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س هیات مدیره بیمه "ما"
ک ریی

دکتر حمید تاجی

 بــا عــرض تبریــک فــرا رســیدن ســی و نهمیــن ســال 
فجــر انقــالب اســالمی بــه ملــت ایــران، کــه در طــول 
ســال هــای پــس از پیــروزی انقــالب شــکوهمند 
ــد  ــا حضــور غیرتمن ــا ب ــی عرصــه ه اســالمی در تمام
را  غرورآفرینــی  هــای  صحنــه  خویــش  مقتــدر  و 

نــد. آفریده ا
ــر  ــه ب ــالمی و غلب ــالب اس ــروزی انق ــک پی ــدون ش ب
دوران ســتم شــاهی مرهــون مجاهــدت مــردان و 
ــان فشــانی،  ــا ج ــه ب ــان اســت ک ــان کشــور عزیزم زن
ــالب  ــد انق ــت تنومن ــتگی درخ ــود گذش ــار و از خ ایث

ــد. ــاری کردن ــش آبی ــون خوی ــا خ ــالمی را ب اس
لــذا مــا همگــی بــا روحیــه جهــادی و حماســه آفرینــی 
در عرصــه هــای مختلــف از جملــه اقتصــادی بایــد بــا 
ــه اهــداف عالیــه نظــام  تــالش مضاعــف در رســیدن ب
ــق  ــا رون ــران، کــه همان مقــدس جمهــوری اســالمی ای

یادداشت

ــه  ــام آحــاد جامع ــاه تم ــاء ســطح رف اقتصــادی و ارتق
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــداز سیاس ــم ان ــتای چش در راس

ــم. مقاومتــی اســت، گام برداری
 صنعــت بیمــه در ایــن 39 ســال اخیــر، نقــش بســزایی 
را در توســعه اقتصــادی کشــور داشــته اســت و نقــش 
ــگ  ــال جن ــت س ــان هش ــی آن در زم ــدی و حیات کلی
تحمیلــی )جنــگ نفتکــش هــا( و دوران تحریــم هــای 
ظالمانــه علیــه مــردم عزیــز توســط اســتکبار جهانــی، 
ــه  ــت بیم ــرد صنع ــر کســی پوشــیده نیســت و عملک ب
کشــور همچــون لــوح زرینــی بــر اقتصــاد کشــور 

خودنمایــی می کنــد.
 در پایــان از خداونــد متعــال، توفیــق خدمــت صادقانــه 
ــه  ــن بره ــه در ای ــی ک ــناس و انقالب ــردم قدرش ــه م ب
از تاریــخ درخشــان ایــران عزیزمــان را بــه مــا ارزانــی 

داشــته اســت، مســالت مــی نماییــم.
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پرداخــت خســارت پنــج میلیــاردی آتــش ســوزی از ســوی 
بیمــه "مــا"

بیمــه "مــا" بابــت آتــش ســوزی در شــرکت ســیمان شــاهرود، بیــش 
از پنــج میلیــارد ریــال بــه بیمــه گــذار خــود خســارت پرداخــت کــرد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه »مــا«، بــه دنبــال وقــوع حادثــه 
آتــش ســوزی در شــرکت ســیمان شــاهرود، کارشناســان ایــن 
ــد. ــی کردن ــارت وارده را بررس ــه وخس ــل مراجع ــه مح ــه ب مجموع

 در ادامــه و پــس ازبررســی هــای انجــام شــده، میــزان خســارت بــه 
ــون  ــه میلی ــت و س ــد و بیس ــارد و چهارص ــج میلی ــرکت، پن ــن ش ای
ــن و طــی  ــال تعیی ــاه و دو ری ــزار و ششــصدو پنج ــه ه وپانصــد و س

ــده پرداخــت شــد. ــان دی ــه زی مراســمی ب
 در ایــن مراســم کــه بــا حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه 
ــوری  ــران ان ــید مه ــی و س ــاون فن ــی مع ــین قربان ــا" ، امیرحس "م
مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی برگــزار شــد، گرشاســبی مدیرعامــل 
ــه  ــارت ، ارائ ــن خس ــت ای ــگام دریاف ــاهرود هن ــیمان ش ــرکت س ش
ــوب  ــای مطل ــا" را از ویژگــی ه ــات مناســب از ســوی بیمــه "م خدم

ــوان کــرد. ــه عن ــن مجموع ای

کشــف و جلوگیــری از پرداخــت خســارت 9 میلیــارد ریالــی 
ســاختگی محمولــه صادراتــی ردیــاب

ــا" از پرداخــت  ــه "م ــری بیم ــای بارب ــه ه ــان خســارت بیم کارشناس
ــارد  ــغ 9 میلی ــه مبل ــاختگی ب ــده س ــک پرون خســارت من غیرحــق ی

ــد. ــری کردن ــال در بوشــهر جلوگی ری
بــه گــزارش روابــط عمومــی، سرپرســت مدیریــت بیمه هــای باربــری 
و کشــتی و هواپیمــا بیمــه "مــا" بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــه دنبــال 
ــل نامســاعد  ــه دلی ــک شــناور ب ــرق شــدن ی ــه غ ــوع حادث ــالم وق اع
بــودن شــرایط جــوی در بنــدر گنــاوه واقــع در اســتان بوشــهر و ادعای 
ــده ای در  دریافــت خســارت از ســوی بیمه گــذار، در ایــن رابطــه پرون

ایــن شــرکت تشــکیل شــد.
ــرق  ــد غ ــه تایی ــاره ب ــا اش ــری ب ــای بارب ــت بیمه ه ــت مدیری سرپرس
شــدن موتــور لنــج اعــالم شــده و محمولــه آن پیــرو اســتعالم از مراجع 
مربوطــه در اســتان بوشــهر، افــزود: پــس از دریافــت و تکمیــل مــدارک 
ــناس  ــزارش کارش ــت گ ــذار و دریاف ــارت از بیمه گ ــتندات خس و مس

ــر؛  ــاری ف ــت به ــای حج ــدد آق ــتور مج ــا دس ــارت، ب ــاب خس ارزی
مدیرعامــل شــرکت بررســی دقیق تــر و تحقیقــات بیشــتر انجــام شــد 
ــا مشــخص شــدن جعلــی بــودن محمولــه مربوطــه، ایــن پرونــده  و ب
بــه مراجــع ذی صــالح ارجــاع و بــه ایــن ترتیــب از پرداخــت خســارت 
ــه عمــل آمــد. ــی جلوگیــری ب ــه مبلــغ 9 میلیــارد ریال من غیرحــق ب

ــدگان  ــا نماین ــا" ب ــه "م ــل بیم ــه مدیرعام ــت صمیمان نشس
ــران ــتان ته اس

نشســت مشــترک نماینــدگان اســتان تهــران بــا حضــور حجــت بهاری 
ــازار و  ــعه ب ــروش و توس ــبکه ف ــی، ش ــن فن ــل و معاونی ــر؛ مدیرعام ف
ــا و  ــا هــدف بررســی چالش ه ــدگان و کارگــزاران ب ــور نماین ــر ام مدی
شناســایی فرصت هــای شــبکه فــروش در اســتان تهــران برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، حجــت بهــاری فــر در ایــن 
نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش نماینــدگان در عملکــرد شــرکت 
گفــت: در برنامــه راهبــردی شــرکت، توجــه ویــژه و خاصــی بــه شــبکه 
فــروش و نقــش نماینــدگان در کیفیــت عملکــرد شــرکت شــده اســت.

