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پز دادن به روش بچه پولدارها
چندي است در محله هاي پولدارنشين 
تهران، ماشين هاي مدل بااليي را که 
دور دور مي کنند، پليس توقيف مي کند. 
اي��ن کار تفري��ح ديگري به تفريحات 
مفرح بچه پولدارها افزوده اس��ت. آنها 
از هر برنامه جديد و جذاب خوش شان 
مي آيد. چند روزي طول مي کشد تا آنها 

ماشين خود را از پارکينگ پليس تحويل بگيرند. در اين مدت به دوستان 
و آش��نايان خود ُپز مي دهند که ماش��ين ما هم توقيف ش��ده است! اين را 
مي شود در صفحه ويژه اين از ما بهتران در فضاي مجازي مشاهده کرد. 
آنها صفحه »بچه پولدارهاي ايروني« را در چند شبکه اجتماعي دارند و 
در اين صفحه خاص، تصاويري از جوانان در ويالها و پنت هاوس هاي 
آن چناني و نوع زندگي  شاهانه شان، ساعت هاي لوکس، استخر و جکوزي 
و ماشين هاي گران قيمت خود منتشر مي کنند. آنها از سوزاندن موتور 
خودروي پنج ميلياردتوماني مازراتي، به عنوان مسابقه سرگرمي حرف 
مي زنند. يکي  شان، عکس ساعت مچي يک ميليارد توماني اش را انتشار 
داده است. از جمله تفريحاتي که در اين صفحات آمده، کشيدن سيگار 
با اسکناس هاي ۱۰۰ دالري و نگه داري حيواناتي چون پلنگ، شير، مار 
و تمساح در باغ وحش هاي خصوصي شان است. خالصه هر چيزي که 
سرگرمي جديدي به سرگرمي هاي بي پايانشان اضافه کند، در صفحه 
خود منعکس مي کنند. حال داستان توقيف ماشين هاي ميلياردي توسط 
پليس، تفريح جديد اين جوانان پولدار است. مي گويند، ما اين صفحه را 
ايجاد کرديم تا نشان دهيم، زندگي در ايران هميشه هم بد نيست! آنها 
از کاربران ثروتمند خواس��ته اند، تصاوير خوشگذراني هايش��ان را در اين 
صفحه به اش��تراک بگذارند تا دنيا بفهمد که تصوير س��اخته و پرداخته 
رسانه هاي مغرض غربي از ايران درست نيست. توقيف ماشين هاي چند 
ميلياردي تفريح ديگري است که چند روزي است به تفريحات مفرح 
بچه پولدارها افزوده شده است . در اين مدت به دوستان و آشنايان خود 
ُپز مي دهند که ماش��ين ما هم توقيف ش��ده اس��ت!  واکنش مردم به اين 
صفحات، واکنشي آکنده از عصبانيت، آميخته با تأسف و حيرت است. 
اغلب سوال  و انتقادي که از صفحات مانور تجمل بچه پولدارها مي شود، 
اين است که شما از چه راهي ثروتمند شد ه ايد که به آن افتخار مي کنيد. 
جامعه شناسان طرح چنين مطالبي در فضاي مجازي را نشانه هاي برآمدن 
ي��ک طبقه اجتماعي جديد نوکيس��ه مي دانن��د. اين مرفهين بي درد، با 
داشتن ثروت بادآورده، سوداي شهرت دارند. انتشار تصاوير زندگي هاي 
رويايي شان که دل ملت را به درد مي آورد، برايشان ارضاءکننده است. 
بخش مهمي از اين نوکيسگان، در تالطم اقتصادي هشت سال گذشته 
و تورم لجام گس��يخته آن، به آالف و اولوفي رس��يده اند. تورم دردناکي 
که مردم فقير را به اس��تيصال کش��يد و طبقه متوس��ط شهري را به قعر 
فالکت افکند و امروز حاصل تورم، در اين ثروت هاي افسانه اي خود را 
نشان مي دهد. خيل جوانان بيکاري که بهترين سال هاي جواني خود را 
تحصيل کردند و امروز با باالترين مدارک دانشگاهي، براي پيدا کردن 
کار، حتي با کمترين دستمزد، تقالي بيهوده مي کنند. جوانان سي سال 
گذشته اي که ديگر آرزوي ازدواج و تشکيل زندگي را حتي در رويا هم 
به سختي مي توانند تصور کنند. تصاوير خوشگذراني غارتگران، اشک 
مادران و پدران فرسوده شده اي را درمي آورد که همه روياهايشان براي 
خوش��بختي فرزندان، ديگر نقش بر آب ش��ده اس��ت. مادراني که ديدن 

دامادي و عروسي فرزند، به آرزويي بعيد رسيده است.

