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یادداشت

جوامــع انســانی همــواره بــا مخالفت بــا قانــون و هنجارشــکنی اجتماعی 
ــر  ــاذ تدابی ــم اتخ ــه رغ ــم، ب ــوع جرائ ــتمرار وق ــد. اس ــوده ان ــه رو ب روب
تنبیهــی در برابر بزهکاران، از دیرباز اندیشــمندان، فیلســوفان و مصلحان 
اجتماعــی را بــر آن داشــته تــا دربــاره ماهیــت و علــت ارتــکاب جــرم و 
چگونگــی مقابلــه بــا آن راه حــل هایــی ارائــه دهنــد. ولی مطالعــه علمی 
ــد  ــدن جدی ــی ره آورد تم ــردی - اجتماع ــده ف ــوان پدی ــه عن ــرم، ب ج

اســت.

اصول کلی جرم شناسی و تاثیر آن در حقوق کیفری

ــکاب  ــی ارت ــرم، )یعن ــکاب ج ــد ارت ــان در فراین ــی آزادی اراده انس 1. نف
یافتــن جــرم بــا تأثیرپذیــری مجــرم از علــل و عوامــل جــرم زای درونــی 
شــامل نقــص بدنــی، روانــی و زیســتی و عوامــل جــرم زای بیرونــی چــون 
محیــط هــای اجتماعــی، خانوادگــی و اقتصادی، بــدون اختیار داشــتن او (

2. انکار مسئولیت اخاقی مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعی او
ــی  ــنهاد جایگزین ــا و پیش ــازات ه ــودن مج ــد ب ــه و غیرمفی 3. ناعادالن
»اقدامــات یــا تدابیــر تأمینــی « بــرای اصــاح مجرمانــی کــه »حالــت 

ــد ــاک « دارن خطرن
ــات  ــگ نمــودن اقدام ــرای هماهن ــکاران، ب ــدی بزه ــه بن ــزوم طبق 4. ل
تأمینــی بــا شــخصیت هریــک از آنهــا و نیــز لــزوم تحقیــق در علــل جرم 

بــا هــدف کاهــش ارتــکاب آن
حقوقــدان هــای دســتگا ه هــای اجرایــی حافظــان عدالــت هســتند و 
بــا تفکــر و زبــان خــود زمینــه ی عدالــت و حــق را فراهــم مــی کننــد.   
صنعــت بیمــه نقــش بســزایی در مقولــه جــرم و جــرم شناســی دارد و 
ــع مکمــل  ــم و در واق ــری از جرائ ــد نقــش مهمــی در جلوگی ــی توان م
حرکــت هــای حقوقــی باشــد. دســت یابــی بــه آمارهــای قضایــی، نیروی 
انتظامــی و صنعــت بیمــه و بســیاری از جرائــم کــه در حــوزه قضایــی 
ثبــت و ضبــط نمــی شــود، بــا پیــاده ســازی پوشــش بیمــه ای امــکان 

پذیــر اســت.
از طریــق صنعــت بیمــه مــی تــوان ابعــاد جــرم شناســی را بررســی و 
همزمــان بــا توســعه ی بیمــه از وقــوع جــرم و جنایــت جلوگیــری نمود. 
بــرای مثــال نداشــتن بیمــه شــخص ثالــث در یــک تصــادف مــی توانــد 
چنــد خانــواده را دچــار مشــکل کنــد و جرائمــی نیــز بــه دنبــال داشــته 

. شد با
ــد در کاهــش توســعه ی جمعیــت کیفــری  بیمــه همچنیــن مــی توان
نقــش داشــته باشــد، تــا افــراد بــه جهــت جایــگاه حقیقــی و حقوقــی 
از پوشــش هــای الزم بیمــه ای برخــوردار باشــند. صنعــت بیمــه قــادر 
ــاع از حقــوق ســازمان و  ــون و دف اســت مکمــل حرکــت در مســیر قان
تشــکیات و افــرادی نیــز باشــد کــه در حیطــه وظایــف خــود در هــر 

ــد.  ســازمان مــورد ادعــا قــرار مــی گیرن
ــی،  ــار قضای ــوع آم ــه ســه ن ــه ای را ب ــر جامع ــار موجــود در ه ــر آم اگ
ــات در  ــی از تخلف ــم، خیل ــم دهی ــه تعمی ــت بیم ــار صنع ــی و آم نظام
حیطــه آمــار قضایــی، نظامــی ثبــت نمــی شــود و صنعــت بیمــه مــی 
توانــد در حمایــت از کســانی کــه قربانــی جرایــم قــرار مــی گیرنــد نقش 
آفرینــی کنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر کســی بیمــه مســئولیت نداشــته 
باشــد و دچــار حادثــه شــود، بــارآور معضــات متعــددی خواهــد شــد. به 
نحــوی کــه یــک حادثــه ســاده منجــر بــه یک جــرم کیفــری می شــود. 
ــه  ــع از ایــن گون ــی اســت کــه داشــتن پوشــش بیمــه مان ایــن در حال
جرائــم شــده و بــه نوعــی کمــک بــه اســتقرار عدالــت اجتماعــی خواهــد 
بــود. لــذا توســعه صنعــت بیمــه مــی توانــد در کاهــش تــورم جمعیــت 

کیفــری و شــکل گیــری عدالــت نقــش داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع چنیــن مــی تــوان اظهــار داشــت که پوشــش 
صنعــت بیمــه در تمــام جامعــه نقــش بــی بدیــل دارد و اگــر هــر یــک از 
ســازمان هــا در جهــت تحقــق پوشــش هــای بیمــه ای فراگیر دســت به 
اقــدام جــدی بزننــد موجبــات ایجــاد زمینــه بــرای دســت یابــی مــردم 

بــه حقــوق اجتماعــی فراهــم مــی گــردد.

جلوگیــری از جــرم و جنایــت بــا توســعه روزافزون 
ــت بیمه صنع
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  بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در ایــن همایش که ســیدعباس 
صالحــی وزیــر ارشــاد ، محمدمهــدی شــهریاری اســتاندار آذربایجان غربی، 
کریســتو اســتفانوف پولنداکوف ســفیر بلغارســتان، علی اصغر شعردوســت 
ســفیر ســابق ایــران در قرقیزســتان، قطب الدیــن صادقــی اســتاد ممتــاز 
تئاتــر کشــور، محمــود ارول قیلیــچ موالنــا شــناس تــرک، شــهرام پزوکی 
اســتاد عرفــان دانشــگاه تهران، محمــد منــور موالنــا شــناس از پاکســتان، 
عوض بیــک عبدالــرزاق اوف ســفیر قرقیزســتان حضــور داشــتند 11 مقاله 
برتــر از میــان 100 مقالــه ارســالی بــه دبیرخانــه علمــی ایــن همایــش 
بــرای ارائــه انتخــاب شــد کــه در طــول 2 روز برگــزاری آن ارائــه می شــود.

چهارمین همایش بین المللی شمس و موالنا با حمایت شرکت سهامی بیمه "ما"  آغاز به کار کرد

ــر فرهنــگ و ارشــاد  ــر اســاس ایــن گــزارش ســیدعباس صالحــی وزی ب
اســامی ایــران در آییــن افتتــاح همایــش بیــن المللــی شــمس و موالنــا 
گفــت: "جایــزه ملــی شــمس و موالنــا" در همایــش هــای آتــی شــمس 
تبریــزی بــا هــدف شناســاندن ایــن مفاخــر تاریــخ فرهنــگ و ادب، بــه 

پژوهشــگران ایــن عرصــه اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بــارگاه  محل اســتقرار آرامگاه شــخصیتی اســت 
کــه توانســت شــعله ای را برافــروزد و جــان مولوی را شــعله ور کنــد، بیان 
کــرد: جهــان و تاریــخ در نتیجــه ایــن تحــول مولــوی دچــار تغییــر شــد  و 

ایــن تاثیــر نشــانگر اخگــر کمیاب شــمس تبریزی اســت.
در ادامــه احســان همتــی مدیــر بیمــه هــای اتکایــی و امــور بیــن الملــل 
بیمــه "مــا" بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه شــمس تبریــزی دفتــری بــی 
آغــاز و بــی پایــان مــی باشــد، افــزود: حمایــت بیمــه "مــا"  از چهارمیــن 
همایــش بیــن المللــی شــمس و موالنــا ، مایــه مباهــات  اســت وافتخــار 
مــی کنیــم  کــه بخش خصوصــی صنعــت بیمــه  شایســتگی وتوانمندی 
الزم بــرای حمایــت از مشــاهیر و ارائــه انــواع  بیمــه نامــه هــا  در کلیــه  

عرصــه هــا را  دارد
ــه  ــی، ب ــان خارج ــه مهمان ــه ج.ا.ا ب ــت بیم ــی صنع ــس از معرف وی پ
توانمنــدی  شــرکت بیمــه "مــا" بخصــوص در شــرایط تحریم و پــس از آن 
اشــاره و اقدامــات انجــام شــده ایــن شــرکت  در حــوزه هــای مختلــف را 

بیــان کــرد.

نشســت صمیمانــه مدیــر عامــل بیمــه "مــا" بــا اصحــاب 
رســانه

ــر  ــاری ف ــت به ــور حج ــا حض ــگار ب ــت روز خبرن ــم بزرگداش  مراس
ــد. ــزار ش ــا" برگ ــه "م ــل بیم مدیرعام

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، ایــن نشســت صمیمانــه  بــا 
حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و معاونیــن بیمه "مــا"، مصطفی 
زنــدی مدیــرکل روابــط عمومــی بیمــه مرکــزی و خبرنــگاران حــوزه 

بانــک و بیمــه برگــزار شــد.
 گفتنــی اســت ایــن نشســت بــه مناســبت 17 مــرداد  و روز خبرنــگار 

ــد. برگزار ش

اخبار بیمه "ما"
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اخبار بیمه "ما"

نــاوگان  هوایــی هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران  تحــت پوشــش 
بیمــه "مــا" قــرار گرفت.