وی افــزود: در حــوزه بــازار ارتقــای کیفیــت شــبکه فــروش از جملــه 
ــازار  ــی و مدیریــت ب افزایــش دانــش و مهــارت نماینــدگان در بازاریاب
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــاظ فن ــا از لح ــازی آنه و توانمندس
ــا  ــق و هوشــمندانه ب ــزی دقی ــا برنامه ری ــا اجــرای آن ب ــدف م ــه ه ک

ــت. ــرکت اس ــطوح ش ــه س ــی در کلی ــزم همگان ــری از ع بهره گی
بهــاری فــر در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود خاطــر نشــان 
ــن رو   ــت. از ای ــان اس ــه ذینفع ــع کلی ــن مناف ــا، تامی ــدف م ــرد: ه ک
نماینــدگان و شــبکه فــروش در شــرکت بیمــه "مــا" جایــگاه ویــژه ای 
ــران شــرکت شناســایی مســائل  ــه هــای مدی ــد و یکــی از دغدغ دارن

آنهــا و رفــع چالــش هــای پیــش روی آن هاســت.
ــل و  ــا مدیرعام ــدگان ب ــخ نماین ــش و پاس ــه پرس ــه ، جلس در ادام
ــدگان  ــه هــای نماین ــورد مســائل و دغدغ ــا" در م ــن بیمــه "م معاونی
برگــزار شــد و نماینــدگان ســواالت خــود را در خصــوص مســائل فنــی، 

ــد. ــات مطــرح کردن ــی و تبلیغ ــروش، بازاریاب ف
ــه نماینــدگان  در ادامــه ی نشســت، معــاون فنــی شــرکت خطــاب ب
اظهــار داشــت: مــا همگــی در یــک خانــواده حضــور داریــم و منافــع 
مــا بــه یکدیگــر وابســته اســت  از ایــن رو بــرای محافظــت از اعتبــار 
و کیــان شــرکت الزم اســت تــا منافــع ســازمان را بــر منافــع شــخصی 
ارجحیــت دهیــم. بــه همیــن علــت مــا مدیــران بخــش فنــی تقاضــا 
داریــم کــه نماینــدگان از ارائــه ریســک هایــی کــه ضریــب خســارت 

بــاال دارنــد خــودداری کننــد.
ــزاری  ــت از برگ ــراز رضای ــا اب ــروش ب ــی و ف ــاون بازاریاب ــا مع  در انته
چنیــن جلســاتی گفــت: اگــر طرفیــن بــه صــورت متقابــل یکدیگــر را 
درک کننــد و در صــدد برطــرف کــردن نیازهــا و مشــکالت همدیگــر 
ــا انســجام، همدلــی و برنامه ریــزی در اهــداف  باشــند، بــدون شــک ب

خــود موفــق خواهیــم بــود.

انتخابــات کمیتــه انضبــاط کار کارکنــان شــرکت بیمــه »مــا« 
برگــزار شــد 

انتخابــات کمیتــه انضبــاط کار کارکنــان شــرکت بیمــه "مــا"  در ســتاد 

اخبار بیمه "ما"

اخبار
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مرکــزی و شــعب سراســر کشــور بصــورت همزمــان و آنالین)برخــط(  
برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــا توجــه بــه اجــرای مــاده 
ــا" ، پرســنل شــاغل در  ــون کار در شــرکت ســهامی بیمــه "م 27 قان
ایــن شــرکت از طریــق مشــارکت در امــر انتخابــات کمیتــه انضبــاط 
کار ، نســبت بــه انتخــاب 2 نماینــده از بیــن کارکنــان و یــک نماینــده 
ــوص  ــدل در خص ــی الب ــای عل ــن اعض ــتان و همچنی ــن سرپرس از بی

تصمیــم گیــری هــای مربــوط بــه ایــن کمیتــه ســهیم شــدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، کمیتــه انضبــاط کار متشــکل از 5 نفــر اســت 
کــه دو نفــر از آن هــا بــه عنــوان نماینــده کارفرمــا مســتقیماً از ســوی 
مدیــر عامــل منصــوب مــی شــوند، دو نفــر نماینــده کارکنــان بــا رای 
تمامــی کارشناســان سراســر کشــور و یــک نفــر نماینــده سرپرســتان 
ــران  ــا رای روســای ادارات، روســای شــعب، سرپرســتان و مدی ــز ب نی

انتخــاب شــدند. 
ــه نماینــدگان منتخــب و همچنیــن   ــوط ب گفتنــی اســت احــکام مرب
نماینــدگان کارفرمــا در ایــن کمیتــه توســط حجــت بهــاری فــر مدیــر 

عامــل بیمــه "مــا" صــادر شــد.

ــور  ــر ام ــا" و مدی ــه "م ــل بیم ــه مدیرعام ــت صمیمان نشس
ــان ــتان اصفه ــت اس ــک مل ــعب بان ش

 طــی نشســت مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" و آقــای حطیــم مدیــر 
امــور شــعب بانــک ملــت اســتان اصفهــان توافقاتــی بــرای همــکاری های 

جدید بیمــه ای حاصل شــد.
ــل  ــر مدیرعام ــاری ف ــای حجــت به ــی، آق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت بیمه"مــا" ، ضمــن بازدیــد از شــعبه اصفهــان بیمــه "مــا"  بــا 

مدیــر امــور شــعب بانــک ملــت اســتان دیــدار و گفتگــو داشــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، طــی ایــن دیــدار، طرفیــن  ضمــن  تاکیــد 
ــاالی مشــتریان  ــه پتانســیل ب ــر منافــع مشــترک بانــک و بیمــه ، ب ب
ــعه  ــوص توس ــرده و درخص ــاره ک ــت اش ــک مل ــذاران بان ــپرده گ و س
همــکاری فــی مابیــن و ارائــه خدمــات متنــوع بیمــه ای بــه بحــث و 

تبــادل نظــر پرداختنــد.
درایــن نشســت همچنیــن زمینــه های همــکاری مشــترک بانــک و بیمه 
در چهارچــوب قراردادهــای نفتــی در دســت اقــدام و پاالیشــگاه هــا مورد 

نقــد و بررســی قــرار گرفت.

ــل؛  ــن المل ــط بی ــی و رواب ــای اتکای ــه ه ــت بیم سرپرس
ــا" را  ــه "م ــگاه بیم ــوان و جای ــی ت ــن الملل ــای بی قرارداده

ــد  ــی ده ــان م نش

ــن  ــت تضمی ــود جه ــی خ ــش توانای ــرای افزای ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ش
ــا شــرکت اســکور  ــده ب ــای پیچی ــزرگ و ریســک ه ــای ب ســرمایه ه
ــرارداد  ــرکت  ق ــن ش ــن ای ــت. همچنی ــی بس ــرارداد اتکائ ــه ق فرانس
اتکایــی خــود بــا شــرکت پارتنــر فرانســه را یــک ســال دیگــر تمدیــد 

کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا"  در راســتای 
ــیدن  ــت رس ــه جه ــود ب ــی خ ــن الملل ــداز بی ــم ان ــتراتژی و چش اس
بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــا شــرکت بیمــه اتکائــی اســکور 
فرانســه قــرارداد اتکایــی بســت و قــراردادش بــا شــرکت بیمــه اتکائــی 

ــرد. ــد ک ــود را  تمدی ــده ب ــد ش ــال 2017 منعق ــه در س ــر ک پارتن
مهنــدس احســان همتــی، سرپرســت بیمــه هــای اتکایــی و امــور بیــن 
الملــل درایــن بــاره مــی گویــد : بیمــه "مــا" تنهــا شــرکت بیمــه ای 
ــا شــرکت اســکور قــرارداد اتکائــی نســبی بســته اســت.  اســت کــه ب
عقــد قــرارداد هــای اتکایــی نــه تنهــا نشــانه ی ضعــف نیســت بلکــه 
بــر اســاس فرمــول توانمنــدی مالــی، باعــث توجــه ویــژه بــه تمهیــدات 
مالــی مــی شــود. قــرارداد اتکایــی ابــزاری در دســت شــرکتهای بیمه ای 
اســت تــا در ایفــای تعهــدات خــود و کاهــش ریســک بیمــه ای از آن 
بهــره جوینــد. وی افــزود ایــن یــک امتیــاز بــرای شــرکتهای بیمــه ای 
اســت کــه بتواننــد بــا بســتن قــرارداد اتکایــی دانــش و اطالعــات الزم 

روز دنیــا را بــه دســت آورنــد.

