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صالــح شــیری معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار،  بــه مســئولیت و نقــش 
ــزی و  ــب، برنامه ری ــیم کار مناس ــارت ، تقس ــی ، نظ ــعب، بازاریاب ــای ش روس
شــناخت بیشــتر از خدمــات بیمــه گری  اشــاره کــرد و گفت : رمــز موفقیت ما 
ایــن اســت کــه عوامل رضایت مشــتری را بشناســیم و خواســته های او را تامین 
کنیــم. رســیدن شــعب بــه درجــه مطلــوب غیرممکــن نبــوده و نیاز بــه تفکر و 
تــاش بیشــتر دارد. لــذا بــرای توانمنــد ســازی شــعب در مرحلــه اول همکاران  
شــعب بایــد بــه دنبــال آن بــوده و انگیــزه الزم را در درون خــود ایجــاد نمایــد.
شــیری در ادامــه گفــت: شــبکه فــروش یکــی از  مهــم تریــن دارایــی 
ــل  ــراری تعام ــود و برق ــی ش ــوب م ــی محس ــای خدمات ــرکت ه ــای ش ه
ــک  ــه شــان، ی ــی وقف ــای ب ــاش ه ــر از ت ــه مشــکات و تقدی ، رســیدگی ب
ــرای  ــد.بنابراین ب ــی باش ــران م ــه مدی ــرای هم ــزرگ ب ــی ب مســئولیت اخاق
داشــتن شــبکه فــروش کارآمــد و افزایــش بهــره وری در ســازمان، ضــرورت 
ــد.  ــش یاب ــوزه افزای ــن ح ــردمداران ای ــای س ــارت ه ــا و مه ــزه ه دارد انگی

معاون شبکه فروش و توسعه بازار:

رمز موفقیت "ما"  این است
شناسایی عوامل رضایت مشتری
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ــر اســاس تاییدیــه بیمــه مرکــزی جمهــوری  بیمــه "مــا" ب
اســامی ایــران بــرای هشــتمین ســال متوالــی رتبــه یــک 
توانگری مالی با نســبت 174 درصــد را به خود اختصاص داد.

ــری  ــه توانگ ــا"، رتب ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مالــی ایــن شــرکت از ســوی بیمــه مرکــزی ج.ا.ا در ســطح 
ــت  ــال مدیری ــه اعم ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــام ش ــک اع ی
ــرکت  ــن ش ــی ای ــری مال ــبت توانگ ــک، نس ــح ریس صحی
ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــک م 174 درصــد و در ســطح ی
ــرای  ــت: » در اج ــده اس ــزی آم ــه مرک ــه بیم ــن نام در مت
ــر  ــارت ب ــبه و نظ ــوه محاس ــه نح ــن نام ــش آیی ــاده ش م
توانگــری مالــی موسســات بیمــه، حســب بررســی و 
کنتــرل انجــام شــده ، نســبت بــه توانگــری مالــی آن 
ــی 174 درصــد و ســطح  ــری مال ــا نســبت توانگ شــرکت ب
یــک، مــورد تاییــد بیمــه مرکــزی ج.ا.ا مــی باشــد.«

مهر تایید بیمه مرکزی بر توانگری بیمه "ما" 
برای هشتمین سال متوالی

  مدیرعامــل بیمــه "مــا"  و عضــو هیــات مدیــره  بانــک ملــت 
در نشســتی مشــترک بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره بیمــه 
ــه  ــن دو مجموع ــی مابی ــای ف ــکاری ه ــت هم ــای تقوی ــا" ، راه ه "م

دادنــد. قــرار  بررســی  مــورد  را   اطاعــات  فنــاوري  زمینــه  در 
  بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، حجــت بهــاری فــر مدیرعامل 
بیمــه "مــا" در نشســتی بــا مرتضــی نجــف  عضــو هیــات مدیــره  بانــک 
ملــت و هیــات همــراه در خصــوص میــزان تاثیرگــذاري زیرســاخت هاي 
ــی  ــه ای و چگونگ ــی و بیم ــات بانک ــه خدم ــر ارائ ــات ب ــاوری اطاع فن
همــکاری دو جانبــه بانــک و بیمــه بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