ــان  مناقصــه  برگــزار  ــط عمومــی بیمــه "مــا"  درجری ــه گــزارش رواب ب
شــده  توســط شــرکت " ایــران ایــر"، شــرکت ســهامی بیمــه "مــا"  بــه 
عنــوان بیمــه گــر ایــن مجموعــه انتخــاب شــد. عواملــی نظیــر توانگــری 
ــن ،  ــی مطمئ ــا"  ، برخــورداری از اتکای ــاالی شــرکت بیمــه "م ــی ب مال
پشــتوانه فنــی وعلمــی مناســب، ارائــه نــرخ و شــرایط فنــی مــورد تاییــد 
ــی  ــورس وچابک ــی  در ب ــای مال ــورت ه ــفافیت ص ــزی ، ش ــه مرک بیم

ــی  ــاوگان هواپیمای ــن ن ــر بزرگتری ــا"  بیمــه گ بیمــه "م
ــور کش

شــرکت بیمــه "مــا"  در ارائــه خدمــات، در ایــن انتخــاب موثــر بوده اســت.
 براســاس ایــن گــزارش و بــه نقــل  از امیرحســین قربانــی، معــاون فنــی 
بیمــه "مــا"  هواپیماهــای نــاوگان هوایــی همــا   شــامل انــواع مــدل هــای 
ایربــاس، بوئینــگ،  ای .تــی ار،  فوکــر وســایر مــدل هــا مــی باشــد کــه 
پــس از اخــذ تاییدیــه فنــی  از مدیریــت هــای ذیربــط  در بیمــه مرکزی، 
چهــار بیمــه نامــه  شــامل بیمــه بدنــه و مســئولیت ، بیمــه نامه فرانشــیز 
بدنــه ، بیمــه نامــه جنــگ بدنــه و بیمــه لــوازم یدکــی بــرای آنهــا  صــادر 
شــده اســت. عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل  تجمیــع ســبد پرتفــوی بیمــه ای 
بیمــه گــذار نــزد بیمــه "مــا" ، بیمــه نامه ســایر رشــته هــا  از جملــه بیمه 
نامــه گواهینامــه خلبانــان در سررســید خــود  نــزد بیمــه "ما"  صــادر می 

. د شو
قربانــی افــزود : خوشــبختانه بــا تعامــل مثبتــی کــه بیــن دو مجموعــه  
وجــود دارد ،توانســتیم  ضمــن دریافــت بخشــی از حــق بیمــه  وپرداخت 

ســهم بیمــه گــران اتکایــی، گام هــای اولیــه را  مطمئــن بــر داریــم .
معــاون فنــی بیمــه "مــا"  بــا تاکیــد بــر ایــن نکته کــه همــا، یــک ایرالین  
خوشــنام و باســابقه  و ســرمایه ملــی کشــور اســت  گفت  : انتخــاب بیمه 
"مــا"  از جانــب ایــن بیمــه گــذار بــزرگ ، مایــه مباهــات  اســت وافتخــار 
مــی کنیــم  کــه بخش خصوصــی صنعــت بیمــه  شایســتگی وتوانمندی 
ــا دارد  ــه  عرصــه ه ــا  در کلی ــه ه ــواع  بیمــه نام ــه ان ــرای ارائ الزم  را ب
.ضمــن اینکــه  اعــام مــی کنیــم شــرکت بیمــه "مــا" ،  امادگــی الزم 
بــرای ارائــه پوشــش بیمــه ای بــه ســایرایرالین هــای معتبــر کشــور را 

نیــز دارد .

 شــرکت بیمــه "مــا" در هجدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت 
ســاختمان تهــران حضــوری فعــال دارد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی،  بیمــه "مــا" در هجدهمیــن نمایشــگاه 
بیــن المللــی صنعــت ســاختمان تهــران  حضــوری گســترده داشــت و 
کارشناســان متخصــص ایــن شــرکت بــه ارائــه مشــاوره در خصــوص 
ــی و  ــای مهندس ــه ه ــه نام ــژه بیم ــه وی ــا ب ــه ه ــه نام ــواع بیم ان

ــد. ــان پرداختن ــه مراجع مســئولیت ب
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــزارش ، هجدهمی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــنبه   ــاون ، دو ش ــاق تع ــت ات ــا مدیری ــران  ب ــاختمان ته ــت س صنع
15 مــرداد مــاه در تهــران آغــاز بــه کار کــرد و تــا  18  مــرداد مــاه 
ادامــه داشــت. ایــن نمایشــگاه در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن 

ــی تهــران برگــزار شــد . الملل

ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــا" در هجدهمی ــه "م ــور بیم حض
ــران ــاختمان ته ــت س ــی صنع الملل
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بیمــه "مــا" در کنــار بانــک ملت بــه صــورت فعــال در بیســت و چهارمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک ) 

الکامــپ ( حضــور یافتــه اســت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، این شــرکت بــا برپایی غرفــه ای 
در ســالن 38B نمایشــگاه الکامــپ ، انــواع خدمــات و محصــوالت بیمه ای 

خــود را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قرار داده اســت.
ــن شــرکت  در محــل  ــی ای ــان فن ــزارش، کارشناس ــن گ ــر اســاس ای ب
دائمــی نمایشــگاه  هــای بیــن المللــی تهــران ، حضــور داشــته و اقــدام به  

معرفــی خدمــات بیمــه ای و مشــاوره ای بــه بازدیدکننــدگان کــرد.

ــا  ــا ب ــمس و موالن ــی ش ــن الملل ــش بی ــن همای ــه چهارمی  اختتامی
ــمس  ــزار ش ــی در م ــی و خارج ــگران داخل ــفرا و گردش ــور س حض

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" همایــش بیــن المللی شــمس 
تبریــزی بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــور و رییــس ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری  ودوســتداران عرفــان وادب 
ایــران اســامی و اندیشــمندان حــوزه ادبیــات وعرفــان بــه کار خــود 

پایــان داد.
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
ــدک  ــای ان ــا مزیت ه ــایه ب ــورهای همس ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
گردشــگری درآمدزایــی چشــمگیری دارنــد، بیــان کــرد: »ایــران جزو 
ــمار  ــه ش ــگری ب ــمند گردش ــیل های ارزش ــور دارای پتانس 10 کش

ــی  ــای طبیع ــن و جاذبه ه ــدن که ــورداری از تم ــا برخ ــی رود و ب م
ــد.« ــود فرابخوان ــه خ ــی را ب ــگران فراوان ــد گردش ــی می توان و تاریخ

وی بــا اشــاره به اینکــه گردشــگری دارای ابعاد اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی اســت، گفــت: گردشــگری در بعــد اقتصــادی باعــث ارزآوری 
ــود و  ــی می ش ــادی و صنعت ــای اقتص ــرک در بخش ه ــاد تح و ایج
ــی را  ــگران جهان ــه گردش ــور ب ــی کش ــگ غن ــی فرهن ــت معرف قابلی
داراســت و گردشــگران پــس از بازگشــت از ایــران به عنــوان ســفیران 

فرهنگــی آداب  ورســوم کشــور را بــه جهانیــان معرفــی مــی کننــد
الزم بــه ذکــر اســت در پایــان مراســم ســید تقــی کبیــری نماینــده 
ــور  ــامی از حض ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــان غرب ــردم آذربایج م
بیمــه "مــا" در همایــش  شــمس تبریــزی و حمایــت ایــن شــرکت از 

ــرد. ــی ک ــل و قدردان مشاهیرکشــور تجلی
ــا  ــه ج ــزی ب ــا برنامه ری ــالی اســت ب ــد س ــرد: چن وی خاطرنشــان ک
ــته  ــکاری شایس ــزی و هم ــمس تبری ــگاه ش ــت آرام ــه تولی و مدبران
ــه  ــت هم ــی و حمای ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
جانبــه شــرکت هایــی همچــون بیمــه "مــا" ، وجهــه علمــی همایــش 
ــری داشــته  ــر دیگــر وجــوه آن برت ــا ب ــی شــمس و موالن بیــن الملل

اســت.
بیمــه "مــا" بــا دایــر کــردن غرفــه در جشــنواره ملــی شــمس و موالنــا 
ــی و  ــه معرف ــز ب ــه و تبری ــی شــعب ارومی ــان فن و حضــور کارشناس
مشــاوره خدمــات بیمــه ای  پرداختنــد و انــواع محصــوالت و خدمــات 
بیمــه گــری را بــرای آحــاد جامعــه معرفــی و مشــخصات و پوشــش 

هــای مــورد نیــاز بیمــه ای را معرفــی کردنــد.
ــا  ــمس و موالن ــی ش ــن الملل ــش بی ــت همای ــی اس ــن گفتن همچنی
بمــدت 3 روز در محــل مــزار شــمس تبریــزی در دو بخــش علمــی 
و جشــنواره ای برگــزار شــد کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
مراســم افتتاحیــه و معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی نیــز در اختتامیــه از ســخنرانان ویــژه ایــن مراســم بودنــد .

