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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــاُدَک  ــُه ِعب ــَتعاَذ ِمْن ــا اْس ــَک ِمّم ِ ــوُذ ب ــوَن َواَُع ــاُدَک الّصالُِح ــُه ِعب ــَئلََک ِمْن ــا َس ــَر م ــَئلََک َخی ــی أَْس ــمَّ إن اللُّه
ــُوَن الُْمْخلِص

عطــر دل انگیــز ایمــان در دل هــا  بــه مشــام مــی رســد  و شــکوفه هــای صبــر و مبــارزه بــا نفــس در جــان ها  
شــکفته شــده اســت ، هنــوز نجــوای  عارفانــه ســحرهای رمضــان و زمزمــه الغــوث شــب هــای  قــدر بنــدگان  
صالــح خــدا  گــوش جانمــان را نــوازش مــی دهــد و چشــم  دلمــان بــه برکــت رویــت شــکوفه هــای دعــا و 

اســتغفار در بهــار قــرآن  ، روشــنایی دیگــری یافتــه  اســت.
بــا صلــوات و درود بیکــران بــر پیامبــر اکــرم)ص( و خانــدان مطهــر آن حضــرت و آرزوی قبولــی طاعــات و 
عبــادات شــما همــکاران گرامــی، در آســتانه ی حلــول مــاه شــوال، فــرا رســیدن عیــد ســعید فطــر، عیــد 
فضیلــت و رســتگاری را بــه خانــواده بــزرگ شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" تبریــک و شــادباش عرض مــی نمایم 

و ســامتی و ســعادت شــما عزیــزان را از درگاه ایــزد منــان خواســتارم.
امیــد اســت رحمــت رمضــان تــا همیشــه بــر فضــای جــان و دلمــان جــاری بمانــد و توفیــق بهــره منــدی از 

فیوضــات مــاه پرخیــر و برکــت رمضــان را در ســال هــای آینــده ، بــه همــگان عطــا فرمایــد.

یادداشت
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نشست فعاالن صنعت غذا و کارگزاران تجاری

ــزاران  ــذا و کارگ ــت غ ــاالن صنع ــاری فع ــت تج ــن نشس   اولی
ــا  حضــور شــرکت هــای  تجــاری روز چهارشــنبه 5 اردیبهشــت ب
حــوزه صنعــت و کارگــزاران تجــاری بــرای معرفــی خدمــان نویــن 
و مذاکــرات رو در رو در ســالن رســتوران چنارســتان  تهــران برگزار 

شد . 
ــازار  ــعه ب ــروش و توس ــبکه ف ــاون ش ــه مع ــت ک ــن نشس  در ای
ــور  ــا« حض ــه »م ــرکت بیم ــی ش ــای اتکای ــه ه ــت بیم و سرپرس
ــازار  ــروش و توســعه ب ــاون شــبکه ف ــای شــیری مع  داشــتند . آق
ــای  ــوزه ه ــا« در ح ــه »م ــای بیم ــیل ه ــی پتانس ــن معرف ضم
ــاالن  ــه فع ــف ب ــای مختل ــج ه ــه پکی ــون، در خصــوص  ارائ گوناگ
ــن انجــام  ــری ، صــادرات، واردات  و همچنی ــی ، بارب حــوزه غذای

ــرد .  ــت ک ــی  صحب ــی و اجتماع ــای کیفیت ــئولیت ه مس
ــا« در   ــه »م ــور بیم ــوص حض ــیری در خص ــای ش ــه آق   در ادام
حــوزه بیــن الملــل گفــت: شــرکت بیمــه »مــا« یــک برنــد خــوب 
ــی  ــه ای ایران ــا شــرکت بیم ــی اســت و تنه ــار  جهان و دارای اعتب
اســت کــه دو شــریک طــراز اول اروپایــی دارد کــه ایــن موضــوع 
ــرکت  ــب ش ــوب و مناس ــک خ ــت  ریس ــده ی مدیری ــان دهن نش

مــی باشــد

ــه  ــم نام ــا تفاه ــتای امض ــا« در راس ــه »م ــرکت بیم ش
ــه  ــادی ب ــعه اقتص ــتاد توس ــگری س ــز گردش ــا مرک ای ب
ــاالن  ــاری فع ــت  تج ــان در نشس ــی از حامی ــوان یک عن

ــانید  ــم رس ــه ه ــور ب ــذا  حض ــت غ صنع

تیم هــای خســارت ســیار شــرکت ســهامی 
بیمــه "مــا" در مراســم بزرگداشــت ارتحــال 
ــال  بنیانگــذار انقــاب اســامی حضــور فع

خواهنــد داشــت.
ــی ،در راســتای  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خدمــات رســانی شایســته و حفــظ کرامــت 
ــا"  ــه "م ــد ، بیم ــتریان ارجمن ــانی مش انس
در  را  خــود  ســیار  خســارت  تیم هــای 
ــردد مراســم بزرگداشــت  ــر ت ــای پ مکان ه
)ره(  خمینــی  امــام  حضــرت  ارتحــال 

ــرد. ــتقر ک مس
هــای  تیــم  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــن شــرکت در روزهــای  خســارت ســیار ای
13 و 14 خــرداد مــاه بــا توجــه بــه حجــم 
ــذاران  ــال بیمه گ ــاه ح ــور رف ــه منظ ــک و ب ــترده ترافی گس
محتــرم در معابــر منتهــی بــه حــرم مطهــر بنیانگــذار کبیــر 
ــه  ــات بیمــه ای ارائ ــد و خدم ــاب اســامی حضــور دارن انق

ــد. ــی کنن م

تیم های خسارت سیار در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی)ره(
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نشست با مدیرعامل بانک ملت شعبه استانبول ترکیه  

