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شرکت بیمه "ما" مستحق رسیدن به جایگاه باالتری در صنعت بیمه است

و  سازمان ها  فناوری،  و  دانش  روزافزون  پیشرفت  دلیل  به  امروز  دنیای  در 
شرکت ها برای رسیدن به مقاصد خود باید روز به روز در حال کسب علم و 
آگاهی باشند و افرادی که در این فضا فعالیت می کنند باید برای رسیدن به 
این اهداف تالش مضاعف داشته باشند زیرا پیشرفت سازمان در گرو پیشرفت 

و فعالیت تک تک کارکنان است.
شرکت بیمه "ما " مستحق رسیدن به جایگاه باالتری در صنعت بیمه است 

بیشتر  هم افزایی  و  مضاعف  تالش  با  می تواند  و 
به قله های موفقیت دست پیدا کند و زمانی به 
شبکه  پرسنل،  تمام  که  می رسد  نتیجه  حصول 
فروش و ذی نفعان این شرکت در این راستا قدم 
بردارند، باورهای خود را تغییر دهند و با اعتماد 
به نفس بیشتر نسبت به پیشبرد اهداف توسعه ای 
شرکت گام بردارند. اندیشیدن راهکارهای جدید 
و  سیاست گذاری  صنعت،  پویایی  با  متناسب 
سرعت  افزایش  ستاد،  جانب  از  مستمر  نظارت 
و بهبود خدمات رسانی از سمت شبکه فروش و 
رعایت صداقت، اخالق و احترام از سوی تک تک 

پرسنل ارکان اساسی موفقیت است.
ذهن پس از تجزیه داده ها و تحلیل خواسته های 
ما، بالفاصله سلسله حرکات خود را برای رسیدن 
ناخودآگاه  و  غیرارادی  صورت  به  آن،  تحقق  به 
آغاز می کند. پس خواسته های خود را متناسب 

با توانمندی هایمان افزایش دهیم و با توجه به شایستگی هایمان و تغییر در 
تفکراتمان توام با آموزش و نوآوری با چاشنی اندیشه مثبت و امیدواری بسیار 

به سوی موفقیت گام برداریم.
برداشته  گام  مهم ترین  خسارت،  پرداخت  فرآیندهای  به  بخشیدن  سرعت  با 
می شود و باعث جلب اعتماد و رضایت بیمه گذاران خواهد شد که این امر مستلزم 

آموزش مداوم، رعایت اصول حرفه ای گری و چانشین پروری است.

 حجت بهاری فر - مدیرعامل
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فهم مشترک بین بانک ملت و بیمه "ما" دستاوردهای ارزشمندی 
را به همراه داشته است

 دکتر حمید تاجیک – رییس هیات مدیره

شرکت بیمه "ما" با شاکله قوی و با قابلیت ها و توانمندی های سهامداران اصلی 
درتیر ماه سال 90 پا به عرصه صنعت بیمه گذاشت و با تمرکز بر بیمه های 
زندگی به عنوان محصول مشترک بانک و بیمه در راستای همسویی با اهداف 
بانک ملت گام برداشت. این شرکت با هدف تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد 
ارزش افزوده برای مشتریان، همچنین استفاده از سایر کانال های درآمدی از 
سوی بانک ملت ایجاد شده و با تقویت ارتباط بین بانک و بیمه، هم اکنون بیمه 
"ما"، در مسیر رشد و تعالی قرار دارد. شایسته است مراتب سپاس و قدردانی 
خود را از کارمندان اصیل و با هویت بیمه "ما" که بازیگران اصلی این موفقیت 

هستند اعالم کنم.
خوشبختانه در حال حاضر بیمه "ما" برندی مرغوب 
و مدیران آن مدیرانی کامال حرفه ای هستند. شرکت 
به پشتوانه این مدیران و کارکنان، در صنعت بیمه 
خودنمایی می کند. تسهیل ارتباطات و ایجاد فهم 
مشترک بین بانک ملت و بیمه "ما" دستاوردهای 
ارزشمندی را به همراه داشته است، مدیران بیمه "ما" 
جزو مدیران با سابقه صنعت بیمه کشور هستند و 
افزایش بلوغ و دانش حرفه ای این شرکت به دلیل 
اکنون  است،  گران سنگ  سرمایه های  این  وجود 
راز  کنیم.  تالش  شرکت،  جایگاه  حفظ  برای  باید 
ماندگاری، متمایز بودن است. ما باید تمایز داشتن را 
در چشم انداز خودمان ترسیم کنیم. با افزایش کیفیت 
محصوالت بیمه ای، نوآوری در طراحی محصوالت 
جدید و افزایش سهم بازار، متمایز بودن را به معنای 
واقعی دنبال کرده ایم. آموزش مستمر، بودجه بندی 