ــا  چهارمیــن همایــش بیــن المللــی شــمس و موالن
ــه کار خــود پایــان داد در مــزار شــمس ب

حضــور بیمــه "مــا" در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه 
الکامــپ
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ــط عمومــی صنعــت بیمــه  ــران رواب   نشســت شــورای هماهنگــی مدی
ــه  ــدی و ب ــا حضــور حجــت بهــاری فــر و دکتــر مصطفــی زن کشــور  ب

میزبانــی بیمــه "مــا" برگــزار شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"،  نشســت شــورای هماهنگــی 
مدیــران روابــط عمومــی شــرکت هــای بیمــه بــه میزبانــی بیمــه "مــا" بــا 
حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره و دکتــر 
ــه  ــل بیم ــن المل ــی و اموربی ــط عموم ــرکل رواب ــدی مدی ــی زن مصطف
مرکــزی و مدیــران روابــط عمومــی شــرکت های بیمــه ای کشــور برگــزار 

شــد.
  بــر اســاس ایــن گــزارش، حجــت بهــاری فــر ضمــن عــرض خیــر مقــدم  
بــه مدیــران روابــط عمومــی شــرکت های بیمــه و اظهــار تشــکر از آقــای 
ــت: عصــر حاضــر، عصــر  ــن جلســاتی گف ــزاری چنی ــرای برگ ــدی ب زن
ارتباطــات اســت و بیــش از 80 درصــد از موفقیــت هــای ســازمانی علــی 

الخصــوص در صنعــت بیمــه در حــوزه ارتباطــات اســت.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: ارتباطــات از دو نظــر درون ســازمانی و 
بــرون ســازمانی حائــز اهمیــت اســت.  در حــوزه درون ســازمانی، باعــث 
ایجــاد انســجام ، افزایــش فعالیــت هــا و توســعه مجموعــه مــی شــود ولی 
متاســفانه  یکــی از مشــکات اساســی در صنعــت بیمــه، عــدم انســجام و 
هماهنگــی میــان شــرکت هــای بیمــه ای اســت کــه بــه همــه ی فعــاالن 
ایــن صنعــت آســیب مــی رســاند.  بــرای مواجــه بــا ایــن مشــکل نیــاز به 

تبــادل دانــش داریــم تــا بتوانیــم توفیقــات خوبــی کســب کنیــم .

ــه در  ــت بیم ــت صنع ــال از فعالی ــش از 80 س ــزود:  بی ــر اف ــاری ف   به
کشــورمان  مــی گــذرد و اقدامــات بســیار مثبتــی در ایــن حــوزه انجــام 
شــده اســت  امــا بازتــاب مثبتــی از حــرکات  صنعــت بیمه وجود نداشــته 
اســت. همیــن موضــوع،  مســئولیت روابــط عمومی هــا را به عنــوان آیینه 

تمــام نمــای شــرکت هــا ســنگین تــر کــرده اســت.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" تصریــح کرد: متاســفانه در بعضــی از مــوارد اعتماد 
مــردم نســبت بــه صنعــت بیمــه ســلب شــده اســت بــرای موفقیــت در 
صنعــت بایــد در ذهــن، روح و قلــب مشــتریان نفــوذ کــرد و مهم تریــن 
نقــش را در ایــن میــان روابــط عمومــی هــای شــرکت هــا ایفــا می کننــد. 
در حــال حاضــر صنعــت بیمــه بــه حــدی از بلــوغ و تکامل رســیده اســت 
ــد کار گروهــی انجــام دهــد. بایــد هــوش تجــاری در صنعــت  کــه بتوان
بیمــه فعــال شــود کــه ایــن بــر عهــده روابــط عمومــی هــا ســت کــه داده 
هــا را تبدیــل بــه اطاعــات کننــد، محیــط پیرامــون خــود را رصــد کنند 

و ارتبــاط خــود را بــا مشــتریان افزایــش دهنــد.
ــور  ــی و ام ــط عموم ــرکل رواب ــدی مدی ــی زن ــر مصطف ــه  دکت   در ادام
ــکاری  ــی در خصــوص هم ــان جزئیات ــه بی ــزی ب ــه مرک ــل بیم بین المل
هــای انجــام شــده بــا پلیــس راهــور در راســتای توســعه ی فرهنــگ بیمه  
ــز در خصــوص  ــه نی ــت بیم ــی صنع ــط عموم ــران رواب پرداخــت و مدی
راهکارهــای اجــرای موفــق و چالش هــای ایــن طــرح بــه بحــث و بررســی 

پرداختنــد.

برگزاری نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه کشور به میزبانی بیمه "ما" 
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اخبار بیمه "ما"

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  بیمه "مــا" با حضــور اکثریت ســهامداران 
درروز 30 تیــر مــاه برگــزار و صــورت هــاي مالــي ســال1396 این شــرکت 

بــه تصویب رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، مجمــع عمومــی این شــرکت30 
تیــر مــاه بــا حضــور رییــس و اعضــای هیــات مدیــره بیمــه "مــا" برگــزار 
و صــورت هــای مالــی ســال 96 بــه تصویــب رســید. بــر اســاس صــورت 
ــی ســود خالــص پــس از کســر مالیــات شــرکت، مبلــغ 432  هــای مال

میلیــارد ریــال مــی باشــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  بــه ریاســت 
ــه  ــرد ب ــی ف ــای صداقت ــور آق ــا حض ــک و ب ــر تاجی ــای دکت ــاب آق جن
نمایندگــی از بانــک ملــت و خانــم غنــی از توســعه مالــی مهر آینــدگان به 
عنــوان ناظریــن ، آقــای حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل شــرکت و منشــی 
جلســه، آقــای ارغوانــی  نماینــده ســازمان بــورس، خانم میررضــی نماینده 
بیمــه مرکــزی، خانــم شــیرازی حســابرس و بــازرس قانونــی و آقــای وثوق 

مدیرمالــی شــرکت برگــزار شــد.
در ابتــدا رئیــس مجمــع، ضمــن خیــر مقــدم به حضــار و شــرح مختصری 
ــزود :  ــا" در ســال 96 اف ــه "م ــی و اساســی بیم ــای زیربنای ــت ه از فعالی
برنامــه هــای راهبــردی شــرکت در مســیر رشــد وتعالــی در حرکت اســت 

و بــه ســمت توســعه پایــدار ســوق پیــدا کــرده اســت.
ــدم  ــر مق ــل شــرکت ضمــن خی ــر مدیرعام ــاری ف ــه حجــت به در ادام
بــه ســهامداران محتــرم و دکتــر ابراهیــم پــور مدیرعامــل و عضــو هیــات 
مدیــره گــروه مالــی ملــت و ناظریــن و قرائــت پیام هیــات مدیره به شــرح 
گزارشــی از عملکــرد و دســتاوردهای شــرکت در ســال 1396 پرداخــت و 
ضمــن بیــان خاصــه ای از اطاعــات مالی شــرکت  افزایــش 58 درصدی 

ســود خالــص شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته را اعــام نمــود.

بهــاری فــر در خصــوص فعالیت هــای انجــام شــده در ســال 1396 گفــت: 
ــح از شــرایط کشــور و  ــا درک صحی ــا" در ســال 96 ب شــرکت بیمــه "م
صنعــت بیمــه و اتخــاذ تدابیــر هوشــمندانه و انجــام برنامــه ریــزی هــای 
دقیــق و اســتراتژی هــای مناســب بــرای بخــش ســودآور و کــم ریســک 
بــازار بیمــه هماننــد گذشــته  عــاوه بــر رشــد پرتفــوی در راســتای بهبود 

کیفیــت خــود گام برداشــت.
وی خاطــر نشــان کــرد: شــرکت بیمــه "مــا" بــا بیــش از 42 شــعبه و باجه 
و 1067 نماینــده و کارگــزار در طــی 7 ســال فعالیــت خــود و  بــا تکیــه بر 
دانــش فنــی و خاقیــت کارکنــان و نماینــدگان محتــرم شــبکه فــروش 
خــود بــه موفقیــت چشــم گیــری در صنعــت بیمــه دســت یافتــه اســت .

بهــاری فــر افــزود: بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی بیمــه مرکــزی 
ــن  ــته  دارای  باالتری ــنوات گذش ــه روال س ــز ب ــا" امســال  نی ــه "م ، بیم
ســطح توانگــری  بــوده و در جمــع شــفاف تریــن شــرکت هــای بیمــه ای 
بــر اســاس  رتبــه بنــدی شــرکت هــای بورســی قــرار گرفــت. بیمــه "مــا" 
بــه عنــوان یــک بیمــه گــر پیشــتاز و ســرآمد مصمــم اســت تــا همــگام با 
گســترش فرهنــگ  آینــده نگــری در جامعــه بــه نحــوی خدمــات خــود را 
بــه مشــتریان عرضــه نماینــد کــه ضمــن رعایــت کلیــه حقــوق ذینفعــان 

ســایر افــراد جامعــه هــم از منافــع آن بهــره منــد شــوند.
مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا اشــاره بــه رشــد 21.88 درصــدی پورتفــوی و 
افزایــش 54 درصــدي پرداخــت خســارت در ســال 1396، اظهــار داشــت: 
شــرکت بیمــه "مــا" در ســال 1396 ، بیــش از  197میلیارد ریال خســارت 
بــه بیمــه گــذاران خــود و زیــان دیــدگان پرداخــت کرده اســت کــه بیانگر 

تســریع در رســیدگی بــه خســارت هــای اعامــی می باشــد .
در ادامــه گــزارش بازرســی شــرکت در جمع ســهامداران خوانده شــد و در 

نهایــت، مجمــع صورت هــای مالــی را مــورد تصویب قــرار داد.
انتخــاب حســابرس و بــازرس قانونــي و تعییــن روزنامه کثیراالنتشــار برای 
درج آگهــي هــاي بیمــه "مــا" بخــش پایانــي مجمــع بود کــه براســاس آن 
ســازمان حسابرســي فاطــر بــه عنــوان حســابرس اصلــی و بــازرس قانوني 
ــرای درج  ــه عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار ب و روزنامــه دنیــای اقتصــاد ب

آگهــي هــاي بیمــه "مــا" تعیین شــدند.
طبــق صــورت هــای مالــی ارائــه شــده در مجمــع ، حــق بیمــه صــادره  
ــه ایــن مبلــغ در ســال  ــوده کــه نســبت ب ــال ب مبلــغ 4465میلیــارد ری
مالــی 95 بــا رشــد 21.88 درصــدی همــراه بــود و ســود خالــص شــرکت 
432 میلیــارد ریــال اعــام شــد کــه نســبت بــه ســال مالــی قبــل، 58 

درصــد افزایــش یافــت.

تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما" 
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ــع  ــت رف ــه جه ــک و بیم ــران بان ــی مدی ــم اندیش ــه ه   جلس
مشــکات و نواقــص میزهــای بیمــه ای اســتان البــرز برگزار شــد.
ــط عمومــی بیمــه "مــا"، در ایــن جلســه کــه  ــه گــزارش رواب   ب
بــه میزبانــی سرپرســتی بانــک ملــت اســتان البــرز برگــزار شــد، 
ــک  ــر انفورماتی ــه، مدی ــتی منطق ــی و اداری سرپرس ــاون مال مع
اســتان البــرز، روســای حــوزه اســتان ، برخــی از روســای شــعب 
بانــک ملــت کــرج و همچنیــن رییــس اداره مشــریان بانکــداری 
ــع  ــت مجتم ــت و سرپرس ــک مل ــی از بان ــه نمایندگ ــخصی ب ش
بانــک و بیمــه، رییــس اداره مدیریــت بازاریابــی ،فــروش، تبلیغات 
و crm، رییــس شــعبه کــرج و مدیــر روابــط عمومــی بیمــه "مــا" 

بــه نمایندگــی از ایــن شــرکت حضــور داشــتند.
  در ایــن جلســه، آقــای ایالیــان معاون مالــی و اداری اســتان البرز 
ضمــن خوشــامدگویی، بــه اختصــار مطالبــی در مــورد اقدامــات 
انجــام شــده بــرای تســهیل در رونــد اســتقرار نماینــدگان بیــان 
کــرد. بعــد از آن علــی ســتاری رئیــس شــعبه کــرج بیمــه "مــا" 
ــز  گزارشــی در خصــوص مشــکات موجــود جهــت اســتقرار می

هــای بیمــه ای در شهرســتان کــرج ارائــه کــرد . 
  در ادامــه ایــن نشســت مجیــد زنــد کریمــی سرپرســت مجتمــع 
بانــک و بیمــه عــاوه بــر ارائــه راهــکار در خصوص رفع مشــکات 
میزهــای بیمــه ای بــه جمــع بنــدی مطالــب پرداخــت و گفــت: 
ــا عنایــت بــه اینکــه در شــرایط کنونــی، تعامــل مابیــن بانــک  ب
ــا اســتفاده از  ــذا انتظــار مــی رود ب ــاال اســت، ل و بیمــه بســیار ب
ــد اســتقرار میزهــای بیمــه  ــت ، فراین ــک مل پتانســیل هــای بان
ای و جــذب مشــتریان خــرد و کان آســان تــر از گذشــته انجــام 

شــود.
ــدار  ــن دی ــز در ای رییــس اداره مشــتریان بانکــداری شــخصی نی
عــاوه     بــر ارائــه تدابیــری بــرای بــاال بــردن تعامــل میــان بانک 
و بیمــه گفــت: تمــام تاشــمان بــر ایــن اســت تــا نواقــص را در 
کمتریــن زمــان برطــرف کنیــم. همچنیــن در ایــن دیــدار جمعی 
از روســای شــعب بانــک هــای اســتان البــرز و نماینــدگان بیمــه 
"مــا" بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود در زمینــه اســتقرار میــز هــای 

بیمــه ای پرداختنــد.

جلسه هم اندیشی مدیران بانک و بیمه جهت رفع مشکالت میز های بیمه ای 

اخبار بیمه "ما"
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اخبار شعب

ک
شعبه ارا

شهد
شهبه م

اخبارشعب

زد
ه ی

عب
ش

زد
ه ی

عب
ش

هد
ش

ه م
عب

ش
س

وو
دکا

گنب
به 

شع

برآورد و ارزیابی خسارت آتش سوزی در استان

ــرای نماینــدگان  برگــزاری کاس آموزشــی بازاریابــی و فــروش ب
شــعبه 54 بــا تدریــس آقــای طهماســبی فــرد

ــی  ــن الملل ــگاه بی ــد 1648 در نمایش ــی ک ــور نمایندگ حض
ــودرو خ

جلســه حضــوری بــا رییــس جدیــد بانــک ملــت و تبــادل نظر 
در خصــوص افزایــش همکاری

ــروش در  ــبکه ف ــا ش ــعبه ب ــت ش ــه سرپرس ــزاری جلس برگ
ــه 54 ــن نام ــدگان آیی ــوص نماین خص

تشکیل جلسه کارگروه آتش سوزی  سندیکای بیمه گران

ک بیمه
مجتمع بان

تبریک روز پزشک به دکتر محبت

شعبه کرج

جلســه هــم اندیشــی بــا نماینــدگان اســتان و بررســی امــور 
مربــوط بــه نماینــدگان شــعبه
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اخبار شعب

ب
شعبه غر

ت
شعبه رش

ان
رم

ه ک
عب

ش
ین

زو
ه ق

عب
ش

دج
سنن

به 
شع

ان
نج

س
 رف

به
شع

ــه  ــروش بیم ــای ف ــک ه ــی تکنی ــمینار آموزش ــزاری س برگ
ــا ــط نی ــس ضاب ــا تدری ــی ب ــای زندگ ه

برگــزاری جلســه ماهیانــه با حضــور رییــس شــعبه، معاونین و برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر توسط بیداویسی
شــبکه فــروش در خصــوص راه هــای افزایــش فروش

پرداخــت خســارت 175 میلیــون ریالــی بــرای حادثــه 
واژگونــی اتومبیــل

ــادگاری از اداره حسابرســی داخلــی و   ــی و ی حضــور آقــای کلوان
ــی در شــعبه  ریاســت اداره پرداخــت خســارت جان

پرداخــت خســارت از محــل بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری 
بــه بازمانــدگان حادثــه کشــتی ســانچی

س
شعبه بندرعبا

نشســت رئیــس شــعبه هرمــزگان بــا نماینــدگان در مــورد 
چگونگــی عملکــرد و مشــکات نماینــدگان

شعبه یزد

نشست هم اندیشی نمایندگان برتر شعبه با رییس شعبه
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شعبه گرگان ان
رم

ه ک
عب

ش

برگــزاری کاس هــای آموزشــی بازاریابــی بــا حضور ریاســت 
شــعبه و نمایندگان

پرداخت خسارت با حضور مدیر بیمه های اتومبیل و مدیر روابط 
عمومی

س
شعبه بندرعبا

یز
بر

ه ت
عب

ش
ری

سا
به 

شع
مه

 بی
ک و

 بان
مع

جت
م

برگزاری دوره آزموشی بازاریابی و فروش برای نمایندگان

تشــکیل جلســه بــا مدیــران پاالیشــگاه بــا حضــور معــاون 
شــبکه فــروش و مدیــر بیمــه هــای مســئولیت

حضــور رئیــس شــعبه در روزنامــه حــرف بــرای تبریــک روز 
خبرنــگار بــه مدیریــت و پرســنل آن مجموعــه

تولد معاون شبکه فروش 

اخبار شعب

شعبه یزد

بازدید مدیرعامل از شعبه یزد

شعبه زنجان

برگزاری جلسه امور نمایندگان 
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ب
شعبه تهران غر ت

رش
به 

شع

ــدگان  ــا حضــور نماین ــروش ب ــی و ف ــزاری دوره بازاریاب برگ
ــن شــعبه رشــت و تنکاب

شعبه اردبیل
ک

شعبه ارا
شعبه زاهدان

واز
 اه

به
شع

یل
ردب

ه ا
عب

ش
ان

مد
ه ه

عب
ش

بازدیــد ارزیــاب خســارت بیمــه مرکــزی بــه همراهــی 
کارشناســان شــعبه از مجتمــع فــوالد خلیــج فــارس

حضــور تیــم حسابرســی در شــعبه و نشســت صمیمانــه بــا 
نماینــدگان

برگــزاری کاس آموزشــی بازاریابــی و فروش بــرای نمایندگان 
شــعبه با تدریــس طهماســبی فرد

ــای  ــه ه ــروش بیم ــی و ف ــی بازاریاب ــزاری دوره آموزش برگ
ــی ــای بیداویس ــط آق ــر توس عم

کاس آمــوزش بازاریابــی و فــروش بیمــه هــای عمر و ســرمایه 
گــذاری بــا  حضــور طهماســبی فرد

بزرگداشت عید سعید غدیر خم در تفرش

ــس  ــعب و ریی ــور ش ــروش و ام ــبکه ف ــاون ش ــد مع بازدی
ــعبه  ــه از ش ــک بیم ــع بان مجتم

اخبار شعب
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تارا ستاری
پایه اول

ساحل پور جعفری
پایه اول

امیرحسین فتاحی
پایه اول

آیلین فعلی خرم آبادی
پایه دوم

زهرا جعفریان
پایه سوم

آتنا بیرامی
پایه سوم

دانیال خالدی
پایه سوم

ثمین عطایی
پایه سوم

سوگل کوهی
پایه سوم

مهربد شفیعی
پایه دوم

آرش فوالدپور
پایه دوم

فاطمه محمدی
پایه دوم

محمدطه کهن
پایه دوم

پویا پاک نهاد زاد
پایه دوم

ماهک رشیدپور
پایه اول

آرتین بهرامی
پایه اول

یسنا اسامی
پایه اول

زهرا حصارکی
پایه اول

سید ستیا وقاری
پایه اول

مریم کریمی
پایه اول

محمد متین روحانی
پایه اول

ثنا حلمی
پایه اول

رها عیاری
پایه اول

محمد سام زنگانه
پایه اول

دانش آموزان ممتاز شرکت بیمه "ما"

فرزندان ممتاز  بیمه "ما"
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ریحانه افشانی
پایه سوم

مانی رشیدپور
پایه چهارم

ساغر حاجی محمدی
پایه چهارم

محمدصدرا عطایی
پایه پنجم

ایلیا خالدی
پایه پنجم

سنا بهار فیروزی
پایه پنجم

نرگس کهن
پایه پنجم

سید سعید سید قزوینی
پایه ششم

علیرضا صفدری
پایه دهم

سینا رادسعید
پایه دهم

غزل ربانی
پایه یازدهم

حسین احمدی
پایه هفتم

ریحانه محمدی

پایه هشتم

سروش ربانی
پایه هفتم

فاطمه حصارکی
پایه هفتم

آیار باقری
پایه هشتم

مانیا داداشی
پایه هشتم

امیرعلی صفدری
پایه هشتم

تینا نظری ماتک
پایه نهم

متین فهیمی
پایه پنجم

سارینا رحیمی پور
پایه پنجم

میر مهدی یار اسبقی
پایه پنجم

ثنا ستاری
پایه ششم

سپهر رادسعید
پایه ششم

فرزندان ممتاز  بیمه "ما"
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شناخت رفتار مصرف کننده