  در جلســه مشــترک بهــاری فــر مدیرعامــل و همتــی سرپرســت  
ــای  ــا آق ــا" ب ــط بیــن الملــل بیمــه "م بیمــه هــای اتکایــی و رواب
عباســی رئیــس شــعبه بانــک ملــت اســتانبول در خصــوص 
ــک و  ــف بان ــای مختل ــه ه ــل در زمین ــکاری متقاب ــی هم چگونگ

ــادل نظــر شــد. بیمــه بحــث و تب
 یکــی از  مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه، معرفــی خدمــات 
قابــل ارائــه بــرای ایرانیــان مقیــم ترکیــه بــود کــه بــر ایــن اســاس 
ــول در  ــش پ ــل پوش ــه ای از قبی ــای بیم ــش ه ــا" پوش ــه "م بیم
ــتانبول ،  ــت شــعب اس ــک مل ــرای بان ــردش را ب ــدوق و در گ صن

انــکارا و ازمیــر صــادر کــرد .
  در انتهــای جلســه  بیمــه "مــا" بــه عنــوان بیمــه گــر اصلــی بــرای 
ــه  ــذاران خارجــی ک ــه ســرمایه گ ــه ای ب ــای بیم ــه پوشــش ه ارائ
تمایــل بــه شــناخت و ســرمایه گــذاری  در ایــران دارنــد معرفــی شــد. 

مدیرعامل  و سرپرست  بیمه های اتکایی و روابط بین الملل 
بیمه "ما" با رئیس شعبه بانک ملت شهر استانبول ترکیه دیدار 

و گفت و گو کردند

مراسم تقدیر از مدیران و کارمندان پیشکسوت

  مراســم تقدیــر از بازنشســتگان بــا حضــور مدیرعامــل ، اعضــای 
هیــات مدیــره ، معاونیــن و پرســنل شــرکت برگــزار شــد و طــی 
ــوح  ــدا ل ــته و اه ــدان بازنشس ــل از کارمن ــر تجلی ــاوه ب آن  ع
تقدیــر ، از زحمــات پرســنل شــاغل شــرکت نیــز تقدیــر و تشــکر 

بــه عمــل آمــد .
  در ایــن مراســم حجــت بهــاری فــر ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
ــاش همــکاران باســابقه گفــت : بازنشســتگان  ــن ســال ت چندی
ــی در راه  ــش اساس ــوده و نق ــور ب ــه کش ــت بیم ــر صنع ذخای
انــدازی شــرکت بیمــه "مــا" داشــتند و بــی شــک موفقیــت هــای 
ــه  ــه کلی ــاش صادقان ــون ت ــا" مدی ــه "م ــرکت بیم ــزون ش روزاف
ــوت   ــکاران پیشکس ــوص هم ــی الخص ــرکت عل ــن ش ــنل ای پرس

ــوده اســت. ب
  وی بزرگتریــن ســرمایه هرشــرکتی را نیــروی انســانی دانســت 

و افــزود : هــر خاقیــت و ابتــکاری کــه در شــرکت شــکل 
ــتعد و  ــاق ، مس ــای خ ــان ه ــاش انس ــل ت ــرد ماحص ــی گی م
متخصــص اســت کــه آن را شــکل مــی دهنــد. در همیــن راســتا 
ــه  ــم همــکاران بازنشســته صنعــت بیمــه ک ــه منظــور  تکری و ب
ــاش و  ــاس ت ــه پ ــد و ب ــغول بودن ــا" مش ــه "م ــرکت بیم در ش
ــی شــود. ــل م ــی و تجلی ــان قدردان ــن ســاله آن همــکاری چندی

  مدیرعامــل بیمــه "مــا" افــزود : امیدواریــم در ســال 97 
ــب  ــف کس ــای مختل ــه ه ــمگیری در زمین ــای چش ــت ه موفقی
ــعه  ــال توس ــرآمد و در ح ــرکتی س ــوان ش ــا"  بعن ــرده و از "م ک
نــام بــرده شــود ، مــا همچنــان بــا هــم و در کنــار هــم هســتیم 
و شــما چــون دیــروز بــرای شــرکت عزیــز و محتــرم مــی باشــید.

  در پایــان ایــن مراســم از کارمنــدان ســابق بــا اهــدای لــوح  و 
هدیــه تقدیــر بــه عمــل آمــد .

اخبار بیمه "ما"
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مراسم معارفه سرپرســت جدید شعبه اهواز

ــدم  ــر مق ــای شــفیعی ضمــن عــرض خی ــدای مراســم آق   در ابت
ــه  ــه روســای برخــی بانــک هــا و شــرکت هــای  بیمــه ای و ارائ ب
ــده  ــات ارزن ــته، از خدم ــال گذش ــعبه در س ــرد ش ــزارش عملک گ
پرســنل شــعبه اهــواز تشــکر و بــه معرفــی ســرکار خانــم یوســفی 

   و ســوابق کاری ایشــان پرداخــت.
  در ایــن دیــدار  آقــای شــیری، معــاون شــبکه فــروش و توســعه بازار 

  آییــن معارفــه ســرکار خانــم یوســفی سرپرســت جدیــد 
ــیری  ــح ش ــور صال ــا حض ــا« ب ــه »م ــواز بیم ــعبه اه ش
ــفیعی  ــر ش ــازار،  امی ــعه ب ــروش و توس ــبکه ف ــاون ش مع
ــر  ــا مدی ــا نوربه ــید محمدرض ــعب و س ــور ش ــر ام مدی

خســارت بیمــه هــای اشــخاص برگــزار شــد . 

ضمــن تشــریح برنامــه هــای کان شــرکت ، تــاش بــرای رســیدن به 
 پورتفــوی پیــش بینی شــده را بســیار حائــز اهمیت دانســت . 

