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یا محول الحول واالحوال          حول حالنا الی احســن الحال

ــی و  ــالش، همدل ــیله از ت ــال 1397 ، بدینوس ــوروز س ــیدن ن ــرا رس ــادباش ف ــک و ش ــرض تبری ــن ع ضم
ــزز، ســهامداران  ــدگان مع ــا"، نماین ــه "م ــرم در شــرکت ســهامی بیم ــکاران محت ــک شــما هم ــی یکای همراه
ــد  ــوده و از درگاه خداون ــی نم ــد، تشــکر و قدردان ــذاران ارجمن ــه گ ــان بخصــوص بیم ــه ذینعف ــی و کلی گرام
متعــال، آرزوی ســالی سرشــار از ســالمتی، موفقیــت، بهــروزی و شــادمانی بــرای همــه شــما و خانــواده هــای 
ــان توانســتیم در  ــا لطــف ، همــت و همــکاری شــما خوب محترمتــان دارم. خــدای ســبحان را شــاکریم کــه ب
ســالی کــه گذشــت قــدم هــای موثــر و موفقــی در راســتای توســعه صنعــت بیمــه برداریــم و امیدواریــم بــا 
ســرلوحه قــرار دادن برنامــه هــاو تــالش در ارتقــاء ســطح بهــره وری، شــاهد موفقیــت هــای بیشــتر باشــیم. 
در ســال جدیــد، از همــه مســئولین شــبکه فــروش تابعــه ، خصوصــا مدیــران و کارکنــان عزیــز تقاضــا دارم بــا 
ارتقــاء ســطح تعالــی ســازمانی و روحیــه مشــارکت جویــی، همــدل و همــگام در جهــت اقتــدار بیمــه "مــا" گام 
ــزرگ  ــا اســتعانت از درگاه ایــزد منــان، شــاهد بالندگــی و تحــوالت بنیادیــن در ایــن شــرکت ب برداشــته و ب

باشــیم.

یادداشت

یا مقلب القلوب و االبصار              یا مدبر اللیل و النهار                                                                                                      
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اخبار بیمه " ما"
اخبار

ســود مشــارکت در منافــع ســال 95 بیمــه عمــر و 
ــرخ ســود  ــا ن ســرمایه گذاری شــرکت بیمــه "مــا" ب

24/44 درصــد محقق شــد
ــری ، ســود  ــت بیمــه گ ــا" در ســال پنجــم فعالی ــه "م  شــرکت  بیم
مشــارکت در منافــع بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری خــود  را بــا 

نــرخ 24/44درصــد محقــق کــرد.    
بــه گــزارش روابــط عمومــی، حجــت بهــاری فــر مدیــر عامــل 
ــن  ــرمایه گذاری ای ــر و س ــای عم ــه ه ــوص بیم ــا" در خص ــه "م بیم
شــرکت گفــت: محصــول عمــر و ســرمایه گــذاری و توســعه آن جــزء 
ــرکت  ــالت ش ــت و رس ــا" اس ــه "م ــرکت بیم ــی ش ــای اصل راهبرده
ــن  ــه،  تامی ــوع از بیم ــن ن ــوه ای ــترده و بالق ــازار گس ــه ب ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــت و آرامــش خاطــر ب ــه ، ایجــاد امنی ــه ای جامع ــای بیم نیازه

ــد . ــی باش ــان م ــران عزیزم ــریف ای ــردم ش م
وی همچنیــن افــزود: ســود مشــارکت در منافــع محقــق شــده در ســال 
مالــی 1395،  بــا ایجــاد زیــر ســاخت هــای فنــاوری اطالعــات در باالتریــن 
ســطح ، اســتفاده از ظرفیــت هــای بانــک ملــت و آمــوزش بهینــه شــبکه 

فــروش،  بــه میزان24/44درصــد اســت.
ــود  ــدی س ــدودا 2/5 درص ــش ح ــت کاه ــوص عل ــر در خص ــاری ف به
نســبت بــه ســنوات گذشــته گفــت: ایــن موضــوع در شــرایطی رخ داد 
کــه در همــان ســال مالــی، نــرخ ســود تضمینــی بانــک هــا بــه میــزان 

7 درصــد و  از نــرخ 22 بــه 15 درصــد کاهــش یافــت.
ــتای  ــرد : در راس ــان ک ــه خاطرنش ــا"  در ادام ــه "م ــل بیم مدیرعام
ــی بیمــه کــه شــرکت  ــاده 11 آئیــن نامــه 68 شــورای عال اجــرای م
هــای بیمــه را مکلــف مــی کنــد حداقــل 85 درصــد ســود حاصــل از 
معامــالت بیمــه هــای زندگــی را بــه صاحبــان اصلــی آن یعنــی بیمــه 
گــذاران بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری عــودت نمایــد، شــرکت 
بیمــه "مــا" افتخــار دارد در ســال 95 بــا تخصیــص 90 درصــد  ســود 
ــذاران  ــع بیمــه گ ــه مناف ــای زندگــی ب ــالت بیمــه ه حاصــل از معام
ــاس6/44  ــن اس ــر همی ــازد .  و ب ــق س ــد را محق ــرخ 24/44درص ن
ــال  ــه در س ــذاران  ک ــه گ ــه بیم ــود کلی ــاوت س ــه التف ــا ب ــد م درص
ــد  ــرده بودن ــت ک ــود دریاف ــد س ــاب 18 درص ــی الحس ــور عل 95 بط
ــه  ــر اســت بیم ــایان ذک ــز  شــد. ش ــان واری ــه آن ــه حســاب اندوخت ب
گــذاران عمــر و ســرمایه گــذاری شــرکت بیمــه "مــا" مــی تواننــد بــا 
مراجعــه بــه پنــل شــخصی خــود در و بســایت تخصصــی بیمــه هــای 
زندگــی بــه آدرس    http://life.bimehma.ir    نســبت بــه آخریــن 

