استان مازندارن

دوره آموزشي مديريت و ارزيابي ريسك در 
بازديد بیمه هاي آتش سوزي در ساري برگزار 

شد.

خبر

برگزاري دو دوره آموزشي در 
گلستان

دوره آموزش��ي بيمه هاي بارب��ري و بيمه هاي 
آتش سوزي با حضور نمایندگان استان گلستان 

برگزار شد. 
این دوره آموزش��ي ب��ا هدف تدری��س و ارائه 
راهكارهاي مفيد در س��طح عال��ي در جهت 
افزایش س��طح علمي و دان��ش نمایندگان و 
شعبه، براي دس��تيابي به فروش باال و تركيب 
پرتفوي مناسب در رشته هاي مختلف بيمه اي 
با حضور ریاس��ت منطقه 9، رئيس و كاركنان 

شعبه گلستان و نمایندگان استان برگزار شد.
گفتني اس��ت مدرس این دوره هاي آموزشي 
عس��گر مع��زي، مدی��ر بيمه ه��اي باربري و 
اميرحسين قرباني؛ مدیر بيمه هاي آتش سوزي 

بيمه نوین بودند.

خبـــر
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اگر براي خودتان برنامه ریزي 
كنيد كه باید در یک شركتي 
اس��تخدام ش��وم كه ماهيانه 
چهارصد و پنج��اه هزارتومان 
حقوق با بيمه داش��ته باشم و 
بتوانم براي انجام امور شخصي 
روي زمان بعد از ساعت چهار 
حساب كنم و س��پس در یک 
ش��ركت به صورت آزمایش��ي 
اس��تخدام ش��وید و در پایان 
ماه متوجه ش��وید كه حقوق 
مورد نظ��ر را مي دهند ولي نه 
حق بيمه را و به خاطر ضرورت 
كاري شركت نمي توانيد زودتر 
از ساعت هفت شب به كارهاي 
خود برسيد و بعد به سراغ یک 
انتخاب دیگ��ر بروید و این كار 
را آنقدر ادام��ه دهيد تا به یک 
كار با ثب��ات و مطلوب نظرتان 

برسيد، ناخواس��ته دقيقاً همان راهي را رفته اید كه دمينگ در س��ال 1940 براي بهبود كيفيت به ژاپني ها 
نشان داد. دمينگ كه استاد دانشگاه هاروارد و از پایه گذاران شركت »وسترن الكتریک« بود توسط ژاپني ها 
شناسایي و و مورد دعوت قرار گرفت تا در زمينه مسائل كيفي از نظرات وي بهره مند شوند. دمينگ دریافته 
بود ژاپني ها تا چه حد در تقاضاي خود جدي هس��تند و ش��اید به جرأت بتوان گفت كه بعد از اراده ژاپني ها 
اصلي ترین نقش پيشرفت ژاپن را عهده دار بوده است. همه این پيشرفت ها بر پایه اصول چهارده گانه و چرخه 
معروف دمينک پایه ریزي ش��د. براس��اس ترتيب این چرخه كه حتي در زندگي شخصي افراد قابل استفاده 
 )Do( مي شود سپس نوبت به اجراي مقدماتي یا آزمایشي )Plan( است ابتدا جهت رفع مشكل برنامه ریزي
مي رس��د . بعد از این مرحله، كارآمدي و اثربخشي روش به كار گرفته شده چک )check( مي گردد و سپس 
اجراي نهائي )Act( صورت مي پذیرد. گرچه این چرخه كه اصطالحاً به آن PDCA  گفته مي شود  پس از 
70 س��ال هنوز هم كاربرد دارد ولي با توجه به تغيير و تحوالت پدید آمده ناشي از پيشرفت علم و تكنولوژي 
مورد بازنگري قرار گرفته تا كارآمدي بيش��تري داشته باش��د. چرخه RADAR در واقع نوع تكامل یافته 
 RADAR است كه شاخصه اصلي آن نتيجه گرا بودن آن است. به همين خاطر اولين عنصر چرخه PDCA
نتایج مورد انتظار)Results( اس��ت به عنوان مث��ال ما انتظار داریم كه در كنكور قبول ش��ویم. گام بعدي 
رویكردهاي)Approaches( دست یابي به نتایج مورد انتظار است. یعني چه كارهایي انجام دهيم تا به آن 
نتایج مورد انتظار برسيم. مثاًل چه كتاب هایي خوانده شود، در چه كالس هایي شركت كنيم، چه هزینه هایي 
انجام دهيم و ... ، گام بعدي به كار گيري و استقرار رویكردهاي )Deploy( انتخابي است. یعني تصميماتي 
را كه گرفتيم اجرایي كنيم. حاال نوبت به ارزیابي)Assessment(مي رس��د. باید خودمان را با یک كنكور 
آزمایشي ارزیابي كنيم؟ اگر نتيجه خوب بود معلوم است كه راه را درست رفته ایم و اگر نتيجه خوب نبود باید 
روش مان را بازنگري )Review( كنيم. شاید الزم باشد نتيجه مورد انتظارمان را بازنگري كنيم. مثاًل به جاي 
اینكه به پزشكي دانشگاه تهران فكر كنيم به داروسازي رضایت بدهيم. نكته قابل توجه این است كه هر دوي 
این چرخه ها ابزاریس��ت براي برنامه ریزي و تحقق اهدف و جالب است كه در همه اركان زندگي اعم از اداره، 
كارخانه و منزل قابل استفاده است و همان طور كه از نام شان پيداست این چرخه ها تا حصول اهداف به گردش 
خودشان ادامه خواهند داد با این تفاوت كه چرخه PDCA برنامه محور و چرخه RADAR نتيجه محور 
است. حاال اگر شما هركاري كه مي كنيد اول به نتيجه مورد نظرتان توجه كنيد بعد به راه كارهاي دسترسي 
به آن و سپس به اجرا، ارزیابي و بازنگري بپردازید درست بر اساس منطق چرخه رادار عمل كرده اید . منطقي 