مناسب، تدوین استراتژی ارزش گذاری برای شبکه فروش و توسعه شبکه فروش 
کارآمد از نکات کلیدی برای پیشرفت بیمه و رقابت در این عرصه است.

از نگاه سهامدار، صنعت بیمه کامال تخصصی و پیچیده است و به عنوان 
یکی از عوامل موثر در تکمیل زنجیره ارزش خدمات رسانی به مشتریان است. 
جذابیت های بسته های بیمه ای در کنار بسته های اعتباری بانک ملت باعث 
افزایش وفاداری مشتریان خواهد شد، بنابراین نیاز است با افزایش کیفیت 
محصوالت بیمه ای، طراحی محصوالت نوآور و افزایش سهم بازار این تعامل را 

هرچه بیشتر محقق سازیم.
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 محمد جعفریان - معاون برنامه ریزی و فناوری

بنـگاه  و  سـازمان  هـر  موفقیـت  الزمـه 
اقتصـادی، پایبنـدی به برنامه هـای تدوین 
شـده آن مجموعـه اسـت. برای دسـتیابی 
بـه برنامه هـا و اهـداف ترسـیم شـده بایـد 
شـرکت  بهـره وری  افزایـش  راسـتای  در 
بکوشـیم کـه جـذب نماینـدگان تخصصی 
فـروش بیمه هـای عمـر و سـرمایه گذاری، 
تدویـن دسـتورالعمل های ارزیابی عملکرد 
شـعب، تدویـن دسـتورالعمل درجه بنـدی 
فرآیندهـای  بروزرسـانی  و  نماینـدگان 
قـرار  برنـــامه ها  ایـن  راس  در  سـازمانی 

رند. دا

 صالح شیری – معاون شبکه فروش و توسعه بازار

هماننـد سـال های گذشـته، صداقـت، تعامـل و 
انعطـاف را سـرلوحه کار خـود قـرار داده و بیـش 
از گذشـته تعامـالت خـود را به عنـوان بیمه گر با 
شـبکه فروش و بیمه گذار بهبود بخشـیدیم. رشد 
حـق بیمـه، کاهـش ضریـب خسـارت و وصول به 
موقع مطالبات نکاتی اسـت کـه از بعد فنی دارای 
اولویـت بسـیار زیادی اسـت ولـی آنچه کـه برای 
شـرکت بیمـه "مـا"، از اهمیـت بسـزایی برخوردار 
اسـت، داشـتن دیـدگاه مـدرن و مشـتری محور 
اسـت کـه منجر به اشـاعه فرهنگ بیمـه از جانب 
نماینـدگان و پرسـنل شـعب در سـطح اسـتان ها 

می شـود.

 امیرحسین قربانی – معاون فنی

خوشبختانه بیمه "ما" در طول شش ماه گذشته موفق 
به جذب مشتریان بزرگی از جمله وزرات صنعت و 
معدن، بانک مهر اقتصاد و ایرالین هما شده است 
که این ماحصل تالش های بی شائبه شبکه فروش و 
مدیریت ریسک مناسب از جانب تمام مدیریت های 
فنی است. مدیریت ریسک صحیح خصوصا در بخش 
فنی باعث می شود ریسک هایی را انتخاب کنیم که 
شناخت کافی از آن داریم و برهمین اساس نرخی 
اعمال کنیم.  با شرایط ریسک تعیین و  متناسب 
به تبع آن در  درنهایت خسارت ها کنترل شده و 
مجموع، شرکت با عملکرد بهتر و در نتیجه سود 

بیشتری مواجه خواهد شد.