گوناگون

در بــازار رقابتــی امــروز، شــرکت هــا بایــد بــرای کســب مزیــت رقابتــی، 
ــه مشــتریان و رفــع نیازهــای آنهــا داشــته باشــند. از  توجــه زیــادی ب
طرفــی، مشــتریان در خریــد محصــوالت، گرایــش هــای مختلفــی دارند 
کــه بایــد آنهــا را در تنظیــم اســتراتژی هــای بازاریابــی مدنظــر قــرار 
داد. چنانچــه شــرکت هــای تولیــد کننــدة محصــوالت تــاش کننــد 
بــا ترکیبــی بهینــه و متناســب از عناصــر آمیختــة بازاریابــی خواســته 
هــای مصــرف کننــدگان را تامیــن کننــد، قــادر خواهنــد بــود مصــرف 
ــن شــیوه  ــد. ای ــل کنن ــادار تبدی ــه مشــتریان وف ــدگان خــود را ب کنن
نگــرش بــه رفتــار مصــرف کننــده، وســیع تــر از روش ســنتی اســت. در 
نگــرش ســنتی رفتــار مصــرف کننــده، توجهــات عمدتــا بــر خریــدار و 
پیــش زمینــه هــای بافصــل و نتایــج فرآینــد خریــد کاال متمرکــز بــود. 
ــه بررســی تاثیــرات  ــر از ایــن رفتــه و ب ــد گامــی فرات در نگــرش جدی
غیرمســتقیم شــناخت رفتــار مصــرف کننــده بــر فرآیند مصرف و ســایر 
پیامدهــا و نتاجــی کــه بیــش از خریــدار و فروشــنده را دربــر مــی گیرد، 
مــی پــردازد. مــوارد ذیــل واقعیــت ناآشــکار محتــوای دانــش مــا از رفتار 

مصــرف کننــده را نشــان مــی دهــد: 

1- تاثیر محصول بر رفتار مصرف کننده
ــوع و آزادی در  ــه، تن ــل توج ــکات قاب ــی از ن ــول، یک ــث محص در بح
ــز  ــات و نی ــا و خدم ــدگان کااله ــت. تولیدکنن ــول اس ــاب محص انتخ
بازاریابــان، غالبــاً توانایــی انتخــاب را نادیــده مــی گیرنــد. انتخــاب حــق 
مســلم مصــرف کننــده و عامــل ضــروری در بازاریابــی اثــر بخش اســت. 
بســیاری از مصــرف کننــدگان در انتخــاب های شــان محدودیــت دارند. 
درک عمیــق تــر ایــن موضــوع مــی توانــد باعــث ایجــاد شــناخت وســیع تر 
ــوع در  ــه تن ــا ارائ ــا ب ــه تنه ــا انتخــاب را ن ــده شــود ام از مصــرف کنن
محصــول، بلکــه بــا تنــوع در قیمــت، تنــوع در شــیوه هــای پرداخــت 
و تحویــل کاال، تنــوع خدمــات پــس از فــروش و ... مــی تــوان تضمیــن 
کــرد. از طرفــی، مشــتریان مزایــای محصــول را مشــاهده مــی کننــد و 
در صورتــی کــه آن را مطابــق بــا انتظــارات خــود دریابند، روابط شــان را 
بــا ارائــه کننــده ادامــه مــی دهنــد. ماهیــت اصلــی و منســجم فراینــد 
منبــع یابــی بــه ایــن بســتگی دارد کــه مشــتری تشــخیص دهــد منبــع 

مــورد نظــر او بهتریــن مزایــا را ارائــه کــرده اســت. 

2-تاثیر کیفیت خدمات بر رفتار مصرف کننده
تمایــل بــه ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و قابــل انتظــار مشــتریان، نقــش 
ــود کیفیــت  ــروزه بهب ــرا ام ــده دارد؛ زی ــار مصــرف کنن مهمــی در رفت
ــرای دوام،  ــدی ب ــرد کلی ــک راهب ــوان ی ــه عن ــع ب ــات در صنای خدم
ــا  ــن ســازمان هــا مطــرح اســت. از ایــن رو، ب ــداری و ســوددهی ای پای
توجــه بــه نتایــج پژوهــش، رســیدگی و توجــه بــه مشــکات مشــتریان، 

تامیــن امنیــت و درک نیازهــا و توجــه به خواســته هــای آنــان، از جمله 
اقداماتــی اســت کــه بایــد در راســتای رضایــت مشــتری در رأس وظایف 
ــا توجــه  و اولویــت کاری تولیدکننــدگان و فروشــندگان قــرار گیــرد. ب
بــه اهمیــت نقــش کیفیــت خدمــات در رفتــار مصــرف کننــده، مدیران 
بایــد از ســطح انتظــارات مصــرف کننــدگان خــود آگاهــی کســب کنند 
و خدمــات کارکــردی خــود را بــه گونــه ای طراحــی کننــد که از ســطح 
انتظــارات مشــتریان فراتــر باشــد؛ زیــرا تنهــا در ایــن صــورت، کیفیــت 
خدمــات مــی توانــد تاثیــر مثبتــی بــر رفتــار مصــرف کننــدگان داشــته 
باشــد. پاســخگویی بــه نیازهــا و خواســته هــای مشــتریان، حفــظ حریم 
ــی و تامیــن امنیــت مشــتریان از  خصوصــی، جبــران خســارت احتمال
جملــه مهــم تریــن خواســته هــای آنهــا اســت کــه در رفتــار مصــرف 

کننــده تاثیــر بســزا دارد.  

3-تاثیر قیمت بر رفتار مصرف کننده
ــاداری دارد.  ــت و معن ــش مثب ــده نق ــرف کنن ــار مص ــر رفت ــت ب قیم
قیمــت ادراک شــده ممکــن اســت یکــی از تحریک-کننــده هــای اصلی 
رفتــار مصــرف کننــده باشــد چراکــه درک قیمــت و کیفیــت ناعادالنــه 
منجــر بــه نارضایتــی شــده کــه پاســخ احساســی آن منفــی و بازتــاب 
ــا نگــرش منفــی  ــه ب آن عصبانیــت اســت. قیمــت درک شــدة ناعادالن
ارتبــاط دارد؛ بنابرایــن، شــناخت قیمــت و کیفیــت نابرابــر ممکن اســت 
منجــر بــه ناامیــدی، عصبانیــت یــا بــی عدالتــی شــود. معمــوالً مصــرف 
کننــدگان دوســت ندارنــد احســاس فریــب خوردگــی کنند. اگــر مصرف 
ــاس  ــده، احس ــار ش ــه رفت ــا ناعادالن ــا آنه ــوند ب ــه ش ــدگان متوج کنن
ــاب  ــا بازت ــت احساســی منفــی ) ب ــه و حال مثبــت شــان کاهــش یافت
ــه  عصبانیــت و تــرس( آشــکار خواهــد شــد. نگــرش منفــی نســبت ب
قیمــت منجــر بــه برخــی هیجانــات نظیــر تعجــب و خشــم مــی شــود 
کــه باعــث واکنــش هــای بیرونــی و خاص مشــتری مــی شــود. هنگامی 
کــه مصــرف کننــدگان متوجــه قیمــت ناعادالنــه مــی شــوند احســاس 
ناامیــدی و ناراحتــی کــرده و ممکــن اســت شــکایت خــود را از طریــق 
ارتباطــات شــفاهی پخــش کننــد. ایــن وضعیــت حتــی ممکــن اســت 
پایــان ارتبــاط خریــدار بــا فروشــنده باشــد. عــاوه بــر ایــن، هنگامی که 
مشــتریان عصبانــی مــی شــوند بیشــتر تمایل دارند مســتقیماً به ســمت 
رقیبــان فروشــنده برونــد و کمتــر مایلنــد از فروشــنده اول مجــدد خرید 
کننــد. برعکــس، درک قیمــت منصفانــه منجــر بــه رضایتمنــدی شــده 

کــه خــود باعــث هیجانــات مثبــت مــی شــود. 
ــع  ــت و مناف ــاخص کیفی ــی، ش ــای بیرون ــت را راهنم ــتریان قیم مش
محصــول مــی داننــد. ایــن درک وجــود دارد کــه برندهــای گــران قیمت 
معمــوال از کیفیــت باالتــری برخوردارنــد و آســیب پذیــری کمتــری در 
شــکاف هــای قیمــت رقابتــی نســبت بــه برندهــای ارزان قیمــت دارنــد. 

