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یادداشت

ت بهاری فر مدیرعامل 
حج

شــرکت بیمــه "مــا" در ســالی کــه بــا فــراز و نشــیب های زیــادی همــراه 
بــود و حــوادث تلــخ مختلفــی بــرای هم میهنــان روی داد، نشــان داد که 
بــا اتــکا بــه درایــت و توانمنــدی مجموعــه مدیــران و کارکنــان خــود، 
از آمادگــی الزم بــرای ایفــای بــه موقــع ماموریــت و عمــل بــه تعهــدات 
خــود در قبــال بیمه گــذاران عزیــز برخــوردار اســت. حضــور بــه موقــع 
و ســریع مدیــران و کارشناســان ارزیــاب خســارت در حادثــه زمین لــرزه 
ــان  ــن زم ــدگان در کمتری ــیب دی ــارت آس ــت خس ــاه و پرداخ کرمانش
ــران در  ــگاه ته ــه پاالیش ــارت حادث ــت خس ــی و پرداخ ــن، ارزیاب ممک
ــه موقــع در کنــار آســیب دیدگان  کوتاه تریــن زمــان ممکــن، حضــور ب
حادثــه واژگونــی اتوبــوس شــیراز مشــهد و مــوارد مشــابه، نمونه هــای 
بــارزی از حضــور همیشــگی شــرکت بیمــه "مــا" در کنــار بیمه گــذاران 

و تامیــن آرامــش آنــان اســت.  
شــرکت بیمــه "مــا" در ســال 1396 در راســتای تــدوام رشــد و 
شــکوفایی خــود، دســتاوردهای مختلفــی در حوزه هــای مختلــف 
کســب کــرد کــه از آن جملــه، بــه مــوارد مهــم زیــر می تــوان اشــاره 

ــرد:   ک

ــه منظــور  ــن شــرکت ب ــاده  ای ــوق الع ــزاری مجمــع عمومــی ف • برگ
ــره در  ــأت مدی ــنهادی هی ــرمایه پیش ــش س ــب افزای ــي و تصوی بررس

ــاه 24 مهــر م
• افزایــش ســرمایه شــرکت بــه میــزان 500 میلیــارد ریــال و رســیدن 

بــه ســرمایه 1500 میلیــارد ریــال
• افزایــش ظرفیــت تولیــد حــق بیمــه و کســب رشــد 19 درصــدی در 

مجمــوع حق بیمــه تولیــدی

• رونمایی از طرح سپاس
 )ارایــه پوشــش درمــان تکمیلــی بــه صــورت پوشــش تبعــی بــه بیمــه 
ــال   ــه ســرویس کام ــا ارای گــذاران بیمه هــای عمــر و ســرمایه گذاری ب
ــل  ــق پروفای ــذاران از طری ــه گ ــه بیم ــوری ب ــر حض ــی و غی اینترنت

شــخصی در ســامانه تخصصــی بیمــه هــای زندگــی(

• رونمایی از سامانه همراه بیمه "ما"
ــای  ــارت ه ــاهده خس ــر، مش ــه عم ــاط بیم ــت اقس ــکان پرداخ )ام
درمــان، اســتعالم نــرخ بیمــه نامــه بدنــه و ثالــث و ...، امــکان مشــاهده 
ــه تفکیــک  ــا ب ــه تفکیــک اســتان و نمایندگــی ه ــات شــعب ب اطالع
ــز پرداخــت  ــرارداد و مراک ــی طــرف ق کــد نمایندگــی، مراجــع درمان

ــن( ــه صــورت آفالی ــه تفکیــک اســتان ب خســارت ب

ــرم  ــران محت ــرای زائ ــه ب ــن بیمــه نام ــدازی ســامانه صــدور آنالی • راه ان

اربعیــن حســینی
• حضور پررنگ در رسانه ها

• حضــور در برنامه هــای مســئولیت اجتماعــی و حمایــت از کمپین هــای 
محیــط زیســت و مناســبت ها

• ارتباط پیوسته و مستمر با مشتریان

• تدویــن فصلنامــه داخلــی و مدیریــت موثــر وبســایت شــرکت بــه عنــوان 
درگاه ارتبــاط بــا شــهروندان

• عقــد قــرارداد اتکایــی بــا شــرکت اتکایــی "اســکور" فرانســه )چهارمین 
شــرکت بــزرگ اتکایــی دنیا(

• تمدیــد قــرارداد با شــرکت بیمــه اتکایی "پارتنــر ری" فرانســه )هفتمین 
شــرکت بــزرگ اتکایــی دنیا(

ISO9001:2015 استقرار سیستم مدیریت کیفیت •

ــده و  ــیم ش ــم انداز ترس ــق چش ــتای تحق ــا" در راس ــه "م ــرکت بیم ش
دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک خــود، برنامه هــای توســعه ای خــود را 
ــن اهــداف شــرکت در  ــرد. از مهم تری ــال خواهــد ک در ســال 1397 دنب

ــوان برشــمرد: ــر را می ت ــوارد زی ــی، م ــال آت س

1. توسعه و جهش در فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری
2. پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت 

3. افزایش تولید حق بیمه با حفظ ترکیب بهینه پرتفوی
4. فراهم کردن زمینه الزم برای کسب رتبه اعتباری بین المللی