رونمایی از سند آموزشی بیمه "ما" در همایش سراسری مدیران 
و روسای شعب

در همایش مدیران و روسای شعب  شرکت سهامی بیمه "ما" در شهر 
آموزشی  ریزی  برنامه  مضمون  با  شرکت  این  راهبردی  سند  از  تبریز 

رونمایی شد.
و  انسانی  سرمایه  معاون  اسبقی  "ما"  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پشتیبانی با اعالم این خبر در آیین رونمایی همایش سراسری مدیران 
و  آموزش  تقویم،   این  ترین هدف  اظهار داشت: مهم  و روسای شعب 

توانمندسازی پرسنل ستاد،  شعب، شبکه فروش و نمایندگان است.
اداره آموزش و توسعه  با اشاره به مهم ترین رویکرد و برنامه های  وی 
های  در حوزه  کارکنان  توانمندسازی  و  توسعه  افزود:  "ما"  بیمه  دانش 
تخصصی و فنی ، تدوین برنامه عملیاتی سند راهبردی منابع انسانی و  
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه های عمومی و مدیریتی 

از جمله این برنامه ها است.
معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه "ما" خاطرنشان کرد: این تقویم 

آموزشی برای بازه زمانی مهر 97 تا مهر 98 برنامه ریزی شده و شامل دوره های 
فنی، تخصصی، عمومی و مدیریتی از قبیل بازاریابی، حقوقی و مدیریت ریسک  

می باشد.
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همایش مدیران؛ شناخت چالش ها و ارائه راهکارها

وصول به موقع حق بیمه توسط نمایندگان، ترکیب 
مناسب بیمه ای وتعامل شایسته نمایندگان با شعبه 
را می توان از جمله دالیل موفقیت شعبه قم نام 
برد. همچنین حضور نمایندگان با انگیزه، حضور 
سطوح،  تمام  در  متعهد  و  متعصب  کارشناسان 
و  ستاد  همکاران  مشاوره ای  و  فنی  حمایت های 
نقش پررنگ آموزش را نیز نمی توان نادیده گرفت.

و  از ظرفیت ها  بیشتر  و  بهینه  استفاده  صحرایی: 
شبکه  جانبه  همه  و حمایت  شعبه  پتانسیل های 
فروش و پایبندی به برنامه های تدوین شده از سوی 
ستاد و ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران، بازاریابی 
و فروش مستقیم، حفظ تعامل و ارتباط با بیمه گذاران 

و همچنین تعامل و همسو بودن با مدیران و معاونین 
و کارکنان بانک ملت استان می باشد.

حاجی محمدی: شبکـــه فروش کارآمد و قــوی، 
و  سختکوش  و  مطلوب  فنی  دانش  با  همکاران 
پرتالش، تعامل سازنده و حمایت شعبه از شبکه 
فروش، ارائه خدمات پس از فروش مطلوب، تالش 
در راستای جلب رضایت بیمه گذاران و مشتریان، 
فروش،  شبکه  برای  آموزشی  جلسات  برگزاری 
برگزاری  ستادی،  مدیریت های  با  خوب  تعامل 
جلسات مستمر با شبکه فروش در موفقیت شعبه 

یزد بسیار تاثیرگذار بودند.
)نماینده و از شبکه فروش   اقبال: طبعًا حمایت 
کارگـــزار( و پاسخگویی منــــاسب و تکــریم 
در  خدمات رسانی  و  مشتریان  و  ارباب رجوعان 

اسرع وقت از مهم ترین موارد هستند.

? چه راهکارهایی در راستای افزایش پرتفوی شعبه با 

حفظ ترکیب مناسب دارید؟

عابدی: نگاه به مشتری باید نگاهی وسیع تر از فروش 
یک بیمه نامه باشد. درحین فروش هر بیمه نامه، 
شایسته است طی مذاکرات الزم، نیازهای بیمه ای 
مشتری را کشف و بیمه نامه متناسب با آن نیاز را 
معرفی و عرضه کرد. نگاه تک بعدی به مشتری 
باعت افزایش هزینه می شود و باتوجه به محدودیت 

و  بازاریابی  تبلیغات،  بیمه در حوزه  اجرایي شركت های  بازوي  شبكه فروش به منزله 
ناكارآمدی  ایفا می کنند.  بیمه  فروش، نقش مهمي در تحقق اهداف شركت و صنعت 
این بخش منجر به از دست رفتن بازار بیمه در رشته هاي مختلف، اختالل در فرهنگ 
بیمه پذیری جامعه و در نتیجه توسعه نیافتگي این صنعت خواهد  شد و توانایي و بالندگي 
با فروش  از لحاظ كمي و كیفي را به دنبال خواهد داشت  این شبكه، شكوفایي فروش 
خدمات  ارائه  و  مشتري  نگهداري  و  حفظ  و  مي شود  آغاز  فروش  شبكه  كار  بیمه نامه 
مناسب در صورت وقوع خسارت، گام بعدي در توسعه بازار انحصاري توسط شركت هاي 