ــه  ــنل بیم ــری پرس ــاف پذی ــه انعط ــاره ب ــا اش ــر ب ــاری ف ــت به حج
"مــا" در کســب دانــش و مهــارت  گفــت: شــرکت بیمــه "مــا" 

امــروز ، پــس از گذشــت هشــت ســال از آغــاز فعالیــت خــود، 
دارد. صنعــت  در  گفتــن  بــرای  زیــادی   بســیار  هــای  حــرف 

ــرایط  ــا ش ــان ب ــوارد همچن ــن م ــام ای ــا تم ــزود:  ب ــه اف وی در ادام
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــم ک ــه داری ــان فاصل ــری در جه ــه گ ــده آل بیم ای
اســتفاده حداکثــری  از پتانســیل بــاالی بانــک ملــت در فنــاوری 
توســعه  در  الخصــوص  علــی  هــا،   زمینــه  تمــام  در  اطاعــات 
ــب  ــتری دارد، ضری ــاز بیش ــتر It  نی ــه بس ــه ب ــی ک ــای زندگ ــه ه بیم
نفــوذ بیمــه را در کشــور بــه میانگیــن جهانــی نزدیــک کنیــم.

بهاری فر: رشد و شکوفایی در ارائه خدمات بانکی و بیمه ای به 
کمک فناوری اطالعات

اخبار بیمه "ما"
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همــراه  "ما"بــه  بیمــه  مدیرعامــل  فــر  بهــاری  حجــت 
مدیــران  از  تعــدادی  و  شــرکت  فنــی  معاونــت  سرپرســت 
کردنــد. بازدیــد  "مــا"  بیمــه  کــرج  شــعبه  از  ســتادی  
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا" در طــی این بازدیــد حجت 
بهــاری فــر در جریان آخرین وضعیت شــعبه قرار گرفــت و راهکارها 
ــراز کــرد. ــرای بهبــود عملکــرد شــعبه اب و پیشــنهادات خــود را ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــعب، نماینــدگان و کارگــزاران عناصــر 
فعــال شــرکت ها در بــازار بیمه هســتند اظهــار داشــت: نمایندگان و 
کارگــزاران می تواننــد در ارائــه خدمــات به مشــتریان عملکــرد قابل 
ــا ســرعت بیشــتری  قبولــی داشــته باشــند و شــرکت های بیمــه ب
نــرخ و شــرایط و پرداخت خســارات را در دســترس آنها قــرار دهند.

ــراه  ــه ای هم ــات بیم ــریع خدم ــه س ــا" ارائ ــه "م ــل بیم مدیرعام
ــت  ــان پرداخ ــع در زم ــه موق ــور ب ــاف ، حض ــفافیت و انعط ــا ش ب
ایــران  شــریف  مــردم  آحــاد  بــه  خدمتگــذاری  و  خســارت 
اســامی را از اولویــت هــای اصلــی شــرکت بیمــه "مــا" دانســت
در ایــن بازدیــد، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمــن 
برگــزاری جلســات مجــزا بــا رئیــس، کارکنــان و نماینــدگان فعــال 
ــو و   ــازی پرتف ــوازن س ــازار، مت ــای ســهم ب ــر احی ــرز ب ــتان الب اس
ارتقــاء کیفیــت خدمــات ارائــه شــده بــه بیمــه گــذاران تاکیــد کرد.

شــد  برگــزار  صمیمانــه  فضایــی  در  کــه  دیدارهــا  ایــن  در 
ــرکت در  ــق ش ــرد موف ــه عملک ــاره ب ــا اش ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــز  ــاد تمای ــرکت در ایج ــن ش ــزم ای ــر ع ــته، ب ــال گذش ــد س چن
در ارائــه خدمــات بــه بیمــه شــدگان اشــاره کــرد و الزمــه 
دانســت.  و شــعب  بهتــر ســتاد  را  همــکاری هــر چــه  آن 

شبکه فروش استان البرز
 میزبان مدیر عامل بیمه "ما"