ــدگان(  ــروش )کارشناســان شــعب و نماین 5. توانمندســازی شــبکه ف
ــا برگــزاری دوره هــای تخصصــی و انجــام آزمــون ب

تخصصــی  نماینــدگان  جــذب  و  نماینــدگان  شــبکه  توســعه   .6
نامــه 54 آییــن  اجــرای  راســتای  در  عمــر  بیمه هــای 

ــه  ــی شــرکت )ماهنام ــوب داخل ــانه های مکت ــردن رس ــی ک 7. الکترونیک
شــرکت بیمــه "مــا"(

8. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارکنان شرکت
9. ایجــاد تحــول در حــوزه هــای فنــی و مالــی بــا توســعه زیرســاختهای 

فنــاوری بــروز
10. تدویــن چارچــوب بــرای برگــزاری مجامــع فصلــی بــرای واحدهــای 

ــرکت اجرایی ش
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بــه مناســبت 22 بهمــن؛ نــرم افــزار تلفــن همــراه بیمــه "مــا" 
راه انــدازی شــد

بــه مناســبت 22 بهمــن، از نــرم افــزار تلفــن همــراه ایــن 
شــرکت رونمایــی شــد.

ــور  ــه منظ ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ــی ، ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نخســتین  مشــتریان،  بــه  متمایــز  و  بهینــه  خدمــات  ارائــه 
ــام   ــا ن ــود را ب ــراه خ ــن هم ــدی تلف ــزار اندروی ــرم اف ــگارش ن ن

ــت. ــوده اس ــه نم ــا" ارائ ــراه  "م هم
از  ای  اپلیکیشــن مجموعــه  ایــن  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
ــم  ــه اه ــد ک ــی ده ــه م ــترش ارائ ــال گس ــای در ح ــرویس ه س
آنهــا عبارتنــد از: امــکان پرداخــت اقســاط بیمــه عمــر، مشــاهده 
خســارت هــای درمــان، اســتعالم نــرخ بیمــه نامــه بدنــه و ثالــث 
ــتان و  ــک اس ــه تفکی ــعب ب ــات ش ــاهده اطالع ــکان مش و ... ، ام
ــی  ــع درمان ــی، مراج ــد نمایندگ ــک ک ــه تفکی ــا ب ــی ه نمایندگ
ــه تفکیــک اســتان  طــرف قــرارداد و مراکــز پرداخــت خســارت ب
ــزار اســت. ــرم اف ــن ن ــات ای ــه امکان ــن از جمل ــه صــورت آفالی ب

بــرای مشــاهده فهرســت دقیــق مراکــز صــدور و مراجــع درمانــی 
ــه در  ــن برنام ــا" ای ــه "م ــرکت بیم ــات ش ــا اطالع ــت ب و مطابق
ــد  ــردد و نیازمن ــی گ ــی م ــده منقض ــخص ش ــی مش ــل زمان فواص

ــود. ــد ب ــانی خواه بروزرس

افتتاح ساختمان جدید بیمه "ما" در استان آذربایجان غربی

پیــروزی شــکوهمند  ســالگرد  نهمیــن  و  مناســبت ســی  بــه 
انقــالب اســالمی ، ســاختمان جدیــد بیمــه "مــا" در اســتان 

آذربایجــان غربــی  افتتــاح و راه انــدازی شــد.
فــر،  بهــاری  حجــت  ،آقــای  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل شــرکت ســهامی بیمــه "مــا"  و آقــای  میــر ســیاوش 
ــاح  ــن افتت ــتیبانی، ضم ــانی و پش ــرمایه انس ــاون س ــبقی  مع اس
ــکاران و  ــا هم ــعبه ، نشســت مشــترکی را ب ــد ش ــاختمان جدی س

ــد. ــزار کردن ــی  برگ ــان غرب ــتان آذربایج ــروش اس ــبکه ف ش
ــاغ رییــس شــعبه ارومیــه، ضمــن  ــره ب ــای جســور ق در ابتــدا آق
ــار  ــه اختص ــراه ، ب ــات هم ــل و هی ــه مدیرعام ــامدگویی ب خوش

ــرد. ــه ک ــت ارائ ــول فعالی ــعبه در ط ــرد ش ــی از عملک گزارش
ــر مدیرعامــل و عضــو هیــات  در ادامــه مراســم حجــت بهــاری ف
مدیــره ضمــن تشــریح سیاســت هــای کالن و برنامــه هــای آتــی 
ــرده   ــان ک ــروش را بی ــبکه ف ــف ش ــوت و ضع ــاط ق ــرکت، نق ش
و باتوجــه بــه موقعیــت ، پتانســیل و ظرفیــت هــاي مناســب 
ــواع ریســک هــا در  ــح ان ــه شناســائي و تشــریح صحی ــه ، ب منطق

ــت. ــه پرداخ ــه نام ــروش بیم ــه ف زمین
بــا حضــور کارگــزاران،  پاســخ   و  انتهــا جلســه پرســش  در 
نماینــدگان شــبکه فــروش و پرســنل  شــعبه اســتان آذربایجــان 
خصــوص  در  و  برگــزار  صمیمــی  بســیار  فضــای  در  غربــی 
همچنیــن  و  هــا  نمایندگــی  و  شــعب  بــه  اختیــار  تفویــض 
چگونگــی اعطــای وام بــه نماینــدگان از ســوی بانــک ملــت 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب بح