  وی بــاال بــردن ســطح دانــش افــراد جامعــه در مــورد بیمــه هــای 
عمــر و زندگــی ،اســتقرار نماینــدگان در باجــه هــای بانــک ملــت و 
جــذب  نماینــده مطابــق بــا اییــن نامــه 54  مصــوب بیمــه مرکــزی 
ج.ا.ا در ســطح اســتان را جــز اصلــی تریــن اهداف شــرکت دانســت . 

  در ادامــه آقــای دکتــر نوربهــا در حضــور مدیــران شــعب شــرکت 
ــای  ــه ه ــرخ بیم ــام ن ــوص اع ــر ، در خص ــه ای دیگ ــای بیم ه
ــل  ــر تعام ــا یکدیگ ــد ب ــه بای ــای بیم ــرکت ه ــت:  ش ــان گف درم
ــد  ــال کنن ــت را دنب ــداف صنع ــر، اه ــا یکدیگ ــو ب ــته و همس داش
ــرخ  ــه ن ــارغ از هرگون ــان  ف ــای درم ــرخ بیمــه ه ــح ن ــه صحی . ارائ
شــکنی یکــی از مهــم تریــن کارهایــی اســت کــه باعــث تســهیل 

ــن امــر مــی شــود .  ای
  در انتهــا جلســه پرســش و پاســخ  بــا حضــور کارگــزاران، 
ــروش و پرســنل  شــعبه اســتان خوزســتان  ــدگان شــبکه ف نماین

ــد ــزار ش ــی  برگ ــای صمیم در فض

ــاه در جلســه  ــم اردیبهشــت م ــخ ده ــه در تاری ــم نام ــن تفاه   ای
ــز توســعه گردشــگری  ــس مرک ــر  افشــار ریی ــا حضــور دکت ای ب
ســامت کشــورهای اســامی، دکتــر زالــی رییــس ســومین 
ــورای  ــس ش ــی ریی ــر کریم ــامت، دکت ــی س ــن الملل ــره بی کنگ
سیاســتگذاری مرکــز توســعه گردشــگری، زنگویــی دبیــرکل مرکــز 
گردشــگری ســامت کشــور و جنــاب آقــای بهــاری فــر مدیرعامــل 

ــه امضــا رســید. بیمــه "مــا" ب
ــته  ــای گذش ــت ه ــت و فعالی ــح نشس ــار در توضی ــر افش   دکت
ــن  ــره بی ــام کنگ ــه ن ــدادی ب ــاالنه روی ــا س ــت: م ــازمان گف س
المللــی اقتصــادی در حــوزه ســامت داریــم کــه از فعــاالن بخــش 
ــای  ــت ه ــره نشس ــن کنگ ــم در ای ــی کنی ــوت م ــی دع خصوص
تجــاری و اقتصــادی برگــزار کننــد. یکــی از مهــم تریــن دغدغــه 
هــا در حــوزه گردشــگری ســامت بحــث بیمــه اســت. مــا در ســال 
هــای گذشــته بــه دنبــال شــرکت بیمــه ای توانمنــدی بودیــم کــه 
قابلیــت فعالیــت در عرصــه هــای بیــن المللــی داشــته باشــد و در 

ــا" وارد تعامــل شــدیم. ــا شــرکت بیمــه "م همیــن راســتا ب
  در ایــن نشســت آقــای بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمــن 
ــود   ــرکت ، وج ــن ش ــی ای ــری مال ــک توانگ ــطح ی ــه  س ــاره ب اش

قرارداد همکاری مرکز توسعه گردشگری سالمت کشورهای اسالمی 

ســهامداران معتبــری  همچــون  بانــک ملــت، کارشناســان خبــره 
ــن داشــتن شــرکای خارجــی شــرکت بیمــه  ــد و همچنی و توانمن
گــر اتکائــی از قبیــل پارتنــرری و اســکور فرانســه را دالیــل اصلــی  

اعتمــاد ســرمایه گــذاران بــه شــرکت بیمــه "مــا" دانســت.
ــز  ــا" و مرک ــه "م ــن بیم ــی مابی ــه ف ــم نام   وی در خصــوص تفاه
ــرد:  توســعه گردشــگری ســامت کشــورهای اســامی تشــریح ک
موضــوع ایــن قــرارداد  "همــکاری و حمایــت دوجانبــه در جهــت 
حصــول اهــداف مشــترک، توســعه بــازار، نقــش آفرینــی موثــر در 
عرصــه هــای ملــی و بیــن المللــی و انجــام پــروژه هــای مشــترک 
ــا هــدف توســعه  ــا روش هــای نویــن ب ســرمایه گــذاری مطابــق ب
برنــد و پویایــی خدمــات" مــی باشــد و در رشــته هــای اشــخاص، 
مســئولیت و امــوال بــه گردشــگران ارائــه خواهــد شــد. بیمــه "مــا" 
ــی،  ــوزه درمان ــه در ح ــای بیم ــش ه ــه پوش ــا ارائ ــی دارد ب آمادگ
ارائــه پوشــش بیمــه ای بــه فعــاالن اقتصــادی و حمایت از ســرمایه 

گــذاری هــای مشــترک در ایــن قــرارداد پیشــگام باشــد.
   در پایــان ایــن نشســت تفاهم نامــه همــکاری میــان مرکــز توســعه 

گردشــگری ســامت کشــورهای اســامی و بیمــه "مــا" امضا شــد.