ــد. ــان حاصــل نماین ــه خــود اطمین ــده اندوخت مان
وی در خصــوص میــزان فــروش بیمــه هــای عمــر اضافــه کــرد: ســهم 
رشــته عمــر و ســرمایه گــذاری در ســبد محصــوالت شــرکت در ســال 
ــه کشــور  ــت بیم ــن صنع ــه از میانگی ــوده اســت ک 96 ، 32درصــد ب
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــز ب ــرکت نی ــت ش ــت. سیاس ــر اس باالت
ــد  ــوالت جدی ــه محص ــا  ارائ ــی ، ب ــول فعل ــترش محص ــار گس در کن
ــت،  ــک مل ــای بان ــیل ه ــره وری از پتانس ــدگان و به ــت نماین ، تقوی

ســهم ایــن محصــول را تــا حصــول بــه میانگیــن هــای جهانــی افزایش  
ــال و  ــای فع ــده ه ــعه نماین ــر توس ــود را  ب ــز خ ــم تمرک ــد و اه ده
حرفــه ای و ارائــه برنامــه هایــی از قبیــل آمــوزش جدیــد تریــن روش 
ــه  ــرار دهــد. بنابرایــن ب ــی و فــروش و مذاکــره مــدرن ق هــای بازاریاب
شــبکه فــروش توصیــه می گــردد برنامــه تجــاری کســب و کار خــود را بــا 
محوریــت بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری بازنگــری و تدویــن نماینــد .

مدیرعامــل بیمــه "مــا" در انتهــا افــزود: بــه تائیــد فروشــندگان حرفــه 
ای صنعــت بیمــه، جذابیــت محصــوالت بیمه هــای زندگــی در شــرکت 
ــل  ــه پروفای ــرکت ب ــن ش ــتریان ای ــی مش ــز دسترس ــا" و نی ــه "م بیم
شــخصی خــود  از طریــق "ســایت تخصصــی بیمــه هــای زندگــی "  که 
بــه موجــب آن مــی تواننــد کلیــه تراکنــش هــای حســاب بیمــه نامــه 
خــود را رصــد نماینــد، از رویکردهــای نویــن صنعــت بیمــه اســت و 
ــان و اســتقبال  بیــش از پیــش  ــر موجــب افزایــش اطمین همیــن ام

مــردم مــی گــردد

ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــا" در یازدهمی ــه "م ــور بیم حض
 )2018 Finex( ــه ــک و بیم ــورس، بان ــی ب الملل

ــورس، بانــک و  بیمــه "مــا"  در یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ب
ــای اقتصــادی کشــور اســت،  ــن رویداده ــه یکــی از بزرگتری بیمــه ک

ــال و چشــمگیری داشــت. حضــور فع
ــروه   ــا" ، شــرکت های عضــو گ ــی بیمــه "م ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مالــی بانــک ملــت بــا حضــور در  محــل دائمــی نمایشــگاه های تهــران، 
ســالن خلیــج فــارس بــه مــدت چهــار روز از بیســت و هفتــم فروردیــن 
مــاه بــه معرفــی خدمــات نویــن بــه عالقمنــدان و مراجعیــن پرداختند. 
ــط  ــی و رواب ــی، بازاریاب ــان فن ــزارش، کارشناس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــر  عمومــی ایــن شــرکت بیمــه، همــه ســاله در راســتای ارتبــاط موث
ــه  ــه منظــور کمــک ب ــک و ســرمایه کشــور  و  ب ــا حــوزه هــای بان ب
توســعه بازارهــای مالــی و ســرمایه ای کشــور اقــدام بــه بیــان و معرفی 

ــد. ــی نماین ــاالن اقتصــادی م ــه فع ــات بیمــه ای ب خدم

اولین جلسه شورای مدیران بیمه "ما" در سال 97
جلســه شــورای مدیــران شــرکت بیمــه "مــا" بــا حضــور مدیــر عامــل، 
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اخبار

معاونیــن و مدیــران تشــکیل شــد.
ــی و  ــدف هم اندیش ــا ه ــه ب ــن جلس ــی، ای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــد . ــه هــای ســال جــاری تشــکیل گردی ــر برنام ــد ب تاکی
بــر اســاس ایــن گــزارش، آقــای بهــاری فــر توســعه بیمــه هــای عمــر و 
ســرمایه گــذاری و بیمــه هــای آتــش ســوزی، تقویــت شــبکه فــروش 
ــه  ــت را از جمل ــک مل ــبکه بان ــود در ش ــیل موج ــتفاده از پتانس و اس