ــک  ــعب بان ــر ش ــا" و مدی ــه "م ــل بیم ــت مدیرعام نشس
ــی ــان غرب ــتان آذربایج ــت اس مل

ــدس  ــای مهن ــا" و آق ــه "م ــل شــرکت بیم طــی نشســت مدیرعام
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــت اس ــک مل ــعب بان ــر ش ــدی مدی احم
ای  بیمــه  هــای جدیــد  افزایــش همــکاری  بــرای  توافقاتــی 

ــد. ــل ش حاص
بــه گــزارش روابــط عمومــی، آقــای حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل 
ــا"   ــه "م ــه بیم ــعبه ارومی ــد از ش ــن بازدی ــا"، ضم ــرکت بیمه"م ش
بــا مدیــر شــعب بانــک ملــت اســتان دیــدار و گفــت وگــو داشــت.

ــن   ــن  ضم ــدار، طرفی ــن دی ــی ای ــزارش، ط ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــا" و شــعب  ــه "م ــن بیم ــی مابی ــکاری  ف ــش هم ــر افزای ــد ب تاکی
ــات  ــه خدم ــوص ارائ ــی ، درخص ــان غرب ــتان آذربایج ــک اس بان

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــه ای ب ــوع بیم متن
ــا"   ــن نشســت همچنیــن مقــرر شــد رییــس شــعبه بیمــه "م درای
در اســتان آذربایجــان غربــی در جلســات راهبــردی بانــک ملــت 

در ایــن اســتان شــرکت کنــد.

ــران  ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــیمین جای ــس س تندی
ــید ــا" رس ــه "م ــه بیم ب

در هشــتمین دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران، بیمــه "مــا" 
موفــق بــه دریافــت تندیــس ســیمین ایــن جایــزه شــد.

دوره  هشــتمین  "مــا"،  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــن  ــنبه 30 بهم ــران، روز دوش ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل جای

اخبار بیمه " ما"
اخبار
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ــس  ــک مشــاور ریی ــر مرتضــی بان ــا حضــور دکت ــاه ســال 96 ب م
جمهــور ، دکتــر مهــدی راســخ  معــاون توســعه مدیریــت وزارت 
ــت  ــزه مدیری ــس کل جای ــمی ریی ــد قاس ــر مجی ــات، دکت ارتباط
ــران شــرکت  ــی از مســئولین کشــوری، مدی ــران و جمع ــی ای مال
ــزار شــد. ــا و اســاتید دانشــگاه در ســالن اجــالس ســران، برگ ه

بــا داوری نتایــج ارزیابــی هــا توســط کمیتــه داوران، بیمــه "مــا"  
ــاز  ــز امتی ــزه، حائ ــن جای ــود در ای ــور خ ــال حض ــن س در پنجمی
الزم بــرای دریافــت تندیــس ســیمین شــد . گفتنــی اســت 
پیــش از ایــن نیــز در ســه دوره موفــق بــه کســب تندیــس 

ــود . ــده ب ــن ش بلوری
ــران  ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــس ســیمین هشــتمین جای تندی
حوزه هــای  در  شایســته  و  مطلــوب  عملکــرد  بــه  توجــه  بــا 
مدیریــت مالــی، شــفافیت مالــی و توفیــق در جــذب منابــع 
درآمــدی بــر اســاس اســتانداردهای مالــی و حسابرســی بــه 
ــن  ــی ای ــور مال ــر ام ــوق مدی ــد وث ــدا شــد و وحی ــا" اه ــه "م بیم
ــرد. ــت ک ــن دوره را دریاف ــر ای ــوح تقدی ــس و ل ــرکت، تندی ش

بازدیــد معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی بیمــه "مــا" 
از شــعبه تبریــز

و  انســانی  ســرمایه  معــاون  اســبقی،  ســیاوش  میــر  آقــای 
ــد  ــز بازدی ــا" از شــعبه تبری پشــتیبانی شــرکت ســهامی بیمــه "م

ــرد . ک
ــعبه  ــد از ش ــن بازدی ــبقی ضم ــی، اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــز و پرســنل   ــا رییــس شــعبه تبری ــز، نشســت مشــترکی را ب تبری

ــد. ــزار کردن ــرقی برگ ــتان آذربایجــان ش اس
ــاون ســرمایه انســانی  ــر ســیاوش اســبقی، مع ــدار می ــن دی در ای
و پشــتیبانی ضمــن تشــریح برنامــه هــای کالن شــرکت ، تــالش 
ــز  ــه پورتفــوی پیــش بینــی شــده را بســیار حائ ــرای رســیدن ب ب

اهمیــت دانســت.
ــا اشــاره بــه موقعیــت ، پتانســیل و ظرفیــت هــاي مناســب  وی ب
منطقــه ، بــر جــذب نمایندگــی فعــال در شــهرهای مراغــه، 

ــرد. ــد ک ــه آزاد ارس تاکی ــد و منطق مرن
ــی  ــی و گردهمای ــوره آموزش ــد منظ ــالن چن ــدازی س ــبقی راه ان اس
شــمال غــرب شــرکت در تبریــز را یکــی از مهــم تریــن برنامــه هــای 

ایــن شــعبه دانســت.