بازدیــد مدیرعامــل شــرکت از شــعبه اصفهــان بیمــه »مــا« و 
دیــدار بــا کارکنــان و شــبکه فــروش اســتان اصفهــان

آقــای حجــت بهــاری فــر، مدیرعامــل شــرکت ســهامی بیمــه »مــا« از 
شــعبه اصفهــان ایــن شــرکت بازدیــد کــرد .

ــر مدیرعامــل و عضــو هیــات  ــط عمومــی، بهــاری ف ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــاون برنام ــدی مع ــان باباکن ــراه جعفری ــه هم ــا" ب ــه "م ــره بیم مدی
ــد از  ــر عامــل ضمــن بازدی ریــزی و فــن آوری و فتاحــی مشــاور مدی
شــعبه اصفهــان، نشســت مشــترکی را بــا شــبکه فــروش و نماینــدگان 

ــد. اســتان اصفهــان برگــزار کردن
ــامدگویی  ــن خوش ــان، ضم ــعبه اصفه ــس ش ــور ریی ــدا فوالدپ در ابت
ــه گزارشــی از  ــه ارائ ــه اختصــار ب ــراه، ب ــات هم ــل و هی ــه مدیرعام ب

ــت. ــعبه پرداخ ــرد ش عملک
در ادامــه مراســم حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره 
ضمــن تشــریح سیاســت هــای کالن و برنامــه هــای آتــی شــرکت بــه  
بیــان نقــاط قــوت و ضعــف شــبکه فــروش پرداخــت و از نقــش موثــر 
ــر و  ــگاه شــرکت تقدی و ســازنده نماینــدگان در راســتای ارتقــای جای

تشــکر کــرد.
در انتهــا جلســه پرســش و پاســخ بــا حضــور کارگــزاران، نماینــدگان 
شــبکه فــروش و پرســنل  شــعبه اســتان اصفهــان در فضــای بســیار 

صمیمــی برگــزار شــد.

اخبار بیمه "ما"

اخبار
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اخبار شعب
اخبار

حضور شعبه تبریز بیمه "ما" در مسابقات فوتسال 
شرکت های فعال در صنعت بیمه

نشســت رییــس شــعبه آقــای اســالمی بــا روســای 
ــون  ــمالی پیرام ــان ش ــت خراس ــک مل ــر بان دوای

ــه ــک و بیم ــن بان ــط فی مابی ــم رواب تحکی

برگــزاری کارگاه فــروش بیمــه هــای عمــر و 
ــی  ــد امام ــتاد حمی ــط اس ــذاری توس ــرمایه گ س
ــد  ــدی ک ــی ســعادت من ــا همــکاری نمایندگ و ب

2600

جلســه ارزیابــی ســه جانبــه شــرکت بیمــه "مــا" 
و بانــک ملــت و شــرکت بــه پرداخــت ملــت 
بــا مدیرعامــل گــروه ســرمایه گــذاری fia  و 

ــد ــی لن ــی فامیل ــه  تفریح موسس

اولیــن کارگــروه بیمــه های مســئولیت، مهندســی 
و باربــری شــورای هماهنگــی شــرکت های بیمــه 

خراســان رضــوی بــه میزبانــی بیمــه "مــا" 

برگــزاری دوره آموزشــی بازدیــد بیمــه آتــش 
ــای  ــس آق ــا تدری ــدگان ب ــرای نماین ــوزی ب س

ذوالفقــاری 

ــا  ــوان تنه ــه عن ــد 2287 ب حضــور نمایندگــی ک
اسپانســر گــروه تئاترطنــاز در نمایــش ویــژه 

ــا"  ــه "م ــتریان بیم مش

نشســت معــاون محتــرم مدیرعامــل جنــاب آقــای 
جعفریــان  و مدیــر امــور شــعب آقــای شــفیعی بــا 

مدیــر بانــک ملــت خراســان شــمالی 

شعبه بجنورد

شعبه تبریز
شعبه سنندج

شهد
شعبه م

شعبه قزوین

شعبه اردبیل
شعبه بجنورد

شعبه سیرجان
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اخبار

ــش ســوزی  ــد آت ــوزش بازدی ــزاری کالس آم برگ
ــا حضــور نماینــدگان شــعبه ب

نشســت آقــای مــددی و خانــم چرخچــی مدیــران 
امــور نماینــدگان و کارگــزاران و صــدور بیمــه های 

درمــان بــا شــبکه فــروش اســتان گیــالن

در  "مــا"  بیمــه  شــرکت  نماینــدگان  حضــور 
بیمارســتان فرشــچیان بــه مناســبت روز پرســتار

برگــزاری غرفــه بانــک ملــت و بیمــه "مــا" در 
ســومین نمایشــگاه صنعــت اســتان قــم 

اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  جلســه 
گلســتان بــا حضــور آقــای هاشــمی و اقــای 

عمــوزاد رییــس شــعبه

بــا اسپانســری  مســابقات دوچرخــه ســواری 
بهبهــان شهرســتان  نماینــدگان 

ــه  ــع بیم ــه موق ــریع و ب ــارت س ــت خس پرداخ
ثالــث در نمایندگــی  2582

قــرارداد بیمــه هــای باربــری 42 لنــج و 75 قایــق 
صیــادی در شــعبه

ت
شعبه رش

شعبه زاهدان 
شعبه همدان 

شعبه اهواز
شعبه گرگان

س
شعبه بندرعبا

شعبه سنندج
شعبه قم
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ــک  ــردازد. ی ــی پ ــردن در اداره م ــه کار ک ــه چگون ــالق اداری ب   اخ
کارمنــد مســلمان بایــد متخلــق بــه اخــالق اســالمی و انســانی 
باشــد. بــه عبــارت ســاده و مختصــر اخــالق شــامل شــناخت صحیــح 
ــح  ــرک ناصحی ــت و ت ــح و درس ــام کار صحی ــگاه انج ــح وآن از ناصحی
و نادرســت اســت. بنابرایــن  اخــالق اداری را می تــوان بایدهــا و 
ــه کار کــردن در اداره تبییــن کــرد. اخــالق  نبایدهــای اداری و چگون
اداری مطلــوب زمانــی بــه وجــود مــی آیــد کــه کارکنــان نظــام اداری 
یــک کشــور بــه مــردم از منظــر درســت بنگرنــد و خــود را خدمتگــزار 

ــد. ــان بدانن ــل مردم و وکی
مهمتریــن مبنــا در پیشــرفت اخــالق اداری تصحیــح بینــش کارکنــان 
نســبت بــه خودشــان، مردمــان، مســئوالن و وظایفشــان اســت، زمانــی 
کــه دیــد انســان نســبت بــه مــردم، مافــوق و کارش اصــالح شــود کار 
ــود  ــن خ ــردن اســت و ای ــادت ک ــردن و عب ــت ک ــل خدم ــردن مث ک