بخش دوم
معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی                                                                                                                 

اداره ارزشیابی، توسعه و برنامه ریزی کارکنان
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بایدها  و نبایدها در ارتباط با سازمان و شغل

گوناگون

بایدها:

1- انجام به موقع و دقیق وظایف محوله
2- حضــور منظــم و بــه موقــع در محــل کار و فعالیت 

تا پایــان وقــت اداری
ــغلی و  ــاز ش ــورد نی ــارت م ــش و مه ــای دان 3- ارتق

ــازمانی س
4- سخت کوشی و تاش در کار

5- دقــت و احتیــاط در مصــرف بیــت المــال و 
جلوگیــری از ریخــت و پــاش و دوری از اســراف

6- افزایــش بهــره وری، اصــاح الگوی مصــرف، صرفه 
جویــی و اســتفاده بهینــه ا ز امکانات و منابع ســازمان

7- ارتقــای خاقیــت و نــوآوری در روش هــای انجــام 
وظایــف شــغلی و ســازمانی

8- رعایت پوشش اداری
9- توجــه بــه ســاده پوشــی و عــدم آرایــش زننــده در 

ادارات و مراکــز آموزشــی و عمومــی
10- رعایــت قوانیــن، مقــررات، ضوابــط اداری و 

آراســتگی محیــط کار
11- رعایــت شــئون و شــعائر و اخــاق اســامی) در 

گفتــار، رفتــار، پوشــش و برخــورد بــا دیگــران(
12- حفــظ اســرار شــغلی و افزایــش تعلــق و شــهرت 

سازمانی(
13- برگــزاری و شــرکت فعــال و بــه موقــع در نمــاز 
جماعــت و تشــویق همــکاران بــرای شــرکت در نمــاز

ــوم  ــا، عل ــتورالعمل ه ــن، دس ــا قوانی ــنایی ب 14- آش
ــا وظایــف  و فنــون و تکنولوژیهــای  نویــن مرتبــط ب

شــغلی و ســازمانی 
ــه  ــوه ارائ ــازی نح ــتند س ــازی و مس ــفاف س 15- ش

ــط  ــدارک مرتب ــناد و م ــات  و اس خدم

نبایدها:

1- ســو اســتفاده از موقعیــت شــغلی و اســتفاده شــخصی از 
امکانــات دولتــی و مردمــی

2- اعمــال نفــوذ بــرای نیــل بــه منافــع شــخصی و گروهــی 
و پذیرایــی هــای پــر خــرج بــرای حفــظ موقعیــت شــخصی

ــر  ــده و ســفرهای پ ــی فای ــد و ب ــزاری جلســات زای 3- برگ
ــی و خارجــی ــورد داخل ــی م ــه و ب هزین

ــف اداری و کــم فروشــی و کــم  ــگاری در وظای 4- ســهل ان
کاری

5-  دیرسرکار امدن و زود رفتن از محل کار
6-  انجام کارهای شخصی در اوقات و ساعات اداری

7- مانــدن در اداره در غیــر ســاعات اداری و انجــام نــدادن کار 
ــه کاری و گرفتن اضاف

8- اســراف و افــراط و تفریــط در بــه کار گیــری امــوال حتــی 
در جهــت مصــارف اداری

9- ســهل انــگاری در حفــظ امکانــات دولتــی، بدبیــن کردن 
مــردم بــه نظــام و انقــاب اســامی

10- اســراف در برگــزاری جشــنواره هــا و هزینــه های جانبی 
سنگین

11- اختــاس، جعــل، خیانــت در امانــت و عــدم وفــای بــه 
عهد

12- مکالمه زیاد و طوالنی و بی مورد  با تلفن  اداری
13-  افشای  اطاعات موجود در دستگاه
14- استعمال  دخانیات  و  داشتن  اعتیاد

15- بی انگیزگی، تنبلی، بی عفتی  و بد پوششی
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اخبار بیمه مرکزی

اخبار صنعت

دکتــر ســلیمانی در اولیــن دیــدار صمیمانــه بــا مدیــران عامل شــرکت های 
بیمه:

شــرکت هــای بیمــه حقــوق مــردم در پرداخت خســارت را 
ــت کنند رعای

صبــح امــروز دکتــر غامرضا ســلیمانی، رئیس کل بیمــه مرکــزی در دیدار 
صمیمانــه بــا مدیــران عامل شــرکت هــای بیمــه، دبیرکل ســندیکای بیمه 
گــران ایــران و صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی بــر حفــظ حقــوق 

مــردم بــا پرداخــت بــه موقــع خســارت تاکیــد کرد.
 دکتــر ســلیمانی بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی فعلــی، گفــت: بانــک و 
بیمــه هــا در شــرایط بحــران اقتصــادی در خــط مقدم قــرار دارنــد و وظایف 
آنهــا ســنگین تــر مــی شــود، لــذا بایــد بــا همراهــی مدیــران، پیشــنهادات 

جدیــدی بــه ســتاد تحریــم ارائــه کنیــم.
وی از بیمــه درمــان بــه عنــوان یکــی از چالــش هــای موجــود کشــور یــاد 
کــرد و گفــت: ایــن چالــش ســازمان هــای زیــادی از جملــه شــرکت هــای 
بیمــه تجــاری را درگیــر کــرده اســت و از مهتمریــن عوامــل آن مــی تــوان 
بــه نبــود کارشناســان اقتصــاد درمــان اشــاره کــرد کــه مانــع پیونــد بخش 

درمــان و بیمــه شــده اســت.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی، بیمــه را یکــی از ســه ضلــع مثلــث اقتصــادی 
دانســت و گفــت: متاســفانه بیمــه در کشــور مــا هنوز نتوانســته بــه جایگاه 
خــود از منظــر اقتصــادی دســت یابــد و بــا یــک فرهنــگ ســازی عمیــق، 
بایــد کارایــی بیمــه در زندگــی مــردم بیشــتر نشــان داده شــود تــا تمایــل 

آنهــا بــه خریــد بیمــه نامــه افزایــش یابــد.
دکتــر ســلیمانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر نظارت علمــی در 
صنعــت بیمــه تاکیــد کــرد و گفــت: شــرکت هــای بیمه بایــد نظــارت خود 
را از نظــارت فیزیکــی و حضــوری بــه ســمت نظــارت علمــی ســوق دهند و 

بیشــتر بــر مســائلی چــون اکچوئــری و تحلیل آمــاری تکیــه کنند.
ــزود:  ــد و اف ــه خوان ــت بیم ــر صنع ــز متفک ــه را مغ ــکده بیم وی پژوهش
پژوهشــکده بیمــه عــاوه بــر مطالعــات بایــد بــه شــرکت هــای بیمــه در 

ــد. ــات پژوهشــی کمــک کن ــتای حــل مشــکات و خدم راس
دکتــر ســلیمانی همچنیــن بــر ارتبــاط بــا رســانه ها بــه خصوص اســتفاده 
از ظرفیــت صــدا و ســیما در راســتای گســترش فرهنــگ بیمه تاکیــد کرد.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پایــان بــا اشــاره بــه ســخنان مدیــران عامــل 
شــرکت هــای بیمــه در خصــوص حــل مشــکل مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ســاده ســازی آییــن نامــه هــا، بــاال بــودن ضریــب خســارت بیمــه درمــان و  
افزایــش تعرفــه هــای وضــع شــده بــر صنعــت بیمــه گفــت: مــوارد مذکــور 
حتمــا در دســتورکار قــرار مــی گیــرد و حل آن مســتلزم همراهــی و اجماع 

شــرکت هــای بیمــه بــا بیمــه مرکزی اســت

صنعت بیمه بر پایه دانش بیم سنجی استوار است

ــه در  ــنجی ک ــم س ــش بی ــروز در همای ــح ام ــاهی، صب ــز خسروش پروی
دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد بــر اهمیــت دانــش بیم ســنجی و 

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــت بیم ــر صنع ــده آن ب ــر بســیار تعیین کنن اث
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
ــه  ــش، بیم ــن همای ــخنانی در ای ــی س ــزی ط ــه مرک ــام بیم ــم مق قائ
ــرار باشــد  ــری دانســت و گفــت: اگــر ق ــا اکچوئ ــرادف ب را از جهتــی مت
حرفــه بیمه گــری را در چنــد کلمــه خاصــه کنیــم آن کلمــات عبــارت 
ــری،  ــبه توانگ ــی، محاس ــر فن ــبه ذخای ــه، محاس ــق بیم ــبه ح از محاس
محاســبه ریســک و نقد شــوندگی پرتفــوی ســرمایه گذاری ها و محاســبه 
خســارت و مســتمری خواهــد بــود. محاســبات فــوق عمدتــاً بــه کمــک 
دانــش اکچوئــری انجــام می گیــرد پــس می تــوان گفــت، صنعــت بیمــه 
متــرادف بــا تخصــص اکچوئــری اســت و اگــر دانــش اکچوئــری نباشــد 

صنعــت بیمــه هــم امــکان تــداوم فعالیــت نخواهــد داشــت. 
وی افــزود: البتــه انجــام محاســبات بیمه ای مذکــور کار بســیار پیچیده ای 
اســت بــه طــور مثال محاســبه حــق بیمه یــا قیمــت محصــوالت بیمه ای 
کامــا متفــاوت از محاســبه قیمــت در ســایر کســب و کارهــا اســت. حق 
بیمــه از دو بخــش اقتصــادی و فنــی تشــکیل می شــود کــه در بخــش 
فنــی بایــد احتمــال وقــوع حادثــه و همچنین شــدت و تواتر آن محاســبه 
شــود. ایــن محاســبه مربــوط بــه متغیرهایــی اســت کــه در آینــده اتفــاق 
می افتــد در حالــی کــه در غالــب کســب و کارهــا، متغیرهایــی کــه بــرای 
ــت.  ــوم اس ــل معل ــان از قب ــود مقادیرش ــتفاده می ش ــذاری اس قیمت گ
ایــن مســئله کار محاســبه در صنعــت بیمــه را بســیار ســخت و پیچیــده 
ــری  ــه کمــک دانــش اکچوئ می کنــد کــه ایــن ســختی و پیچیدگــی ب

ــردد.  ــع می گ مرتف
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای محاســبات بیمــه ای تخصص های 
ــح  ــام صحی ــرای انج ــت: ب ــار داش ــت اظه ــاز اس ــورد نی ــون م گوناگ
محاســبات بیمــه ای عــاوه بــر تخصــص  آمــار و ریاضیــات، تخصص هــای 
اقتصــاد، مالــی و فنــی مرتبــط بــا رشــته های بیمــه ای نیــز الزم اســت. 
بنابرایــن امــر بیم ســنجی، امــری تیمــی اســت نــه فــردی و بــرای اینکــه 
فعالیــت اکچوئــری بخوبــی انجــام شــود بایســتی در قالب کارهــای تیمی 
مرکــب از متخصصــان مختلــف انجــام پذیــرد. در صــورت تحقــق چنیــن 
شــرایطی حرفــه مســتقل اکچوئــری نیــز مورد اســتقبال شــرکتهای بیمه 
قــرار خواهــد گرفــت. پیشــنهاد می کنــم بــا اتخــاذ چنیــن رویکــردی و 
بــا کمــک پژوهشــکده بیمــه انجمــن بیم ســنجی ایــران در قالــب یــک 
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پــروژه؛ حــق بیمه هــا، ذخایــر و توانگــری مالــی شــرکتهای بیمــه را بــر 
اســاس روش هــا و الگوهــای علمــی روز دنیــا محاســبه نماید و شــکاف آن 
بــا محاســبات جــاری در صنعــت بیمــه را ارائــه کنــد تــا بتوانیــم وضعیت 