ــاد  ــی »اقتص ــش مل ــن همای ــا" در دومی ــه "م ــور بیم حض
ــت از  ــرد حمای ــا رویک ــتغال ب ــد و اش ــی، تولی مقاومت

ــی« ــب و کار ایران کس

مقالــه معرفــی شــده از ســوی شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" 
بــا عنــوان »نگاهــی بــه وضعیــت رقابــت در صنعــت بیمــه« 

»اقتصــاد  ملــی  همایــش  دومیــن  برتــر  10مقالــه  میــان  در 
ــب و  ــت از کس ــرد حمای ــا رویک ــتغال ب ــد و اش ــی، تولی مقاومت

کار ایرانــی« قــرار گرفــت.
ــش  ــن همای ــا"، دومی ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رویکــرد  بــا  اشــتغال  و  تولیــد  مقاومتــی،  »اقتصــاد  ملــی 
حمایــت از کســب و کار ایرانــی« بــا همــکاری موسســات و 
دانشــگاه  توســط  معتبــر،  دانشــگاههای  و  علمــی  نهادهــای 

ــد. ــزار ش ــرز برگ ــتان الب ــور اس ــام ن پی
بــر اســاس ایــن گــزارش بــه نقــل از معــاون پژوهــش و فنــاوری 
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــرز، ه ــتان الب ــور اس ــام ن ــگاه پی دانش
همایــش، ارائــه راهکارهــای علمــی و عملیاتــی در راســتای 
بــرای  بســتری  کــردن  فراهــم  اشــتغال،  و  تولیــد  تقویــت 
و  و صنعتگــران  دانشــگاهیان، متخصصیــن  ایجــاد هم افزایــی 
و  محققیــن  یافته هــای  آخریــن  اطالع رســانی  و  جمــع آوری 
ــا متدهــا  پژوهشــگران حــوزه مدیریــت، حســابداری و اقتصــاد ب
ــش  ــوع همای ــط موض ــای مرتب ــن در محوره ــای نوی ــه ه و یافت

اســت.
شــایان ذکــر اســت در ایــن همایــش، کارشناســان فنــی بیمــه "مــا" 
در غرفــه ایــن شــرکت حضــور داشــتند و اقــدام بــه  معرفــی خدمــات 

بیمــه ای و مشــاوره ای کردنــد.

درخشــش رحیــم کریمــی نســب کارشــناس بیمــه "مــا" 
در مســابقات قهرمانــی اورآســیا2018

رحیــم کریمــی نســب کارشــناس شــعبه خــرم آبــاد بیمــه "مــا"  کــه 
بــا حمایــت ایــن شــرکت در مســابقات کاراتــه قهرمانــی آســیا شــرکت 

کــرده بــود، موفــق بــه کســب دو مــدال طــال  و جــام قهرمانــی شــد.
ــب  ــی نس ــم کریم ــا" ، رحی ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه ســبک  ــان مســابقات کارات ــا" قهرم ــه "م ــت شــرکت بیم ــا حمای ب
کیوکوشــین مســابقات اورآســیا شــد. ایــن مســابقات در اســتایل هــای 
ــری  ــک، ف ــت، لوکی ــول کنتاک ــت، ف ــمی کنتاک ــت، س ــادی کنتاک ب
ــردی و  ــای ف ــا و هنره ــو، کات ــاباکی جیتس ــت، س ــوپر فای ــت، س فای

ــد. ــزار گردی ــیر ( برگ ــوب و شمش ــی ) چ گروه
براســاس ایــن گــزارش، دومیــن دوره مســابقات اورآســیا 2018 جــام 
طالیــی فجــر بــا حضــور 350 ورزشــکار در رده هــای  ســنی نونهــاالن، 
ــدت 2 روز در  ــه م ــوتان ب ــاالن و پیشکس ــان، بزرگس ــان، جوان نوجوان

تهــران برگــزار شــد.
ــای  ــتراتژی ه ــداف و اس ــی از اه ــکاران یک ــت از ورزش و ورزش حمای
ــا" در راســتای تحقــق مســئولیت هــای اجتماعــی  شــرکت بیمــه "م

است

اخبار
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اخبار شعب

تشکیل کالس آموزش بدنه ــا مدیریــت  ــر امــور شــعب ب ــازار و مدی نشســت معــاون شــبکه فــروش و توســعه ب
بانــک اســتان درجهــت همــکاری بانــک و بیمــه

حضــور نماینــدگان و کارشناســان شــعبه  بیمه"مــا" در دوره چهــارم کارگاه عملــی 
بیزینــس پلــن در شــهر همــدان باتدریــس اســتاد محمدحقیقــت

تعمیرگاه تخصصی رضا تحت پوشش بیمه مسئولیت و بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه "ما" 

ــر  ــه بخاط ــاله ک ــری 9 س ــی )دخت ــا ضیای ــی پری ــث جان ــارت ثال ــت خس پرداخ
تصــادف دیگــر نتوانســت ورزش ژیمناســیک را ادامــه دهــد(