اهــداف مهــم ســال 97 بیــان کــرد.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" ، ارائــه خدمــات حداکثــری بــه کلیــه ذینفعــان 
ــزه  ــش انگی ــتریان و افزای ــاد مش ــت و اعتم ــب رضای ــتای جل در راس
ــر  ــن ام ــت: ای ــت و گف ــت دانس ــز اهمی ــنل را حائ ــره وری پرس و به
ــف از  ــای مختل ــای شــرکت در حــوزه ه ــدی ه ــه توانمن ــا توجــه ب ب
جملــه وجــود منابــع انســانی ســاعی و دلســوز و بــا دارا بــودن باالترین 
ــرزمین  ــال در س ــه فع ــای بیم ــرکت ه ــن ش ــی در بی ــری مال توانگ

ــت. ــترس نیس ــی، دور از دس اصل

برگزاری جلسه شورای آموزش در سال 97 
جلســه آمــوزش در فروردیــن مــاه ســال جــاری بــا حضــور اعضــای شــورای 

آمــوزش شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" تشــکیل شــد. 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــا" اولی ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آمــوزش ایــن شــرکت  بــا موضــوع شــرایط و نحــوه شــرکت در دوره 
هــای آموزشــی  خــارج از کشــورو برنامــه ریــزی بلندمــدت آمــوزش» 
بازاریابــی و فــروش« بــرای نماینــدگان برگــزار و نتایــج آن در 

ــد.  ــه ش ــد ارائ ــت  ارش ــه مدیری ــه ب صورتجلس
بــر اســاس ایــن گــزارش،  دومیــن جلســه شــورای  آمــوزش نیــز در 
ــا موضــوع بررســی نیازهــای آموزشــی پرســنل  و  ــاه ب اردیبهشــت م
آمــاده  ســازی تقویــم آموزشــی ســال 97 برگــزار شــد و مقــرر گردیــد 

تقویــم آموزشــی پــس از نهایــی ســازی ابــالغ شــود. 

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه "ما"  
 شــرکت بیمــه "مــا" بــر اســاس ممیــزی مراقبتــی انجــام شــده توســط 
ــرکت  ــمی ش ــده رس ــارگاد )نماین ــوف پاس ــن ت ــرکت آری ــزان ش ممی
تــوف  اینترســرت ”TUV Inter Cert“      آلمــان( ، در کلیــه فعالیــت هــای 
ــه تمدیــد گواهینامــه سیســتم اســتاندارد مدیریــت  شــرکت موفــق ب

کیفیــت  ISO    9001;2015 شــد  . 
   بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در آییــن افتتاحیــه ممیــزی 
کــه بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان و ممیــزان شــرکت در روز هشــتم 
ــا"  ــه "م ــل بیم ــر مدیرعام ــای بهاری ف ــد، آق ــزار ش ــفند ماه  برگ  اس
ــتای  ــه در راس ــام گرفت ــش انج ــر بخ ــات اث ــه اقدام ــاره ب ــن اش ضم
حرکــت بــه ســمت  تعالــی ســازمانی  گفــت: شــرکت بیمــه "مــا" بــا در 
اختیــار داشــتن نیروهــای جــوان و متعهــد در کنــار مدیــران بــا دانــش 
و توانمنــد، عملکــرد  خوبــی در صنعــت بیمــه  داشــته و توانســته اســت 
ــا کســب رتبــه 236 و ســطح یــک توانگــری، خدمــات بــه موقــع و  ب

ــد  .  ــه نمای ــذاران ارای ــه  بیمه گ مناســبی را ب

ــزان  ــزی توســط ممی ــام ممی ــس از انج ــزارش پ ــن گ ــاس ای ــر اس    ب
شــرکت آریــن تــوف پاســارگاد و برگــزاری جلســه اختتامیــه و بیــان 
نقــاط قــوت  شــرکت  از جملــه مســئولیت پذیری، دانــش و دارا بــودن 
ــن  ــت ای ــان شــرکت، صالحی ــران و کارکن ــه ای مدی ــای حرف مهارت ه
   ISOــت ــت کیفی ــتم مدیری ــه  سیس ــد گواهینام ــرای  تمدی ــرکت ب ش

ــرار گرفــت .  ــرای یکســال دیگــر مــورد تاییــد ق 9001:2015  ب

دیدار مدیر عامل بیمه "ما" با کارکنان

بــه گــزارش روابــط عمومــی، حجــت بهــاری فــر مدیــر عامــل بیمــه 
"مــا"در نشســتی دوســتانه بــا کارکنــان ایــن شــرکت دیــدار داشــت. 
ــعبانیه ،  ــاد ش ــو  و اعی ــال ن ــک س ــن تبری ــدار ضم ــن دی وی در ای
ــمان را  ــام تالش ــت : تم ــد گف ــال جدی ــداز س ــم ان ــوص چش در خص
ــا کمــک نیروهــای جــوان و باانگیــزه ای کــه داریــم  خواهیــم کــرد ب
ــذاران،  ــه گ ــه بیم ــان از جمل ــه ذینفع ــع کلی ــن مناف ــت تامی در جه
ــر  ــن ام ــه ای ــم ک ــنل گام برداری ــروش و پرس ــبکه ف ــهامداران، ش س
مســتلزم کســب دانــش و افزایــش بهــره وری یکایــک کارکنــان 
ــت . ــان اس ــان عزیزم ــاد هموطن ــان و اعتم ــب اطمین ــرکت و جل ش