كه حتي در نوشتن گزارشات و اظهارنامه ها مورد توجه و تأكيد ارزیابان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي بيمه نوین، این دوره 
آموزش��ي با هدف ارتقاي دانش و ش��ناخت 
ش��بكه فروش و نمایندگ��ان بيم��ه نوین با 
حضور اميرحسين قرباني؛ مدیریت بيمه هاي 
آتش سوزي، هاشم قوامي؛ سرپرست منطقه 
9 و ابوالقاس��م قنبري؛ ریاس��ت شعبه ساري 

برگزار شد. 
جایگاه و اهميت بيمه هاي آتش سوزي، مدیریت 
ریسک و روش هاي شناخت و ارزیابي آن در این 
نوع بيمه نامه، خطرات و پوشش هاي اضافي از 

مباحث مطروحه در این كالس آموزشي بود.
در بخش كارگاه آموزشي نيز با نمایش اسالید  
مربوط به بازدیدهای انجام شده و نحوه بازدید 
از انبارها و اماكن مسكونی، تجاری، صنعتی و 
بيان نكات ایمنی مربوط به انبارداری، چيدمان، 
اطفاءحریق و انش��عابات گاز در اماكن مطرح 

گردید.
همچنين در انتهای این كارگاه بازدید عملی 
از محل هتل س��االر دره س��اري همراه با ذكر 
نكات عملي به نمایندگان آموزش داده شد و 
مقرر گردید نمایندگان گزارش بازدید خود را 
با توجه به موارد مطرح شده در كالس تنظيم و 
براي كسب گواهينامه بازدید اوليه آتش سوزی 

نمایندگان، به شعبه ساري ارسال نمایند.

منطق رادار چیست ؟
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سـئواالتي كه بايـد قبل از 
مشـخص كردن بازار هدف 

خود، بپرسید

  اینج��ا 10 س��ئوالی ك��ه به ش��ما در 
شناسایی و درک چيس��تی بازار هدف، 
كم��ک می كنن��د، معرف��ی می ش��وند، 
كه 5 س��ئوال ابتدایي را در این ش��ماره 

مي خوانيد:

1. چه كسی برای محصول يا خدمت من 
پول خواهد داد؟

سعی كنيد مشكلی كه محصول یا خدمت 
ش��ما می تواند حل كن��د را درک كنيد. 
س��پس، با اس��تفاده از این اطالعات به 
مش��خص كردن اینكه چه كس��ی مایل 
به پرداخت پول برای راه حل ش��ما است 

كمک كنيد. 
2. چه كسی قبال از من خريد كرده است؟

ببينيد چه كسی قباًل محصول یا خدمت 
ش��ما را خریده اس��ت. ش��ما می توانيد 
بينش های ارزشمندی با عرضه محصول 
در فاز آزمایشی و اجازه دادن به مشتریان 
بالقوه برای اینكه با كيف پول خود حرف 

بزنند، به دست آورید.
3. آيا من میزان دسترسی خود را دست 

باال می گیرم؟
به گروه های��ی از مش��تریان بالقوه برای 
دریاف��ت تصویر واقعی ت��ری از مخاطب 
خود دسترس��ی پيدا كنيد و تالش های 
بازاریابی خ��ود را خاص ت��ر و محدودتر 
كنيد. ش��ما می توانيد ب��رای این منظور 

تحقيقات انجام دهيد.
4. شبكه من چه فكری می كند؟

با استفاده از ش��بكه های اجتماعی خود 
می توانيد بازخورد دریافت كنيد. بسياری 
از افراد در شبكه های شما تمایل خواهند 
داشت كه در مورد محصوالت یا خدمات 
ش��ما نظر بدهند و پيشنهادهایی داشته 

باشند.
5. آيـا فرضیـات من بر اسـاس دانش و 

تجربیات شخصی هستند؟
تجربه و دانش شخصی شما می تواند شما 
را به این باور برس��اند كه شما بازار هدف 
خود را حتی قبل از اینكه تحقيقی در این 

زمينه انجام دهيد، درک می كنيد.

