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بیمه
برنامه های بیمه پارسیان برای توانمند سازی
شبکه فروش ؛

حرکت به سوی تخصص گرایی
نمایندگان بیمه پارسیان کلید
می خورد
حرکت به ســوی تخصص گرایــی و مهارت
شبکه فروش از دیگر برنامه های آتی این مدیریت می
باشد .بسیاری از شــرکتها از فروش مستقیم و فروش
غیر مستقیم و فروشندگان حضوری در صنعت بیمه
اســتفاده می نمایند برای موفقیت در فروشــها باید
کارکنان و نمایندگان و کارگــزاران از اطالعات کافی
برخوردار باشند و آموزشهای الزم را در زمینه فروش
کلیه رشته های بیمه ای داشته باشند .
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محسن فتحی سرپرست
مدیریت امور شــعب ،نماینــدگان و کارگزاران بیمه
پارسیان طی یاداشتی ضمن تحلیل ضرورت توانمندی
سازی شــبکه فروش از برنامه های این شرکت جهت
ارتقاء شــبکه فروش گفت که در یادداشت زیر قابل
مشاهده اشت:
توســعه بازار و افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه و به
تبع آن شرکتهای بیمه ای در جای جای پهنه کشور
اســامی ایران ،از اهداف مهم و استراتژیک سیاست
گذاران و تصمیم سازان صنعت بیمه است.
از طرفی رشــد چشم گیر ســهم فروش بیمه نامه به
صورت غیر مستقیم از سوی نمایندگان و کارگزاران
نیز گواه بر این مدعاســت که توجه به حوزه فروش و
جذب فروشــندگان حرفه ای ،توانمند و کارا مزیت و
وجه تمایز شرکتهای بیمه در سالهای آینده است.
با این هدف و با توجه به سابقه و تجربه مدیران ارشد
شرکت بیمه پارســیان ،این مهم هدف گذاری شده
اســت .در واقع اولویت کاری مدیریت امور شــعب،
نمایندگان و کارگزاران بیمه پارسیان توانمند سازی و
رفع مشکالت شعب و نمایندگان می باشد.
قسمت عمده ي پورتفوي صنعت بيمه از طريق شبكه
ي فروش جذب مي شــود به همين دليل كيفيت كار
شبكه ي فروش بيمه تاثير به سزايي در وضعيت صنعت
بيمه دارد .در واقع بخش اعظم و مهم منابع انســانی
شــرکت های بیمه و از جمله شرکت بیمه پارسیان را
شبکه فروش و بخصوص نمایندگان شرکت تشکیل می
دهند ،توانمندسازی این بخش اعظم از منابع انسانی
شرکت و چگونگی ارتقاء آن یکی از دغدغه های اصلی
مدیران این شرکت می باشــد .در واقع نمایندگان و
کارگزاران شرکتهای بیمه ،شبکه فروش صنعت بیمه
را تشکیل می دهند و در حقیقت بازوان اجرایی شرکت
های بیمه در امر فروش هستند.
وجود نمایندگان متخصص و کارآمد مهم ترین سرمایه
شرکت بیمه پارسیان و تضمین کننده بقای آن است،
در نقاط مختلف میتواند زمینه جذب مشتری و ارائه
خدمات مطلــوب را در کمترین زمــان ممکن فراهم
ســازد و به افزایش پرتفوی و رشد شرکت منجر شود.
لذا مهمترین دغدغه مدیریت امور شعب ،نمایندگان و
کارگزاران شناسایی مسائل و رفع چالشهای پیش روی
شبکه فروش می باشد.
در حوزه مدیریت امور شعب ،نمایندگان و کارگزاران
ارتقای کیفیت شــبکه فروش از جمله افزایش دانش
و مهارت نماینــدگان در بازاریابــی و مدیریت بازار و
توانمندســازی آنها از لحاظ فنی در نظر گرفته شده
اســت .در واقع هدف این مدیریت برنامه ریزی دقیق
و هوشــمندانه با بهره گیری از عزم همگانی در کلیه
سطوح شرکت برای رسیدن به اهداف فوق می باشد
چراکه رشد کیفی شــبکه فروش و حرکت به سمت
ماهرســازی نمایندگان با توانمندســازی آنها به علم
روز و دانــش و مهارت فنی همواره بعنــوان به عنوان
یک ضــرورت مطرح می باشــد .همچنین حرکت به
ســوی تخصص گرایی و مهارت شبکه فروش از دیگر
برنامه های آتی این مدیریت می باشــد .بســیاری از
شــرکتها از فروش مســتقیم و فروش غیر مستقیم
و فروشــندگان حضوری در صنعت بیمه اســتفاده
می نمایند برای موفقیت در فروشــها باید کارکنان و
نمایندگان و کارگزاران از اطالعــات کافی برخوردار
باشند و آموزشهای الزم را در زمینه فروش کلیه رشته
های بیمه ای داشته باشــند تا بتوانند مشتریان خود
را جذب کننده و یکی از عمــده ترین عوامل موفقیت
این افراد از دانش و مهارتهایی است که آنها کسب می
کنند.
سازمان دهي ،ارتقاءسطح دانش فني کارکنان ،طراحي
و اجراي برنامه هاي انگيزشي براي ماندگاري و وفاداري
كاركنان كارآمد شركت و ...از جمله اقداماتي است كه
چارچوب يك اســتراتژي و الگوي هدفمند مدیریت
شــبکه فروش شركت هاي بيمه را نشــان مي دهد و
مسلم اســت وقتي يك سازمان اســتراتژي فوق را با
رويكرد مشــتري مداري و همسو شــدن با آرزوهاي
مشتريان خود تطبيق دهد از جمله شركت هاي موفق
خواهد بود .از طرفی همانگونه که موفقیت یک شرکت
بیمه تا حدود زیادی در گرو عملکرد شعب آن است،
موفقیت شعب نیز مرهون عملکرد مدیریت و کارکنان
آن است .این افراد ســرمایه های اصلی شرکت بیمه
را تشــکیل می دهند و اصوال وجه تمایز یک شرکت
بیمه نسبت به سایر شرکتهای بیمه در شرایط مشابه،
برخورداری از کارکنانی متعصب ،عالقه مند و آگاه به
اهداف ســازمانی می باشــد .با عنایت به این موضوع
مدیریت امور شــعب ،نمایندگان و کارگزاران نهایت
سعی و تالش خود را در راستای حل مسائل و مشکالت
کارکنان شعب و شبکه فروش متمرکز نموده است.
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مهر ایران؛ گامی بزرگ در مسیر اشتغال
هایکوچک