ســبب رشــد و توســعه اخــالق در اداره می شــود .
 در نظــام اداری آن چــه در راس مناســبات و رفتــار اداری حاکــم 
اســت ، حرمــت نگهداشــتن و حفــظ حقــوق مردمــان اســت هــر یــک 
ــد اگــر  از کارکنــان دولــت در هــر مرتبــه و جایگاهــی کــه قــرار دارن
ــام اداری  ــک نظ ــند ی ــوع باش ــاب رج ــت ارب ــوق و حرم ــظ حق حاف

ــر اخــالق ظهــور خواهــد کــرد. مبتنــی ب
اگرچــه ارائــه کار خــوب بــرای نظــام هــای خدمــات رســانی وظیفــه 

معیارهای یک محیط کار استاندارد

بایدها و نباید های محیط کار

ــا  ــه ب ــرد. بلک ــه بســنده ک ــام وظیف ــه انج ــط ب ــد فق ــا نبای اســت، ام
توجــه بــه جایــگاه رفیــع " خدمــت بــه خلــق" در پیشــگاه حــق تعالــی، 
الزم اســت خدمــت را از مــرز وظیفــه گذرانــده و آن را بــه حــد لــذت 

رســاند.
ــر در  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوم ام ــان مفه ــالق اداری هم  اخ
ــالمی  ــه اس ــروف در اندیش ــه مع ــر ب ــت. ام ــی ماس ــای دین ــوزه ه آم
ــه  و دینــی جایــگاه ویــژه ای دارد و مدیــران بایــد بــرای احیــاء امــر ب
ــروف  ــه مع ــر ب ــد ، ام ــان دهن ــود نش ــتری از خ ــت بیش ــروف هم مع
ــر  ــه یکدیگ ــراد نســبت ب ــی و احســاس مســئولیت اف ــارت همگان نظ
اســت و بــی اعتنایــی نســبت بــه تذکــر و ارشــاد دیگــران آغــاز نقطــه 

ــی انســان هاســت. انحراف
ــات عــدم شــناخت معــروف و منکــر موجــب می شــود در  گاهــی اوق
ــی شــود و در  ــروف تلق ــر مع ــر و منک ــروف منک ــی، مع ــان عموم اذه
نهایــت بــه کــم رنــگ شــدن ایــن فرهنــگ مقــدس ختــم  می شــود. 
تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر خــود یکــی از مصادیــق منکــر 
ــان  ــا اذه ــردد ت ــرار گ ــدر تک ــروف آنق ــه مع ــر ب ــد ام ــه بای ــت ک اس
عمــوم در گام اول  بــا لفــظ کلمــه مانــوس و در گام بعــدی بــا حقیقــت 
مطلــب آشــنا شــود چــرا کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر همــان 
ــز از زشــتی هاســت کــه فطــرت آدمــی  ــه نیکی هــا و پرهی دعــوت ب

پذیــرای آن اســت . 
)شورای امر به معروف و نهی از منکر(

ــی  ــه آن، عامل ــوط ب ــرایط مرب ــغل و ش ــوع ش ــس از ن   پ
ــر احســاس و عملکــرد یــک کارمنــد  ــادی ب کــه تاثیــر زی
دارد، محیــط کاری اوســت. محیــط کاری تمــام ارتباطــات، 
وســایل، فرهنــگ ســازمانی و بــه طــور کلــی تمــام مســائل 

ــرد.  ــوی را دربرمی گی ــادی و معن م
ــان  ــل انتخــاب و چیدم ــط کار مث ــی محی ــرایط فیزیک  ش
وســایل، نــوع تفکیــک قســمت هــای مختلــف تاثیــر 
بســزایی در افزایــش راندمــان و بهبــود روحیــه افــراد دارد. 
ــب  ــایل مناس ــتفاده از وس ــا اس ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ب

ــرد. ــل ک ــب تبدی ــی دلچس ــه محیط ــکان را ب ــن م ای
ــط کاری  ــم محی ــاده می توانی ــه س ــد نکت ــت چن ــا رعای ب
ــی  ــم. برخ ــل کنی ــری تبدی ــط مطلوب ت ــه محی ــود را ب خ
از نــکات ســاده امــا مهــم و کارآمــد در زیــر آمــده اســت:

 استفاده از گیاهان طبیعی
 اســتفاده از گیاهــان طبیعــی باعــث افزایــش اکســیژن و ایجــاد ســرزندگی 
مــی شــود و همچنیــن رنــگ ســبز آرامش بخــش اســت. تحقیقــات نشــان 
داده اســت کــه آلودگــی هــوای فضــای بســته خیلــی بدتــر از آلودگــی هــوای 
بیــرون اســت بــه همیــن دلیــل اســتفاده از گیاهــان آپارتمانــی تاثیــر زیــادی 
ــور طبیعــی کــم  ــر کار شــما ن ــود هــوای محیــط کار دارد. اگــر دفت در بهب
ــه ی  ــد گزین ــری الزم دارن ــور کمت ــه  ن ــی ک ــتقیم دارد، گیاهان و غیرمس

مناســبی بــرای اســتفاده در دفتــر کار شــما اســت.  

 استفاده از رنگ های متناسب
ــر  ــه نظ ــخصی ب ــلیقه ای و ش ــر س ــک ام ــگاه اول ی ــگ در ن ــاب رن  انتخ
مــی رســد، امــا در محیــط کار بــرای انتخــاب رنــگ بایــد اصولــی مشــخصی 
ــا شــرایط کاری و  ــب متناســب و همســو ب ــک ترکی ــا ی ــم ت ــت کنی را رعای
نــوع فعالیــت آن محیــط داشــته باشــیم. رنــگ  در محیــط کار بایــد باعــث 

ــد  شــود. ــه کار و تولی ــش روحی افزای
در بیشــتر مــوارد افــراد نمی تواننــد تاثیــر زیــادی در انتخــاب رنــگ محیــط 
یــا در تغییــر آن داشــته باشــند. در ایــن شــرایط مــی تــوان بــا اســتفاده از 
ــا رنــگ هــای متنــوع و متفــاوت محیــط کاری  چنــد وســیله ی کوچــک ب
خــود را تغییــر دهیــم. گلــدان، لیــوان و دیگــر وســایل کار از مــواردی اســت 
کــه می توانیــم بــا انتخــاب رنــگ مناســب و دلخــواه باعــث ایجــاد تغییــرات 

کوچــک و موثــر شــویم.

ایجاد محیط تعاملی
ــکل  ــه ش ــت و کار ب ــتر اس ــراد بیش ــل اف ــه در آن  تعام ــی ک ــط های  محی
ــردی  ــه محیط هــای ف ــازده بیشــتری نســبت ب گروهــی انجــام می شــود ، ب
دارد. در کار گروهــی همفکــری و خالقیــت بیشــتری رخ می دهــد و بســتر 
ــا ســرعت بیشــتری  ــا ب ــم اســت و کاره ــازه فراه ــای ت ــه ایده ه ــرای جرق ب
ــراری  ــوه ی برق ــوب و نح ــی خ ــط عموم ــتن رواب ــود. داش ــی ش ــام م انج

ارتبــاط بیــن اعضــای یــک گــروه بســیار تاثیــر گــذار اســت.