شعبه بوشهر

شعبه همدان

شعبه سنندج

شعبه سنندج

شعبه اردبیل

اخبار

حضور پررنگ و فعال تیم فروش نمایندگی 1531 در نمایشگاه صنعت برق

شعبه یزد

ــر امــور نماینــدگان و کارگــزاران در کرمــان و  حضــور معــاون شــبکه فــروش، مدی
ــران بانــک و نماینــدگان و کارگــزاران ــا مدی جلســه ب

شعبه کرمان

تشکیل جلسه با نماینده  نمایندگان بیمه "ما"

شعبه اردبیل
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ــا حضــور سرپرســت  ــا" ب ــه "م ــت و بیم ــک مل ــم اندیشــی بان ــزاری جلســه ه برگ
ــت  ــک مل بان

ــوخت  ــای س ــگاه ه ــه جای ــوزی کلی ــش س ــئولیت و آت ــای مس ــه ه ــرارداد  بیم ق
ــد  2330 ــی ک ــدگان نمایندگ ــط نماین ــدان توس ــتان هم اس

برگزاری کالس مهارت بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

درج پیــام تشــکر و قدردانــی توســط زیــان دیــده بابــت خدمــات دریافتــی هنــگام 
خســارت در روزنامــه خراســان شــمالی

پرداخت خسارت فوتی بیمه عمرگروهی مربوط به اداره کل امورعشایری

شعبه همدان

شعبه کرمان

شعبه بجنورد

شعبه لرستان

شعبه رفسنجان

اخبار

غرفه بیمه "ما" در نمایشگاه تخصصی مبلمان مریوان نمایندگی کد 2568

شعبه کردستان

راهپیمایی 22 بهمن 

شعبه رفسنجان

راهپیمایی 22 بهمن 

شعبه تهران
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ــه  ــه ب ــی روی ــا و ب ــورت یکج ــه ص ــراد ب ــه اف ــی ک ــترین زمان  بیش
ــا،  ــازه ه ــن مغ ــت. ویتری ــال اس ــر س ــاه آخ ــد، دوم ــد می پردازن خری
ــی  ــای پایان ــردم در ماه ه ــوق م ــور و ش ــی و ش ــگاه های اینترنت فروش
ســال درســت و بــه جــا پــول خــرج کــردن را بســیار دشــوار می کنــد. 
بــا وجــود ایــن شــرایط قــدرت پــس انــداز افــراد نیــز افــت چشــم گیــری 
ــد و  ــام عی ــد از اتم ــت و بع ــر نیس ــکان پذی ــوارد ام ــتر م دارد و در بیش

ــوند.  ــتباه رخ داده می ش ــه اش ــازه متوج ــراد ت ــات آن، اف هیجان
ــا زمــان عیــد   راهکارهــای پــس انــداز کــردن در شــرایط معمولــی ب
ــال  ــر س ــاه آخ ــوارد در دو م ــی از م ــت. در خیل ــاوت اس ــی متف کم
ــی  ــتفاده نوع ــدون اس ــای ب ــاس ه ــایل و لب ــد وس ــری از خری جلوگی
ــای  ــد پول ه ــن کار می توانی ــا ای ــود و ب ــوب می ش ــداز محس ــس ان پ

ــد. ــت کنی خــود را مدیری
ــال  ــه س ــک ب ــای نزدی ــود در روزه ــای خ ــول ه ــت پ ــرای مدیری  ب
جدیــد می توانیــد بــا انجــام چنــد تکنیــک ســاده تــا حــد بســیاری از 

خــرج هــای بــی رویــه جلوگیــری کنیــد.

یک پله قبل از خرید اینترنتی

بــه دلیــل مشــغله افــراد و ترافیک در شــهرهای بــزرگ خیلــی از مردم 
ــاد  ــان زی ــد حضــوری و صــرف زم ــه جــای خری ــد ب ــح می دهن ترجی

از  فروشــگاه ها  و  ترافیــک  در 
ــی  ــگاه های اینترنت ــق فروش طری
ــاز  ــورد نی ــایل م ــی از وس برخ
بــه  کننــد.  تهیــه  را  خــود 
همیــن دلیــل ایــن روزهــا بــازار 
خریدهــای اینترنتــی بســیار داغ 
ــوارد  ــی از م ــا در خیل ــت؛ ام اس
مــردم  اینترنتــی  خریــد  در 
مجــذوب عکــس و رنــگ تصویــر 
ــای  ــد خریده ــوند و درص می ش
غیــر ضــروری افزایــش می یابــد. 