ايمان مقدسي از سـال 88 با بیمه نوين همكاري 
مي كنـد. عالقه زيـاد مهم ترين دلیـل اصلي وي 
براي ورود به حرفه فروشـندگي و بازاريابي بیمه 
است. او معتقد است انتخاب روش هاي صحیح در 
فروش و توجه به نیازهاي جامعه كلید موفقیت او 
و همكارانش است. )كد 2881( مقدسي به عنوان 
يكي از فروشندگان برتر بیمه هاي عمر و پس انداز 
بیمه نوين معرفي شده است. با او گفتگويي در اين 

زمینه انجام داده ايم كه مي خوانید. 
  به عنـوان نماينده برتـر بیمه نويـن در حوزه 
فروش بیمه عمر عملكرد خود را در سال 92 چگونه 

ارزيابي مي كنید؟
 با توجه به اهدف، برنامه ریزي و امكانات موجود و با 
عنایت به اینكه جز در شش ماه گذشته كه یكي از 
دوستانم افتخار همكاري را به بنده داده است، من 
از ابتدا تنها و بدون داش��تن كارمند و بازاریاب كار 
كرده ام و خوش��بختانه به حدود 70 درصد اهداف 

تعيين شده رسيد ه ام.
  دلیـل موفقیت تان در فروش بیمـه عمر را چه 

مي دانید؟
براي موفقيت نسبي خود مي توانم به دالیلي مانند 
استفاده از قدرت خواس��تن و دالیل اجبار كننده و 
هدف نوشته ش��ده- برنامه ریزي مدّون و پيگيري 
كاره��ا از طریق برنام��ه مكتوب – داش��تن برنامه 
ساالنه، ماهانه، هفتگي و روزانه- مطالعات منظم و 
هدفدار- مساعدت و پشتيباني هاي هميشگي شعبه 
شرق تهران، استفاده از خالقيت شخصي در فروش 

باور كنید موفقیت با مثبت انديشی 
يك واقعیت است

و بازاریابي و از همه مهم تر عش��ق و عالقه شخصي 
خود به حرفه فروش��ندگي و بازاریابي اش��اره كنم. 
این كار براي من تنها یک شغل براي كسب درآمد 
نيست بلكه عشق تمام نش��دني است و من در تمام 
فروش هایم از تمام حواسم استفاده مي كنم تا اثري  

ماندگار خلق كنم.
  جايگاه بیمـه عمر در بیـن خانواده هاي ايراني 
را چگونـه ارزيابي مي كنید؟علت عدم اسـتقبال 
داخلي و اسـتقبال عمومي از بیمه  عمر در برخي 

كشورها را چه مي دانید؟
خوش��بختانه جایگاه بيمه عمر در جامعه در چند 
س��ال اخير بهبود پيدا كرده اس��ت ولي همچنن تا 
ایده آل فاصله خيلي زی��ادي داریم كه براي تحقق 
وضعيت ایده آل همت همگان را مي طلبد، خصوصاً 
ما نمایندگان ك��ه نقش تعيين كنن��ده اي در این 
امر داریم. اص��والً وقتي یک نياز و یک خواس��ته و 
همچنين دالیل كافي براي انجام كاري وجود داشته 
باش��د حركتي اتفاق خواهد افتاد. كش��ورهایي كه 
رشد نمي كنند حتماً هدف و برنامه و سياستگذاري 
خاصي در زمينه رش��د ندارند و یا از افراد كارآمدي 
براي تحق��ق این اهداف اس��تفاده نمي كنند چون 
به نظر من اگر كس��اني در رأس امر قرار بگيرند كه 
عاشق كار خود باشند و علم و تدبير كافي براي انجام 
امور نيز داشته باش��ند مي توانند رشد چشمگيري 
داش��ته باش��ند وگرنه بيمه عمر به خ��ودي خود 
محصولي است كه هر شخص با ش��رایط سّني و یا 
طبقه اجتماع��ي به آن نياز دارد و اگ��ر ما به عنوان 
داعيه داران این صنعت نمي توانيم مزایا و محاسن 
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این محصول خوب را ب��ه دیگران بنمایانيم و آنها را 
تش��ویق به انجام آن كنيم پس ایراد از ماست و اگر 
كسي بيمه عمر ندارد حتماً كسي نبوده كه به نحو 
درست براي وی توضيح دهد كه چرا باید بيمه عمر 

داشته باشد.
  به نظر شـما بهترين شیوه براي فرهنگ سازي 
و شناساندن برخي رشته هاي بیمه اي مانند بیمه 

عمر در كشوري مانند ايران چیست؟
بنده به دو نكته در خصوص فرهنگ سازي بيمه عمر 
مي توانم اشاره كنم: اول ابزار رسانه اي كه مي تواند 
مفاهيم چگونگي استفاده از منافع بيمه عمر را حتي 
در موضوعات سریال هاي جذاب بگنجاند.دوم خود 
شركت هاي بيمه كه با رفتارش��ان با مشتریانشان 
مي توانند دیدگاه منفي موجود  كه  شركت هاي بيمه 
به دنبال راهي هس��تند تا خسارت ندهند را اصالح 

كنند و به نحو مطلوب تغيير دهند.
  برنامه  و اهداف آتي شما در فروش چیست؟

هدف من ایجاد شبكه وس��يعي از مشتریان است 
كه چند مش��خصه بارز دارند: اول اینكه نس��بت به 
بيمه نامه هایي كه دریافت مي نمایند آگاهي كامل 
دارند. دوم رضایت از خدماتي كه دریافت مي كنند. 
سوم اینكه مشتریان به دليل جنس ارتباط، صداقت 
ما و رضایت ش��ان از دریافت خدم��ات مطلوب به 
گسترش این ش��بكه كمک مي كنند و هر روز افراد 
زیادي را به م��ا معرفي مي كنند. ب��ه نظر من كار 
كردن با شبكه اي از مش��تریان با این خصوصيات 