مدیرعامل بانک قرض الحســنه
مهرایران با اشاره به گامهاي موثر برداشته شده
درمسيرايفايشکوفاهيورونقاقتصاديكشور
بيان داشت :اين بانك طي يازده سال فعاليت
مطلوب در حوزه قرض الحسنه بالغ بر ۴ميليون
و  ۱۰۰هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به
ارزش بيش از  ۳۱۹هزار ميليارد ريال پرداخت
نموده كه  ۳۸درصد تعداد پرداختي در دو سال
اخير ،شامل  ۷۵۲هزار فقره در سال  ۹۶و بيش
از  ۸۵۰هزار فقره از ابتداي ســال  ۹۷تا كنون
صورت گرفته شده است.

به گزارش اقتصاد سرآمد ،دکتری اکبری در
ادامه افزود :همچنين ۵۳درصد مبالغ پرداختي
در  ۲سال اخير ،شامل  ۸۲هزار ميليارد ريال در
سال ۹۶و ۸۹هزار ميليارد ريال در ۹ماه ابتدايي
سال انجام شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران ضمن
تاکید بر استقبال مردم از خدمات و طرح های
تسهيالتي بانک اظهارداشت :از ابتداي تاسيس
تا پايان آذر ماه سال جاري بيش از  ۶ميليون
و  ۳۳۱هزار سپرده گذار جذب شده که سهم
آن در سال هاي  ۹۶و  ۹۷جمعاً به ميزان يك