گوناگون
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محتــوای دســتور ابالغــی وزیــر محتــرم اقتصــاد بــه 
بانــک هــا و بیمــه ها

 نظــارت بــر حســن اجــرای مجموعــه قوانیــن و مقــررات 
ــوص  ــی الخص ــالمت اداری عل ــن س ــه تامی ــوط ب ــه مرب موضوع
ــا فســاد و مفــاد  ــه ب ــون ارتقــاء ســالمت نظــام اداری و مقابل قان
ــه منظــور  ــون مدیریــت خدمــات کشــوری ب مــواد 91 و 92 قان
ــه اطالعــات و پاســخگویی  افزایــش کارآمــدی، شــفافیت در ارای
ــاق  ــری و احق ــدی حداکث ــت من ــداری، رضای ــون م ــریع، قان س
حقــوق خدمــت گیرنــدگان، بهبــود فرهنــگ ســازمانی، تقویــت 
ارزش هــا و آمــوزه هــای دینــی و اخالقــی در رفتــار ســازمانی و 
شــغلی کارکنــان، پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد اداری در عــداد 
وظایــف و تکالیــف مصــرح کلیــه معاونــت هــا، روســای ســازمانها 

ــی باشــد. ــن وزارت م ــه ای ــران ادارات تابع و مدی
ــران  ــازمانها و مدی ــای س ــان، روس ــن ضــرورت دارد معاون بنابرای
کل و مســوولین هــر یــک از ادارات ذیربــط در مجموعــه وزارت 
ــرای  ــر اج ــتمر ب ــرل مس ــارت و کنت ــال نظ ــن اعم ــوع ضم متب
دقیــق مــوارد اعالمــی، برنامــه هــای مــدون و راهبــردی در حوزه 
ــام  ــالمت نظ ــای س ــش ارتق ــه افزای ــود را در زمین ــی خ مدیریت
ــی  ــای مدیریت ــه ه ــوس برنام ــاد را در رئ ــا فس ــه ب اداری، مقابل
قــرار داده و نتیجــه اقدامــات موثــر در چهارچــوب مطالــب عنوان 
شــده و اولویــت هــا و مصادیــق مذکــور در ابالغیــه اشــعاری را 
بــه صــورت مجــزا و مشــخص بــه همــراه برنامــه هــای راهبــردی 
و عملیاتــی جهــت ارایــه و طــرح و بررســی در جلســات کمیتــه 
ســالمت اداری و صیانــت از حقــوق مــردم ایــن وزارت، گــزارش 

نماینــد.

رئیس کل بیمه مرکزی؛
ایثارگــران بایــد مطالبــه گــر اهــداف اصلــی انقــالب 

در ادارات باشــند
ــور  ــه وزارت ام ــران مجموع ــور ایثارگ ــورای مشــاورین ام  نشســت ش
ــا حضــور رئیــس کل  ــه مناســبت دهــه فجــر ب اقتصــادی و دارایــی ب
بیمــه مرکــزی، مشــاور وزیــر اقتصــاد در امــور ایثارگــران و نماینــدگان 
ــزار  ــزی برگ ــه مرک ــه وزارت اقتصــاد در بیم ــران مجموع ــور ایثارگ ام

شــد.
دکتــر همتــی بــا تبریــک ایــام مبــارک دهــه فجــر، ورود انقــالب بــه 
ــا تــالش  چهلمیــن ســال را نشــان از پختگــی انقــالب دانســت کــه ب

ملــت و پیشــتازی ایثارگــران پابرجــا مانــده اســت.
ــبرد  ــران در پیش ــم ایثارگ ــش مه ــر نق ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم رئی
اهــداف انقــالب در ســازمان هــا تاکیــد کــرد و گفــت: ایثارگــران بایــد 

مطالبــه گــر اهــداف اصلــی انقــالب باشــند.
دکتــر همتــی تصریــح کــرد : در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و شایســته 
ســاالری ایثارگــران بــه خصــوص نخبــگان آنهــا در هــر ســازمان مــی توانند 
ــردم و ســالمت اداری  ــود شــرایط ســازمانی، حــل مســائل م ــه بهب ب

ــری داشــته باشــند. کمــک موث
ــری صنعــت  ــزار نف ــواده گســترده 145 ه ــالش خان ــی، ت ــر همت دکت
بیمــه را در راســتای خدمــت بــه مــردم مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: 
خوشــبختانه هــر روز شــاهد افزایــش ســهم اســتفاده مــردم از خدمــات 
بیمــه هــای بازرگانــی هســتیم کــه مصــداق بــارز آن افزایــش تدریجی 

ضریــب نفــوذ بیمــه اســت.
ــه ماهــه اول ســال بیــش از 42 میلیــون بیمــه نامــه  وی گفــت: در ن
ــه  ــده ک ــت ش ــارت پراخ ــره خس ــون فق ــش از 41 میلی ــادر و بی ص

ــه اســت. ــت بیم ــت صنع ــر حجــم فعالی بیانگ
ــارد  ــزار میلی ــد ده ه ــی چن ــه گــردش مال ــا اشــاره ب ــی ب ــر همت دکت
تومانــی صنعــت بیمــه در اقتصــاد کشــور گفــت: بــدون شــک در ایــن 
حجــم وســیع، امــکان خطــا و تخلــف هــم وجــود دارد کــه نبایــد بــا 
بزرگنمایــی، خدمــات شایســته ایــن صنعــت بــه مــردم بــه خصــوص 

در حــوادث اخیــر را خدشــه دار کــرد.

 بنابر اعالم بیمه مرکزی؛
بیمــه "مــا" توانمندتریــن شــرکت بیمه در ســرزمین 

ــت اصلی اس
شــرکت بیمــه "مــا" بــرای ششــمین  ســال متوالــی 

در ســطح یــک توانگــری مالــی قــرار گرفــت.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از اداره کل روابــط 
ــرکت  ــن ش ــران، ای ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــی بیم عموم
ــناد  ــن و اس ــیس، قوانی ــون تاس ــی، قان ــف حاکمیت ــتای وظای در راس
باالدســتی کشــور و ماموریت هــای نظارتــی، بــه منظــور شفاف ســازی 
وضعیــت مالــی و تعهــدات  شــرکت های بیمــه در قبــال بیمــه گــذاران 
ــی شــرکت های بیمــه  و صاحبــان حقــوق آنهــا ســطوح توانگــری مال

در ســال منتهــی بــه 1396 را اعــالم کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، پیــرو ارزیابــي صــورت هــاي مالــي مصــوب 
ــران، شــرکت  ســال95 توســط بیمــه مرکــزي جمهــوري اســالمي ای

بیمــه "مــا" بــا کســب ســطح 1 از ســطوح 6 گانــه توانگــري موسســات 
مالــي بیمــه، موفــق بــه حفــظ ســطح یــک توانگــری مالــی خــود در 

صنعــت بیمــه شــد. 
شــرکت بیمــه "مــا" در طــي شــش ســال فعالیــت خــود بــا تکیــه بــر 
نیــروي انســاني متخصــص ، آمــوزش بهینــه و مســتمر شــبکه فــروش 
ــگاه  ــه جای ــت ب ــته اس ــه اي توانس ــول حرف ــت اص ــز رعای ــود و نی خ

ــد . توانمندتریــن شــرکت بیمــه در ســرزمین اصلــی دســت یاب
ــن  ــوان توانمندتری ــه عن ــز ب ــن نی ــران معی ــه ای ــت بیم ــی اس گفتن

ــد. ــی ش ــق آزاد  معرف ــه در مناط ــرکت بیم ش

ــدگان در  ــث رانن ــه ثال ــف بیم ــاه : تخفی ــن م از بهم
ــی رود ــن نم ــادف از بی ــورت تص ص

 بیمــه شــخص ثالــث ســندیکای بیمه گــران گفــت: بــر اســاس مــاده 
18 قانــون جدیــد شــخص ثالــث، حــذف تخفیــف ایــن بیمــه نامــه در 
صــورت بــروز تصــادف پلکانــی شــده و از بهمــن مــاه احتمــاال اجرایــی 