واقعاً لذت بخش اس��ت.
  توصیه شـما بـه همكاران تـان در ايـن حوزه 

چیست؟
توصيه مي كنم قبل از انجام هر كاري اول تكليفشان 
را با خودش��ان، كارش��ان و راهش��ان روشن كنند. 
بهتر است جلسه اي با خود بگذاریم، دقيقاً منظورم 
این اس��ت كه جلس��ه اي با خودمان بگذاریم چون 

معتقدم این مفيدترین جلس��ه است. چون در این 
جلسه مي توان خيلي از مس��ائل را بدون خجالت و 

جبهه گيري و ... با خود از درون حل كنيم. 
بيرون ز تو نيس��ت هر چه در عالم هس��ت/ از خود 

بطلب هر آنچه خواهي كه تویي
وقتي پاي صحب��ت افراد مي نش��ينيم چيزي كه 
بيشتر مي بينيم این است كه افراد علت نا كامي ها 
را ع��وارض خارج��ي و دیگران مي دانن��د. یكي از 
توصيه هاي من این اس��ت كه بيش��تر خودش��ان 
مسئول بدانند و از بهانه گيري اجتناب كنند چون 

رشد اینگونه اتفاق مي افتد.
دیگر اینكه هدف نوش��ته ش��ده و مشخص شده 
باشند من مي دانم كه این كار شهامت مي خواهد 
كه انس��ان گوش��ه اي بنش��يند و جرأت كند كه 
روي ی��ک تكه كاغذ زندگي اش در آینده ترس��يم 
نماید ول��ي باید بگوی��م یک اصل اس��ت. توصيه 
دیگرم این اس��ت كه از این همه فاز منفي به كجا 
رسيده ایم  یک بار هم فاز مثبت را  امتحان كنيم. 
خوشبين بودن را تمرین كنيم باور كنيم موفقيت 
با مثبت اندیشي یک واقعيت اس��ت. واقعيتي كه 
وجود دارد این اس��ت كه ما باید ادامه زندگي مان 
را در آین��ده بگذرانيم، یعني چ��ه بخواهيم و چه 
نخواهيم س��ال ها مي گذرد و این ما هس��تيم كه 
باید انتخاب كنيم كه مي خواهيم به چه جایگاهي 
دس��ت پيدا كنيم. پس باید تا رسيدن به موفقيت 

دست از تالش برنداریم.
  در پايان هر صحبتي هست بفرمايید.

 م��ن از عالقه مندان نش��ریه پيام نوین هس��تم و 
همچنين تمام مطالب را دنبال مي كنم و معتقدم 
بودن و چگونه بودن این ماهنامه تا به امروز نقش 
بسيار مثبتي داشته است. از زحمات همه همكاران 

در بيمه نوین تشكر مي كنم.
 

با هدف ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي 
ف��روش، چهارمي��ن دوره بازاریاب��ی 
تخصصی بيمه های عم��ر بيمه نوین در 

اروميه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوین، این 
دوره آموزشي توس��ط حامد قدس؛ مدیر 
منطقه ش��ش و با حض��ور نمایندگان و 
كاركنان ش��عبه اروميه در محل سازمان 

مدیریت صنعتی این شهر برگزار شد.
افزایش س��طح ارتباطات، روابط عمومی 
و دانش فن��ی باال، حفظ مش��تری با ارئه 
خدمات اضافی، تغيير نگرش و یادگيری 
راه های نفوذ به صورت حرفه ای و كسب علم 
روز و جدید بازاریابي بيمه از جمله مباحث 

ارائه شده در این دوره بود.
همچنين همزمان با این كالس آموزشي 
مدیر ش��عبه اروميه ضم��ن ارائه گزارش 
عملك��رد نمایندگان اس��تان، بر كنترل 
ضریب خسارت و رعایت تركيب پرتفوی 
تأكيد نمود و در پایان از سه نماینده برتر 
پرتفوی كليه رش��ته ها و سه نماینده برتر 
رشته عمر در سه ماهه سوم با اهدای لوح 

سپاس تقدیر و تشكر به عمل آمد.
 الزم به ذكر است شعبه اروميه جزو شعب برتر 

در زمينه فروش بيمه های عمر است.

به گ��زارش روابط عموم��ي بيمه نوین، 
همزمان با برگزاري نمایشگاه بين المللي 
اتومبيل در اس��تان الب��رز، بيمه نوین با 
همت امي��ر خادم بهي��ار نمایندگي كد 
4275 و همكاري شركت كرمان موتور 
به عنوان تنها ش��ركت بيم��ه اي در این 
نمایش��گاه حضوري فعال داشت. در این 
نمایش��گاه عالوه بر معرف��ي بيمه هاي 
اتومبي��ل مانند پوش��ش افزایش و افت 
قيمت خ��ودرو در بيمه نامه ه��اي بدنه 
ب��ه عنوان محص��ول ابداعي ارائه ش��ده 
از س��وي بيمه نوی��ن، بيمه ه��اي  عمر 
و س��رمایه گذاري ني��ز م��ورد توج��ه 

بازدید كنندگان نمایشگاه قرار گرفت.