ــش  ــای بخ ــت ه ــترش فعالی ــعه و گس ــور توس ــه منظ ب
ــز  ــا مرک ــی  ب ــن الملل ــازار بی ــالمت  در ب ــگری س گردش
اســالمی  کشــورهای  گردشــگری ســالمت  توســعه 

ــرد. ــد ک ــکاری منعق ــرارداد هم ق

اخبار بیمه "ما"



ماهنامه خردادماه بیمه "ما"

7

ــبقی  ــیاوش اس ــر س ــل، می ــر مدیرعام ــاری ف ــت به حج
معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی و احســان همتــی 
ــل  ــن المل ــط بی ــی و رواب ــای اتکای ــه ه ــت بیم سرپرس
ــه  ــم نام ــا تفاه ــتای امض ــا" در راس ــه "م ــرکت بیم ش
ــالمت  ــوزه س ــگری در ح ــعه گردش ــازمان توس ــا س ب
کشــورهای اســالمی و غیراســالمی در ضیافــت شــام ایــن 

ــانید. ــم رس ــه ه ــور ب ــره حض کنگ

 حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل شــرکت ســهامی بیمه "مــا"  جمعه 
شــب در مراســمی بــه میزبانــی ســازمان توســعه گردشــگری  بــا 
ــا و صربســتان و روســای  ــال کشــورهای کوب حضــور ســفرای فع
انجمــن هــای گردشــگری و ســامت کشــورهای هند، افغانســتان، 
ــات  ــریح خدم ــن تش ــخنانی ضم ــی س ــتان ، ط ــه وگرجس ترکی

 ســومین کنگــره بیــن المللــی توســعه روابــط اقتصــادی در صنعــت 
ــا حضــور  حجــت  ــاه ســال 97 ب توریســم ســامت ، اردبهشــت م
بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا"، احســان همتــی سرپرســت بیمه 
هــای اتکایــی و امــور بیــن الملــل و ســفرای کشــورهای اســامی در 

ســالن مرکــز همایــش هــای صــدا و ســیما برگــزار شــد.
در ایــن کنگــره حجــت بهــاری فــر بــه ضــرورت توجــه بــه بیمــه 
در گردشــگری ســامت اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده از ظرفیــت 
کشــورهای اســامی در حــوزه توریســم ســامت منجــر بــه رونــق 
ــک و  ــاق در بان ــن اتف ــک ای ــدون ش ــد و ب ــد ش ــادی خواه اقتص
ــه  ــن راســتا بیم ــود. در همی ــد ب بیمــه بســیار چشــمگیرتر خواه
ــه  ــه پوشــش هــای متنــوع بیمــه ای ب ــا ارائ "مــا" آمادگــی دارد ب

فعــاالن اقتصــادی و حمایــت از ســرمایه گــذاری هــای مشــترک 
در ایــن زمینــه پیشــگام باشــد.

ــط اقتصــادی در حــوزه  ــی توســعه رواب ســومین کنگــره بین الملل
ــاه  ــت م ــامی  اردیبهش ــورهای اس ــت کش ــا محوری ــامت ب س
ــا همــکاری وزارت بهداشــت، مرکــز توســعه گردشــگری  جــاری ب
ــا"،  ــه "م ــذا و دارو، بیم ســامت کشــورهای اســامی، ســازمان غ

ــره  ــومین کنگ ــالمت س ــس س ــا" تندی ــه "م بیم
بیــن المللــی توســعه روابــط اقتصــادی در 
ــرد ــت ک ــالمت را دریاف ــم س ــت توریس صنع

جهــاد دانشــگاهی، وزارتخانه هــای بهداشــت کشــورهای اســامی، 
ــزار  ــورها و ... برگ ــی کش ــامت برخ ــگری س ــکل های گردش تش

شــد . 
کنگــره  بیــن المللــی توســعه روابــط اقتصــادی ، ایــن کنگــره بــا 
کســب تجــارب حاصلــه در ســالهای گذشــته و تعامــات اجرایــی 
موثــر بــا بخشــهای خصوصــی و تشــکلهای فعــال حــوزه ســامت 
ــی از  ــوت برخ ــه دع ــبت ب ــاری نس ــال ج ــورها در س ــایر کش س
فعــاالن موثــر بخــش هــای خصوصــی گردشــگری ســامت 
،بیمارســتانها و مراکــز درمانــی ،هتلهــا، شــرکت هــای صــادرات و 
واردات، شــرکت هــای توزیــع دارو و تجهیــزات پزشــکی، فروشــگاه 
ــن  ــذاری ای ــرمایه گ ــادی و س ــاالن اقتص ــره ای و فع ــای زنجی ه
حــوزه از کشــورهایی هماننــد آذربایجــان، افغانســتان، ارمنســتان، 
ترکیــه، تاجیکســتان، ترکمنســتان ، عمــان،  کــره جنوبــی، 
ــد و  ــن، هن ــتان، چی ــزی، صربس ــان، مال ــتان، لبن ــت، گرجس کوی
ــام  ــر انج ــاوه ب ــوع ع ــن موض ــت ای ــد اس ــوده و امی ــدام نم ... اق
وظایــف مرکــز توســعه گردشــگری ســامت کشــورهای اســامی 
در زمینــه توســعه شــبکه ارتباطــی فعــاالن ســامت جهــان اســام 
ــی  ــهای خصوص ــرداری بخش ــره ب ــورد به ــژه م ــورت وی ــه ص ب

ــرد. ــرار گی ــران ق ــوری اســامی ای جمه

 در ســومین کنگــره بیــن المللــی توســعه روابــط 
ــا"   ــه "م ــالمت ، بیم ــم س ــت توریس ــادی در صنع اقتص
موفــق بــه دریافــت تندیــس ســالمت  بــه عنــوان بیمــه 
ــد  و  ــگری  ش ــالمت و گردش ــوزه س ــرو در ح ــر پیش گ
احســان همتــی، سرپرســت بیمــه هــای اتکایــی و امــور 
بیــن الملــل شــرکت بــه نمایندگــی از شــرکت بیمــه "مــا" 

ــرد. ــت ک ــس را دریاف تندی

اختتامیه کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی 
در تهران برگزار شد

ــت در  ــرای فعالی ــرکت  ب ــن ش ــاالی ای ــیل ب ــا" ، پتانس ــه "م بیم
حــوزه گردشــگری ســامت را بســیار حائــز اهمیــت دانســت.