بیمه است.
با  برای بررسی راه های مشترک رسیدن به موفقیت در اقصی نقاط کشور میزگردی 
حضور روسای شعب قم، قزوین، یزد و کاشان به عنوان شعب برتر سال 97 در همایش 

سراسری مدیران و روسای شعب برگزار کردیم.

? چه مواردی را در موفقیت خود دخیل می دانید؟

عابدی: به گفته برایان تریسی هر موفقیت بزرگی 
نتیجه هزاران تالش کوچک و عادی است که مورد 
توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. بدون شک 
هر موفقیتی حاصل تالش گروهی از افراد با انگیزه 
و  تفکر  با  مگر  موفقیتی  هیچ  و  بوده  هدفمند  و 
تعقل جمعی حاصل نمی شود. این شعبه در 4 سال 
اخیر و در پایان هر سال موفق به تامین بودجه 
تنهایی  به  موضوع  همین  که  شده  خود  ابالغی 
یکی از نشانه های موفقیت شعبه قم است. نسبت 
بیمه  نفوذ  باالی  ضریب  پایین،  بسیار  خسارت 
عمر در پرتفوی شعبه، تنوع سبدپرتفوی بیمه ای، 
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رفت.  خواهند  هدر  به  مناسب  فرصت های  زمان، 
حفظ مشتری بسیار سخت تر از جذب مشتری شده 
است. پشتیبانی ویژه از بیمه گذاران، حمایت های 
آموزشی، تبلیغاتی، مالی و انگیزشی شبکه فروش 

را می توان از دالیل این مهم دانست.
بیمه ای،  محصوالت  کیفیت  افزایش  صحرایی: 
نیاز  طبق  جدید  محصوالت  طراحی  در  نوآوری 
معنای  به  بودن  متمایز  و  بیمه گذار  و  مشتری 
واقعی و همچنین تفویض اختیار از ستاد به صف 

از جمله این راهکارهاست.
ارائه  فروش،  شبکه  آموزش  محمدی:  حاجی 
خدمات مطلوب پس از فروش، انتخاب ریسک های 
سالم،  فروش  خرد،  پرتفوهای  جذب  مناسب، 
تبلیغات موثر و علمی، استفاده از روش های نوین 
بازاریابی و استفاده از پتانسیل بانک ملت بسیار 

حائز اهمیت هستند.
شناساندن  و  مناسب  تبلیغات  از  استفاده  اقبال: 
"ما"  بیمه  شرکت  بالفعل  و  بالقوه  پتانسیل های 
این  به  نوپا کمک شایانی  به عنوان یک شرکت 

موضوع خواهد کرد.

? مردم استان تا چه میزان با شعبه شما آشنایی دارند و 

راهکارهای شما برای افزایش شناخت همشهریان با برند 

بیمه "ما" چیست؟

مستمر  و  وسیع  تبلیغات  خوشبختانه  عابدی: 
نمایندگان این استان عامل مهمی در معرفی شرکت 
بیمه "ما" بوده است. حسن رفتار و برخورد شایسته 
نیز  مراجعین  با  شعبه  کارشناسان  و  نمایندگان 
عامل بسیار مهمی در راستای معرفی این شرکت به 

شهروندان بوده است. حضور در نمایشگاه های فصلی 
به صورت انفرادی یا مشترک با بانک ملت، تبلیغات 
وسیع شبکه فروش قم و حضور برخی از نمایندگان 
در برنامه های تلویزیونی استان را می توان از دیگر 

دالیل آشنایی شهروندان با برند بیمه "ما" دانست.
صحرایی: باتوجه به قراردادهای بزرگ منعقد شده 
از سوی شعبه بصورت مستقیم از جمله دانشگاه 
فاضالب  و  آب  استانداری، شرکت  پزشکی،  علوم 
شهری و روستایی و بسیاری از شرکت های تولیدی 
و خدماتی بزرگ مستقر در استان، ارائه خدمات 
مطلوب به ذینفعان و بیمه گذاران منجر به تمدید 