صعود با پرچم بیمه نوين به قله توچال

حضور بیمه نوين در نمايشگاه 
بین المللي اتومبیل
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و  اسـتانبول  تهـران، 
پرخطرتريـن  قاهـره؛ 

شهرهای خاورمیانه
منبع: صنعت بیمه

ب��ه گزارش ایش��ا اینش��ورنس ریویو، 
اس��تاد دانش��گاه »كول��ورادو« ایاالت 
متحده آمریكا با انجام تحقيقی جامع 
بر اس��اس ميزان جمعيت و تاریخچه 
وق��وع زلزله، نام 15 ش��هر پرخطر در 

جهان را فهرست كرده است.
طب��ق این گزارش، تهران، اس��تانبول 
و قاه��ره در این فهرس��ت جای دارند 
كه س��اكنان این ش��هرها )قاهره با 9 
ميليون، تهران 12 ميليون و استانبول 
ح��دود 13.5 ميليون نف��ر جمعيت( 
باید برای وقوع زلزله آماده باشند و با 
اتخ��اذ تدابيری مانند خرید بيمه نامه 

از مشكالت مالی آن بكاهند.
در این فهرس��ت نام شهرهای دیگری 
مانند توكي��و، مكزیكو س��يتی، داكا، 
جاكارات��ا، كراچ��ی، ماني��ل، دهل��ی، 
لس انجل��س، اوس��اكا، ليم��ا، الهور و 

بوگوتا به چشم می خورد.
به رغم این كه در بسياری از كشورها، 
شركت های تجاری و نهادهای دولتی 
ب��رای مقابل��ه ب��ا بالی��ای طبيعی از 
فن��اوری اطالعات نهایت اس��تفاده را 
می برند، در خاورميانه به این مس��ئله 

بی توجهی می شود.
76 درص��د از س��ازمان های دولتی و 
تجاری فعال خاورميانه در این زمينه 
برنامه خاصی ندارند و تنها 19 درصد 
از آنه��ا ظرف چند س��ال اخير به این 
مس��ئله توجه نشان داده اند. همچنين 
تنها 17 درصد ش��ركت های تجاری و 
نهادهای دولتی خاورميانه برنامه های 
خود را در این زمينه تكميل كرده اند. 
24 درصد از این مؤسسات هم به طور 
كام��ل به این مس��ئله بی توجه بوده و 
هيچ اطالعی هم در این مورد ندارند.

در ای��ران تنه��ا ح��دود 10 درصد از 
مالكان س��اختمان های خود را بيمه 

می كنند.

تقویت منابع صادر كردیم. همچنين تعدادي پروژه 
را در جهت بهبود فرآیند ارزیابي خس��ارت با بهبود 
ظرفيت هاي تكنولوژیكي و منابع انساني اجرا كرده ایم 

كه در حال اجراي مرحله به مرحله آنها هستيم.
TCIP اعتماد خود را در ميان عموم با كارآمدي اش 
در زلزله اخير »شهر وان« نشان داد. ميزان خسارت 
پرداختي به بيمه گ��ذاران در وان به 121 ميليون لير 
تركيه رسيد. این صندوق از زمان تاسيس حدود 20 
ميليارد و 155 ميليون لير خس��ارت پرداخت كرده 

است.
  طبق گزارشان سازمان ملل TCIPيك نمونه موفق 
براي ساير كشورهاسـت. دلیل اصلي اين موفقیت 

چیست؟
ساختار كنونيTCIP باعث شده كه به یک سازمان 
بي همت��ا و اصيل ب��ه دليل همكاري ب��ا بخش هاي 
خصوصي و عمومي تبدیل شود. ما مي توانيم بگویيم 
كه این ساختار تا كنون بسيار كارآمد و مؤثر بوده است. 
همچنين راه حل كاهش آسيب هاي مالي و اجتماعي 
زلزله به صورت مؤثر و پایدار از این طریق در كشورهایي 
مانند تركيه كه به تناسب ضریب نفوذ پایين تر دارد 

نكته جالب دیگري است.
  از طريق چه منابع مالي براي صندوق سرمايه گذاري 

شده است؟
نقدینگي و اعتبار ابزاره��اي مالي كه ما در آنها منابع 
TCIP را س��رمایه گذاري كرده ایم از اهميت باالیي 
برخوردار اس��ت. ابزارهاي مالي ما ش��امل بانكداري 
داخلي، محصوالت بازار سرمایه و اوراق قرضه دولتي 
است. همچنين ارائه دهنده خدمات مدیریت دارایي و 

مشاوره مدیریت سرمایه  نيز هستيم.
  متخصصین ژئوفیزيك اعالم كرد ه اند كه زلزله بالقوه 
در درياي مارمارا خسارت ويرانگري را ايجاد خواهد 
كرد. آيا شما معتقديد كه تركیه و شركت هاي بیمه اين 

كشور جهت چنین زلزله و خسارتي آماده اند؟
مي توانم بگویم كه  از س��ال 1999 آماده تریم اما باید 
به صورت عيني آزمایش شود. من معتقدم كه ما باید 
از همين حاال چندین گام جهت ایجاد هماهنگي بين 
خسارت هاي بزرگ و عمليات جبران خسارت برداریم.