بهــاری فــر  در خصــوص فعالیــت هــای ســال گذشــته گفــت: صنعــت 
بیمــه بــا ضریــب نفــوذ 2/3درصــدی در اقتصــاد کشــور ســهیم بــوده 
ــی  ــش بین ــوی پی ــز در  ســال 96 پورتف ــا نی ــن راســتا م اســت.در ای
ــمندی  ــتوانه ارزش ــود پش ــا وج ــه ب ــه البت ــم ک ــده را جــذب کردی ش
همچــون بانــک ملــت و بــا توجــه بــه پتانســیل شــرکت، امیدواریــم در 

ســال 97 نتایــج مطلــوب تــری را کســب نماییــم.
ــذاری ،  ــرمایه گ ــر و س ــای عم ــه ه ــعه بیم ــزود: توس ــه اف وی در ادام
اســتقرار نیــرو در شــعب بانــک ملــت و جــذب حداقــل 4000 نماینــده 
مطابــق بــا آییــن نامــه 54 بیمــه مرکــزی ایــران از جملــه اهــداف مــا 

در ســال 97 خواهــد بــود.
مدیــر عامــل بیمــه "مــا" در پایــان گفــت: همــان طــور کــه همــواره 
تاکیــد داشــته ایــم ، نظــم در مســئولیت هــای فــردی و گروهــی در 
ــت  ــت انســانی و رعای ــا حفــظ کرام ــزاری ب ــه خدمــت گ ــار روحی کن
اصــول امانــت داری و پیگیــری امــور ، بــر عملکــرد سیســتمی شــرکت 
ــر  ــا ب ــرا عملکــرد هــر یــک از م ــود. زی بســیار تاثیــر گــذار خواهــد ب
ــر مســئولیت  ــد گذاشــت و اگ ــر خواه ــان تاثی ــایر کارکن ــرد س عملک
هــا در یــک سیســتم بطــور منظــم، کارآ، اثربخــش و بــه موقــع انجــام 

ــه دنبــال خواهــد داشــت. شــود نتایــج بســیار مطلوبــی ب
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اخبار شعب
اخبار

دیدار صمیامنه آقای بهاری فر، آقای اسبقی و آقای شفیعی از شعبه

تجلیل روز زن به مناسب والدت حرضت فاطمه )س( از همکاران خانم

حضور مدیر شعب بانک ملت استان و معاونین و رییس شعبه استان 

در مراسم  روز درختکاری

مراسم افتتاحیه فروش خودرو کشور آملان با حضور رشکت بیمه "ما" 

و انعقاد تفاهمنامه  همکاری

حضور منایندگان استان در جشن پایان سال دانشگاه پیام نور الربز

حضور بازرسان حسابرسی در شعبه

تقدیر از منایندگان برتر استان
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الن
گی
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شعبه غر
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شعبه گیالن

تقدیر از نمایندگان برتر استان
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اخبار

دیدار نوروزی  رسپرست حوزه بانک ملت

جلسه و هم اندیشی منایندگان شعبه

خدمت رسانی منایندگی 2528 بیمه "ما" در ایام نوروز

افتتاح مدرسه شهدای بانک ملت در شهرستان میاندوآب و صدور 

بیمه نامه آتش  سوزی توسط رشکت بیمه "ما" 

تبلیغات بیمه "ما" در رستوران بیروت در شهر بندرعباس توسط 

منایندگی 2327 

انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری خرم آباد توسط منایندگی  کد   2363 

تقدیر از منایندگان برتر در استان

تقدیر از منایندگان برتر سال 96 در شعبه
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گوناگون

فنــگ شــویی نوعــی نظــم و ترتیــب چینــی اســت کــه جایــگاه وســایل 
خانــه و تاثیــر آن هــا روی انــرژی را بررســی مــی کنــد  .

* هیچوقت آینه را روبروی در نصب نکنید
علتــش ایــن اســت کــه هــر انــرژی خوبــی کــه از آســتان خانــه وارد مــی 

شــود   توســط آینــه منعکــس شــده و بــه بیــرون فرســتاده مــی شــود 
* با اجاق گاز مثل یک دارایی ارزشمند رفتار کنید

در فنــگ شــویی گاز پــول ســاز اســت و خوشــبختی و فراوانــی مــی آورد ، 
پــس آن را تمیــز نگــه داریــد و چربــی هــای روی آن را پــاک کنیــد . 

* وسایل الکترونیک را به اتاق خواب نبرید  
وسایل الکترونیک ذهن را آشفته می کند .  

* بــه آخریــن چیــزی کــه خوانــده ایــد یــا دیــده ایــد فکــر 
کنیــد آیــا دوســت داریــد وارد رویاهــای خوبتــان شــوند؟  

*  تخت را هم تراز با درب قرار ندهید  
تختخــواب را در دورتریــن نقطــه از درب اتــاق قــرار دهیــد  چــون هــر 

انــرژی کــه وارد اتــاق شــود روی خــواب شــما تاثیــر مــی گــذارد . 
*  راهروی ورودی را مرتب کنید  

 بــه هــم ریختگــی هــم فضــا را تنــگ مــی کنــد و هــم روی ذهــن تاثیر 
منفــی مــی گــذارد. بــه خصــوص زمانــی کــه وارد خانــه می شــوید  

 * آشپزخانه را تمیز نگه دارید 
آشــپزخانه تــا زمانــی کــه خانــواده در آن جمــع مــی شــوند نماینــده 
ــد و  ــه داری ــز نگ ــپزخانه را تمی ــس آش ــت. پ ــواده اس ــق و خان عش

ــد .  ــا در نظــر بگیری ــرای  بچــه ه ــم ب ــی ه فضای

ــتفاده  ــودک اس ــاق ک ــرای ات ــن ب ــی روش ــای خیل ــگ ه *  از رن
نکنیــد  

 رنگ های روشن برای هر قسمتی به جز اتاق کودک مناسب هستند .  
این رنگ ها پر انرژی و مانع استراحت کودک هستند . 