این قراردادها در سال های متوالی شده است.
حاجی محمدی: سیاست شعبه یزد از بدو تاسیس، 
جذب پرتفوهای خرد با تیراژ باال و ارائه خدمات 
مطلوب به مشتریان بوده است. اعتقاد راسخ دارم 
ارائه خدمات  ماندگاری،  و  مطرح شدن  راه  تنها 
و  بیمه گذاران  به  پاسخگویی  و  مناسب  و  سریع 
زیان دیدگان است که سعی شده با ارائه خدمات 
فراهم  را  دهان  به  دهان  تبلیغات  بستر  مناسب 
کنند و با عنایت به روحیه آینده نگری مردمان 
سختکوش یزد توانسته ایم سهم قابل قبولی از بازار 
بیمه در یزد و مشتریان وفادار را علی رغم تبلیغات 
اندک به دست آوریم، هرچند هنوز هم در ابتدای 
راه هستیم و می توان با تبلیغات موثرتر، خدمات 
بهتر و استفاده بیشتر از پتانسیل های موجود این 

شناخت را حداکثری کرد.
اقبال: در ابتدا ضمن تشکر از سرپرستی بانک ملت 
حوزه کاشان و روسای شعب بانک ملت که نهایت 
همکاری را در این مدت با باجه داشته اند باید اعالم 

کنم که مردم شهرستان تا حدودی با این شرکت 
از طریق اطالع رسانی های عمومی و تبلیغات چهره 
به چهره آشنا شده اند، ولی همچنان فرصت های 
تبلیغات  و  نمایندگان  در خصوص جذب  زیادی 
عمومی وجود دارد که امیدوارم در کمترین زمان 

ممکن به این مهم دست پیدا کنیم.

? تعامل و ارتباط فعلی با ستاد را مناسب می دانید؟

عابدی: قطعا یکی از دالیل مهم رشد و پیشرفت 
شعب تعامالت سازنده سازمانی است که خوشبختانه 
این موضوع در شرکت بیمه ما نهادینه شده است. 
نظر به لطف و رهنمودهای همکاران محترم ستادی و 
همچنین بررسی دقیق خواسته های شعبه، تعامالت 
با همکاران ستادی فراتر از رفتار رسمی وسازمانی 
در  کاری،  نظرات  واختالف  مذاکرات  اکثر  و  بوده 
نقطه ای مثبت و مشترک منسجم شده و نتیجه 

بسیار مناسبی را رقم زده است.
صحرایی: بله، بسیار مطلوب است.

حاجی محمدی: شعبه یزد همواره تعامل بسیار 
و  اعتماد  با  همکاری ها  و  داشته  ستاد  با  خوبی 
احترام دوطرفه در جریان است زیرا همواره سعی 
شده جذب پرتفوی با تحلیل مناسب ریسک انجام 
مناسب  فنی  دانش  ماحصل  مهم  این  که  شود 

همکاران شعبه و شبکه فروش بوده است، 
اقبال: میان مسئولین ستاد و باجه کاشان تعامل 
مناسبی برقرار است که امید هرچه بهتر شدن آن 

را داریم.
? جایگاه واقعی بیمه "ما" را چگونه متصور می شوید؟ 

عابدی: به لطف پروردگار و با عنایت به برنامه ریزی و 
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تفکر جمعی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین 
و سایر همکاران و همچنین تالش مستمر شبکه 
فروش، با استناد به نمودار رشد شرکت از بدو تاسیس 
و همچنین حمایت بانک ملت مطمئنا شرکت بیمه 
"ما" به رشد خود ادامه خواهد داد و همچون گذشته 

باعث افتخار و مباهات صنعت بیمه خواهد بود.
صحرایی: باتوجه به حمایت های بانک ملت به عنوان 
سهامدار اصلی بیمه "ما" و حرکت همسو و هدفمند 
بانک و بیمه، امید است عالوه بر سرمایه های ریالی 
بانک ملت سرمایه اصلی آن یعنی مشتریان بانک ملت 
که بالغ بر 30میلیون نفر می باشند به مشتریان بیمه 
"ما" اضافه شوند و شاهد رشد سریع و ماندگار شرکت 