اســامی بانکــداری  برترین هــای  بیــن  در  ملــت  بانــک 
اســامی  مالــی  بــازار  دربــاره  کــه  تحلیلــی  جدیدتریــن  در 
منتشــر شــده، نــام چهــار بانــک ایرانــی در بیــن 10 موسســه 
می خــورد. چشــم  بــه  اســامی  بانکــداری  در  فعــال  برتــر 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از ایرنــا پژوهشــکده 
پولــی و ارزی بانــک مرکــزی اعــام کــرد: در گزارشــی کــه از 
ســوی موسســه »مارکــت ریســرچ نســت« و بــا عنــوان »بــازار 
مالــی اســامی در جهــان« منتشــر شــده، چهــار بانــک ایرانــی 
در جمــع فعــاالن اصلــی بــازار مالــی اســامی حضــور دارنــد.

بانــک ملــی ایــران، بانــک ملــت ایــران، بانــک صــادرات ایــران و بانــک 
مســکن ایــران چهار بانکی هســتند کــه نامشــان در کنار دیگــر بازیگران 
ــورد. ــم می خ ــه چش ــامی ب ــی اس ــای مال ــوزه فعالیت ه ــزرگ ح ب

دیگــر موسســه های فعالــی کــه در کنــار بانک هــای ایرانــی در 
ــتان،  ــی عربس ــارت مل ــک تج ــامل بان ــد ش ــور دارن ــت حض ــن لیس ای
بانــک اســامی قطــر، بانــک عالینمــا عربســتان، بانــک اســامی 
دوبــی، خانــه اعتبــارات کویــت و مــای بانــک مالــزی می شــود.

ــد  ــا، رون ــم فعالیت ه ــا حج ــه ب ــژه در رابط ــور وی ــه ط ــزارش ب ــن گ ای
اقدامــات جــاری و توســعه بــازار مالــی اســامی تحقیــق کــرده 
اســت و موضوعاتــی ماننــد فرصت هــای ســرمایه گذاری، سیاســت 
شــرایط  و  تامیــن  زنجیــره  بــازار،  دینامیک هــای  دولت هــا، 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــامی م ــی اس ــازار مال ــی در ب رقابت

نوآوری هــای فناورانــه و پیشــرفت در ایــن زمینــه کــه بــه ترویــج بهتــر 
ــای  ــر آیتم ه ــز از دیگ ــد نی ــع می انجام ــامی در جوام ــداری اس بانک
تاثیرگــذار در ایــن مطالعــات بــوده اســت. بانکــداری اســامی، صنعــت 
بیمــه اســامی، اوراق قرضــه، صندوق هــای ســرمایه گذاری از مــواردی 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــا م ــی فعالیت ه ــه در بررس ــوده ک ب

بانک ملت در بین برترین های بانکداری اسالمی
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نشســت کارگــروه های تخصصی شــعب بیمــه "ما" بــه منظور بررســی روند 
پیشــرفت برنامــه هــای محــول شــده در دفتر مرکزی ســتاد تشــکیل شــد.

ــد  ــی رون ــور بررس ــه منظ ــا"، ب ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتادی  ــای س ــت ه ــه مدیری ــده  ب ــول ش ــای مح ــه ه ــرفت برنام پیش
در همایــش شــورای مدیــران و روســای شــعب ، نشســت مشــترک 
یــک روزه ای بــا حضــور مدیرعامــل، معاونیــن، مدیــران، دبیــران 
کارگــروه هــا و اعضــاء شــورای نماینــدگان تشــکیل و مدیــران در 
ــد. ــخ دادن ــران پاس ــواالت دبی ــه س ــده ب ــام ش ــات انج ــوص اقدام خص

افــزود: اعضــاء شــورای نماینــدگان نیــز بــا طــرح  ایــن گــزارش 
بــا مدیریــت  ســئواالت، پیشــنهادات و مشــکات خــود در رابطــه 
فنــاوری  و  پشــتیبانی  و  انســانی  ســرمایه  بازاریابــی،  فنــی،  هــای 
پرداختنــد. ســتاد  مدیــران  بــا  بهتــر  ارتبــاط  و  اطاعــات 

نشست کارگروه های تخصصی شعب بیمه "ما"

اولین جلسه کارگروه هفتمین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت 
بیمه برگزار شد.

  بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "ما" ، جلســه کارگروه  هفتمین جشــنواره 
ــه منظــور تعریــف و  معرفــی روابــط عمومــی هــای برتــر صنعــت بیمــه ب
ــی  ــط عموم ــی رواب ــنواره معرف ــی جش ــی و عملیات ــد اجرای ــن فراین تبیی
ــه میزبانــی شــرکت بیمــه "مــا" برگــزار شــد. هــای برتــر صنعــت بیمــه ب

بــر اســاس این گزارش داود شــکری مدیــر روابط عمومــی، بازاریابــی، فروش، 
ــاش  ــی از ت ــر کارگــروه ضمــن قدردان ــا" و دبی تبلیغــات و CRM بیمــه "م
اعضــا در ســال هــای گذشــته، بررســی، برنامــه ریــزی و تدویــن ســناریوی 
برگــزاری جشــنواره را از مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه عنــوان کــرد.

برگزاری جلسه کارگروه جشنواره معرفی روابط 
عمومی های برتر صنعت بیمه  در شرکت بیمه "ما"

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا"  به همــراه اعضــای هیــات مدیره 
ــران  از ســاختمان در حــال بازســازی شــهید مطهــری  ، معاونیــن و مدی
واقــع در خیابــان ولیعصــر )عــج( حضوریافتــه و از پــروژه درحــال بازســازی 
بیمــه "مــا"  بازدیــد و ازنزدیــک رونــد پیشــرفت پــروژه ر ا بررســي کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن بازدیــد، اعضــای هیــات 
مدیــره ، ضمــن بررســی مســایل فنــی ایــن پــروژه، رونــد پیشــرفت آن را 

ــی  ــت شــرایط فن ــح مرغــوب، رعای ــزوم اســتفاده از مصال ــر ل بررســی و ب
ــد. ــد کردن ــروژه تاکی ــن پ ــازی ای ــام بازس ــریع در اتم ــتاندارد و تس و اس

فضــای  افزایــش  بــه  اشــاره   ضمــن  فــر   بهــاری  همچنیــن  
انــدازی  راه  از  پــس  ای   بیمــه  خدمــات  در  تســهیل  و  مناســب 
بهــره  جهــت  پــروژه  بموقــع  اتمــام  برلــزوم  جدیــد  ســاختمان 
ــرد. ــد ک ــذاران تاکی ــه گ ــه بیم ــانی ب ــت رس ــاح وخدم ــرداری و افتت ب

بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از پروژه 
بازسازی ساختمان شرکت بیمه "ما"
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اخبار شعب

استان  گیالن

  استان  آذربایجان غربی

استان مرکزی

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بیمه بدنــه اتومبیل 
در شــعبه ارومیه

پرداخــت خســارت بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــذاری  بــه ذینفــع در محــل شــعبه اراک

برگــزاری دوره آموزشــی بیمــه هــای عمــر و 
ــدگان شــعب  ــا حضــور نماین ــذاری ب ســرمایه گ

ــت ــعبه رش ــل ش ــن در مح ــت و تنکاب رش

استان البرز
برگــزاری دوره آموزشــی صــدور، بازدید و خســارت 
بیمــه هــای آتــش ســوزی بــا حضــور نماینــدگان 

ــتان البرز اس
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استان سیستان و بلوچستان

  استان خراسان شمالی

استان تهران

بازاریابــی و  برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
فــروش  بیمــه هــای عمــر  و ســرمایه گــذاری 

ــورد ــعبه بجن در ش

برگــزاری جلســه مشــترک رییــس شــعبه شــرق 
تهــران بــا سرپرســتی بانــک ملــت منطقــه یــک در 
خصــوص بررســی زمینــه هــای همکاری مشــترک

حضور تیم بازرسی شرکت در شعبه زاهدان 

استان آذربایجان شرقی
ــران  ــران ای ــا مدی ــترک ب ــه مش ــزاری جلس برگ
خــودرو و حمــل و نقــل ترابــر خــودرو در خصوص 
ــای صــادره در  ــه ه ــه نام ــع بیم ــد و تجمی تمدی

شــرکت
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چگونه یک محیط اداری مناسب طراحی کنیم؟