پيشخوان

گزارش

تج�ارت- محمدخادم�ي: تابس��تان فصل اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان اس��ت وهرکس دراين 
فص��ل به س��راغ تفريح مورد عالق��ه اش مي رود، 
البته عالقه بعضي ازافراد براي تفريح نيازمند پول 
زياد است، به همين خاطر بخشي ازافراد جامعه به 
دليل نداشتن وضعيت مالي مناسب از همان ابتداي 
تابستان به سراغ تفريحاتي مي روند که عالقه اي 
به آن ندارند و تنها براي گذراندن وقتشان مشغول 
مي ش��وند؛ اما هس��تند نوجوانان وجواناني که به 
حساب هاي پر پول والدينشان دلگرم اند وهمواره 
به تفريحات مورد عالقه شان مي پردازند. اين افراد 
به لطف پولي که دارند هر جور که بخواهند وقتشان 
را پرمي کنند وبه تفريح مش��غول مي ش��وند؛ آن ها 
مي توانند با ماشين مدل بااليشان از خيابان ها رفت 
و آمد کنند، مسابقه بگذارند و کلي پزماشين ها يشان 
را به يکديگر بدهند واگرکمي خوش سليقه تر باشند، 
س��راغ مکان هايي ش��امل کارتينک)ماشين هاي 
کوچک(، اسب س��واري، پاراگاليدر،ماهي گيري 
و کلي تفريح پرهزينه ديگر بروند که بيش��تر ما با 
شنيدن عدد و رقم هزينه هاي آن، محال است سراغ 
اين تفريحات راهم بگيريم، دراين گزارش س��ري 
به مکان هاي تفريحي پر هزينه در پايتخت زده ايم 

که در ادامه مي خوانيد:
��� اسب سواري به همراه پول زياد

 يکي از اين تفريح ها که هزينه آن هم کم نيست 
اسب سواري است، تعدادي ازمراجعه کنندگان به 
مجموعه هاي سوار کاري همراه با باربندهايي که به 
اتومبيل شخصي خود مي بندد به اين مکان مي آيند 
و يک روزکامل را درمحوطه هاي حفاظت شده اين 
مجموعه به تفريح با اس��ب هاي خود مي پردازند.
تهيه يک اس��ب خوب، بانژاد وجوان حدودا س��ه تا 
پن��ج ميليون تومان خرج مي طلبد، همچنين تهيه 
يک باربند براي انتقال اين اسب براي جابه جايي 
آن به محوطه پيس��ت اس��ب س��واري حدود دو تا 
س��ه ميليون تومان اس��ت، البته هزينه هاي جاري 
ديگر مانند نگهداري، تغذيه، دامپزشک، نظافت و...

هم دارد که گويا بايد هرماه نزديک به4۰۰ تا6۰۰ 
هزارتومان براي اين اسب ها خرج کرد. با افزايش 
هزينه هاي جانبي باشگاه  داران در چند سال گذشته 
هزينه برگزاري کالس ها و تمرينات افزايش يافته 
است.  هزينه برگزاري هر جلسه تمرين 4۵ دقيقه اي  
س��وارکاري در بعضي از مراکز اس��ب سواري بين 
۵۰تا7۰هزار تومان و در مراکز حاش��يه پايتخت تا 
حدود ۵۰هزار تومان است؛ البته در اين بين افرادي 
هس��تند که ب��راي برگزاري يک جلسه اموزش��ي 

4۵دقيقه  س��وارکاري به شکل خصوصي ، مبالغي 
تا سقف ۱۵۰هزار تومان نيز پرداخت مي کنند.