در شماره 53 پيام نوین مطلبي با موضوع صندوق بيمه 
حوادث طبيعی تركيه )TCIP( منتشر شد. با توجه به 
اهميت و تازگي موضوع مصاحبه یک نشریه تخصصي 
بيمه  اي با “سلمت یازیچی” رئيس این صندوق را در 
خصوص اهميت و كارایي وجود چنين صندوقي در 

كشورها مي خوانيد.
  حدوداً 17 میلیون منزل جهت بیمه شدن در تركیه 
وجود دارد كه تا كنون 5.9 میلیون باب بیمه شـده 
است. آيا شـما معتقديد كه اقدامات قانوني جهت 
افزايش اين نرخ كافي است. TCIP در اين خصوص 

چه اقدامي انجام داده است؟
من معتقدم آگاهي از بيمه زلزل��ه در تركيه در چند 
سال گذشته افزایش یافته اس��ت. تعداد منازلي كه 
داراي بيمه نامه اجباري زلزله هستند یكي از شواهد 
مشهود اس��ت. تعداد بيمه نامه هاي اجباري زلزله به 
6 ميليون در س��ال گذشته و ضریب نفوذ بيمه با 10 
امتياز به 35 درصد رس��يد. این ارقام رضایت بخش 
هستند. البته هدف ما فراهم كردن پوشش بيمه زلزله 
براي كليه منازل قابل بيمه شدن در تركيه است. اما 
با توجه به غيرعملي ب��ودن این طرح در كوتاه مدت، 
هدف ما افزایش ضریب نفوذ بالغ بر 62 درصد در ميان 

دوره است.
با وج��ود اعمال قوانين كنترلي پرداخ��ت وام، انجام 
معامله در اداره ثب��ت زمين،  قانون جدید داش��تن 
بيمه نامه زلزله هنگام درخواست اشتراک آب و برق 
باید توجه داش��ت این بيمه نامه به عنوان بيمه اموال 
قابليت اجراي سياست هاي تنبيهي را ندارد. ما براي 
رسيدن به اهداف مان به دنبال افزایش اعمال كنترل 
فعاليت هاي تبليغاتي و تسهيل منابع بيمه اي هستيم.
  با در نظر گرفتن منابع و حفاظت اتكائي TCIP تا 
چه میزان قدرت پرداخت خسارت در صورت بروز 

حادثه را دارد؟
ظرفي��ت پرداخ��ت TCIP در یک زلزل��ه بالغ بر 3 
ميليارد یورو اس��ت. در س��ال 2013 جدا از پوشش 
اتكائي ما یک ضمانت نامه 400 ميليون دالري جهت 

رئیس صنـدوق بیمـه حوادث 
طبیعی تركیه:

ظرفیت پرداخت 
3 میلیارد يورو 

خسارت در يك 
زلزله را داريم

  تدوين و ترجمه: نادره سمیع دارياني؛ كارشناس 
بیمه هاي مسئولیت



تبريك تـولـد

خانم ه��ا مریم مط��وف، رومينا حيدری، 
صدیق��ه ذبيحي، زین��ب كارخانه، ناهيد 
س��بوكي فر، مریم قدیمي، فرزانه عرب و 
پروین ميدانچي و آقایان غالمعلی غالمی، 
حس��ين حاتمی، فرش��يد پوریوس��فی، 
یوس��ف بصيری، عليرضا ميرزایی، حامد 
بزاز، سجاد سوري، ابراهيم نيک دهقان، 
حميدرضا فرخي، امير س��وارآبادي، احد 
چگينی، عليرضا عب��دی، علي قره داغي، 
فریب��رز فرزانه و ج��واد عبداله پور متولد 
دي م��اه تولدت��ان بهانه اي اس��ت براي 
صميمانه ترین ش��ادباش ها و قدرداني از 
زحمات فراوان تان در شركت بيمه نوین، 
تبریک ما ت��وأم با آرزوي بهترین ها براي 

روزهاي پيش رو را پذیرا باشيد.

 مـاهنـامه خبـری، تحلیلـی
پیــام نـوین

خبــر
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2- كدام یک از موارد زیر مطابق با آیين نامه مشتري مداري نيست؟
 الف- ارائه نرخ و شرایط مناسب با اصول فني به مشتریان

 ب- رعایت كامل اصول اخالق حرفه اي مندرج در منشور اخالقي صنعت بيمه
 ج- دادن وعده به مشتریان براي آرام ساختن زیان دادگان

 د- ارائه توضيحات دقيق و كارشناسي در مورد انواع بيمه هاي مورد نياز مشتریان

3- “ایجاد تركيب متوازن در پرتفوي توليدي همه رشته هاي بيمه اي منطبق با شرایط بازار” در برنامه 
راهبردي سه ساله )94-92( شركت جزو .........تعریف شده است.

 الف- مأموریت 
 ب-چشم انداز

 ج-مالي
 د- فرآیندهاي داخلي

ماه
ـه 

ابق
سـ

م

    پاسخ های شماره قبل:    سؤال 1 گزينه ج  ؛   سؤال 2  گزينه ب ؛    سؤال 3   گزينه الف

برنده شماره قبل: سركار خانم روزيتا حقیقي

1-  طبق منشور اخالق حرفه اي شركت كدام یک از موارد ذیل جزو اصل حفظ “كرامت انساني” است؟
 الف- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است
 ب- رفتار منصفانه با مشتریان و طرف هاي تجاري در همه جوانب

 ج- احترام به منزلت و حقوق انساني و شهروندي افراد و پاسداري از آن
 د- احترام و حفظ حریم خصوصي مشتریان، كاركنان و رقبا 