عوامــل زیــادی در توســعه یــک کســب و کار 
موفــق شــرکت دارد. محصــوالت یــا خدمــات 
ــم  ــک تی ــر و ی ــی موث ــای بازاریاب ــی، کمپین ه عال
ــتند. ــل هس ــن عوام ــی از ای ــا بخش ــتعد، تنه مس

ایجــاد یــک محیــط راحــت و الهام بخــش، یــک عامل 
مهــم دیگــر اســت و بایــد در نظر گرفتــه شــود. با در 
نظــر داشــتن ایــن موضــوع، بیایید چگونگــی طراحی 
ــم. ــی کنی ــذار را بررس ــط اداری تاثیرگ ــک محی ی

طرح درستی را انتخاب کنید

اولیــن موضــوع، انتخــاب طــرح فضــای کاری 
ــد  ــاز )Open Office( در چن ــرح ب ــای ط ــت. فضاه اس
ــه  ــی ک ــد، در حال ــدا کرده ان ــر رواج پی ــال اخی س
ــش  ــارکتی، افزای ــرای کار مش ــرح ب ــدل ط ــن م ای
ــا  ــت ام ــب هس ــان کاری مناس ــی و جری روح تیم
ــاکت  ــم آن، س ــی مه ــنتی، ویژگ ــای س در مدل ه
اســت. خصوصــی  فضاهــای  وجــود  و  بــودن 

تعــادل بیــن محیط هــای طــرح بــاز و فضاهای بســته، 
ویژگی هــای عالــی هــر دو محیــط را بــه شــما ارائــه 
می دهــد. ممکــن اســت نیــاز به مشــاوره با شــخصی 
ــا  ــب ترین فض ــا مناس ــید ت ــته باش ــص داش متخص
بــرای نیازهــای تجــاری خــاص را به شــما ارائــه دهد.

انتخاب مبلمان اداری

بعــد از طراحــی و پیاده ســازی محیــط کار خــود، حال 
نیــاز بــه انتخــاب مبلمــان آن داریــد. بایــد در ایــن 
ــا  ــادل داشــته باشــید. بعضــی فاکتوره موضــوع تع
ــی  ــروت زای ــس ث ــی، در ح ــاب صندل ــد انتخ مانن
محیــط تاثیــر دارنــد. صندلــی اداری مناســب، بایــد 

ــه افــراد بدهــد. راحــت باشــد و حــس خوشــی را ب
ــوب  ــس خ ــز کنفران ــاب می ــن، انتخ ــر ای ــالوه ب ع
و مناســب می توانــد منظــره شــرکت را بهبــود 
انعــکاس  ببخشــد و ســبک کاری و ارزش آن را 
و  موضوعــات  مهم تریــن  از  تعــدادی  دهــد. 
تصمیمــات تجــاری دور همیــن میــز گرفتــه 
می شــود؛ پــس ســرمایه گذاری در آن ارزش دارد.

نور پردازی فضا

ــط  ــک محی ــودن در ی ــی ب ــور طبیع ــرض ن در مع
ــن  ــه را در ذه ــن نکت ــت. ای ــم اس ــیار مه کاری بس
داشــته باشــید و از محــدود کــردن نورهــای طبیعــی 
محیــط جلوگیــری کنیــد. در صورتــی کــه بخواهیــد 
از نــور مصنوعــی اســتفاده کنیــد، بایــد ایــن نورهــا، 
ــزان  ــدت و می ــرل ش ــی کنت ــوند. توانای ــرل ش کنت
ــی می باشــد. ــرای محیــط اداری عال ــردازی، ب ــور پ ن

رنگ آمیزی محیط

به طــور کلــی، اداره ای کــه شــمایی بــا رنــگ 
امــا  می دهــد،  بهتــری  نتیجــه  دارد،  خنثــی 
ــای  ــت. رنگ ه ــم اس ــط مه ــزی محی ــگ آمی رن
ــک  ــز را تحری ــف مغ ــای مختل ــف، بخش ه مختل
ــرژی  ــراد ان ــه اف ــا ب ــود ت ــبب می ش ــد و س می کن
بدهــد و محیطــی الهام بخــش داشــته باشــد.
ــف  ــای مختل ــرای جنبه ه ــدن ب ــل ش ــت قائ اهمی
ــاری  ــای انب ــگ آن، فض ــد فرهن ــرکت مانن ــک ش ی
ــب و کار  ــاوری کس ــدازه فن ــه ان ــازمانی آن ب ــا س ی
مهــم اســت؛ امــا انجــام درســت ایــن اصــول، شــما 
ــازی  ــا و بهینه س ــی فض ــعه دائم ــگاه توس را در جای
می دهــد. قــرار  کار  و  کســب  زایــی  ثــروت 
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اخبار بیمه مرکزی