ميليون و ۷۵۸هزار نفر معادل ۲۸درصد است.
وی درباره مانده منابع قرض الحسنه این بانک
نیز گفــت :مانده منابع بانک قرض الحســنه
مهرایران در پايان ســال  ۹۵بالغ بر  ۶۰هزار
ميليارد ريال بوده که طي  ۲سال اخير با رشد
 ۲۴۵درصدي مواجــه و در حال حاضر بالغ بر
 ۱۴۷هزار ميليارد ريال مي باشد.
دکتر اکبری نسبت مطالبات به مصارف بانک را
حدودا ًیک درصد عنوان كرد و گفت :این میزان
مطالبات ،از نسبت استانداردهاي جهاني هم
مطلوب تر است و در شبكه بانكي كشور يك

استثناء محسوب مي شود.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران در
رابطه با برنامه و اهداف تدوین شــده در سال
جاری بيان داشت :پرداخت تسهيالت قرض
الحسنه به يک ميليون نفر با اعتباري بالغ بر
يکصد هزار ميليارد ريــال از برنامه هاي بانک
قرض الحسنه مهر ايران در سال  ۱۳۹۷است
كه تا كنون به بيش از  ۸۵۰هزار نفر وام قرض
الحســنه معادل  ۸۹هزار ميليارد ريال اعطا
شده است.
مرتضی اکبری با اشــاره به مقبولیت عملکرد
بانک قرض الحســنه مهر ایران در ميان اهل
سنت نيز بيان داشت :تنها در استان سيستان
و بلوچستان نزديک به  ۴۵درصد از منابع بانك
متعلق به عزيزان اهل سنت مي باشد.
مدیرعامل بانــک قرض الحســنه مهرایران
خاطرنشان کرد :ایــــن بانــک بــا انعقــاد
تفاهنامه هــای حمايتــي بــا نهادهايــي
ماننــــد وزارت بهداشــــت ،ســــازمان
بهزيســتي ،ســــازمان زندانهــا ،کميتــه
امــداد خمينــــي (ره)  ،بنياد بركت ،بنياد
مسكن انقالب اسالمي ،شوراي عالي مناطق
آزاد و  ...نقــش بســــزايي را در تقويــت و
توانمند ســازي اقشــــار آســيب پذيــر
جامعــه ،حمايت از كارآفريني و اشتغالزايي
ايفــانمــودهاســت.
دکتر اکبری تصریح کرد :بانک قرض الحسنه
مهرایرانامسالنیزبامعطوفساختنتوجهات
خود به دانشــجويان و آموزش عالي كشور به
عنواننيرويمولد،متخصصوماهروهمچنين
پتانسيل ذاتي براي آباداني ايران عزيز اسالمي
طي تفاهمنامه هايي با وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشگاه پيام نور،
دانشگاه علمي و كاربردي ،مراكز فني و حرفه
اي و دانشگاه عالمه طباطبايي گام موثري براي
توانمندسازي دانشجويان شهريه پرداز از طريق
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه دانشجويي
برداشته است.

روان سازی خدمات بانک ملی ایران برای افزایش رضایت مشتریان

مدیرعامــل بانک ملی ایــران از روان
سازی بیشتر فعالیت های مورد انتظار مشتریان
در این بانک خبر داد و گفت :به زودی اختیارات
بیشتری به ادارات امور داده می شود تا خدماتی
مانند خرید دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از
پیش تسهیل شود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،دکتــر محمد رضا
حســین زاده در همایش بررســی عملکرد سه
ماهه ســوم واحدهای این بانک با بیان این که
بوروکراســی های اداری نبایــد مانع از خدمت

رسانی مطلوب به مشتریان شود ،اظهار کرد :باید
تا حد ممکن از اختیارات ارائه شده توسط بانک
مرکزی و هیات مدیره بانک در شــعب استفاده
شده و سرعت ارائه خدمات به مشتریان افزایش
یابد.
وی با اشاره به این که سرعت فعالیت ها در دنیای
رقابتی امــروز اهمیت وافری پیدا کرده اســت،
ادامه داد :نمی توان مشتری را برای دریافت یک
خدمت معطل کرد ،در حالــی که همه امکانات
قانونی برای ارائه سریع آن خدمت وجود دارد.
حســین زاده بــا بیان ایــن که عملکــرد همه
واحدهای بانــک به صورت هفتگی در جلســه
هیات مدیره بررســی می شــود ،گفت :هیات
مدیره بانک مصمم اســت جایگاه مطلوب بانک
ملی ایران در نظام بانکــی را حفظ کند و از همه
ظرفیت های قانونی بــرای برطرف کردن موانع
استفاده خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایــران تاکید کرد :مدیران
اهل ریسک و آشــنا به قوانین و مقررات ،مورد
تایید هیات مدیره هســتند و به آنها اختیاراتی
برای فعالیت بیشتر در جهت بهبود امور و ایجاد
رضایت در مشتریان داده خواهد شد.
حســین زاده با اشــاره به این که اولویت امروز
کشور ،کمک به ایجاد اشــتغال و افزایش تولید