مــی شــود

اخبار صنعت بیمه
اخبار
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سرپرســت بیمــه هــای اتکایــی و روابــط بیــن الملــل بیمــه "مــا" در گفتگــو 
بــا هفتــه نامــه اقتصــادی اخبــار بــورس بانــک بیمــه ؛

تامین امنیت اقتصادی برای پرداخت خسارات

ــی  ــه نوع ــه ب ــانی ک ــی کس ــژه ای دارد و تمام ــت وی ــه اهمی ــروزه بیم  ام
ــرمایه  ــن س ــرای تضمی ــی کنند،ب ــت م ــارت فعالی ــا تج ــد ی ــه تولی در زمین
خودشــان در قبــال هــر نوعــی حادثــه ای، بــه بیمــه متوســل مــی شــوند. در 
کشــور مــا نیــز شــرکتهای بیمــه بســیاری وجــود دارد کــه تضمیــن کننــده 
ســرمایه هــای دولتــی و خصوصــی هســتند و خطــر ریســک را کاهــش مــی دهند. 
ــرای آنکــه بتواننــد  ــد و ب امــا ایــن شــرکتها ســرمایه تعریــف شــده ای دارن
ــزرگ  ــرکتهای ب ــا ش ــد، ب ــن کنن ــه و تضمی ــزرگ را بیم ــای ب ــرمایه ه س
خارجــی همــکاری مــی کننــد تــا هــم باعــث آرامــش خاطــر ســرمایه گــذار 
شــوند و هــم امــکان ارایــه خدمــات بیشــتر و بهتــر را داشــته باشــند. شــرکت 
بیمــه “مــا” یکــی از ایــن شرکتهاســت کــه بــرای افزایــش تــوان بیمــه خــود، 
ــا شــرکتهای بیمــه خارجــی همــکاری گســترده ای را آغــاز کــرده اســت.  ب
در ایــن رابطــه بــا مهنــدس احســان همتــی، سرپرســت بیمــه هــای اتکایــی 
ــه  ــم کــه نتیجــه آن در ادام ــا” گفتگــو کردی ــل بیمــه “م ــن المل ــور بی و ام

آمــده اســت.

ــا دو شــرکت خارجــی، ســطح  ــرارداد ب ــب ق ــا” در قال    بیمــه “م
همــکاری بیمــه ای خــود را گســترش داده اســت. ایــن قراردادهــا 

چیســت؟
 شــرکت بیمــه “مــا” در راســتای چشــم انــداز بیــن الملــل خــود، بــرای آنکــه 
بتوانــد بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده دســت پیــدا کنــد، بــا شــرکتهای 
بیمــه گــر اتکائــی بیــن المللــی وارد مذاکــره شــد. ایــن یــک کار دو ســاله 
اســت و از اوایــل ژانویــه 2016 کــه برجــام شــکل گرفــت، مدیریــت بخــش 
اتکایــی بیمــه “مــا” مذاکــرات بیــن المللــی را در اولویــت کار خــود قــرار داد. 
ــی  ــوان ســهامدار اصل ــه عن ــت ب ــک مل ــل آنکــه بان ــه دلی از ســوی دیگــر ب
بیمــه “مــا” شــخصیت واالیــی دارد، تــالش کردیــم در ایــن حــوزه امنیــت 
اقتصــادی خوبــی را بــرای تامیــن پرداخــت خســارات بــرای بیمــه گذارانــی 
کــه از ســوی بانــک مــی آینــد و تســهیالت کالنــی در بخشــهای صنعتــی و 
ــد، تامیــن کنیــم و خدمــات بیمــه ای مطمئنــی ارایــه  بازرگانــی مــی گیرن

کنیــم.

   با کدام شرکتهای بیمه ای خارجی قرارداد بسته اید؟
ــا آنهــا  ــی ب ــرارداد بیمــه اتکای ــا” وارد ق  یکــی از شــرکتهایی کــه بیمــه “م
ــه  ــرکت بیم ــن ش ــرکت هفتمی ــن ش ــت. ای ــرری اس ــرکت پارتن ــد، ش ش
ــه  ــرارداد بیم ــتیم ق ــال 2016 توانس ــه در س ــت ک ــان اس ــی در جه اتکائ
اتکایــی را بیــن بیمــه “مــا” و ایــن شــرکت پارتنــری برقــرار کنیــم. ســفرهای 

ــر  ــیار پ ــرات بس ــت و مذاک ــورت گرف ــوئیس ص ــه و س ــه فرانس ــیاری ب بس
حجمــی بــا ایــن شــرکت داشــتیم. دلیــل رفتــن بــه ســوی این شــرکت این بــود که 
مــی خواســتیم شــرکت بیمــه اتکایــی خوبــی را بــرای همــکاری بــا بیمــه “مــا” 
دعــوت بــه همــکاری کنیــم و بــه ســمت آن برویــم تــا دانــش و فنــاوری روز 
را بــرای بیمــه “مــا” بــه ارمغــان بیاوریــم. ایــن قــرار داد را در ســال 2016 
بســتیم و بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان اولیــن شــرکت بیمــه ای، توانســتیم 
ــی نســبی منعقــد کنیــم. در آن موقــع  ــراردادی را در حــوزه اتکائ چنیــن ق
شــرکتهای بیمــه بزرگــی ماننــد اســکور فرانســه بــرای ورود بــه بــازار ایــران 
بــه دلیــل مباحــث تحریــم و تهدیدهایــی کــه از آن ناحیــه مطــرح مــی شــد، 
تردیــد داشــتند. بــی شــک قــرارداد بــا شــرکت هــای بیمــه ای ایرانــی بــرای 

شــرکتهای بیمــه ای اتکائــی بــزرگ ریســک پذیــری داشــت.

   این قرارداد برای بیمه “ما” چقدر اهمیت داشت؟
ــر اینکــه   اهمیــت ایــن قــرارداد ایــن اســت کــه ثابــت مــی کــرد عــالوه ب
ــک  ــود و بان ــی نب ــتهای تحریم ــک از لیس ــچ ی ــا” در هی ــه “م ــرکت بیم ش
ملــت هــم نیســت، مهــر تائیــدی بــود بــر مدیریــت ریســک مطلــوب ، وجــود 
ــازار ، مدیریــت هــای  ــازار مناســب و اخــذ ســهم از ب ــه ب اســتراتژی ورود ب
فنــی متخصــص ، مدیریــت بانــک و بیمــه موثــرو بســیاری دیگــر از مــوارد 
دیگــر. امــروزه بانــک ملــت و بیمــه “مــا” ، همچنیــن مدیــران ارشــد ایــن 
ــت  ــرای فعالی ــکلی ب ــچ مش ــی هی ــن الملل ــه بی ــز در عرص ــه نی دو مجموع
ــری در عرصــه  ــت همــکاری موث ــک مل ــا” و بان ــت بیمــه “م ــد. مدیری ندارن
ــارت  ــب خس ــی دارد . ضری ــوی خوب ــا” پرتف ــه “م ــد و بیم ــته ان ــه داش بیم
بســیار پاییــن بــوده و مدیریــت ریســک خوبــی کــه صــورت گرفتــه و تمامــی 
ــرای  ــود کــه بیمــه “مــا” شــرایط مناســب ب ایــن گزینــه هــا بیانگــر ایــن ب
همــکاری بیــن المللــی را دارد. بنابرایــن قــرارداد اتکائــی شــرکت بیمــه “مــا” 
ــا شــرکت پارتنــرری فرانســه مجــددا منعقــد شــد و  در ســال 2017 نیــز ب
اطالعاتــی کــه شــرکتهای بیمــه گــر نیازمنــد آن بودنــد، بــرای مــا مشــخص 
ــه یــک  ــی ب ــا شــرکت هــای بیمــه گــر اروپائ شــد و الحمــدهلل توانســتیم ب
زبــان مشــترک و نقطــه تالقــی دســت پیــدا کنیــم. در همیــن ســال و بــر 
ــه  ــا شــرکت اســکور فرانســه ک ــا ب ــق شــدیم ت ــن اصــول موف اســاس همی
چهارمیــن شــرکت بیمــه اتکائــی بــزرگ دنیاســت، قــرارداد اتکائــی نســبی 
خــود را منعقــد کنیــم. ایــن نشــان مــی دهــد کــه شــرکت بیمــه “مــا” در 
تمــام مدتــی کــه بــا شــرکت پارتنــرری همــکاری داشــته، عملکــرد مناســب 

و مدیریــت ریســک مطلوبــی داشــته اســت.