*  مبل های شکسته یا تعمیر شده را دور بیندازید  
ــری در  ــز دیگ ــه چی ــت ک ــن اس ــی از ای ــته حاک ــای شکس ــل ه  مب
ــد و  ــیب ببین ــه آس ــت ک ــرار اس ــا ق ــده  ی ــیب دی ــما آس ــی ش زندگ
نشــان دهنــده کمبــود و بــی ارزشــی اســت  هیــچ بهانــه ای بــرای نگــه 

ــول نیســت .  ــل قب ــه قاب ــن وســایل در خان داشــتن ای
 * درب حمام را وقتی استفاده نمی کنید، ببندید

انرژی حمام تا حد زیادی ناخوشایند است .
*  جلوی هر گونه نشتی را هر چه زودتر بگیرید  

ــادی از  ــی و ش ــتند .یعنی فراوان ــی هس ــر بدشانس ــا بیانگ ــتی ه  نش
ــد .  ــی کن ــت م ــرون نش ــه بی ــه ب خان

*  نقاط خالی را با گل و گیاه پر کنید  
ــا انــرژی شــاد  ــه کــه راکــد و خالــی هســتند را ب گوشــه و کنــار خان

گیاهــان پــر کنیــد . 
 * طبقه همکف را تمیز و مرتب کنید 

 انــرژی طبقــه همکــف بــه عنــوان پایــه خانــه روی تمــام خانــه تاثیــر 
مــی گــذارد. پــس آن را نامنظــم و بــه هــم ریختــه نگــه نداریــد و تــا 

جایــی کــه مــی  توانیــد تمیــز و روشــن کنیــد . 

نکاتی کوتاه درباره ی فنگ شویی

باید ها و نبایدها در ارتباط با همکار

بایدها

1. احترام به همکاران و رفتار توام با ادب و نزاکت
ــا یکدیگــر در  ــا ب ــم و آق ــار مناســب همــکاران خان 2. داشــتن رفت

ــای اداره فض
3. ارائه انتقاد سازنده و موثر در صورت نیاز جهت اصالح و بهبودی

4. داشتن وحدت ، صمیمیت و همدلی با همکاران
5. همــکاری، مشــورت و مشــارکت در انجــام بهینــه وظایــف شــغلی 

و ســازمانی
6. توســعه و توانمنــدی همــکاران از طریــق انتقــال تجــارب و 

ــات ــهیم اطالع تس
7. امانت داری و حفظ اسرار همکاران

8. امر به معروف و نهی از منکر

9. محبت، الفت و صداقت در تعامل و ارتباط با همکاران
10. کمــک بــه انجــام وظایــف شــغلی همــکار در صــورت نبودن ایشــان 

در محــل کار یــا در زمــان مشــغله زیاد ایشــان

نبایدها

1. تجسس در امور شخصی همکاران
2. انتقام جویی از همکاران و مراجعه کنندگان

3. استهزاء و تخریب همکاران
4. دخالت بی مورد در امور غیر مرتبط با وظایف محوله

5. عــدم توجــه بــه نظرات همــکاران و عــدم اســتفاده از مشــارکت مردم 
درکارها

6. سوءظن ، بخل و حسادت به همکاران
)شورای امر به معروف و نهی از منکر(
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گفت و گو

ــالغ  ــا اب ــارن ب ــه مق ــد ک ــال جدی ــاز س ــه آغ ــت ب ــا عنای ب
ــه  ــعب و مجموع ــه ش ــی ب ــتراتژیک و عملیات ــای اس برنامه ه
ــا  ــد ت ــی ش ــد، فرصت ــرکت  می باش ــتادی ش ــای س مدیریت ه
صحبــت کوتاهــی بــا جنــاب آقــای جعفریــان باباکنــدی، معاون 
محتــرم برنامه ریــزی و فنــاوری داشــته باشــیم و  نظــرات 
ــال  ــرکت در س ــای ش ــداف و برنامه ه ــورد اه ــان را در م ایش

ــویم.   ــا ش ــاری جوی ج

ــه  ــند برنام ــورد س ــا در م ــز لطف ــر چی ــش از ه پی
ــد؟ ــه فرمایی ــی ارائ ــرکت توضیحات ــتراتژیک ش اس

نگاهــی بــه وضعیــت و جایــگاه شــرکت بیمــه "مــا" در صنعــت 
نشــان می دهــد کــه شــرکت بیمــه مــا همــواره رونــد رو 
ــات  ــا زحم ــالها ب ــن س ــوده و در  طــی ای ــه رشــد را طــی نم ب
مدیــران ارشــد و مجموعــه کارکنــان آن بــه شــرکت باثبــات و 
توانمنــدی تبدیــل شــده اســت. بررســی ســوابق  موجــود نشــان 
می دهــد کــه شــرکت از ســال 1392 دارای برنامــه اســتراتژیک 
ــه  ــر و تحــوالت صــورت گرفت ــر اســاس تغیی ــوده و ب ــدون ب م
ــد  ــند جدی ــده و س ــری ش ــال 1395 بازنگ ــه در س ــن  برنام ای
ــا 1399  ــاله 1395 ت ــج س ــرای دوره پن ــتراتژیک ب ــه اس برنام
تدویــن شــده اســت و در  حــال حاضــر برنامه هــای شــرکت در 
ــری  ــال پیگی ــردی 1399-1395 در ح ــه راهب چارچــوب برنام

اســت.
  