هزارتومان   ماشين سواري دقيقه اي ���6
 کارتين��گ ازديگربرنامه هاي��ي اس��ت ک��ه بچه 
پول دارها به س��راغ آن مي روند. اين نوع تفريح که 
درمجموعه ورزشي آزادي انجام مي شود، براي خود 
جذابيت هايي را به دنبال دارد. اولين قدم براي استفاده 
از اين بازي اين اس��ت که افراد خودرو کوچکي را 
کرايه مي کنند وس��پس وارد پيس��ت مي شوند و به 
خوش��گذراني مي پردازند؛ اين تفريح بس��يار مفرح 
چندان هم کم هزينه نيست به طوري که درمدت 
زمان 6 دقيقه اي که از اين مجموعه استفاده مي شود 
نزديک به 3۵ هزارتومان هزينه دارد، که بنابراين 
خيلي ها تنها براي تماشا يا استفاده از امکانات جانبي 
اين مجموعه به آن مراجعه مي کنند. امکاناتي مثل 
سالن بيليارد، سالن بازي هاي کامپيوتري، شبيه ساز 

اتومبيل راني، کافي ش��اپ و رس��توران اس��ت، اما 
آن دس��ته افرادي که براي تفريح اين س��رگرمي را 
انتخ��اب مي کنن��د حداقل 2۰ دقيقه از آن بهره مند 
مي شوند و بايد نزديک به ۱2۰هزارتومان پرداخت 
کنند.با يک حساب سر انگشتي هر دقيقه ماشين 

سواري در اين مجموعه 6هزار تومان است.
گران ترين سرگرمي جهان ���

 گلف تفريح پر خرجي است و از گران ترين تفريحات 
ورزش��ي در جهان به حس��اب مي آيد، اين تفريح به 
دلي��ل مس��احت زي��اد محوطه ب��ازي و راه اندازي 
چمن در آن محيط تفريحي هزينه زيادي را براي 
س��رمايه گ��ذاران راه اندازي اي��ن تفريح مي طلبد، 
بنابراين س��رمايه داران براي تامين مخارج ش��ان 
مجبورهستند هزينه زيادي را از مراجعه کنندگان 
درياف��ت کنند. درحال حاضر تعداد زمين هاي اين 
تفريح در کشور ما از تعداد انگشتان دست هم کمتر 

اس��ت و مهم ترين زمين گلف کش��ور در مجموعه 
ورزش��ي انقالب تهران اس��ت؛ آن طور که بررسي 
کرده ايم براي هر يک ساعت تفريح گلف هزينه اي 
بال��غ ب��ر 2۰۰ ه��زار تومان براي هر يک نفر هزينه 
دارد. طب��ق ي��ک تحقيق جهاني کمتر از ۱۰درصد 
از ثروتمندان کش��ور آمريکا براي تفريح به س��راغ 

گلف مي روند.
��� پرواز درآسمان ها

از حق نگذريم پرواز با پاراگاليدرها با همه خطرات 
اش برآسمان ها خيلي لذت بخش است، آن هم از 
ش��مال کوه هاي تهران در محله شهران وشهرک 
شهيد باقري تهران ، اما اين نوع تفريح هزينه هايي را 
در بردارد،اول اينکه بايد دوره اموزشي آن رابگذرانيم 
که اين دوره اموزشي بايد به شکل مربي خصوصي 
انجام ش��ود که نزديک به دو تا س��ه ميليون تومان 
هزينه اموزش دارد وس��پس بايد وس��يله آن راکه 

نزديک به پنج تا هفت ميليون تومان مي ش��ود را 
تهيه کرد، بعد از تهيه ابزارو وسايل اين تفريح بايد 
چندب��اري تمرين کرد ودرآخر به تفريح مش��غول 

شد.
هفت سنگ يا تنيس ���

 از ديگ��ر ورزش ه��ا و تفريح هايي که هزينه زيادي 
براي مراجعه کنندگان به آن دارد تنيس است، بيشتر 
م��ا ب��ا توپ تنيس در دوران کودکي هفت س��نگ 
ب��ازي مي کردي��م، اما هيچ گاه نش��ده بازي تنيس 
را در ي��ک زمين مناس��ب انج��ام دهيم، در تهران 
چندي��ن مجموع��ه وجود دارد که به مخاطبان اين 
ورزش خدمات ارائه مي دهند، اما هزينه اين ورزش 
بسيار زياد است، به طوري که۱۰ جلسه يک ساعته 
نزديک به يک ميليون تومان براي استفاده کنندگان 