وی ضمــن اظهــار خرســندی از امضــای تفاهــم نامــه ســه جانبــه  
ــگری  ــیون گردش ــور و فدراس ــگری کش ــعه گردش ــز توس ــا مرک ب
توســعه ســامت کشــور ترکیــه، آمادگــی خــود را بــرای همــکاری 
بــا کشــورهای دیگــر از قبیــل هنــد، کوبــا، صربســتان وافغانســتان 

اعــام کــرد.
ــر  ــن دکت ــا بی ــی م ــه ای ف ــات جداگان ــتا، جلس ــن راس در همی
ــد،  ــامت هن ــه س ــس موسس ــرا ریی ــر چپ ــا دکت ــر ب ــاری ف به
آقــای الکســیس باندوویــچ وگا ســفیر کشــور کوبــا، دکتــر دراگان 
تودوروویــچ ســفیر کشــور صربســتان و دکتــر مجــروح معــاون بین 
الملــل وزارت بهداشــت کشــور افغانســتان و دکتــر رفیعــی رییــس 
ــر خدمــات مســافرت هوایــی  ــره انجمــن صنفــی دفات هیــات مدی
ــن  ــای بی ــت ه ــعه فعالی ــوص توس ــران در خص ــردی ای و جهانگ
ــکاری  ــه ای و هم ــای بیم ــات پوشــش ه ــل خدم ــی، تحصی الملل
ــگری و  ــش گردش ــال در بخ ــای فع ــس ه ــا آژان ــتمر ب ــای مس ه

ــزار شــد. ــی برگ ــای درمان حــوزه ه

اخبار بیمه "ما"
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اخبار شعب

ــی  ــد نمایندگ ــذ ک ــان اخ ــژه متقاضی ــی وی ــزاری دوره آموزش برگ
ــه 54 ــن نام آیی

ــخاص و  ــوال، اش ــای ام ــه ه ــی بیم ــای تخصص ــزاری دوره ه برگ
ــورود ــد ال ــی و جدی ــدگان قدیم ــرای نماین ــئولیت ب مس

ــی اداره کل راهــداری حمــل  ــرارداد بیمــه مســئولیت مدن عقــد ق
و نقــل جــاده ای اســتان لرســتان توســط نمایندگــی کــد 2449

ــط  ــدگان توس ــه نماین ــه ب ــد بدن ــوزش بازدی ــزاری کاس آم برگ
ــعبه ــان ش کارشناس

دیــدار صمیمانــه مدیریــت بانــک ملــت اســتان ، آقــای مــددی بــا 
هیــات همــراه از بیمــه "مــا" 

شعبه یزد

شعبه لرستان

شعبه تبریز

شعبه اهواز

شعبه قزوین

اخبار
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ــس  ــا ریی ــتان ب ــران اس ــه گ ــندیکای بیم ــترک س ــه مش جلس
ــتان  ــده شهرس ــژاد نماین ــف ن ــای یوس ــتان و آق ــتری اس دادگس
ســاری و ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال 97 در 

مجلــس شــورای اســامی

بنــر تســلیت درگذشــت جنــاب آریانــا سرپرســت منطقــه اســتان 
ــای  ــل و اعض ــط مدیرعام ــت توس ــک مل ــرقی بان ــان ش آذربایج

ــرکت ــره ش ــات مدی هی

تیم فوتسال شعبه در مسابقات جام رمضان

برگزاری اولین دوره تخصصی آیین نامه 54

تقدیر از نمایندگان برتر سال 1396 در شعبه

اخبار

شعبه مازندران

شعبه رفسنجان

شعبه آذربایجان شرقی

شعبه تبریز

شعبه اراک
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تشــکیل نخســتین جلســه ریاســت شــعبه بــا نماینــدگان در ســال 
1397 و تجلیــل از نماینــدگان برتــر ســال 96

ــتان و  ــدگان اس ــا نماین ــال 97 ب ــه س ــتین جلس ــزاری نخس برگ
ــال 96 ــای س ــن ه ــر از برتری تقدی

برگــزاری دوره بازاریابــی و فــروش اینترنتــی بــا اسپانســری 
کــد 1912 نمایندگــی 

اولیــن جلســه هــم اندیشــی شــبکه فــروش شــعبه بــه سرپرســتی 
خانــم پاکدامــن جهــت تحقــق اهــداف ســال جــاری

کاس آمــوزش عمــر و ســرمایه گــذاری بــه متقاضیــان آییــن نامــه 
54

شعبه اردبیل

شعبه اراک

شعبه همدان

شعبه بوشهر

شعبه اهواز

اخبار
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ــه  ــت. ب ــده اس ــرف کنن ــار مص ــر رفت ــذار ب ــم تاثیرگ ــی، عل  بازاریاب
بیــان دیگــر، هــدف از تمامــی تــاش هــا و برنامــه هــای بازاریابــی، 
تغییــر نگــرش، انگیــزش، دانــش و ســرانجام روش و رفتــار مشــتریان 
ــه  ــی ن ــای بازاریاب ــت ه ــرش کان، فعالی ــت. در نگ ــداران اس و خری
ــر ســایر ذی نفعــان تاثیرگــذار  ــر مصــرف کننــدگان، بلکــه ب تنهــا ب
بــوده و بــه تغییــرات فراگیــر در جوامــع بشــری منتهــی مــی گــردد. 
ــده،  ــار مصــرف کنن ــش رفت ــر دان ــن اســاس، هــدف از تســلط ب برای
ــا و  ــد و اســتفاده از کااله ــات خری ــر تصمیم ــذاری ب ــر از تاثیرگ فرات
خدمــات اســت. مــا در هــر زمــان ناچــار بــه انتخــاب یــک گزینــه و 
راه حــل هســتیم امــا آنچــه کــه مهــم اســت تصمیمــات مــا بــه نوعــی 
بــر گزینــه هــای ســایر افــراد تاثیــر مــی گــذارد. بســیاری از ســازمان 
ــه در  ــا صــرف میلیــون هــا دالر هزین ــروز، ب ــق ام هــا و جوامــع موف
زمینــه تحقیقــات و مطالعــه شــیوه هــای تاثیرگــذار بــر رفتــار مصــرف 
ــت  ــوزه دس ــن ح ــمگیری در ای ــای چش ــت ه ــه موفقی ــدگان، ب کنن
یافتــه انــد. فشــرده ایــن مطالعــات و تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه 