بــا توجــه بــه اینکــه حــدود دو ســال از زمــان تصویــب 
ســند برنامــه اســتراتژیک شــرکت طــی شــده اســت، 
ــود  ــداف خ ــق اه ــزان در  تحق ــه می ــا چ ــرکت ت ش

موفــق عمــل نمــوده اســت؟

ــه  ــی ب ــت نگاه ــدا الزم اس ــش ابت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
اهــداف کالن ترســیم شــده شــرکت بیندازیــم و ابعــاد و 
اســاس  بــر  نماییــم.  را  بررســی  آن  گوناگــون  جنبه هــای 
ســند تنظیــم شــده، شــرکت بیمــه "مــا" دارای 13 هــدف در 
ــن  اهــداف،  ــه منظــور حصــول ای ــه ب ســطح کالن می باشــد ک
اســتراتژیهای ســطح کالن بــه عنــوان نقشــه و مســیر راه 
ترســیم شــده اســت و در ایــن چارچــوب، اهــداف و اســتراتژیها 
و برنامه هــای  عملیاتــی در ســطح مدیریتهــا و واحدهــای ســتاد 
ــی عملکــرد شــرکت نشــان  وصــف تنظیــم شــده اســت. ارزیاب
ــی  ــه اهداف ــتیابی ب ــا" در  دس ــه "م ــرکت بیم ــه ش ــد ک می ده

ــون:  همچ

ــبد  ــه ای در س ــای بیم ــته ه ــه رش ــب بهین ــظ ترکی - حف
ــوی،  پرتف

- حفــظ ســطح یــک توانگــری )باالتریــن رتبــه توانگــری در 
بیــن شــرکتهای فعــال در ســرزمین اصلــی(، 

- حفظ نسبت و ضریب خسارت مناسب صنعت،
  - حفظ و حراست از حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان،

  - افزایش مراودات با بیمه گران اتکایی معتبر،
  - رعایت اصول حاکم بر حاکمیت شرکتی،

  - رعایت قواعد بیمه گری،
  - در نظــر داشــتن اصــول مدیریــت ریســک و افزایــش  

کنترل هــای داخلــی در عملیــات بیمــه
  - جذب و ماندگاری نیروهای حرفه ای شرکت 

عملکــرد قابــل قبولــی داشــته و در طــی ایــن مــدت توانســته 
ــن مهــم از  ــد کــه ای ــدا کن ــه اهــداف خــود دســت پی اســت ب

نقش و جایگاه برنامه ریزی استراتژیک در شرکت بیمه "ما"
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زمــان حضــور  مدیرعامــل محتــرم شــرکت، بــا دمیــدن انــرژی 
تــازه و ایجــاد شــور و شــوق و اشــتیاق در بدنــه سیســتم قــوت 
بیشــتری بــه خــود گرفتــه  اســت و حساســیت های الزم مــورد 

تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــش  ــد افزای ــتراتژیک شــرکت، مانن ــداف اس ــایر اه ــورد س در م
ســهم بــازار و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل 
ســهامداران و تعامــل  موثــر بــا آنــان بــه ویــژه مجموعــه بانــک 
ملــت، شــرکت بیمــه مــا در ســال جــاری برنامه هــای ویــژه ای 
ــا  ــی رود ب ــد م ــه امی ــت  ک ــوده اس ــزی نم ــدارک و طرح ری را ت
کمــک خداونــد متعــال و حمایت هــای مجموعــه مدیــران 
ارشــد و همــت و تــالش مجموعــه همــکاران شــرکت و  شــبکه 
نماینــدگان، در ســال جــاری ضمــن کســب رشــد قابــل توجه در 
کســب پرتفــوی، جهــش قابــل توجهــی در تولیــد حــق بیمه رخ 
 دهــد  و جایــگاه شــرکت بیمــه "مــا" را بــه عنــوان یــک شــرکت 
مطمئــن و جــذاب بــرای همــه گروههــای ذینفــع ارتقــا دهــد و 
از ایــن طریــق  ســهم خــود را در شــکوفایی اقتصــاد کشــور در 
کنــار ســایر شــرکت های خوشــنام صنعــت بیمــه ایفــا نمــوده و 
بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بــا  رویکــرد حمایــت از کاالی ایرانــی 

کمــک شــایانی نمایــد. 