تعداد «سپهر دانش»یها از  ٨٠هزار نفر گذشت

بیش از  ٨٠هزار دانشآموز با دریافت اولین کارت
بانکی خود از بانک صادرات ایران ،استفاده از خدمات بانکداری
الکترونیک را تجربه کردند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،تعداد دانشآموزان استفاده کننده
از خدمات بانکداری الکترونیک این بانــک از زمان آغاز طرح
«ســپهر دانش» از  ٨٠هزار نفر فراتر رفت که نشان از رویکرد
این بانک در ترویج فرهنگ بانکداری در میان دانشآموزان و

خانوادههای آنان است.
بنابراین گزارش ،هدف اصلی این طــرح که برای اولین بار در
نظام بانکی کشور با مزیتهای منحصر به فرد رونمایی شده،
توســعه فرهنگ بانکداری و آشنایی بیشــتر دانشآموزان با
خدمات نوین بانکی است که توانسته اعتماد طیف قابل توجهی
از دانشآموزان و خانوادههای آنها را جلب کرده و روند روزافزون
آن همچنان ادامه دارد.
در این طرح با ســقف تراکنش مالی  ٢میلیون ریالی در هفته،
دانشآموزان میتوانند از طریــق تمامی درگاههای اینترنتی،
خدمات بانکداری الکترونیک را دریافت کنند.
صرفهجویی در هزینهها ،مدیریت جریــان نقدینگی و هزینه
دانشآموزان توســط خانواده ،رفع نگرانی از حمل پول نقد و
امکان ارسال آنی وجه نقد برای دانشآموز از راه دور ،از جمله
مزایای این طرح اســت که تا کنون با اســتقبال خوبی روبرو
شده است.
دانشآموزان سراسر کشور میتوانند با افتتاح حساب سپرده
کوتاهمدت طرح «سپهر دانش» نزد شعب این بانک و دریافت
کارت ویژه دانشآموزی ،ضمن بهرهمندی از نرخ  ١٠درصدی

است ،اظهار کرد :شعب در پرداخت تسهیالت،
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را در
اولویت قرار دهنــد ،اما این تســهیالت باید به
واحدهایی پرداخت شود که تولید مستمر دارند
و با مشکل فروش تولید خود مواجه نیستند.
وی همچنین محصــوالت بانکداری الکتزونیک
بانک ملی ایران را از پیشــرفته ترین محصوالت
موجود در نظــام بانکی خواند و گفت :ســوپر
محصوالتی مانند بام ،بله و اپلیکیشن  ،٦٠همواره
مورد تحسین فعاالن نظام بانکی و بانک مرکزی
قرار گرفته انــد ،بنابراین بایــد از حداکثر توان
موجود برای تبلیغ و استفاده از آنها بهره برد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از افزایش
سطوح اختیارات مدیران برای فروش اموال مازاد
بانک خبر داد و گفت :خوشــبختانه بانک ملی
ایران در این زمینه ســرآمد است و روند وصول
مطالبات معوق بانک نیز سرعت گرفته ،به طوری
که وضعیت بانک در این دو شــاخص همواره رو
به بهبود است.
وی از برگــزاری دومین «ملی شــو» در آینده
نزدیک نیز خبر داد و خاطرنشان کرد :تازه ترین
محصوالت بانک ملی ایران بــه زودی رونمایی
خواهد شد تا نشــان دهد این بانک به یک نهاد
مدرن ،توانمند و پیشتاز تبدیل شده است.