آب مي خورد.
بهترين زمين تنيس کش��ورمان مجموعه ورزشي 
ش��هيد ش��يرودي)امجدي( در مي��دان هفت تير 
است، راکت خوب براي اين ورزش و تفريح حدود 

3۰۰هزار تومان است.
لذت تيراندازي  ���

 تيراندازي مدتي اس��ت که محبوبيت زيادي بين 
جوان ها پيدا کرده و اين محبوبيت باعث ش��ده در 
چندي��ن منطقه از ش��هر زمين ه��اي زيادي به اين 
بازي اختصاص پيدا کند. هزينه اموزش تير وکمان 
کم نيس��ت وآن طور که با خبر ش��ده ايم نزديک 
ب��ه 2۵۰هزارتومان هرم��اه از هنرجويان دريافت 
مي ش��ود. تهيه تيروکمان نيز خود هزينه اي دارد 

که نشان دهنده يک تفريح پرخرج است.
تفريحات آبي ���

 تفريحات آبي قايق سواري و ماهيگيري از ديگر 
تفريح��ات پرهزين��ه هس��تند، پايين ترين قيمت 
آموزش قايق راني در تهران براي ۱2جلس��ه يک 
ساعته حدود ۱۵۰هزار تومان است اين مبلغ به جز 
هزين��ه لباس و تجهيزات فردي اس��ت. اگر براي 
تفريح از قايق هاي درياچه چيتگر استفاده کنيم از 
هر فرد 8هزار تومان در۱۵ دقيقه آن هم با قايق هاي 
اتوبوس��ي که نزديک به 3۰ نفر را س��وار مي کند، 
دريافت مي شود. ماهيگيري در گذشته يک تفريح 
ک��م هزين��ه بود، اما اي��ن روزها بايد هزينه هايي را 
براي اين تفريح پرداخت کرد. هزينه هاي اين تفريح 
شامل تهيه مجوز و قالب ماهي گيري است، انجام 
اين تفريح نياز به حوصله فراوان دارد. هزينه مجوز 
ماهي گيري در درياچه هاي گوناگون و مدت زمان 
مج��وز متفاوت اس��ت ، ي��ک قالب خوب نيز يک 

ميليون تومان است.

يک بچه مايه دار ايرانيکه حاضر نيس��ت نامي از 
وي برده ش��ود در پاس��خ به اينکه درآمدت از چه 
راهي اس��ت؟ از خانواده پول مي گيري؟ گفت: به 
طور ثابت که پول مش��خصي بگيرم، نه؛ ولي هر 
وق��ت بخوام از خانه بيرون بروم، پدر، مادربزرگ 
و پدربزرگم جدا جدا مي گويند »اين پول را بگير 
دست خالي بيرون نروي«.چيز ثابتي نيست. هر 
کس��ي هر چقدر پول نقد دم دس��تش باش��د، يک 
مقدارش را به من مي دهد. به طور ميانگين از هر 
نفر، سيصد چهارصد هزار تومان مي گيرم.وي در 
پاسخ به اينکه در ماه 4۰-3۰ ميليون تومان پول 
توجيبي مي گيري؟ گفت: آره، اما نه با اين غلظت، 
چون کم و زياد مي شود. بسته به خواسته هاي آن 
زمان��م پول مي گيرم.اين بچه مايه دار در پاس��خ 
ب��ه اينک��ه چه کار مي کني با اين همه پول گفت: 

اين پول زيادي نيس��ت براي خرج کردن. يعني 
هر چقدر هم که پول داشته باشي، راه براي خرج 
کردن��ش وج��ود دارد. مثال پيراه��ن آ ث ميالن 
را – که خيلي خوشم مي آيد – از نمايندگي اش 
۵۰۰ هزار تومان مي خرم. يا يک کمربند مي بينم 
مارک است، يک ميليون پولش را مي دهم. اينطور 
نيست که براي خرج کردن مشکلي داشته باشي.