ــرای  از نظــر شــما، برنامــه اســتراتژیک شــرکت کــه ب
دوره پنــج ســاله 1395 تــا 1399 تدویــن شــده اســت، 

تــا چــه حــد جوابگــوی  انتظــارات خواهــد بــود؟
 

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد از دو رویکــرد بــه آن نــگاه 
کــرد. از رویکــرد داخلــی، بــا توجــه بــه شــناخت حاصــل شــده 
ــای  ــات، ظرفیت ه ــات و امکان ــاوری اطالع ــاختهای  فن از زیرس
رویکــرد  از  و  همــکاران  مهارت هــای  و  تخصــص  موجــود، 
خارجــی تغییــرات مــداوم محیــط و  رشــد فناوری هــا و ظهــور 
اینشــورتک ها، تحــوالت اقتصــادی کشــور و تحــوالت سیاســی 
موثــر بــر صنعــت بازنگــری و اصــالح ســند برنامــه  اســتراتژیک 

ــد.  ــاب می کن ــرکت را ایج ش

ــرکت در  ــت ش ــر موفقی ــی ب ــه عوامل ــما چ ــگاه ش از ن
ــت؟ ــر اس ــتراتژیک موث ــای اس ــه ه ــرای برنام اج

بــه نظــر مــن اگــر ســند برنامــه اســتراتژیک بــه صــورت دقیــق 
ــند  ــک س ــای ی ــی ه ــد و از ویژگ ــده باش ــن ش ــع تدوی و جام
مطلــوب برخــوردار باشــد، حمایــت همــه جانبــه مدیــران ارشــد 
و میانــی را در پــی خواهــد داشــت.  در همیــن راســتا، طراحــی 
ــاس  ــتراتژیک، حس ــداف اس ــق اه ــده در تحق ــل انگیزانن عوام
ــع الزم  ــص مناب ــان و تخصی ــطوح کارکن ــی  س ــودن تمام نم
ــه  آمــوزش هــای  ــه هــا و ارائ ــا کیفیــت برنام ــرای اجــرای ب ب

ــادی در اجــرای برنامــه هــا خواهــد داشــت الزم ، نقــش زی

سخن پایانی شما در این زمینه چیست؟

ــعب  ــه ش ــی ب ــه ابالغ ــد حق بیم ــه تولی ــه برنام ــه ب ــا توج ب
ــه تالش هــای همــکاران  ــرای ارج نهــادن ب سراســر کشــور، ب
در شــبکه فــروش و ایجــاد  انگیــزه و ترغیــب ایشــان در خــط 
ــه  ــرد و پرداخــت کاران ــی عملک ــام ارزیاب ــروش، نظ ــدم ف مق
ــای انگیزشــی در حــال  بازنگــری  ــوان یکــی از ابزاره ــه عن ب
ــه  ــه زودی ب ــات آن ب ــه جزیی ــد ک ــازی می باش ــه س و بهین
اطــالع کلیــه همــکاران مســتقر در شــعب و شــبکه فــروش 

خواهــد رســید.  
در پایــان از همــه همــکاران، شــبکه فــروش و نماینــدگان و 
کارگــزاران کــه بــا تــالش خســتگی ناپذیــر و متعهدانــه خــود 
ــیر  ــده و در مس ــرکت ش ــگاه ش ــای  جای ــد و ارتق ــبب رش س
تحقــق اهــداف و چشــم انــداز شــرکت از هیچگونــه کوششــی 

ــی را  دارم.   ــکر و قدردان ــت تش ــد، نهای ــغ نمی ورزن دری

گفت و گو
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اخبار صنعت

   بیمه مرکزی ابالغ کرد  : 
دستوالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و 

کمیته های آیین نامه حاکمیت شرکتی   

ــت  ــه حاکمی ــن نام ــاده )11( آیی ــزی در اجــرای م    رئیــس کل بیمــه مرک
شــرکتی در موسســات بیمــه، دســتورالعمل نحــوه تشــکیل و شــرح  وظایــف 
واحدهــا و کمیتــه  هــای موضــوع مــاده 11 آییــن نامــه حاکمیــت شــرکتی 

را بــه موسســات بیمــه ابــالغ کــرد  . 
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمه مرکــزی، هیات 
عامــل بیمــه مرکــزی در اجــرای مــاده 11 آییــن نامــه حاکمیــت  شــرکتی در 

 موسســات بیمــه را مشــتمل بــر 8 مــاده و 3 تبصــره تصویــب کردند  . 
ایــن دســتورالعمل شــامل دو فصــل، نحــوه تشــکیل واحدهــا و کمیتــه هــا، 
ــد در  ــه از ســال 97 بای ــا اســت ک ــه ه ــا و کمیت ــف واحده شــرح وظای

 شــرکت هــای بیمــه  اجرایــی شــود. 
    