موجــود خــود را نســبت بــه وضعیــت مطلــوب مشــخص کنیــم. 
قائــم مقــام بیمــه مرکــزی در پایــان ضمــن تشــکر از مســئوالن 
دانشــگاه شــهید بهشــتی بــرای توجــه خــاص بــه رشــته بیمــه و انجمــن 
بیم ســنجی ایــران بخاطــر برگــزاری همایــش، از برگزارکننــدگان همایش 
ــرای  ــش را ب ــخنرانی های همای ــت ها و س ــدی نشس ــت جمع بن خواس
ــن  ــا و تدوی ــا از آن در برنامه ریزی ه ــد ت ــال نماین ــزی ارس ــه مرک بیم

مقــررات اســتفاده شــود

دیه و خسارت پالسکو تعیین تکلیف شد
پــس از بررســی هــای فنــی و کارشناســانه بیــش از 320 میلیــارد ریــال 
خســارت مربــوط بــه رشــته آتــش ســوزی در خصــوص پرونــده پاســکو 
از ســوی شــرکت هــای بیمــه بــه زیــان دیــدگان ایــن حادثــه پرداخــت 

شــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی 
ــارد و  ــغ بیســت و هشــت میلی در بخــش بیمــه هــای مســئولیت، مبل
پانصــد میلیــون ریــال بابــت فــوت پانــزده تــن از شــهدای آتــش نشــان 
توســط شــرکت بیمــه کارآفریــن و پرداخــت ســرمایه فــوت بیمــه عمــر 
و حادثــه شــانزده تــن از قربانیــان ایــن حادثــه از ســوی همیــن شــرکت 
بــه مبلــغ ســی و پنــج میلیــارد و ششــصد و هشــتاد میلیــون ریــال بــه 

حســاب ذی نفعــان قانونــی آنــان واریــز شــده اســت.
شــایان ذکر اســت ســه تــن از شــهدای حادثــه پاســکو دارای بیمــه نامه 
انفــرادی عمــر و تامیــن آتیــه بودنــد کــه شــرکت پاســارگاد بــه عنــوان 
بیمــه گــر بیــش از یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال بــه ذی نفعان 

قانونــی آنــان پرداخــت کــرده اســت

رییس کل بیمه مرکزی:
ــک  ــده ی ــه ش ــر بیم ــه ه ــم ک ــمتی بروی ــه س ــد ب بای

ــد ــته باش ــاص داش ــری خ ــاب کارب حس
ــود و  ــی ش ــوب م ــازمان محس ــر س ــات ه ــات از الزام ــن آوری اطاع ف
توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی و رفــع نقایــص موجــود یــک ضرورت 

جــدی بــه شــمار مــی آیــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکزی، 
دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در نشســت »هــم اندیشــی و پیگیــری 
ــن  ــام ای ــا اع ــت ب ــی گف ــخن م ــاوا« س ــای کان ف ــه ه ــرای برنام اج
مطلــب افــزود: شــفافیت اطاعــات، افشــا و تحلیــل آن در پیشــگیری از 

تخلفــات، جعــل اســناد و تقلبــات بیمــه ای نقــش اساســی را ایفــا مــی 
کنــد.

رییــس کل بیمــه مرکــزی موفقیــت مجموعــه هــا را در گــرو انباشــت 
ــاع  ــت در اط ــت و صح ــرعت، دق ــه س ــه مقول ــت و ب ــات دانس اطاع
رســانی اشــاره کــرد و افــزود: بــه هنــگام بــودن اطاعــات در پــردازش آن 
اثــر جــدی دارد و گاه اطاعاتــی کــه نابهنــگام در اختیــار نهــاد ناظــر قرار 

مــی گیــرد از اثربخشــی کافــی برخــوردار نخواهــد بــود.
ــی شــرکت هــا در خصــوص  ــاش بیشــتر بخــش آی ت ــزوم ت ــر ل وی ب
تجمیــع آنایــن اطاعــات بیمــه ای شــرکت هــا تاکیــد کــرد و گفــت: 
کارکنــان بخــش آی تــی از تصمیــم ســازان صنعــت بیمــه بــه شــمار می 
رونــد و اگــر اطاعــات بــه صــورت آنایــن مبادلــه نشــود ایــن صنعــت در 

بخــش تصمیــم گیــری بــا مشــکات زیــادی روبــرو خواهــد شــد.
دکتــر ســلیمانی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه بایــد به ســمتی پیــش برویم 
کــه بــرای هــر بیمــه گــذار یــک حســاب کاربــری خــاص طراحــی شــود، 
خاطرنشــان کــرد: اگــر تکمیــل اطاعــات بیمــه گــران و بیمــه گــذاران در 
گــرو ثبــت کــد یکتــا باشــد بــی تردیــد جریــان ســالم اطــاع رســانی بــا 

شــفافیت بیشــتری دنبــال خواهد شــد.
وی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه دنیای اطاعــات خــود را بر تمامی دســتگاه 
هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی تحمیــل کرده اســت تهیــه گزارش 
هــای صحیــح را زمینــه ســاز تحلیل هــای موثــر دانســت و افــزود: گزارش 
هــای ناقــص، مخــدوش و عــاری از حقیقــت چیــزی جــز گمراهی تصمیم 

گیــران صنعت بیمــه در پــی نخواهد داشــت.
رییــس شــورای عالــی بیمــه در ادامــه ســخنان خــود صنعــت بیمــه را 
ــح کــرد: اداره  ــی کــرد و تصری یــک صنعــت جــذاب امــا پیچیــده ارزیاب
ایــن صنعــت بــدون تکیــه بــر بــه روزرســانی اطاعــات و تبــادل آن امکان 

پذیــر نیســت.
وی تثبیــت و یــا کاهــش میــزان حــق بیمــه هــای دریافتــی را در گــرو 
کنتــرل خســارات و نظــارت بــر پرداخــت آن دانســت و گفــت: بــا تجمیــع 
اطاعــات و بررســی دقیــق و تحلیــل منطقــی دریافتــی هــا و پرداختی ها 
دســتیابی بــه یــک رونــد منطقی بــرای کنتــرل خســارات دور از دســترس 

ــد بود. نخواه
ــت  ــاش دس ــر از ت ــن تقدی ــان ضم ــلیمانی در پای ــا س ــر غامرض دکت
انــدرکاران ســامانه ســنهاب و مدیــران و کارکنــان بخــش فــاوای صنعــت 
بیمــه نســبت بــه تقویــت سیســتم هــای اطــاع رســانی و ارتباطــی در 

صنعــت بیمــه تاکیــد کــرد.
گفتنــی اســت در آغــاز ایــن نشســت - ســید قاســم نعمتــی - رییــس 
ــوالت،  ــن تح ــی از آخری ــزارش کامل ــزی - گ ــه مرک ــاوای بیم ــز ف مرک

ــرد ــه ک ــه ارائ ــت بیم ــات صنع ــن آوری اطاع ــرد ف ــات و عملک تعام

اخبار صنعت
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یکــی از کاربردهــای مهــم تجــارت الکترونیکــی ، ارائــه خدمــات جدید 
ــی  ــای الکترونیک ــه ه ــق بیم ــا از طری ــه ه ــه ای و کاهــش هزین بیم
مــی باشــد .بیمــه هــای الکترونیکــی را مــی تــوان کاربــرد اینترنــت و 
ســایر فــن آوری هــای اطاعاتــی بــا هــدف تولیــد و توزیــع خدمــات 
ــه دلیــل ســرعت  ــف نمــود .در بیمــه هــای ســنتی ب بیمــه ای تعری
پاییــن و هزینــه هــای بــاال در شــرایط گســترش تجــارت الکترونیکــی 
پاســخگو نبــوده و نیــاز بــه طراحــی فضــای مناســب جهــت فعالیــت 
بیمــه هــای بــه شــکل الکترونیکــی را اجتنــاب ناپذیر ســاخته اســت .

ــی  ــوان یک ــه عن ــاری ب ــای تج ــود فراینده ــعه و بهب ــروزه توس ام
ــوده و  ــرح ب ــور مط ــادی هرکش ــعه اقتص ــی توس ــای اصل از محوره
ــت  ــک سیاس ــوان ی ــه عن ــی ب ــارت جهان ــم تج ــورداری از حج برخ
ــرای  ــذا ب ــه اســت .ل ــت هــای جهــان قرارگرفت و هــدف مدنظــر دول
دســتیابی بــه ایــن مهــم درحــال حاضــر اســتفاده از تجــارت 
الکترونیکــی یکــی از ابزارهــا و شــاید مهمتریــن ابــزار رشــد تجــاری 
محســوب شــده و دردســتور کار دولــت هــا و قطــب هــای اقتصــادی 
قــرار دارد .اســتفاده از تجــارت الکترونیکــی موجــب کاهش چشــمگیر 
ــه اطاعــات ، افزایــش  هزینــه هــای معاماتــی ، دسترســی آســان ب
ــدگان ،  ــدرت انتخــاب  مصــرف کنن ــن ق ــاال رفت ــروش ، ب درصــد ف
کاهــش و حــذف محدودیــت بــازار ، افزایــش تعــداد عرضــه کننــدگان 
بــازار و درنهایــت افزایــش تــوان رقابــت و رقابتــی شــدن بنــگاه هــا ، 