ك
تان

اس
د

 انتصاب

تسلیت حكایت اس��ت روزی مردي ثروتمند سبدی بزرگ را پر از گردو كرد، آن را پشت اسب گذاشت و 
وارد بازار دهكده شد، سپس سبد را روی زمين گذاشت و به مردم گفت "این سبد گردو را هدیه 
می دهم به مردم این دهكده، فقط در صف بایستيد و هر كدام یک گردو بردارید. به اندازه تعداد 

اهالی، گردو در این سبد است و به همه می رسد."
مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم دهكده پش��ت سر هم صف ایستادند و یكی یكی از داخل 
سبد گردو برداشتند. پسربچه ای هم در صف ایستاد. اما وقتی نوبتش رسيد در كنار سبد ایستاد و 
نوبتش را به نفر بعدی داد. به این ترتيب هر كسی یک گردو برمی داشت و پی كار خود می رفت. 
مردی كه خيلی احساس زرنگی می كرد با خود گفت: "نوبت من كه رسيد دو تا گردو برمی دارم 

و فرار می كنم. در نتيجه به این پسر بچه چيزی نمی رسد."
او چنين كرد و دو گردو برداشت و در البه الی جمعيت گم شد. سرانجام وقتی همه گردوهایشان 
را گرفتند و رفتند، پسرک با لبخند سبد را از روی زمين برداشت و بر دوش خود گذاشت و گفت: 
"من از همان اول گردو نمی خواس��تم این س��بد ارزشی بسيار بيشتر از همه گردوها دارد." این را 

گفت و با خوشحالی راهی منزل خود شد.
خيلي ها دلشان به گردو بازي خوش است و از ارزش سبد آنها غافل اند. كافي است نگاه دقيق تري 

به زندگي و فرصت ها داشته باشيم.

ط��ي حكم ه��اي جداگان��ه اي از س��وي 
مدیرعامل بيمه نوین؛ آقایان

 سيد سعيد صمدي پناه به ریاست شعبه 
یزد

 محمود س��عيدي زاده به ریاست شعبه 
خرم آباد 

 ابراهيم خليلي مقدم به ریاس��ت شعبه 
یاسوج

 مخت��ار كریمي به عنوان معاون ش��عبه 
سنندج

منصوب ش��دند. ضم��ن تبری��ک به این 
عزیزان برایشان آرزوي موفقيت مي كنيم.

جناب آقاي معتمدي
مديرعامل محترم بانك اقتصاد نوين 

و رئیس هیئت مديره بیمه نوين

مصيب��ت وارده را خدم��ت جنابعالي و 
خانواده محترم تس��ليت عرض نموده و 
آرزوي صبر و شكيبایي براي بازماندگان 
و غفران الهي براي روح آن مرحوم را از 

ایزد منان مسئلت داریم.

 همكار گرامي سركار خانم آرزو رحيمي، 
همكاران تان در بيمه نوین ضمن تسليت 
به ش��ما و خانواده محترم تان براي روح 
پدر بزرگوارتان آرامش و رحمت از درگاه 

تعالي مسئلت دارند.

فرصـت 
 شناسي



5- رهبری منابع انسانی شخصاً فرآيند 
تغییـر و تحـول سـازمانی را مديريت 

می نمايد:
در این راس��تا تحوالت بيرونی و داخلی 
ش��ركت می باید به ص��ورت ماهيانه یا 
حداكثر هر فصل شناس��ایی و براساس 
موض��وع نس��بت ب��ه تصميم س��ازی 
مدیری��ت  توس��ط  تصميم گي��ری  و 
برنامه ریزی و با همكاری منابع انس��انی 
راهكارهای الزم اجرایی در حوزه تغيير 
و تحوالت سازمانی متناسب با فرهنگ 
سازمانی حاكم بر شركت اجرایی شود. 
از ای��ن رو الزم اس��ت در ابت��دا جدول 
تغيير و تحوالت از ابتدای  شكل گيری 
شركت، تدوین س��اختار و مأموریت ها، 
انتصاب مدیران و ش��كل گيری شركت، 
تدوین س��اختار و مأموریت ها، انتصاب 
مدیران و شكل گيری واحدها و ... مرحله 
فعلی كه خود ارزیابی منابع انسانی است 
مش��خص، عنوان و برنامه ه��ای كوتاه، 
مي��ان و بلن��د مدت آتی تش��ریح و در 
قالب اجرای پروژها و اقدامات اصالحی 
با تعيين )مدیری��ت زمان اجرا ( اجرایی 

شود.
دومین معیار درحیطه راهبردها ، معیار 
شـماره 2؛ )اسـتراتژی منابع انسانی( 

است.
   تعری��ف معي��ار-  متعالی اس��تراتژی 
مناب��ع انس��انی خ��ود را متناس��ب با 
مقتضيات درونی و محيطی س��ازمان، 

به گونه ای طراحی و مستقر می كنند تا 
سياست ها، برنامه ها و فعاليت های حوزه 
مدیریت منابع انسانی در راستای تحقق 
چش��م انداز، اه��داف و اس��تراتژی های 

محوری سازمان باشد.   
درتدوی��ن اس��تراتژی مناب��ع انس��انی 
متناسب با استراتژی سازمان می توان به 

چند اصل مهم اشاره نمود:
 الف – چشم انداز منابع انسانی: عبارتست 
از »دستيابی به سرمایه انسانی كار آمد 
و وفادار با هدف برآورد س��ازی نيازهای 