اســاس رفتــار مصــرف کننــده در 5 عامــل خاصــه مــی شــود:
1- شناسایی مشکل 

2- جستجوی اطاعات 
3- ارزیابی گزینه ها 

4- تصمیــم خریــد )گزینــه هــای 2، 3، 4 بعنــوان گرایــش خریــدار 
هــم تعریــف مــی شــود(

5- رفتار پس از خرید
شناسایی مشکل: 

ــه و  ــوده و پای ــی ب ــان بازاریاب ــرش متخصص ــورد پذی ــدل م ــن م ای
ــردی  ــای ف ــده اســت. محــرک ه ــد مصــرف کنن ــار خری اســاس رفت
و محــرک هــای بیرونــی  در مراحــل مختلــف رفتــار خریــد مصــرف 

ــد.  ــر مــی گذارن ــده تاثی کنن

گرایش خریدار:  
ــی،  ــات از طرف ــا و خدم ــاب کااله ــدار در انتخ ــی خری ــور کل ــه ط ب
ــرف  ــدارد و از ط ــی ن ــه بازاریاب ــل آمیخت ــی از عوام ــات کامل اطاع
دیگــر بــه دنبــال بــه دســت آوردن مزایــا از محصــوالت ارائــه شــده 
اســت. گرایــش خریــدار بــه فرآینــدی اشــاره دارد کــه در آن مشــتری 
ــورد  ــم در م ــت تصمی ــی، مشــورت و در نهای ــا تفکــر، ارزیاب ــوه ب بالق
ــد.  ــدام می¬کن ــول اق ــد محص ــرای خری ــه، ب ــب عرض ــع مناس منب
ــد.  ــی نامن ــدار« م ــش خری ــتری را »گرای ــی مش ــع یاب ــد منب فرآین
گرایــش خریــدار بــه طــور کلــی 5 بعــد دارد کــه در ماهنامــه بعــدی 
هــر یــک از ایــن ابعــاد بــه اجمــال مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد. 

شناخت رفتار مصرف کننده
بخش اول

  در هــر محیــط کار شــرایط خاصــی بــرای اســتخدام افــراد جدیــد 
ــوه   ــای کاری، نح ــام محیط ه ــی مشــترک تم ــا ویژگ ــود دارد، ام وج

برخــورد در محیــط کار و رفتــار کارکنــان
اگــر قــرار اســت کار جدیــدی را شــروع کنیــد، ایــن مطلــب نکاتــی را 
ــد  ــر می توانی ــا، بهت ــت آنه ــا رعای ــد کــه ب ــه شــما پیشــنهاد می کن ب

در کار جدیدتــان بــه موفقیــت برســید.

بخش اول: اولین روز کار
1. وقت شناس باشید

ــد اســت.  ــک کار جدی ــن بخــش از شــروع ی ــن روز کار، مهم تری اولی
ســعی کنیــد حتمــا بــه موقــع در محــل کار حضــور داشــته باشــید. 
ایــن موضــوع از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، زیــرا بــا ایــن کار 
ــت  ــر اس ــتید. بهت ــی هس ــرد وقت شناس ــه ف ــد داد ک ــان خواهی نش
10 تــا 15 دقیقــه زودتــر از آغــاز ســاعت کاری تــان، در آنجــا حاضــر 
شــوید، زیــرا در ایــن صــورت زمــان کافــی بــرای آمادگــی خواهیــد 
داشــت. حتــی می توانیــد در صــورت نیــاز بــه ســر و وضــع خودتــان 

برســید و خــود را مرتــب کنیــد.
ــت  ــده اس ــع ش ــا واق ــان در آنج ــل کارت ــه مح ــی ک ــا مکان ــر ب اگ
آشــنایی چندانــی نداریــد یــا مجبــور هســتید کــه بــرای رفتــن بــه 
آنجــا از وســایل نقلیــه ی عمومــی اســتفاده کنیــد، از چنــد روز قبــل 
بــه آنجــا برویــد. بــا ایــن کار هــم راه را یــاد می گیریــد و هــم مــدت 

ــد. ــی می کنی ــا را ارزیاب ــه آنج ــیدن ب ــان رس زم

نحوه ی برخورد در محیط کار

۲. با دقت به حرف های کارفرما گوش دهید
ــدارد کــه در همــان روز  ــد انتظــار ن ــد جدی معمــوال کســی از کارمن
ــد.  ــام ده ــی کار انج ــان قدیم ــدازه ی کارکن ــه ان ــد ب ــت، بتوان نخس
بیشــتر کارفرماهــا می داننــد کــه کارکنــان اســتخدام شــده ی جدیــد، 
نمی تواننــد یــک روزه همــه چیــز را یــاد بگیرنــد. بنابرایــن در مــورد 
اشــتباهات خــود نگــران نباشــید و فکــر نکنیــد کــه اگــر روز اول کار، 
بــا دردســر روبــه رو شــده اید، در آینــده نیــز وضــع بــه همیــن منــوال 
خواهــد بــود. تــا حــد امــکان روی یادگیــری بیشــتر تمرکــز کنیــد و 
بــه دقــت گــوش دهیــد تــا نکاتــی را کــه بــه شــما گفتــه می شــود 

از دســت ندهیــد.