یکــی  عنــوان  بــه  ایــران  گــران  بیمــه  ســندیکای  انتخابــات 
ســطح  در  انتخابــات  تریــن  ســالم  و  تریــن  دموکراتیــک  از 
کشــور مطــرح شــده کــه وظیفــه خــود می دانــم بــه اعضــای 
بگویــم. تبریــک  آن  منتخــب  و  ســندیکا  عمومــی  شــورای 

ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
مرکــزی دکتــر غامرضــا ســلیمانی در آییــن تکریــم دبیــرکل ســابق 
ســندیکای بیمــه گــران ایــران و معارفــه ســید محمــد کریمــی، ضمــن 
اعــام ایــن مطلــب افــزود: بیمــه مرکــزی، ســندیکای بیمــه گــران و 
تمامــی ارکان صنعــت دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا شــرایط 
ــر شــود. ــی کشــور مســتحکم ت ــی و مال صنعــت بیمــه در مثلــث پول

بــه عنــوان  از ســال های پیــش رو  بیمــه مرکــزی  رئیــس کل 
ــر داد و  ــت بیمــه در کشــور خب ــرای توســعه و رشــد صنع ــی ب فرصت
ــوس  ــور محس ــه در کش ــت بیم ــد صنع ــر رش ــال حاض ــت: در ح گف
از  اســتفاده  بایــد فرهنــگ  و  امــا هنــوز جــای کار دارد  اســت 
ــم. ــت کنی ــه تقوی ــطح جامع ــاری را در س ــای اختی ــه ه ــش بیم پوش

وی کــه در جمــع اعضــای شــورای عمومــی ســندیکای بیمــه 
ــه صنعــت بیمــه  ــران ســخن مــی گفــت از اعتمــاد مــردم ب گــران ای
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــت ی ــن صنع ــرمایه ای ــن س ــوان بزرگتری ــه عن ب
رضایتمنــدی  میــزان  اعتمــاد ســازی،  ایــن  کنــار ضــرورت  در 
رود. مــی  شــمار  بــه  صنعــت  محصــول  ارزشــمندترین  مــردم 

رئیــس شــورای عالــی بیمــه از قانــون تاســیس بیمــه مرکــزی 
و همچنیــن قوانیــن صنعــت بــه عنــوان مترقــی تریــن قوانیــن 
موجــود یــاد کــرد و گفــت: ســندیکا جــزو معــدود تشــکل های 
ــده و  ــاره ش ــه آن اش ــون ب ــه در قان ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب صنف
ایــن اســتقال از نشــانه هــای هوشــمندی قانونگــذاران اســت.

ــی، رئیــس شــورای عمومــی  ــن نشســت محســن پورکیان در ادامــه ای
ســندیکای بیمــه گــران ایران بــا ابــراز خرســندی از دســتاوردهای دوره 
فعالیــت ســید محمــد علیپــور دبیــرکل ســابق این ســندیکا، نســبت به 
ضــرورت تقویــت اتحــاد و همدلــی و همچنیــن برنامه ریــزی دقیق برای 
اســتمرار فعالیــت های هدفمند ســندیکای بیمه گران ایــران تاکید کرد.