وي در پاسخ به اينکه به طور معمول صبح تا شبت 
را چطور مي گذراني؟ مي خندد و مي گويد: زندگي 
من صبح تا شب ندارد. من معموال 4 بعدازظهر از 
خواب بيدار مي شوم و 8 صبح مي خوابم.اين بچه 
مايه دار در پاس��خ به اينکه چهار عصر تا هش��ت 

صبح ات را چطور مي گذراني؟ مي گويد: بيدار که 
مي شوم، غذايي که مادربزرگم آماده کرده است را 
مي خورم. دوش مي گيرم و با بي.ام.دبليو از خانه 
مي زنم بيرون براي دور دور. البته اس��م دور دور 
بد در رفته. اصال اهل اين نيستم که توي خيابان 
کس��ي را س��وار کنم. با دوستانم قرار مي گذارم و 
با ماش��ين توي خيابان مي چرخيم. بيرون ش��ام 
مي خورم و ش��ب خانه يکي جمع مي ش��ويم و تا 
هفت هش��ت صبح بيدار مي مانيم.وي در پاس��خ 
ب��ه اينک��ه تا صبح چه کار مي کنيد؟ مي گويد: اگر 
پيش بچه ها باشم، دسته جمعي بازي مي کنيم و 
اگر خانه تنها باشم معموال تا صبح با لپ تاپم فيلم 

و س��ريال هاي روز دنيا را پيگيري مي کنم. صبح 
هم يک چيزي مي خورم و مي خوابم.

وي ب��ا تاکي��د بر اينکه هر روز همينطور بي هدف 
ت��وي خياب��ان چ��رخ مي زنم مي گوي��د: اين گاز 
دادن به��م حال مي دهد، مخصوصا توي اتوبان. 
هي��چ کاري ج��ذاب تر از دور دور نيس��ت. اينجا 
امکانات��ي نداريم. مرک��ز تفريحي جذابي داريم؟ 

چه جايگزيني براي دور دور من هست؟
اين بچه مايه دار با اش��اره به اينکه حوصله ام س��ر 
مي رود و از اين همه يکنواختي خس��ته مي ش��وم 
مي گويد: يک بار اينقدر حوصله ام س��ر رفته بود 
ک��ه رفت��م در يک صرافي و با حقوق ماهي 8۰۰ 

هزار تومان کار کردم. همه مس��خره مي کردند و 
مي گفتن��د ت��و که اينقدر پول داري، چرا اينجا کار 
مي کني ولي براي من پول مهم نبود. مي خواستم 
يک کاري کنم که احساس مثبت بودن بهم دست 
بده��د. البت��ه بعد از يک م��دت که کار ياد گرفته 

بودم، به مشکل خوردم و بيرون آمدم.

اوقات فراغت ثروتمندان چگونه سپري مي شود 

روزگارخوش پولدارها
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صنعت بيمه مي تواند سهم 8 درصدي 
در توليد ناخالص داخلي داشته باشد

مديرعامل بيمه ايران معين معتقد 
اس��ت براي اينکه صنعت بيمه در 
تولي��د ناخال��ص داخل��ي 8 درصد 
س��هم داش��ته باش��د بايد بر روي 
بيمه ه��اي عمر و س��رمايه گذاري 

تمرکز ويژه  شود.
ابراهي��م حمي��دي در گفت وگو با 
ايسنا، درباره اينکه چگونه مي توان 
به اهداف برنامه شش��م توس��عه در 
صنع��ت بيمه دس��ت يافت، اظهار 
کرد: صنعت بيمه مي تواند به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال کمک کند. هيچ کارخانه 
و صنعت��ي نمي توان��د ب��دون بيمه کارش را ادامه دهد. هي��چ هواپيمايي بدون بيمه نامه 
پرواز نمي کند و هيچ کش��تي بدون بيمه نامه حرکت نمي کند بنابراين همه بخش هاي 
صنع��ت بيم��ه مي توانند به اش��تغال کمک کن��د. از طرفي صنعت بيمه در توليد ناخالص 
داخلي تنها دو درصد نقش دارد. ما مي توانيم طبق برنامه شش��م توس��عه اين آمار را تا 