بیمه "ما" در صدر سایر شرکت های بیمه باشیم.
حاجی محمدی: بیمه "ما" با داشتن پشتوانه بزرگ 
بانک ملت و نیز مدیران خوشنام با دانش فنی باال و 
آینده دار در صنعت بیمه حرف های زیادی را برای 
گفتن دارد، البته این نیازمند اصالح ساختارهای 
حدود  افزایش  اداری،  بروکراسی  کاهش  موجود، 

اختیارات در تمام سطوح می باشد.
که  شرکت  بودن  تاسیس  تازه  به  توجه  با  اقبال: 
توانسته در این مدت کوتاه با اعالم بیمه مرکزی 
به دست آورد و همچنین  را  توانگری  سطح یک 
زحمات مدیران قبلی و فعلی شرکت انشااهلل تا 5 
سال آینده جزو پنج شرکت برتر کشور خواهیم بود.

? برگزاری همایش مدیران و روسای شعب چه تاثیری 

در روند سازمان دارد؟

عابدی: عالوه بر تجدید دیدار مدیران شعب و انتقال 
تجربیات مفید به یکدیگر، یکی از راه های ارتباط و 

تعامل مدیران صف با مدیران ستاد و تشریح موانع 
موجود در مسیر پیشرفت شبکه فروش، برگزاری 
و  دوستانه  محیط  می باشد.  همایش ها  اینگونه 
صمیمی اما جدی و متفکرانه این گونه همایش ها، 
تاثیر مذاکرات را مضاعف کرده و باحضور همزمان 
مدیران ارشد و اعضا هیات مدیره خواسته ها بررسی 

و اکثر موارد همزمان رفع می شود.
روسای  و  مدیران  همایش  برگزاری  صحرایی: 
و  فرصت ها  و  چالش ها  شناخت  به  منجر  شعب 
ارائه راهکار برای همسوسازی سیاست های شرکت 
نظر  تبادل  همچنین  می شود  کالن  اهداف  با 
مدیران و روسای شعب درخصوص استفاده بیشتر 
رفع  در  شعب  و  ستاد  پتانسیل  و  ظرفیت ها  از 
مشکالت و موانع موجود موثر است که درنهایت 

در پیشبرد اهداف سازمان موثر خواهد بود.
به  منجر  همایش ها  برگزاری  محمدی:  حاجی 
افزایش تعامل ستاد و صف، هم اندیشی جهت رفع 
موانع و مشکالت، اخذ تصمیمات و سیاست های 
راهبردی و ایجاد صمیمیت و دوستی بیشتر بین 

مدیران و عوامل اجرایی خواهد شد.
اقبال: قطعًا برگزاری چنین همایش هایی به دلیل 
و  مدیران شعب  و  ارشد  مدیران  میان  همفکری 
مطرح کردن مشکالت و موانع و ارائه راهکارهای 
بسزایی در  تاثیر  آنها می تواند  رفع  برای  مناسب 

ارتقا و جایگاه سازمان داشته باشد.

? دیدگاه شمـــا در خصوص آینده صنعت بیمه کشور 

چیست؟ 

برعلیه  تحریمات خصمانه  وضع  علیرغم  عابدی: 

پیش  از  بیش  افزایش  به  نظر  کشورعزیزمان، 
ایران  و همچنین  فرهنگ بیمه ای در نزد مردم 
ایمان به این باور که بیمه از نیازهای ضروری و 
نکات  رعایت  درصورت  می باشد،  هرفرد  بایسته 
فنی و مدیریت ریسک ازطرف متخصصین صنعت 
به  خسارات  پرداخت  و  شایسته  حمایت  و  بیمه 
موقع که برطرف کننده نیاز زیاندیده باشد، می توان 
آینده ای روشن و شکوفایی را برای صنعت بیمه 

پیش بینی کرد.
صحرایـی: آینـده صنعـت بیمـه در گـرو توسـعه 
بیمه هـای الکترونیکـی و همچنیـن بیمـه هـای 
زندگـی اسـت کـه باتوجه به فضای مناسـب برای 
رشـد ایـن صنعت، امید اسـت با فرهنگ سـازی و 
جلب اعتماد اقشـار مـردم به وسـیله ارائه خدمات 
مطلوب شـاهد افزایش ضریب نفـوذ صنعت بیمه 