شورای عالی بیمه، موارد خارج از تعهد بیمه گر در 
بیمه شخص ثالث را اعالم کرد

شــورای عالــی بیمــه در اجــرای تبصــره »2« مــاده )21( قانــون بیمــه 
اجبــاری خســارات واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی 
از  وســایل نقلیــه - مصــوب 1395، مــوارد خــارج از تعهــد بیمــه گــر 

را بــه شــرکت هــای بیمــه اعــالم کــرد . 
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکزی 
براســاس ایــن مصوبــه، خســارت های بدنــی وارده بــه اشــخاص ثالثــی 
کــه  در قســمت   هایــی از وســیله نقلیــه مســتقر شــده باشــند کــه بــرای 
اســتقرار انســان تعبیــه نشــده اســت، مصــداق خســارت خــارج از تعهــد 
بیمــه   گــر  اســت و جبــران این گونــه خســارت   هــا در تعهــد صنــدوق 

تأمیــن خســارت هــای بدنی اســت . 
ــی  ــث ایران ــخاص ثال ــه اش ــی وارده ب ــای بدن ــارت ه ــن، خس همچنی
ــه  ــی ک ــور در صورت ــارج از کش ــی در خ ــه ایران ــایل نقلی ــط وس توس
ــون  ــاده )7( قان ــوع م ــه موض ــه نام ــش بیم ــد پوش ــه  فاق ــیله نقلی وس
ــه  ــن گون ــران ای ــت و جب ــه اس ــه نام ــدان بیم ــداق فق ــند، مص باش
خســارت هــا در تعهــد  صنــدوق تأمیــن خســارت هــای بدنــی اســت . 

ــخص  ــه ش ــون بیم ــت قان ــاده هف ــاس م ــت، براس ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوري زمینــي کــه از خــارج وارد  ــدگان وســیله نقلیــه موت ــث، دارن ثال
ــه  ــیله نقلی ــور وس ــارج از کش ــه خ ــي ک ــوند در صورت ــي  ش ــران م ای
ــه  ــر حــوادث ناشــي از آن ب ــر اث ــه ب ــل خســاراتي ک خــود را در مقاب
موجــب بیمــه نامــه اي کــه  از طــرف بیمــه مرکــزي معتبــر شــناخته 

مــي شــود بیمــه نکــرده باشــند، مکلفنــد هنــگام ورود بــه مــرز ایــران 
ــه  ــي ک ــي و مال ــاي بدن ــال  خســارت ه ــه خــود را در قب وســیله نقلی
در اثــر حــوادث نقلیــه مزبــور یــا محمــوالت آنهــا بــه اشــخاص ثالــث 
وارد مــي شــود حداقــل بــه میــزان منــدرج  در مــاده) 8( ایــن قانــون 

بیمــه کننــد . 

ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادالنه تر شد

ــوب  ــران چارچ ــات وزی ــه و هی ــی بیم ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
تخفیفــات بیمــه شــخص ثالــث در راســتای حمایــت از  راننــدگان 
ــه شــخص  ــات حــق بیم ــط تخفیف ــت، ضواب ــراری عدال ــدار و برق قانونم

ــرد .  ــر ک ــث تغیی ثال
ــاده 18  ــه م ــن نام ــاره آیی ــزی - درب ــه مرک ــس کل بیم ــی، رئی  همت
بیمــه نامــه شــخص ثالــث گفــت: در آییــن  نامــه قبلــی در صورتــی کــه 
ــخص  ــارت ش ــتفاده از خس ــار اس ــا یکب ــرد، ب ــادف می ک ــخصی تص ش
ــد  ــه جدی ــن نام ــا در آیی ــت ام ــن  می رف ــات آن از بی ــث کل تخفیف ثال
ــه در  ــی اتخــاذ شــد ک ــذاران ترتیب ــوق بیمــه گ ــظ حق ــه منظــور حف ب
ــار اول  20واحــد درصــد  ــرای ب ــی ب ــه  خســارت مال تصادفــات  منجــر ب
ــه  تخفیفــات و در تصــادف دوم 30 واحــد درصــد و در تصــادف ســوم ب
بعــد 40  واحــد درصــد آن از بیــن مــی رود. در تصادفــات جانــی نیــز،30 
ــار دوم و   100  ــد ب ــد درص ــارت اول، 70 واح ــرای خس ــد ب ــد درص واح

ــود .  ــته می ش ــات کاس ــوم از تخفیف ــار س ــد ب ــد درص واح
همچنیــن وی افــزود: همچنیــن بــرای حمایــت از بیمــه گذارانــی کــه 
ــر  ــدگان  پرخط ــرای رانن ــرخ ب ــه ن ــد، اضاف ــری دارن ــک پایین ت ریس
اعمــال می شــود. یعنــی بطــور مثــال اگــر فــردی 20 درصــد تخفیــف 
ــار تصــادف در آن  ســال بیمــه ای  عــدم خســارت داشــته باشــد و دوب
ــات آن  ــوع تخفیف ــد از مجم ــد درص ــون 30 واح ــد چ ــته باش داش
ــه می شــود.  ــرخ حــق بیمــه آن  اضاف ــه ن بیشــتر اســت، 10 درصــد ب
همچنیــن در صــورت راه افتــادن ســامانه نیــروی انتظامــی بــه ازاء هــر 
نمــره منفــی تخلــف حادثــه ســاز یــک  درصــد و جمعــاً 30 درصــد می 

توانــد بــه حــق بیمــه اضافــه شــود . 

حداکثر مبلغ بیمه فوت 500 میلون تومان شد

ــی و مســتمری از  ــای زندگ ــه ه ــه بیم ــن نام ــاده 7 آیی در اجــرای م
ابتــدای ســال 1397 حداکثــر مبلــغ بیمــه بــرای خطــر فــوت در  یــک 
ــا  ــک ی ــک ی ــرادی صــادره توســط ی ــر انف ــه عم ــه نام ــد بیم ــا چن ی
چنــد شــرکت بیمــه بــرای بیمــه شــده 5 میلیــارد ریــال تعییــن  مــی 

شــود
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