هفت الي هشت درصد افزايش دهيم.
 وي ادامه داد: ظرفيت ها براي توس��عه صنعت بيمه وجود دارد اما براي اينکه رش��د 8 
درصدي محقق شود بايد بر روي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري تمرکز ويژه اي داشته 
باش��يم. بهترين کار براي اينکه انس��ان هاي متخصص زيادي به کار گرفته ش��وند اين 
اس��ت که س��هم ۱۰ درصدي بيمه هاي عمر به ۵۰ درصد افزايش يابد. کس��اني که در 
اين صنعت تحصيل کرده اند مي توانند به بازار بيمه بيايند و در اين زمينه کار کنند چرا 
که کار در زمينه بيمه بس��يار جذاب اس��ت. مديرعامل بيمه ايران معين درباره بيمه عمر 
و س��رمايه گذاري نيز اظهار کرد: ما توانس��تيم در س��ال گذش��ته سود قطعي 2۱ درصد را 

براي بيمه هاي زندگي پرداخت کنيم.
 گسترش بيمه زندگي امنيت خاطر به وجود مي آورد و ما تالش مي کنيم اين فرهنگ را 
در اقشار مختلف توسعه دهيم. حميدي با بيان اينکه نيروهاي درس خوانده در صنعت 
بيم��ه مي توانن��د ب��ا آموزش ه��اي تکميلي براي حوزه کاري خود آماده ش��وند، گفت: به 
نظ��ر م��ن در تم��ام حوزه هاي صنعت بيمه جاي کار وجود دارد. صنعت بيمه دچار کمبود 
نيروهاي متخصص و داراي مهارت است. درس خوانده زياد داريم. اين افراد بايد در يک 
پروس��ه هايي آموزش ببينند و خودش��ان را براي کار توانمند کنند، منظورم از توانمندي، 
داش��تن مهارت هايي مربوط به حوزه کاري خودش��ان اس��ت. کس��اني که مي خواهند در 
ح��وزه بيم��ه کار کنن��د بايد کالس آموزش برون��د و مهارت هاي الزم از قبيل مالي، نرم 
افزار هاي مربوط و زبان ياد بگيرند و خود را آماده کنند. ش��کي نيس��ت که صنعت بيمه 
ما از لحاظ داش��تن افراد متخصص محدوديت دارد. همه بايد براي بهبود وضعيت اين 

صنعت تالش کنيم.

برگزاري همايش بازاريابي بيمه معلم با حضور مدير عامل کشتيراني

نخستين همايش بزرگ بازاريابي بيمه معلم با حضور مدير عامل کشتيراني ج. ا. ايران ، 
مقام��ات ارش��د صن��دوق ذخيره فرهنگيان و مقامات بيمه مرک��زي ج. ا. ايران به ميزباني 
مدي��ر عام��ل بيم��ه معل��م در مرکز همايش ه��اي بين المللي صدا و س��يماآغاز بکار کرد. 
تحس��يري مدي��ر عام��ل بيم��ه معل��م: بازاريابي و ف��روش به عنوان رکن اساس��ي بک 
شرکت،نقش مهمي در پيشبردبرنامه ها و تحقق اهداف عالي شرکت ايفا مي کند. شرکت 
بيمه معلم به اين موضوع باور عملي داش��ته و توان خود را در س��ال 96،بر حوزه بازاريابي 
متمرکز نموده اس��ت؛بطوريکه س��الجاري به عنوان سال “سال توسعه بازاريابي و افزايش 
رضايتمندي مشتري”نام گذاري شده است. طرح يکسان سازي دفاتر بيمه معلم تا يک 

ماه آينده اجرايي خواهد شد.

حضور فعال بيمه پارسيان در هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان 
بيم��ه پارس��يان در هفدهمين نمايش��گاه 
صنعت س��اختمان حض��وري فعال خواهد 
داش��ت.  هفدهمين نمايش��گاه بين المللي 
صنعت س��اختمان با حضور 887 ش��رکت 
داخل��ي و 39۱ ش��رکت خارج��ي به مدت 
چه��ار روز از 2۱ لغاي��ت 24 مرداد در محل 
نمايش��گاه بين المللي برگزار مي ش��ود.  به 
گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط 
عمومي بيمه پارس��يان؛ اين شرکت امسال 
حضوري فعال در نمايشگاه صنعت ساختمان خواهد داشت و متخصصان و کارشناسان 
بيمه هاي مس��وليت، مهندس��ي، آتش س��وزي، عمر و ساير رشته هاي بيمه اي در غرفه 
بيمه پارس��يان پاس��خگوي س��واالت بازديدکنندگان مي باش��د.  هدف از شرکت در اين 
نمايش��گاه حضوري فعال و ارايه خدمات کارشناس��ي بيمه به تمامي ش��رکت کنندگان 
اي��ن صنع��ت ب��زرگ و اراي��ه آخري��ن و جديدتري��ن خدمات بيمه اي بيمه پارس��يان به 
مش��ارکت کنندگان و بازديدکنندگان اس��ت. اين نمايشگاه بزرگترين نمايشگاه صنعت 
س��اختمان و س��اختمان س��ازي ايران و يکي از معروفترين نمايش��گاه هاي خاورميانه 
اس��ت.  بازديدکنندگان محترم مي توانند در س��الن 4۱ نمايش��گاه از غرفه بيمه پارسيان 