ــد  ــران رخ خواه ــرای ای ــی ب ــه اتفاق ــرارداد چ ــن ق ــب ای    در قال
داد؟

 ایــن ســوال بســیار مهــم اســت. ایــن ســوال بــه بیمــه اتکایــی بــاز مــی گردد 
کــه چــرا قــرارداد اتکایــی مهــم اســت و منعقــد میگــردد. مــا در شــرکتهای 
ــی و تجــاری بیمــه  ــه هــای صنعت بیمــه ســرمایه هــای بزرگــی را در زمین
ــن  مــی کنیــم. مهمتــر اینکــه ایــن بنگاههــای اقتصــادی ســرمایه هــای ای
کشــور هســتند کــه یــا دولــت بــرای احــداث آنهــا هزینــه کــرده یــا بخــش 
خصوصــی نقدینگــی اش را بــه بنــگاه اقتصــادی تبدیــل کــرده اســت. اینهــا 
ــرمایه  ــال س ــا در قب ــه م ــد ک ــرده ان ــاد ک ــادی را ایج ــت اقتص ــک فعالی ی
آنهــا مســوول هســتیم. نقــش بیمــه هــم در چرخــه اقتصــادی یــک نقــش 
تعییــن کننــده اســت. اگــر اکنــون بیمــه را از اقتصــاد حــذف کنیــم، زنجیــره 
اقتصــادی ناقــص مــی مانــد. داشــتن یــک ســری قراردادهــای ســنگین در 
ــه  ــرد ک ــی ب ــرو م ــر ف ــن فک ــه ای ــه ای را ب ــرکتهای بیم ــه، ش ــوزه بیم ح
ــد کــه در اصطــالح از شــانه  ــزرگ را پخــش کن ــا و ســرمایه هــای ب ریســک ه
شــرکت هــای بیمــه ای بــه شــانه شــرکت هــای بیمــه گــر اتکایــی معتبــر و 
دارای رتبــه بنــدی مناســب از موسســات رتبــه بنــدی بیــن المللــی منتقــل 
ــن  ــی. ای ــه جهــت پرداخــت در خســارات احتمال ــی باشــد ب ــد و تضمین کن
ــی و بخــش خصوصــی  ــای مل ــن ســرمایه ه ــظ و تضمی ــرای حف ــت ب حرک

قرارداد اسکور و پارتنر؛
تامین امنیت اقتصادی برای پرداخت خسارات

ت بیمه های 
احسان همتی سرپرس

اتکایی و امور بین الملل

گفت و گو
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ــی بســته میشــوند. ــواع قراردادهــای اتکائ ــوده و در نتیجــه ان مهــم ب

   چرا با شرکتهای پارتنرری یا اسکور قرارداد بسته اید؟
ــه دلیــل اینکــه اینهــا شــرکتهای توانمنــدی هســتند. شــرکت پارتنــری   ب
یــک شــرکت هشــت میلیــارد دالری اســت و دارای رتبــه بنــدی بیــن المللی 
ــرکتها  ــن ش ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــدی نش ــه بن ــن رتب ــت. ای ــبی اس مناس
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــطح کالن را دارن ــارت در س ــت خس ــکان پرداخ ام

ــز اهمیــت اســت. ــن دوشــرکت حائ ــا ای ــی ب ــرارداد اتکائ ــاد ق انعق

   آیــا شــرکتهای بیمــه ایــران توانایــی بیمــه کــردن ندارنــد کــه 
بــه ســراغ بیمــه هــای بیــن المللــی مــی رونــد؟

ــر اســاس ضوابــط بیمــه مرکــزی ج.ا.ا فعالیــت   شــرکتهای بیمــه داخلــی ب
مــی کننــد. شــرکتهای بیمــه ســرمایه هایــی و ذخایــری دارنــد. علــی ایحــال 
بــر اســاس آییــن نامــه شــماره 55 مصــوب شــورای عالــی بیمــه شــرکتهای 
ــداری  ــان نگه ــزد خودش ــد ن ــی توانن ــرمایه را م ــدی از س ــا ح ــه ای ت بیم
کننــد و از یــک انــدازه ای بــه باالتــر بایــد تمهیــدات پشــتیبانی و اتکائی الزم 
ــدان معناســت کــه ســرمایه ای کــه در داخــل کشــور  را بیندیشــند. ایــن ب
ــه  ــزم ب ــه وجــود دارد، شــرکت بیمــه را مل ــی ک ــی شــود و مقررات بیمــه م
بســتن قراردادهــای تجــاری مــی کنــد. بســتن قــرارداد بیمــه اتکایــی ضعــف 
نیســت بلکــه بــر اســاس فرمــول توانمنــدی مالــی، بایســتی بــرای خــودش 
تمهیــدات مالــی را بیندیشــد. شــرکتهای بیمــه ذخایــر فراوانــی دارنــد کــه 
ــزاری در  ــی اب ــرارداد اتکای ــد. ق ــل کنن ــر عم ــاس آن ذخای ــر اس ــتی ب بایس
دســت شــرکتهای بیمــه اســت تــا بتوانــد کمکــی باشــد بــه جهــت ایفــای 
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــش کنن ــک را پخ ــه و ریس ــرکت بیم ــر ش ــدات ه تعه
هرچقــدر شــرکت بیمــه اتکایــی قــوی تــر باشــد، تضمیــن پرداخت خســارت 
باالتــر خواهــد بــود. هرچقــدر شــرکت اتکایــی متخصــص تــر باشــد تضمیــن 
ورود دانــش بــه شــرکت بیمــه بیشــتر خواهــد بــود. ایــن یــک امتیــاز بــرای 
ــش و  ــی دان ــرارداد اتکای ــا بســتن ق ــد ب ــه بتوانن شــرکتهای بیمــه اســت ک
ــه مــرور زمــان نیروهــای  اطالعــات الزم روز دنیــا را بــه دســت بیاورنــد و ب
متخصــص پــرورش پیــدا کننــد و شــکافی کــه در زمــان تحریــم هــا شــکل 

گرفتــه انــد را کــم رنــگ تــر کننــد.