حرفه ای شركت«.
ب – ارزش های منابع انساني: عبارتست 
از »ارزش ه��ای پایبندی ب��ه مقررات و 
تعهدات، حفظ كرامت انسانی، صداقت 
و ش��ناخت، تعالی فردی، س��ازمانی و 
كارگروه��ی و حمای��ت از خالقي��ت و 

نوآوری كاركنان.
ج – بيانيه مأموریت: اذعان خواهد داشت 
بر »طراحی و اجرای نظام های سرآمد در 
راستای جذب، توسعه و نگهداری نيروی 

انسانی كارآمد، با انگيزه و متعهد«.
د – اه��داف مناب��ع انس��انی: ش��امل 
»پشتيبانی از استراتژی شركت و ایجاد 

هم سویی الزم جهت كمک به تحقيق
اهداف عملكردی سازمان، ارائه خدمات 
حرفه ای منابع انس��انی در جهت ایجاد 
رضایت مندی هدفمند و تعهد سازمانی 
باال، ایجاد محيط س��ازمانی با عملكرد 
برتر و بهره وری س��رمایه های انس��انی، 

انتخ��اب و توس��عه مدی��ران و راهبران 
آینده شركت، تأمين نيازهای یادگيری 

و توسعه كاركنان«.
استراتژی منابع انسانی از طریق تعيين 
اهداف بلن��د و كوتاه مدت و برنامه های 
عملياتی مناسب بهطور اثر بخش استقرار 

می یابند.
در ای��ن خص��وص باید اه��داف كمی، 
شاخص های س��نجش و هدف گذاری 

شاخص ها را انجام داد.
برای نمونه می توان به موارد ذیل اشاره 

نمود:
آموزش و توسعه شایستگی های عمومی 
و استراتژیک )هدف(– سرانه نفر ساعت 
آم��وزش مدیران، س��رانه نفر س��اعت 
آموزش كاركنان، ش��اخص اثربخش��ی 
دوره های آموزشی )ش��اخص( – برای 
سال 94، 93 و... )هدف گذاری شاخص(.

 از روش های مناسب به منظور اطمينان 
از آگاهی و درک استراتژی منابع انسانی 
توس��ط مدیران و كاركنان و همچنين 
حفظ، ارتقا و انگيزه آنان برای اس��تقرار 

آن استفاده می شود. 
در این خص��وص می توان از روش های 
شناسایی انتظارات و نيازهای ذی نفعان 
از كانال های نتایج حاصل از نظرسنجی 
از كاركنان، رضایت سنجی از مشتریان، 
س��نجش ميزان پرداخت كارانه، ميزان 
پيش��رفت برنامه ها و پروژه های واحدها 

و... آگاهی حاصل نمود.
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تهیه و تولید: روابط عمومی شركت بيمه نوین 
زیر نظر هيئت تحریریه
سردبیر: آرش بابایان

دبیر تحريريه: زهره گلدار
گرافیك: شهرزاد خباز، فریبا امامی

عكس: احمد ستاریان

  www.novininsurance.com      :آدرس پورتال 
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میالد نبی اكرم نور هدايت و امام صادق 
نور امامت مبارك باد

بینا: انج��ام اصالحات بر الیح��ه قانون بيمه 
اجباری شخص ثالث وسایل نقليه موتوری از 

سوی بيمه مركزي. 
ايسـتانیوز: صدور 600 ميلي��ون دالر بيمه 
نامه صادراتی در سال جاري از سوی صندوق 

ضمانت صادرات ایران.
ايسـنا: مج��وز آم��وزش و برگ��زاری آزمون 
متقاضيان نمایندگی بيمه از سوی بيمه مركزی 

به تعدادی از شركت های بيمه تفویض شد.
تسـنیم: س��يد مجيد بختياری ب��ه عنوان 
مدیرعامل بيم��ه دی معرفی ش��د/ محمود 
امراللهی جایگزین سهاميان مقدم در شركت 

بيمه ایران شد.
فارس: بيم��ه مركزی 9 تخل��ف بيمه دی و 
تكليف این ش��ركت به 6 اقدام را بررس��ي و 

اعالم كرد.
ريسك نیوز: ششمين كنفرانس و جشنواره 
كسب و كار بيمه 28 و 29 بهمن ماه در تهران 

برگزار مي شود.

تیتر- خبر

آشنايی با 
معیارهای 

مدل تعالی 
منابع انسانی

تدوين: مريم چرخ انداز؛ كارشناس منابع انساني               
قسمت دوم

برق با شوقم شراري بيش نيست
شعله طفل ني سواري بيش نيست

آرزوهاي دو عالم دستگاه
از كف خاكم غباري بيش نيست

الله و گل زخمي خميازه اند
عيش این گلشن خماري بيش نيست

تا به كي نازي به حسن عاریت
ما و من آیينه داري بيش نيست
مي رود صبح و اشارت مي كند

كاین گلستان خنده واري بيش نيست
تا شوي آگاه فرصت رفته است

وعدة وصل انتظاري بيش نيست
صد جهان معني به لفظ ما گم است
این نهان ها آشكاري بيش نيست

غرقة وهميم ورنه این محيط
از تنک آبي كناري بيش نيست

اي ش��رر از ه�م�ره�ان غاف�ل مب�اش
ن�وب�ت م��ا ني�ز ب�اري ب�يش ني��ست

بيدل این كم همتان بر عز و جاه
فخ�رها دارن�د و ع�اري بي�ش نيس�ت

بیدل دهلوي