مدیریت پول در ماه های آخر سال

بایدها
1- تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصیت آنان

2- خوشرویی و خوش برخوردی در مواجه با ارباب رجوع
3- پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع

ــای  ــته ه ــام خواس ــدم انج ــی ع ــی و منطق ــی، عقل ــه قانون 4- توجی
ــوع ــاب رج ــوط ارب نامرب

5- توجه به کسب رضایت مردم و در نهایت رضایت الهی
6- رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین

7- رعایت اخالق اداری و تواضع  در برابر مردم
8- رعایت اخالق  اسالمی در برخورد با مراجعین

9- حضــور بــه موقــع در محــل کار و تعییــن جایگزیــن بــرای انجــام  
امــور مراجعیــن در اوقــات عــدم حضــور در محــل کار

10- تسریع و تسهیل در انجام امور مردم
11- پیگیری و رسیدگی به امورات، مشکالت و شکایات ارباب رجوع

12- درست و به موقع انجام دادن کارهای مردم
13- داشتن سعه صدر و تمایل مثبت در برخورد با ارباب رجوع

ــات و  ــه اطالع ــا و ارائ ــته ه ــه خواس ــش ب ــر بخ ــوش دادن اث 14 گ
ــوع ــاب رج ــی ارب ــی الزم و کاف راهنمای

     
نبایدها

1- تبعیــض نــژادی، قومــی، خویشــاوندی، مذهبــی و جنســی در ارائــه 
خدمــت بــه اربــاب رجــوع

2- تجسس در امورات شخصی ارباب رجوع
3- اخاذی، رشوه خواری و اخذ وجه بیش از تعرفه مقرر در قانون
4- تاثیر و قبول توصیه و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع
5- منت گذاشتن و چشم داشت بابت انجام امورات مراجعین
6- ترک محل کار در اوقات موظفی اداری بدون دلیل و اجازه

7- افشای اسرار و اطالعات محرمانه ارباب رجوع
8- داشتن کبر و غرور در برخورد با ارباب رجوع

9- کاغذ بازی های آزار دهنده و امروز و فردا کردن کار ارباب رجوع

)شورای امر به معروف و نهی از منکر(

بایدها و نباید های ارتباط با ارباب رجوع

گوناگون

بهتریــن راه حــل بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع رفتارهــای هیجانــی ایــن 
اســت کــه بعــد از انتخــاب کاالی مــورد نظــر همــان لحظــه خریــد خود 
را نهایــی نکنیــد. کاالی مــورد نظــر در ســبد خریــد بمانــد و بعد از ســه 
یــا چهــار روز دوبــاره نســبت بــه میــزان ضروریــت آن کاال فکــر کنیــد 
و اگــر از خریــد مطمــن بودیــد بــه خریــد، پرداخــت را انجــام دهیــد.

موجودی مشخص

اگــر تمــام پول هایتــان در یــک حســاب قــرار دارد مدیریــت حســاب و 
میــزان خریــد بســیار ســخت تــر می شــود. بــرای ایــن کار می توانیــد 
قبــل از مشــخص کــردن روز خریــد، میــزان هزینــه ای کــه می خواهید 
ــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد را نیــز مشــخص کنیــد. اختصــاص  ب
ــا  ــزان موجــودی آن تقریب ــد کــه می ــرای خری ــاری ب یــک کارت اعتب
ــا ســقف خریدهــای مــورد نظرتــان برابــر اســت راه مناســبی بــرای  ب

ــه اســت. کنتــرل خریدهــای  بی روی

پس انداز قبل از خرید

ــر  ــه فک ــازه ب ــاه ت ــد و در آخرم ــام خری ــد از اتم ــراد بع ــی از اف  خیل
ــرای  ــادی ب ــول زی ــر پ ــع دیگ ــن مواق ــد در ای ــی افتن ــداز م ــس ان پ
ــده  ــی نمان ــتن باق ــار گذاش کن
اســت. بهتــر اســت قبــل از 
خریــد و اوایــل مــاه یــک مقــدار 
مشــخص  امــا  هرچقدرکــم، 
را کنــار بگذاریــد. اگــر ایــن 
ــد  ــار خری ــر ب ــل از ه کار را قب
انجــام  مرتــب  صــورت  بــه 
انــداز  پــس  مبلــغ  دهیــد. 
ــغ  ــاه مبل شــما در طــول چندم

چشــمگیری خواهــد شــد.
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 *لطفا خود را معرفی کنید:
ــب رحیــم کریمــی نســب ســاکن اســتان لرســتان شهرســتان  اینجان

ــی هنــام هســتم الشــتر دهســتان سرســبز و دیدن
   

 *از چه سالی وارد شرکت بیمه "ما" شدید؟
ــتان  ــتی اس ــا"  سرپرس ــه "م ــرکت بیم ــال 1394 در  ش ــن از س   م

ــتم.  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــتان مش لرس

ــه  ــد و  از چ ــی کنی ــت م ــه فعالی ــبکی از کارات ــه س   * در چ
ســالی ایــن ورزش را  بــه صــورت حرفــه ای دنبــال کردیــد؟

مــن در ســبک کیوکوشــین کار مــی کنــم، ایــن ســبک بســیار 
ــال  ــراه دارد. س ــه هم ــی را ب ــای فراوان ــیب ه ــت و آس ــاک اس خطرن
ــال در  ــتم در آن س ــود و توانس ــن  ب ــه ای م ــت حرف ــاز  فعالی 95 آغ
اولیــن مســابقات رینگــی آســیایی کیــک بوکســینگ مقــام قهرمانــی 
ــه  ــی ک ــد از آن در مســابقات  جهان ــم. بع رینگــی آســیا  را کســب کن
در ایــران و در شــهر ارومیــه بــا حضــور ابرقــدرت هــای جهــان در ایــن 
رشــته ورزشــی از قبیــل  روســیه، اوکرایــن، ژاپــن و آمریــکا برگزار شــد 
توانســتم  بــر حریفــان خــود غلبــه کنــم و قهرمــان آن مســابقات شــوم. 
درمجمــوع 70مقــام قهرمانــی کشــوری آســیایی و جهانــی در کارنامــه 

خــود دارم.     