ــته  ــی بس ــرکتهای خارج ــا ش ــا” ب ــه “م ــه بیم ــی ک    قراردادهای
اســت، چــه پیامهایــی بــرای مخالفــان برجــام و دشــمنان ایــران 

دارد؟
ــان اجــرای برجــام اســت. از آن  ــای زم ــه ســال 2016 مبن  شــانزدهم ژانوی
موقــع تــا امــروز کارهــای بزرگــی صــورت گرفتــه ا ســت. وقتــی شــرکت هــای 
بزرگــی ماننــد پارتنــرری و یا اســکور فرانســه با شــرکت بیمه “مــا” قــرارداد اتکائی 
مــی بنــدد ، بــدان معناســت کــه ایــن شــرکتهای بــزرگ آینــده روشــنی را در 
صنعــت بیمــه کشــور در ایــران ترســیم مــی کننــد و بــه همــکاری بــا ایــران 
ــد  ــی معتق ــن الملل ــتانداردهای بی ــتن اس ــا داش ــا ب ــتند. آنه ــد هس عالقمن
هســتند کــه امــکان همــکاری بــا بیمــه “مــا”  در ایــران وجــود دارد. پیامــی 
ــن  ــات بی ــه خدم ــکان ارای ــس از برجــام  ام ــه پ ــد ک ــی کنن ــه ارســال م ک
ــن  ــای بی ــا” در بازاره ــه “م ــا بیم ــران ب ــز ای ــون نی ــود دارد. اکن ــی وج الملل
ــه  ــا ب ــه ی ــی اســت ک ــرای شــرکت های ــی ب ــن پیام ــرده و ای ــی ورود ک الملل
بــازار هــای بیمــه ای و بانکــی ایــران ورود نکــرده انــد و یــا اجــازه ورود 
ــه  ــم آنک ــد، علیرغ ــی کنن ــا کار م ــه در اروپ ــرکتهایی ک ــد. ش ــته ان نداش
هنــوز خــود را متعهــد بــه ســرمایه گــذاری هایــی کــه در امریــکا انجــام داده اند 
و یــا دارای ســهامداران امریکایــی مــی باشــند،  بســیاری از فشــارهای آمریــکا 
را نادیــده مــی گیرنــد شــرکتهایی کــه بــه بــازار ایــران ورود کــرده انــد امــکان 
همــکاری بــا جمهــوری اســالمی ایــران را عملیاتــی نمــوده انــد. شــایان ذکــر 
اســت کــه کلیــه قــرارداد هــای اتکائــی منعقــد شــده بــر اســاس ضوابــط و 

چارچــوب هــای داخلــی  بیــن المللــی صــورت پذیرفتــه اســت.

   اگــر دوبــاره تحریــم هــای جدیــد اعمــال بشــود، قــرارداد بیمــه 
“مــا” بــا پارتنــرری و اســکور چــه وضعیتــی پیــد مــی کنــد؟

 تحریمهــای بیــن المللــی یــک شــبه اعمــال نگردیــده اســت و یــک شــبه 
نیــز هــم برداشــته نشــده اســت. امــا بایــد بــه ســابقه و تجربــه زمــان تحریــم 
بازگردیــم. مــا در زمــان تحریــم ریســکها را در داخل کشــور بیمــه می کردیم. 
بیمــه مرکــزی ایــران بــه عنــوان تنهــا نهــاد نظارتــی صنعــت بیمــه کشــور 
در زمینــه ایجــاد ظرفیــت هــای اتکائــی اعــم از قــرارداد ظرفیــت مشــترک، 
صنــدوق ویــژه تحریــم بــا کمــک و ابتــکار خــود شــرکت هــای بیمــه ای و 
البتــه پشــتیبانی دولــت اقــدام کــرد و بســیاری از نفتکشــها و پــروژه هــای 
نفتــی و ســرمایه هــای بــزرگ در داخــل کشــور بیمــه شــد. امــا این ریســکها 
اکنــون مــی بایســتی در خــارج از کشــور اتکائــی گــردد تــا منافــع ملــی و 
ســرمایه هــای کشــورمان حفــظ گــردد . اگــر هــم زمانــی ایــن تحریــم هــا 
برگــردد، ایــن امــکان را داریــم کــه بــا بیمــه مرکــزی و شــرکتهای بیمــه در 
منطقــه کــه حتــی در زمــان تحریــم کنــار کشــورمان ایســتاده بودنــد کار را 

مدیریــت کنیــم.

   آیــا اکنــون شــرکت بیمــه ای در ایــران داریــم کــه با شــرکتهای 
خارجــی قــرارداد بیمــه بســته باشــد یــا فقــط بیمــه “مــا” ایــن 

اقــدام را انجــام داده اســت؟
 تاجایــی کــه اطــالع دارم در حــوزه قراردادهــای اتکائــی نســبی رشــته هــای 
ــته،  ــرارداد بس ــی ق ــن الملل ــای بی ــه ه ــا بیم ــه ب ــرکتی ک ــا ش ــوال، تنه ام
شــرکت بیمــه “مــا” بــوده اســت. البتــه شــرکتهایی بــوده انــد کــه در زمینــه 
قراردادهــای خســارات فاجعــه آمیــز بــا شــرکت اســکور وارد قــرارداد شــده 

انــد.

ــا” و  ــه “م ــرارداد بیم ــامل ق ــاتی ش ــا موسس ــرکتها ی ــه ش    چ
ــوند؟ ــی ش ــری م ــا پارتن ــکور ی اس

کلیــه بیمــه گــزاران شــرکت بیمــه “مــا” بــر اســاس اصــول و قواعــد بیمــه های 
داخلــی و بیــن المللــی مشــمول ایــن پوشــش اتکائــی مــی باشــند. البتــه بــا 
توجــه بــه حضــور بانــک ملــت در کنــار شــرکت بیمــه “مــا” ، بیمــه گــزاران 
صنعتــی و غیــر صنعتــی بســیاری نیــز تحــت حمایــت  و پوشــش بیمــه ای 
ــد. اصــل حــد اعــالی حســن نیــت در  شــرکت بیمــه “مــا” قــرار گرفتــه ان
ــه  ــت بیم ــی ، صنع ــزاران داخل ــه گ ــا بیم ــال ب ــا” در قب ــه “م ــرکت بیم ش

کشــور و بیمــه گــران اتکائــی بیــن المللــی اصلــی شــرکت اســت.

ــی  ــن الملل ــرارداد بی ــن ق ــت ای ــما از اهمی ــدی ش ــع بن    جم
ــت؟ چیس

 اگــر بخواهــم در پایــان نکتــه ای را بگویــم ایــن اســت کــه یکــی از اهــداف 
ــن  ــی بی ــر اتکائ ــه گ ــرکتهای بیم ــا ش ــکاری ب ــا” از هم ــه “م ــرکت بیم ش
ــرمایه  ــا س ــی و ی ــذاران خارج ــرمایه گ ــرای س ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای الملل
پذیــران ایرانــی نقطــه قوتــی بــه جهــت ارائــه پوشــش هــای روز دنیــا و بــه 
ــه در حــوزه  ــد ک ــی باشــد و نشــان ده ــن الملل ــی بی ــراه پوشــش اتکائ هم
بیمــه امــکان پوشــش قراردادهــای بیــن المللــی وجــود دارد. شــرکت بیمــه 
“مــا” اعتقــاد دارد کــه مــی توانــد در حــوزه بیــن الملــل، عــالوه بــر پوشــش 
بیمــه هــای تضمیــن شــده بــا رتبــه بیــن المللــی بــاال، بــه حوزه بیمــه نامه های 

نویــن بــا اتــکاء بــر پوشــش اتکائــی بیــن المللــی ورود کنــد.

نکتــه بســیار مهــم آنکــه لیــدر قــرارداد هــای اتکائــی شــرکت بیمــه “مــا” ، 
بیمــه مرکــزی ج.ا.ا. اســت . شــرکت هــای پارتنــر ری و اســکور فرانســه ، بــا 
اتــکاء بــر اصــول بیــن المللــی خــود ، از شــروط منــدرج در قــرارداد اتکائــی 
ــدر  ــه لی ــا ب ــزاران تنه ــه گ ــی بیم ــات اصل ــه اطالع ــد و کلی ــروی میکنن پی

اتکائــی )بیمــه مرکــزی ( ارســال میگــردد.

گفت و گو
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