دبیــرکل ســابق ســندیکای بیمــه گــران ایــران نیــز ضمــن ســپاس از 
ــراز  ــه تشــریح عملکــرد دو ســاله خــود پرداخــت و اب آییــن تکریــم، ب
امیــدواری کــرد کــه همــکاران وی در دوره جدیــد بــا تکیــه بــر توانایــی 
ــرای صنعــت بیمــه رقــم بزننــد. و درایــت خــود شــرایط بهتریــن را ب

دکتر سلیمانی در معارفه دبیر کل جدید سندیکای بیمه گران ایران:

صنعت بیمه سال های موفق تری را پیش رو خواهد داشت
 

اســتان  صنایــع  تمامــی  بــرای  بیمــه ای  پوشــش  ایجــاد 
بایــد  کــه  اســت  اقتصــادی  فرهنگــی  حرکــت  یــک  قــم 
شــود. اجرایــی  بیمــه  هــای  شــرکت  تمامــی  همــت  بــا 

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بیــن الملل بیمه مرکزی، دکتر 
غامرضا ســلیمانی کــه در جمع اعضای شــورای هماهنگی شــرکت های 
بیمــه اســتان قم ســخن مــی گفت بــا اعام ایــن مطلــب افــزود: توجه به 
رویکــرد هــای مذهبــی و همچنیــن اســتفاده از فناوری هــای نوین فضای 
مناســبی را بــرای رشــد صنعت بیمــه در ایــن اســتان فراهم آورده اســت.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی ضمــن ابــراز خرســندی از تعامــل تنگاتنــگ 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــی اس ــادی و فرهنگ ــه اقتص ــه و مجموع ــت بیم صنع
ضــرورت ارتبــاط هــر چــه بیشــتر فعــاالن صنعــت بیمــه و روحانیــون، 
ــت هــای صنعــت  ــح کــرد: تبلیــغ قابلیــت هــا و تشــریح ماموری تصری
بیمــه در تریبــون هــای مذهبــی نوعــی فرهنــگ ســازی موثــر بــه شــمار 
مــی رود و صنعــت بیمــه بایــد از ایــن امــکان ارزشــمند اســتفاده کنــد.

ــانی  ــات رس ــرو خدم ــه را در گ ــت بیم ــعه صنع ــلیمانی، توس ــر س دکت
مناســب و کســب رضایتمنــدی بیمــه گــذاران دانســت و افــزود: 
تفکــر پرداخــت خســارت کمتــر و ســودآوری بیشــتر در صنعــت 
بیمــه یــک رویکــرد نادرســت اســت کــه بایــد اصــاح شــود.

وی ضریــب بــاالی تلفــات جــاده ای را بــا فرهنــگ غنــی ایرانــی در تضاد 
دانســت و گفــت: عوامــل دیگــری غیــر از خطای انســانی در تلفــات جاده 
ــای فرهنــگ ســازی و  ــرم ه ــری از اه ــره گی ــا به ــه ب ای نقــش دارد ک
ــار را کاهــش داد. ــن آم ــوان ای ــی ت ــن م ــای نوی ــاوری ه اســتفاده از فن

ــاد  ــه نه ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــرای  ــرد: ب ــام ک ــدارد، اع ــا را ن ــه ه ــدن تعرف ــد بازگردان ــر قص ناظ
ــاظ  ــه لح ــا ب ــرخ ه ــد ن ــان بای ــای درم ــت بیمه ه ــاماندهی وضعی س
ــود. ــیب نش ــتخوش آس ــه دس ــت بیم ــا صنع ــود ت ــرل ش ــی کنت فن

وی در پایــان بــا ابــراز خرســندی از انســجام شــورای هماهنگــی 
فــروش  نماینــدگان شــبکه  بــه  بیشــتر  توجــه  از  قــم  اســتان 
ــکاتی  ــور مش ــه در کش ــروش بیم ــبکه ف ــزود: ش ــت و اف ــخن گف س
دارد کــه بــا همدلــی و هــم افزایــی بــر طــرف خواهــد شــد.

شــرکت های  نماینــدگان  نشســت  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
طــرح  بــه  قــم  اســتان  هماهنگــی  شــورای  اعضــای  و  بیمــه 
غامرضــا  دکتــر  و  پرداختنــد  خــود  مشــکات  و  دیدگاههــا 
داد. پاســخ  آنــان  هــای  پرســش  تک تــک  بــه  ســلیمانی 

رئیس کل بیمه مرکزی:

پرداخت سریع و کامل خسارت بیمه گذاران گام اول توسعه 
صنعت بیمه به شمار می رود



ماهنامه بیمه "ما" شماره شانزدهم مهرماه سال 1398 11