3. محل کار را تمیز و مرتب نگه دارید
از مــوارد مهــم در هــر محیــط کار، نظافــت و ایمنــی اســت. تمیزکاری 
نیــازی بــه گذرانــدن آمــوزش نــدارد. بنابرایــن حتــی در روز اول کار 
ــن کار را  ــد، ای ــز کنی ــا تمی ــب ی ــی را مرت ــد جای ــر می توانی ــم، اگ ه

بــدون اینکــه از شــما خواســته شــود انجــام دهیــد.
اگــر بــه عنــوان کارگــر در یــک اداره کار می کنیــد، می توانیــد 
ــرای تمیــز کــردن آنجــا انجــام دهیــد. مثــا  کارهــای مختلفــی را ب
صافــی قهــوه را تعویــض کنیــد، فنجان هــا و قاشــق ها را تمیــز کنیــد 
ــا را  ــن کاره ــد کــه کســی ای ــد. منتظــر نمانی و زباله هــا را دور بریزی
از شــما بخواهــد. محل هــای عمومــی دیگــر را هــم در صــورت نیــاز 

مرتــب کنیــد.

گوناگون
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باید ها و نبایدها در ارتباط و رفتار مدیر با کارمندان

بایدها :
 بکارگیــری نیروهــای متعهــد، متخصــص و شایســته در 
ــور ــریع ام ــبرد س ــت پیش ــف اداره جه ــای مختل ــش ه بخ

عدالت و انصاف در برخورد با زیر دستان
 تفویــض اختیــارات و اســتقال در انجــام وظایــف شــغلی و 

ســازمانی
 افزایــش توانمنــدی هــای کارکنــان از طریــق انتقــال تجارب 

آموزش و 
ــام  ــرای انج ــان ب ــه در کارکن ــل و عاق ــزه، می ــاد انگی  ایج

ــازمانی ــغلی و س ــف ش وظای
 تشویق و تنبیه به موقع کارکنان

 حس مسئولیت پذیری و مشارکت کارکنان در امور
 حضــور مدیــر دســتگاه در بیــن همــکاران بــه منظــور 

ــا ــور آنه ــه ام ــیدگی ب رس
 تقویــت حــس همــکاری، تعــاون و مشــارکت در بیــن 

کارکنــان
ــت و  ــکار، خاقی ــه ابت ــترش روحی ــرای گس ــه ریزیب  برنام

ــان ــوآوری کارکن ن
 تقدیــر از نیروهــای مبتکــر، خــاق، فعــال و وظیفــه شــناس 

دســتگاه و حمایــت جــدی از آنــان
 ترویــج روحیــه مــردم داری و نهادینــه نمــودن اخــاق 

اســامی  در بیــن کارکنــان
ــورد  ــه بازخ ــان و ارائ ــق کارکن ــیابی  دقی ــرل و ارزش  کنت

ــود ــاح و بهب ــرای اص ــب ب مناس
ــاد  ــان در ابع ــی کارکن  فراهــم نمــودن شــرایط رشــد و تعال

ــف مختل
 حمایــت و پشــتیبانی جــدی از همــکاران بــرای رفــع 

مشکاتشــان

نبایدها :

 تجسس در امور شخصی کارکنان
 پیش داوری و قضاوت یکطرفه نسبت به پرسنل

 اســتبداد، تکبــر، تحقیــر و اســتهزا تبعیــض ، بــی 
احترامــی و خشــونت در برخــورد بــا زیردســتان

ــد  ــتان فاق ــکان و دوس ــوام، نزدی ــته اق ــاب ناشایس انتص
ــت صاحی

ــر  ــت نظ ــای تح ــر واحده ــئولین ب ــارت مس ــدم نظ  ع
ــود خ

 وعده های پوچ و غیر قابل انجام به کارکنان
 کتمان اطاعات مورد نیاز شغلی کارکنان

ــه خــود نســبت   نتیجــه تــاش و کار زیــر دســتان را ب
دادن

ــت  ــت مدیری ــه تح ــان مجموع ــری گارگن ــه کار گی  ب
ــر اداری ــخصی و غی ــور ش ــام ام ــت انج جه
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بخشــودگی جرائــم بیمــه دارنــدگان موتور ســیکلت و ماشــین 
ــاورزی آالت کش

ــث  ــخص ثال ــاری ش ــه اجب ــون بیم ــاده 24 قان ــد )ب( م ــه بن  جریم
بــرای موتورســیکلت ها و ماشــین آالت کشــاورزی فاقــد بیمه نامــه 

شــخص ثالث بخشــیده شــد.
ــه مجمــع عمومــی صنــدوق تامیــن خســارت های   در راســتای مصوب
بدنــی و موافقــت بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه 
منظــور حمایــت از اقشــار آســیب پذیــر و پیشــگیری از آســیب هــای 
ــد از  ــه مکلفن ــرکت های بیم ــه، ش ــگ بیم ــج فرهن ــی و تروی اجتماع
تاریــخ 1397.03.19مقــارن بــا عید ســعید فطــر لغایــت 1397.06.19 
ــون  ــاده 24 قان ــد )ب( م ــوع بن ــه موض ــغ  جریم ــد مبل ــد درص ص
بیمــه اجبــاری شــخص ثالــث مصــوب ســال1395 مربــوط بــه موتــور 
ــدگان  ــد بیمه نامــه کــه دارن ســیکلت ها و ماشــین آالت کشــاورزی فاق
آن هــا در بــازه زمانــی مــورد اشــاره اقــدام بــه خریــد بیمه نامــه شــخص 

ــد ــت نکنن ــد را دریاف ــث می نماین ثال

ابــالغ »آییــن نامــه اجرایــی مــاده )۵( قانــون بیمــه اجبــاری 
خســارات واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی 

از وســایل نقلیــه« و دســتورالعمل آن

بیمــه مرکــزی »آییــن نامــه اجرایــی مــاده )5( قانــون بیمــه اجبــاری 
خســارات واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حوادث ناشــی از وســایل 
نقلیــه« منضــم بــه دســتورالعمل بندهــای )ت(، )ث( و )ج( مــاده )2( 
ایــن آییــن نامــه را جهــت اجــراء بــه شــرکت هــای بیمــه ابــاغ کــرد.

ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه  ــون بیم ــاده )5( قان ــرر در م ــت مق ــه مهل ــه اینک ــر ب ــزی، نظ مرک
اجبــاری خســارات واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی 
از وســایل نقلیــه بــرای اخــذ مجــوز فعالیــت، در تاریــخ 29/03/1397 
بــه اتمــام مــی رســد، تمــام شــرکت هــای بیمــه متقاضــی اخــذ مجــوز 
ــث مکلفنــد ظــرف مــدت یــک  فعالیــت در رشــته بیمــه شــخص ثال
هفتــه از تاریــخ ایــن اباغیــه، درخواســت خــود منضــم بــه مــدارک و 
مســتندات الزم بــه شــرح منــدرج در دســتورالعمل فــوق را بــه بیمــه 

مرکــزی ارســال نماینــد.
ــه ذکــر اســت، هیــات عامــل بیمــه مرکــزي در جلســه مــورخ  الزم ب
23/02/1397 دســتورالعمل بنــد هــای )ت(، )ث( و )ج( مــاده )2( 
ــاری خســارات وارد  ــون بیمــه اجب ــاده )5( قان ــی م ــه اجرای ــن نام آیی
ــه را  ــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلی ــث در اث ــه شــخص ثال شــده ب
ــر ایــن اساس،شــرکت های  ــر 3 مــاده تصویــب کــرد کــه ب مشــتمل ب
بیمــه متقاضــی اخــذ مجــوز فعالیــت در رشــته بیمــه شــخص ثالــث 
بایــد درخواســت خــود را منضــم بــه مــدارک و مســتندات الزم بــرای 

ــه نماینــد. ــه معاونــت طــرح و توســعه ارائ احــراز شــرایط زیــر ب

معاونــت طــرح و توســعه در ایــن دســتور العمــل مکلــف اســت احــراز 
شــرایط بندهــای )الــف(،)ب( و)پ( مــاده )2( آییــن نامــه و بندهــای 
ــت نظــارت و  ــن دســتورالعمل را از معاون ــاده )1( ای )1-2( و )1-3( م
ــز  ــتورالعمل را از مرک ــن دس ــاده )1( ای ــد )1-1( م ــرایط بن ــراز ش اح
ــارت و  ــت نظ ــد. معاون ــتعام  نمای ــات اس ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
مرکــز فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات مکلفنــد حداکثــر ظــرف ده روز 
ــه  ــر ب ــوارد فوق الذک ــخ اســتعام، نظــر خــود را در خصــوص م از تاری

معاونــت طــرح و توســعه اعــام نماینــد.
طبــق مــاده )3( ایــن دســتور العمــل، معاونــت طــرح و توســعه پــس از 
تکمیــل کلیــه مدارک و مســتندات موضــوع ایــن دســتورالعمل، مراتب 
را جهــت اتخــاذ تصمیــم در هیــأت عامــل گــزارش مــی  نمایــد. پــس از 
طــرح موضــوع در هیــات عامــل، نظــر بیمــه مرکــزی در مهلــت مقــرر 
در آییــن نامــه بــه صــورت مکتــوب بــه شــرکت بیمــه متقاضــی اعــام 

مــی شــود

جریمــه دیرکــرد بیمه نامــه شــخص ثالث خودروهــای 
ــود ــی ش ــیده م ــی بخش کارگاه

ــای  ــیب ه ــگیری از آس ــه و پیش ــگ بیم ــعه فرهن ــتای توس در راس
اجتماعــی عــدم خریــد بیمــه نامــه شــخص ثالــث، بیمــه مرکــزی بــا 
پیشــنهاد صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی مبنــی بــر بخشــودگی 

جریمــه دیرکــرد خودروهــای کارگاهــی موافقــت کــرد.
ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
مرکــزی، در راســتای ظرفیــت موجــود در مصوبــه شــماره 614 مــورخ 
10/02/1396 مجمــع عمومــی عــادی صنــدوق تأمیــن خســارت 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــت بیم ــی و موافق ــای بدن ه
ــه منظــور پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی و ترویــج فرهنــگ  ب
بیمــه، شــرکت های بیمــه مکلــف شــدند از تاریــخ 05/04/1397 
لغایــت 01/07/1397 صــد درصــد مبلــغ جریمــه موضــوع بنــد )ب( 
ــث مصــوب ســال1395  ــاری شــخص ثال ــون بیمــه اجب ــاده 24 قان م
مربــوط بــه خودروهــای کارگاهــی کــه دارنــدگان آن هــا در بــازه زمانــی 
مــورد اشــاره اقــدام بــه خریــد بیمه نامــه شــخص ثالــث مــی  کننــد را 
دریافــت ننماینــد. الزم بــه ذکــر اســت، طبــق بنــد ب مــاده 24 قانــون 
بیمــه شــخص ثالــث )مبلغــي معــادل حداکثــر یــک ســال حــق بیمــه 
اجبــاري کــه از دارنــدگان وســیله نقلیــه اي کــه از انجــام بیمــه موضوع 
ایــن قانــون خــودداري کننــد وصــول مــي شــود( جــزو منابــع مالــی 

ــه حســاب مــی آمــد صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی ب

اخبار بیمه مرکزی

اخبار صنعت
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