 *چرا بین رشته های ورزشی کاراته را انتخاب کردید؟
مــا بــه صــورت خانوادگــی ایــن ورزش را دنبــال مــی کنیــم دو بــرادرم 
ــن  ــد و م ــود دارن ــه خ ــی در کارنام ــی کشــوری و جهان ــام قهرمان مق
ــه  ــرادرم ب ــه واســطه ی دو ب ــی در  ورزش کشــتی ب ــا وجــود قهرمان ب
ــه ای  ــورت حرف ــه ص ــن ورزش را ب ــه روی آوردم و ای ــمت کارات س

دنبــال کــردم. 

 *به نظر شما ورزش بر کار تاثیری دارد؟ 
ــی  ــت فراوان ــرات مثب ــخصی و کاری تاثی ــی ش ــر زندگ ــه ورزش ب بل

ــث  ــرد، باع ــتی در ف ــادابی و تندرس ــاد ش ــر ایج ــالوه ب دارد. ورزش ع
افزایــش ســطح تحمــل و  صبــر نیــز مــی شــود. زمانــی کــه یــک نفــر 
ورزش را بــه صــورت حرفــه ای دنبــال مــی کنــد، یــاد مــی گیــرد کــه 
بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد بــه صــورت مــداوم  تــالش کــرد و از 

شکســت هــا درس گرفــت. 

ــه  ــت؟ چگون ــوار نیس ــا کار دش ــراه ب ــه ای هم  *ورزش حرف
ــد؟ ــی کنی ــت م ــود را مدیری ــان خ زم

مــن تــا بــه امــروز بــرای تمریــن هــای ورزشــی مرخصــی نگرفتــم و 
ورزش لطمــه ای بــه کارم وارد نکــرده اســت . تمریناتــم را در روزهــای 
معمولــی بعــد از ســاعت  اداری انجــام مــی دهــم و روزهــای نزدیــک 
ــم را  ــل از ســاعت اداری، تمرینات ــای زود، قب ــح ه ــه مســابقات، صب ب

انجــام مــی دهــم. 

 *چــه پیشــنهادی بــرای فراگیرشــدن ورزش در بیــن 
کارمنــدان داریــد؟

همانطــور کــه گفتــم ورزش تاثیــر بســیار زیــادی در رونــد کاری دارد. 
ــن شــرایط هســتند متوجــه  ــن مســئله را تنهــا کســانی کــه در ای ای
مــی شــوند از  جملــه قــدرت تحمل،کنتــرل اعصــاب ، افزایــش دقــت، 
قــدرت تصمیــم گیــری و ... . مــن توصیــه مــی کنــم کــه همــکاران 

بیمــه زمانــی را بــه ورزش اختصــاص  دهنــد. 

 *و کالم آخر؟   
بســیار ممنــون و خرســند هســتم کــه ایــن وقــت رو در اختیــار بنــده 
ــا" در  ــه "م ــزون  بیم ــرفت روز اف ــاهد پیش ــدوارم ش ــتید و امی گذاش

عرصــه صنعــت بیمــه باشــیم

گفت و گو با رحیم کریمی نسب، کارشناس شعبه خرم آباد
تالش مداوم راه رسیدن به موفقیت

گفت و گو
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اخبار صنعت

تخفیف های بیمه ثالث تغییر کرد
 براســاس مــاده 6 آیین نامــه جدیــد، تخفیــف عــدم خســارت ســاالنه 
از 10 درصــد بــه 5 درصــد کاهــش یافتــه و حداکثــر تخفیــف همــان 
ــر  ــه حداکث ــاله ب ــک دوره 14 س ــه در ی ــود ک ــد ب ــد خواه 70 درص

ــد. ــف می رس تخفی
ــه  ــارت بیم ــدم خس ــای ع ــاه( تخفیف ه ــنبه )17 بهمن م  از روز سه ش
ثالــث تغییــر کــرد. ایــن تغییــرات براســاس آیین نامــه اجرایــی مــاده 

18 قانــون بیمــه شــخص ثالــث اعمــال می شــود.
ــی  ــه منف ــک نکت ــد ی ــوع می توان ــن موض ــگاه اول ای ــد در ن ــر چن  ه
ــور  ــه منظ ــران ب ــه ای ــرد بیم ــان ک ــد خاطرنش ــا بای ــود ام ــی  ش تلق
جلوگیــری از ضــرر و زیــان مالــکان دوره انتظــاری را در نظــر گرفتــه 

ــد. ــدا نکن ــش پی ــا قیمــت بیمــه افزای اســت ت
 در گذشــته بیمه گــذاران اعتــراض داشــتند کــه بــا یــک بــار خســارت 
نبایــد تمــام تخفیفــات ســال های گذشــته از بیــن بــرود. ایــن دغدغــه 
مــردم در آیین نامــه جدیــد بــر طــرف شــده و از ایــن پــس در صــورت 
ــی رود  ــن نم ــاره از بی ــه یک ب ــذار ب ــات بیمه گ ــام تخفیف ــارت تم خس

بلکــه ایــن کاهــش تخفیفــات پلکانــی اســت.