در کشـور باشیم.
صنعـت  شـده  باعـث  آنچـه  محمـدی:  حاجـی 
بیمـه در کشـور مـا بـه جایـگاه واقعـی و مـورد 
انتظـار خـود نرسـد بی اعتمـادی مردم نسـبت به 
بیمـه گـران، عـدم وجـود فرهنـگ بیمـه ای بـاال 
و عـدم فرهنگ سـازی مناسـب بـوده اسـت ولـی 
امیـد اسـت بـا ورود ایده هـای جدیـد، مدیـران 
جـوان و شـبکه فـروش پویـا، صنعـت بیمـه نیـز 
پوسـت اندازی کـرده و جایـگاه واقعی خـود را در 

اقتصـاد کشـور به دسـت آورد.
بیمه کشور در  تغییرات خوبی در صنعت  اقبال: 
در  رسانی  خدمت  در  تسریع  و  سهولت  راستای 
چند سال اخیر صورت گرفته است که انشاا...  با 

تدبیر مدیران شاهد ادامه این روند خواهیم بود.
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   کارگروه شبکه فروش و بانک بیمه
رئیس:  ابوالفضل برخی       

دبیر :  مجید زندکریمی 

 اختصاص بودجه برای آموزش و جذب نمایندگان آیین نامه 54
 ابالغ دستورالعمل تقدیر از نمایندگان برترشعب

 ابالغ دستورالعمل درجه بندی نمایندگان
 ایجاد مزیت رقابتی برای جذب نمایندگان آیین نامه 54

 ایجاد شرایطی بهتر برای همکاری شعب بانک با نمایندگان

   کارگروه منابع انسانی، پشتیبانی، حقوقی و تحقیق
و توسعه

رییس:  بهروز سلیمیان       

دبیر:  عبدالرضا احمدی

 ارتقای خدمات رفاهی کارکنان 
 تفویض اختیار به روسای شعب در  برگزاری دوره های آموزشی 

 عقد قرارداد با مراکز رفاهی  توسط روسای شعب
 تدوین دستورالعمل و اقدام برای یکپارچه سازی نمای داخلی و بیرونی شعب 

توسط مدیریت پشتیبانی

   کارگروه فنی)غیر زندگی(
رییس:  مصطفی آقارضی      

 دبیر: فرامرز بیاتی

 سرعت عمل بیشتر در اعالم نرخ و شرایط توسط مدیریت های فنی
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رییس: وحید وثوق      

دبیر: رضا میرزایی

 مالی

 تاکید بر حضور مسئول مالی در شعب با وظیفه اصلی مالی
 تاکید بر پیگیری سیستمی برای تسریع در امور

 تاکید بر ارائه پیشـنهادات به صورت مسـتقیم به مدیران برای بررسـی 
و ارائه راهکار

 آمـوزش به کارشناسـان مالی بـه صورت منطقه ای و ارتقا سـطح علمی 
کارشناسان

 فناوری اطالعات

 تاکید بر امنیت سیستم ها 
 توجه به اطالع رسانی ها در خصوص تغییرات نرم افزار

 پیگیری موضوعات از طریق سیستم

   کارگروه فنی )زندگی(
رییس: وحید مرادی       
دبیر: اکبر جسور قره باغ

 بازنگری حدود اختیارت شعب در صدور و پرداخت بیمه های درمان 
تکمیلی و حوادث انفرادی

 بازنگری حق بیمه های درمان تکمیلی و ارائه نرخ فنی و رقابتی
 تسریع در صدور بیمه نامه ها

 تفویض اختیار چاپ بیمه نامه به نمایندگان
 ادامه آموزش های فنی و بازاریابی در سال جاری 

 افزایش حدود اختیارات در صدور بیمه نامه

 حسابرسی و بازرسی

 تاکید بر وصول مطالبات و حق بیمه به کمک واحد حسابرسی
 تاکید بر کنترل های داخلی و همکاری واحد بازرسی در راستای بررسی های 

داخلی شعب

   کارگروه مالی، فناوری اطالعات، حسابرسی و بازرسی
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جلسه هم اندیشی با حضور مدیرعامل، رییس هیات مدیره، معاونین، مدیران ستاد و روسای شعب در فضای بسیار 
صمیمی برگزار و در خصوص چگونگی ارائه راهکارهای جدید برای حل مشکالت موجود بحث و تبادل نظر شد.

جلسه هم اندیشی با حضور مدیرعامل، رییس هیات مدیره، معاونین، 
مدیران ستاد و روسای شعب 
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