ــی مــی شــود . ــا و اقتصــاد مل بخــش ه
ــاوری  ــت و ســایر فن ــرد اینترن ــوان کارب ــی ت بیمــه الکترونیکــی را م
ــات بیمــه ای  ــع خدم ــد و توزی ــی )IT( در جهــت تولی هــای اطاعات
تعریــف نمــود کــه یکــی از زیرمجموعــه هــای تجــارت الکترونیکــی 
ــط و  ــت بس ــعه اینترن ــا توس ــگام ب ــه هم ــود ک ــی ش ــوب م محس
گســترش یافتــه و اســتفاده از آن درســال هــای اخیــر درکشــور هــای 

ــف مرســوم شــده اســت . مختل
ــارت و ...  ــت خس ــت و پرداخ ــه ، درخواس ــه نام ــدور بیم ــد ص فراین
نیــز ممکــن اســت بــه طریــق on – line   انجــام شــود اگرچــه بعضــی 
محدودیــت هــای قانونــی یــا فنــی بــه مثابــه ســدی مقابــل اجــرای 
ــه  ــا ب ــور ه ــی از کش ــی دربرخ ــای الکترونیک ــه ه ــه نام ــل بیم کام
ــا درحــال حاضــر قوامیــن بیمــه ای درسراســر  ــد ام شــمار مــی رون
جهــان بــه طــور مــداوم درحــال بازبینــی و اطــاح اســت کــه بتــوان 

ــد . ــه بیمــه هــای on – line  را فراهــم نمای ارای
دربــرآورد اثــر فــروش بیمــه هــای الکترونیکــی برکارایــی ، دوجنبــه 

را مــی تــوان مدنظــر قــرارداد :
1- بیمــه هــای الکترونیکــی بایــد بتواننــد هزینــه هــای مدیریتــی و 
اجرایــی داخلــی را ازطریــق اجــرای فراینــد هــای خــودکار تجــاری و 

ارتقــای اطاعــات مدیریتــی ،کاهــش دهنــد .
2- ایــن نــوع از بیمــه هــا بایــد بتواننــد کارمزدهــای پرداخــت شــده 
بــه واســطه هــا را کاهــش دهنــد ، زیــرا درفــروش اینترنتــی ، بیمــه 

هــا بــه طــور مســتقیم بــه مشــتریان فروختــه مــی شــود 

مزایای بیمه های الکترونیکی :
ــنتی  ــری س ــطه گ ــذف واس ــتری و ح ــا مش ــتقیم ب ــاط مس 1- ارتب
ــوان  ــه عن ــا ب ــزاری ه ــا و کارگ ــی ه ــه : نمایندگ ــات بیم از معام
عوامــل فــروش شــرکت هــای بیمــه درتوزیــع محصــوالت بیمــه ای 
ــه  ــترش بیم ــس از گس ــد .پ ــی کنن ــل م ــنتی عم ــام س ــک نظ دری
هــای الکترونیکــی نقــش ایــن واســطه هــا تغییــر کــرده و بــه عنــوان 
ــرد . ــد ک ــت خواهن ــد فعالی ــام جدی ــی درنظ ــای اطاعات واســطه ه

2- ارائــه خدمــات موثــر ، ســریع و باهزینــه کــم : شــرکت هــای بیمــه 
بــدون نیــاز بــه افزایــش کارمنــدان و پرســنل خــود بــا بهــره گیــری 
ــی  ــریع و بازاریاب ــانی س ــت رس ــت ، خدم ــای اینترن ــاوری ه از فن
مناســبی را انجــام مــی دهنــد . درایــن روش مشــتریان مــی تواننــد 
ــف  ــای مختل ــرکت ه ــط ش ــده توس ــه ش ــای عرض ــت ه ــن قیم بی
مقایســه بــه عمــل آورنــد  . ارائــه بیمــه نامــه هــای الکترونیکــی بــه 

راهبردها ، الزامات و چالش های  بیمه های الکترونیکی در ایران
مجید زند کریمی 

ک بیمه
س مجتمع بان

ریی
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کاهــش بهــای بیمــه نامــه نیــز کمــک مــی نماینــد .
ــای  ــه ه ــترش بیم ــاز : گس ــورد نی ــه م ــرمایه اولی ــش س 3- کاه
الکترونیکــی منجرخواهــد شــد تــا شــرکت هــای بیمه جدیدالتاســیس 
بتواننــد از فراینــد پرهزینــه راه انــدازی شــبکه فــروش پرهیــز کــرده و 

ــازار بیمــه شــوند . ــا ســرمایه کمتــری وارد ب ب
4- ســهولت در امــر بازاریابــی : بااســتفاده از اینترنــت ، شــرکت هــای 
بیمــه مــی تواننــد بــه ســهولت دســتاوردهای رقبــا را ارزیابــی کــرده 
و محصولــی کــه بــه بــازار ارائــه مــی کننــد از لحــاظ قیمــت ، کیفیــت 

و جذابیــت بهتــر از دیگــر محصــوالت ارائــه شــده بــه بــازار باشــد .
5- نــوآوری و خاقیــت درتولیــد محصــوالت : ازآنجایــی کــه شــرکت 
ــه  ــی نگ ــتریان را راض ــد مش ــد بتوانن ــی بای ــه الکترونیک ــای بیم ه
ــای  ــتای نیازه ــد درراس ــذا بای ــد ل ــذب کنن ــا را ج ــته و آن ه داش

ــد . ــه دهن ــی ارائ ــه ای متنوع ــوالت بیم ــتریان ، محص مش
6- کاهــش هزینــه مبــادالت : اســتفاده از اینترنــت کارگــزاران و بیمه 
گــذاران را قــادر ســاخته تــا هزینــه هــای مکــرر واردکــردن داده هــا و 
دیگــر کارهــای نیروبــر ))کارهایــی کــه بادســت انجــام مــی گیــرد(( را 
کــه بــه مراحــل مختلــف تقســیم شــده و نیــز عرضــه امــوری ماننــد 

پســت و ... را کاهــش دهنــد .
7- افزایــش ســرعت دسترســی بــه اطاعــات : مشــتریان عــاوه بــر 
مقایســه قیمــت هــای شــرکت هــای مختلــف بیمــه ای مــی تواننــد 
ــان  ــا زم ــه ای و ی ــای بیم ــرکت ه ــود از ش ــات خ ــت مطالب وضعی
اقســاطی را کــه بایــد بــه شــرکت بیمــه پرداخــت نماینــد بــه صــورت 

دقیــق ، ســریع و آســان دریافــت نماینــد.

موانع رشد بیمه های الکترونیکی :
1- امضــای الکترونیکــی دربســیاری از کشــورها جنبــه قانونــی نیافتــه 

اســت .
2- پرداخــت از طریــق کارت اعتبــاری جهــت خریــد بیمــه نامــه در 

اغلــب کشــور هــا مــورد پذیــرش نمــی باشــد .
3- اســناد فیزیکــی ))بیمــه نامــه هــا(( بایــد بــرای مشــتریان ارســال 
شــود و نســخه کاغــذی در آرشــیو کارگــزار و بیمــه گــران نگهــداری 

شــود 
4- چارچــوب اســناد دربســیاری از مــوارد بــه شــدت حــاوی بارقانونی 

و حقوقــی اســت و نیــاز بــه توضیــح حضــوری مــی باشــد .

5- کارگــزاران و نماینــدگان الزم اســت جــواز کســب خــودرا بــه طــور 
حضــوری بــه مشــتریان ارائــه نماینــد .

6- انعقــاد یــک قــرارداد بیمــه ای مســتلزم تبــادل وســیع اطاعــات 
ــد  ــوری دارن ــخصی و حض ــت ش ــوارد ماهی ــی م ــه دربرخ ــت ک اس
ــه شــده خــود هســند  ــات ارائ ــظ اطاع ــران حف ــه مشــتران نگ .البت
کــه ازطریــق ارســال الکترونیکــی هیــچ مســئولی جهــت محافظــت از 

ــدارد . اطاعــات وجــود ن
پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در جمهوری اسامی ایران

راهبردها  :
1- اجــرای موفــق برنامــه جامــع )Master plan( فــن آوری اطاعــات 

)برنامــه ریــزی  اســتراتژیک( 
2- تنظیــم چارچــوب قانونــی جهــت فعالیــت هــای تجــارت 
،بــه عنــوان  الکترونیکــی  بیمــه هــای  ازجملــه  و  الکترونیکــی 
ــرای  ــی ب ــای قانون ــاد مبن ــه ایج ــوان ب ــی ت ــی م ــات مقدمات اقدام
امضــاء الکترونیکــی ، پــول الکترونیکــی و درنهایــت بــه قانــون بیمــه 

ــود  ــاره نم ــی اش الکترونیک
3- افزایــش زمینــه هــای دسترســی بــه اینترنــت از طریــق تــدارک 
ــت  ــی ، اینترن زیرســاخت هــای اساســی ) از قبیــل خطــوط مخابرات

پرســرعت و ...(
ــای  ــه ه ــد بیم ــه از فوای ــت بیم ــران صنع ــی مدی ــاء آگاه 4- ارتق

الکترونیکــی
ــه  ــترش هرچ ــت گس ــص جه ــانی متخص ــروی انس ــت بی 5- تربی

ــی ــای الکترونیک ــه ه ــریعتر بیم س
ــوع بیمــه نامــه ازطــرف  6- فرهنــگ ســازی جهــت پذیــرش ایــن ن

بیمــه گــذاران و بیمــه گــران
7- اعتمــاد ســازی بیــن بیمــه گــران و بیمــه گــذاران جهــت تبــادل 

الکترونیکــی داده هــا
8- کاهــش هزینــه هــا و ارائــه متنــوع تــر بیمــه هــای الکترونیکــی در 

قیــاس بیمــه های ســنتی
9- خصوصی سازی شرکت ها بیمه

10- بیمــه هــای الکترونیکــی ســبب شــتاب فراینــد مبــاذالت مــی 
شــوند و لــذا فرصــت هــای تقلــب و کاهبــرداری افزایــش مــی یابــد 
.برایــن اســاس طراحــی و معرفــی نهادهــای جدیــد نظارتــی کــه قــادر 

بــه فعالیــت در چارچــوب اینترنتــی باشــند الزامــی مــی باشــد .
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