ديدن فرمايند.

افتتاح و راه اندازي ساختمان جديد بيمه "ما" در شهر تبريز

مهن��دس صف��دري مديرعام��ل بيمه "ما" به همراه جن��اب آقاي بهاري فر عضو هيات 
مدي��ره و تع��دادي از معاوني��ن و مديران از س��اختمان جديد ش��عبه تبري��ز بازديد و طي 
مراس��مي راه اندازي کردن��د. ب��ه گزارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط عمومي ، آيين 
راه اندازي و افتتاح ساختمان جديد شعبه تبريز با حضور مهندس صفدري مدير عامل ، 
حج��ت به��اري ف��ر عضو هيات مديره، امير حس��ين قرباني معاون فن��ي، اکبر زاهدوند 
مشاور مدير عامل، امير شفيعي مدير امور شعب، غالمرضا مددي مدير امور نمايندگان 
و عباس اس��المي مدير بيمه هاي عمر و س��رمايه گذاري برگزار گرديد بر اس��اس اين 
گ��زارش، در ابت��داي اي��ن مراس��م آرش کامياب رييس ش��عبه تبري��ز ضمن خوش آمد 
گوي��ي، خالص��ه اي از عملک��رد ش��عبه ، ميزان پرتفوي، تعداد مش��تريان و نمايندگان 
ش��بکه فروش و ش��رايط و زيرس��اخت هاي مورد نياز براي دسترسي به وضعيت مطلوب 
را بيان کرد. در ادامه اميرحس��ين قرباني به تحليل مش��تري مداري و مديريت ريس��ک 
براي نمايندگان و پرس��نل ش��عبه پرداخت و برنامه هاي آتي را تش��ريح نمود. همچنين 
حج��ت به��اري ف��ر عض��و هيئت مديره توضيحات��ي در خصوص نحوه ف��روش، لزوم 
مش��تري مداري ارزنده وچگونگي اس��تفاده از اطالعات بروز نمايندگان در فروش بيمه 
نامه ارائه نمودند. مراسم افتتاحيه شعبه تبريز با سخنراني آقاي آريانا سرپرست محترم 
بانک ملت استان آذربايجان شرقي در خصوص روابط بانک و بيمه و چگونگي ارتباط 
موث��ر ب��ا مش��تريان بانک ادامه يافت س��پس مهندس صف��دري در خصوص چگونگي 
رعايت حقوق مش��تريان و اصول بازاريابي و نحوه ارزش افريني براي مش��تريان ارائه 
مطل��ب نمودن��د.  از جمل��ه م��وارد مطروحه توس��ط مهندس صف��دري توجه به اصول 
بازاريابي و چگونگي مذاکره کردن به روش نوين و رعايت حقوق مش��تريان و اس��تفاده 
از تکنيک ه��اي جدي��د ف��روش و برندين��گ بود. آنچه بيش��تر مورد بح��ث قرار گرفت 
مديريت ارتباط مش��تريان و ارزش آفريني براي مش��تريان پالتيني و طاليي و انجام 
بازارياب��ي رابط��ه من��د بود. در پايان طي مراس��مي از نمايندگان برتر اس��تان آذربايجان 
شرقي تقدير به عمل آمد.افراد منتخب خانم ها رستمي و قياسي و اقاي وحدتي بودند.

ش��ايان ذکر اس��ت در طي مراس��م افتتاح جلس��اتي با حضور نمايندگان شبکه فروش و 
بيمه گذاران بزرگ شرکت بيمه "ما" در محل شعبه برگزار گرديد.

اخبار بيمه

بچه مايه داري با ۴۰ ميليون پول تو جيبي در ماه