شرایط جدید تخفیفات بیمه نامه ثالث خودرو:

 اختصــاص 3۵0 میلیــارد تومــان از بیمــه شــخص 
ثالــث بــه دیــه محکومان معســر

نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی صبــح امــروز )چهارشــنبه( و در 
ــد  ــه ای الیحــه بودجــه، جــزء 1 بن ــان بررســی بخش هــای هزین جری
الــف تبصــره 11 را بــه تصویــب رســاندند کــه براســاس آن به منظــور 
ــان  ــت زن ــا اولوی ــان معســر ب ــه محکوم ــارات دی ــن کســری اعتب تأمی
ــا  ــال ی ــده بیت الم ــارات برعه ــت خس ــه پرداخ ــواردی ک ــر و م معس
ــأت  ــب هی ــا تصوی ــت ب ــاز اس ــتری مج ــر دادگس ــد، وزی ــت باش دول
نظــارت صنــدوق تأمیــن خســارت های بدنــی حداکثــر تــا ســه هــزار 
ــد  ــع درآم ــال از مناب ــارد )3.500.000.000.000( ری ــد میلی و پانص
ســاالنه موضــوع بندهــای )ث( و )ج( مــاده )24( قانــون بیمــه اجبــاری 
ــی از  ــوادث ناش ــر ح ــث در اث ــخص ثال ــه ش ــده ب ــارات واردش خس
ــف  ــارات ردی ــل اعتب ــوب 20/ 2/ 1395 را از مح ــه مص ــایل نقلی وس
2- 110000 جــدول شــماره )7( ایــن قانــون دریافــت و هزینــه کنــد.

ــف اســت  ــور مکل ــدوق مزب ــل صن ــه مدیرعام ــن مصوب ــه موجــب ای ب
ــغ یادشــده را به نســبت در مقاطــع  ــر دادگســتری، مبل ــا اعــالم وزی ب

ــد. ــرار ده ــتری ق ــار وزارت دادگس ــه ماهه در اختی س
برایــن اســاس وزارت دادگســتری مکلــف اســت گــزارش عملکــرد ایــن 
ــه و بودجــه و  ــه کمیســیون های برنام ــار ب ــاه یکب ــر ســه م ــد را ه بن

محاســبات، اقتصــادی و اجتماعــی مجلــس ارائــه کنــد.

قوانین حقوقی
بــه موجــب مــواد 714 بــه بعــد قانــون مجــازات اســالمی )تعریــزات( 
هــر گاه بــر اثــر بی احتیاطــی یــا بی مباالتــی یــا عــدم رعایــت 
ــه  ــد ک ــی رخ ده ــده تصادف ــارت رانن ــدم مه ــا ع ــی ی ــات دولت نظام
ــا  ــه فــوت، بیمــاری العــالج، نقــص عضــو، از کار افتادگــی ی منجــر ب
ــه حبــس نیــز  ــر دیــه ب صدمــه بدنــی کســی شــود، راننــده عــالوه ب
محکــوم خواهــد شــد.دیه را شــرکت بیمــه پرداخــت مــی نمایــد امــا 

ــی احتیاطــی, اجــرا میشــود. حبــس ب
ــوارد  ــاز، از م ــر مج ــه ســرعت و ســبقت غی ــته باشــید ک توجــه داش
ــی  ــوب م ــی" محس ــی احتیاط ــی" و "ب ــات دولت ــت نظام ــدم رعای "ع

ــوند. ش

دیه 231 میلیون تومان شد
نــرخ دیــه کامــل در ماه هــای غیرحــرام از ابتــدای ســال 1397 مبلــغ 
231 میلیــون تومــان تعییــن و توســط رییــس قــوه قضاییــه ابالغ شــد . 

ــی  ــای قضای ــه واحده ــنامه ای ب ــی در بخش ــی الریجان ــادق آمل ص
ــون  ــاده 549 قان ــرای م ــت: در اج ــته اس ــور نوش ــراهای کش و دادس
 مجــازات اســالمی مصــوب 1392 و بــا توجــه بــه بررســی هــای بعمــل 
ــدای ســال  ــای غیرحــرام از ابت ــاه ه ــه در م ــه کامل ــده قیمــت دی آم
  1397 مبلــغ دو میلیــارد و ســیصد و ده میلیــون ریــال تعییــن شــود.

ــون  ــز  308 میلی ــرام نی ــای ح ــه در ماه ه ــرخ دی ــاس ن ــن اس برهمی
تومــان تعییــن شــده اســت .
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نوروز  رد  اقب   بیمه " ما"

دوربین "ما"
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شعبه اهواز       شعبه مشهد

شعبه شهرکرد  شعبه اراک

شعبه همدان شعبه تنکابن

دوربین "ما"
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شعبه تبریز       شعبه اردبیل

شعبه خرم آباد    شعبه بانک بیمه

شعبه شمال تهران شعبه قم

دوربین "ما"
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شعبه ساری  شعبه کرمانشاه     

شعبه رفسنجانشعبه زنجان

شعبه ایالم شعبه گرگان

دوربین "ما"
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