ش در
سود مانده سپرده ،امکان افزایش موجودی و انجام تراکن 
درگاههای بانکداری الکترونیک ،با عضویت در باشگاه مشتریان
بانک از یک هزار جایزه ارزشــمند به ارزشی بالغ بر  ٦میلیارد
ریال به قید قرعه برخوردار شوند.
عالوه بر این ،دانشآموزان میتوانند در قالب این طرح معادل
دو برابر معدل موجودی حساب خود ،تا سقف  ٥میلیون ریال
در دوران ابتدایی (اول تا ششــم) و  ١٠میلیون ریال در دوران
دبیرستان (هفتم تا دوازدهم) کارت اعتباری مرابحه با امکان
انتقال اعتبار به والدین به عنوان کمک هزینه خرید نوشتافزار
و ...دریافت کنند .صدورکارت با درج نام دانشآموز در این طرح
بدون کارمزد بوده و بانک صادرات ایران به مناسبت سال ١٣٣١
(سال تاســیس بانک) مبلغ  ٣١هزار تومان در این کارتها به
عنوان هدیه واریز خواهد کرد .در این طرح ،کســب امتیاز از
تراکنشهای انجام شده در درگاههای بانکداری الکترونیک،
امکان بهرهمندی از جوایزی همچون کمکهزینه خرید اقالمی
مانند تلفن همراههوشــمند ،تبلت ،دوچرخه ،نوشــتافزار و
لوازم ورزشی در قالب قرعهکشیهای باشگاه مشتریان را برای
دانشآموزان فراهم کرده است.
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بانک

ایفای مسئولیت اجتماعی
با کمک به ارتقاء سواد
سالمت روستائیان

مدیریت شعب پست بانک
اســتان کرمانشاه درراســتای ایفای
مسئولیت اجتماعی بانک و به منظور
کمک به ارتقاء ســطح سواد سالمت
روســتائیان اســتان و لزوم توجه به
اصالح ســبک زندگی آنها ،تفامنامه
مشــترک همکاری با دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کرمانشاه منعقد نموده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،براساس این
تفاهمنامه پیا مهای الزم درخصوص
سواد سالمت در اســتان کرمانشاه و
جلــب توجه مردم به اصالح ســبک
زندگــی و ارائــه راهــکاری الزم در
قالبهای اقدامات بویژه در روستاها
تهیه و اطالعرســانی و آموزش داده
خواهد شد.
همچنین براساس تفاهم نامه مذکور
مقرر شد که برنامههای الزم درزمینه
فرهنگسازی سالمت درقالب بروشور
و جزوات آموزشــی بصورت ماهیانه
تهیه و در بین ساکنان روستاها توزیع
گردد.

بانک کشاورزی در گذر
از  9ماهه 97

در ســال حمایت از کاالی
ایرانی ،شعار ســال بانک کشاورزی
با عنوان «خدمات بهتر،تســهیالت
بیشــتر ،حمایــت از تولیــد پایدار
کشاورزی» در  9ماهه اول سال جاری
به میزان زیادی تحقق یافت.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،در  9ماهه
اول ســال جاری مانده تســهیالت
پرداختی این بانــک مبلغ 124هزار
و 133میلیارد ریال افزایش یافت که
این میزان رشد،بیش از دو برابر رشد
مانده تسهیالت پرداختی در  9ماهه
اول سال  1396بوده است.
بر اساس این گزارش ،کل تسهیالت
پرداختی بانک کشاورزی در نه ماهه
سال  1397بالغ بر  291هزار میلیارد
ریال بوده که نسبت به مقطع مشابه
سال گذشــته 47 ،هزار میلیارد ریال
بیشتر بوده است.
شــایان ذکــر اســت برمبنــای
رهنمودهــای مقام معظــم رهبری
و سیاســت هــای دولــت تدبیــر و
امید و تحقق شــعار ملــی «حمایت
از کاالی ایرانــی» ،شــعار«خدمات
بهتر،تســهیالت بیشــتر ،حمایت از
تولید پایــدار کشــاورزی»به عنوان
شعار سال بانک کشــاورزی و محور
برنامه های این بانک برای پشتیبانی
بیشتر از بخش کشــاورزی در سال
 1397انتخاب شــد که حاصل این
حمایت بیشتر ،در رضایت مسئوالن
بخش کشاورزی و پیام های قدردانی
استانداران استان های کشور به خوبی
مشهود است.

