
توانمندي ها و قابليت هاي همه جانبه آن خواهد بود.
همايش سراسري امسال بيمه مركزي مفهوم »نظارت مطلوب« را محور 
قرار داده بود، نظارتي كه سال هاس��ت س��كان هدايت آن در دست بيمه 
مركزي بوده است و امسال با تعيين اين موضوع نقش اين نهاد حاكميتي 
بيش از پيش مورد توجه و تحليل قرار گرفت. شايد خيلي سخت و دور از 
نظر نباشد اين نكته كه بهترين نظارت همان است كه براي همگان در اين 
عرصه فضايي مناسب و فرصتي برابر براي رقابت دست دهد. فرصتي كه به 
تمام شركت هاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي، با قدمت و يا نوپا فرصت 

حضور در يك فضاي كسب و كار سالم و رقابتي را بدهد.
خوشبختانه بازار و اقتصاد در كشوري مانند ايران هر روز بيشتر و بيشتر تالش 
دارد كه به مرحله شكوفايي واقعي خود دست يابد. بايد باور داشت كه در اين 
شكوفايي صنعت بيمه نيز سهيم خواهد بود. صنعتي كه نقش به سزايي در 
آينده كشوري مانند ايران با چنين سرمايه اقتصادي، اجتماعي و انساني دارد.

امسال نيز مانند سال هاي گذشته روز 13 آذر در خانواده بيمه كشور جشن 
گرفته ش��د و به بهانه اين روز اهالي اين صنعت گ��رد هم آمدند و دگر بار 
وضعيت اين صنعت، موفقيت ها و چالش هاي آن موضوع چند گردهمايي، 

همايش و ويژه نامه اختصاصي قرار گرفت.
در هر حال اين روز در تقويم، فال نيكي است براي بيمه در كشور. صنعتي 
كه با تمام عريض و طوي��ل بودنش و با همه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بر 
اقتصاد داخلي و خارجي و ارتباط تنگاتنگش با زندگي روزمره جامعه ايراني 
همچنان كمي تا قسمتي مهجور مانده است. با وجود تمام اتفاقات خوب و 
تصميم گيري هاي چند سال اخير براي همگاني شدن اين صنعت، فاصله 

بين خانواده بيمه و خانواده هاي ايراني همچنان باقي است. 
اما همين يك روز در س��ال هم مي تواند مجال خوبي باش��د براي نگاهي 
جدي تر به مواضع، مفاهيم و رويكردهاي پيشين و پيش رو. داشتن نگاهي 
منصفانه به وضعيت واقعي اين صنعت در كش��ور بهترين راهگشاي بروز 

یــــادداشـــت

روزی برای 
 بیمـه
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سـردبیـر

بيمه صنعتي است كه به طور 
رتقاي سطح  ئم نيازمند ا دا
خدمات مطابق با استانداردهاي 
جهاني، همگام با بررسي بازار و 
نياز مشتريانش است و همين 

صفحه 2نيازسنجي...

پيرو معرفی مدل تعالی منابع 
درماهنامه شماره 53 )آبان ماه 
1392( جهت آشنايی همكاران 
محترم به معرفی معيارها و زير 
معيارهای مدل مذكور خواهيم 

صفحه 6پرداخت...

بـازار رقابتي سالم، 
دستاورد نظارت 
كارشناسانه است

كسب رتبه برتر رشته 
ارتباط درون سازماني توسط 
روابط عمومي بیمه نوين 

آشنايی با معیارهای مـدل تعالی 
منـابع انسـانی

بهتـرين راهنمايـان من در 
حرفه ام خط مقدم فروش است؛ 
يعني نمايندگان
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پیش بینـی درآمـد ۱۳ هزار 
میلیارد ريالی از صنعت بیمه 

كشور 

قس��متی از درآمدهای بودجه كشور 
حاص��ل از »ماليات ه��ا، كمك ه��ای 
اجتماع��ی، مالكي��ت دول��ت، فروش 
كاالها و خدمات، جرايم و خس��ارات 
و درآمدهای متفرقه« اس��ت و بخش 
مهمی از اين درآمده��ا را بيمه تحت 
عنوان درآمدهای ناشی از كمك های 
اجتماعی برعه��ده دارد كه در بودجه 
س��ال 93 اين رقم 13ه��زار ميليارد 

ريال است.
به گزارش ايس��نا از مبلغ دو ميليون و 
187 ه��زار و 998 ميليارد ريال پيش 
بينی شده برای درآمدهای كشور مبلغ 
13 ه��زار ميليارد ري��ال اختصاص به 

بخش بيمه دارد.
بر اس��اس اليح��ه بودجه س��ال 93، 
درآمده��ای ناش��ی از كمك ه��ای 
اجتماع��ی ش��امل بيمه می ش��ود كه 
اين بخش به بيمه مركزی،  پژوهشكده 
بيمه و بيمه ايران به عنوان تنها شركت 

بيمه ای دولتی اختصاص دارد.
بر اس��اس اين گ��زارش 800 ميليارد 
ريال بيمه مركزی از محل درآمدهای 
عموم��ی و 1500 ميلي��ارد ريال نيز 
ش��ركت س��هامی بيمه ايران از محل 
درامده��ای عموم��ی ب��رای بخ��ش 
درآمدهای بودجه سال 93 پيش بينی 

شده اس.
طب��ق اين اليح��ه 13 ه��زار ميليارد 
ريال درآم��د حاصل از بيمه ش��خص 
ثالث كسب خواهد شد كه اين مبلغ از 
اصل حق بيمه ش��خص ثالث دريافتی 
شركتهای بيمه ای بابت هزينه در امور 
منجر به كاه��ش تصادفات پيش بينی 

شده است.
س��ال گذش��ته در اليحه بودجه 92 
ميزان درآم��د از بيم��ه مركزی 550 
ميليارد ريال و از ش��ركت بيمه ايران 
يك ه��زار و 400ميلي��ارد ريال پيش 

بينی شده بود.

م، دستـاورد نظارت  ازار رقابتي ساـل ـب
كـارشناسانه است

خبـر يک

بیمه صنعتي است كه به طور دائم نیازمند ارتقاي سطح خدمات مطابق با استانداردهاي جهاني، همگام با 
بررسي بازار و نیاز مشتريانش است و همین نیازسنجي باعث طراحي و ارائه محصوالت جديد به بازار مي شود. 
گفتگوي ذيل بخشي از گفتگوي غالمعلی غالمی؛ مدير  عامل شركت بیمه نوين به مناسبت ۱۳ آذر و روز بیمه 

در كشور با محور نظارت مطلوب بر صنعت بیمه در ايران، چالش ها و موانع پیش روي بازار بیمه است.
  به نظر شما واژه »نظارت« چه مفهومي را براي بیمه گران و بیمه گذاران در صنعت بیمه تداعي مي نمايد، 

لطفا در اين رابطه توضیح دهید.
عنايت داريد كه اساساً به لحاظ حفظ حقوق بيمه گذاران كه در حقيقت مصرف كنندگان نهايي بازار بيمه در 
كشور هستند، همه دولت ها ضوابط و مقرراتي را وضع نموده و نهادي را به عنوان دستگاه ناظر دولت بر اين 
فعاليت تعين مي نمايند. در ايران هم بيمه مركزي جمهوري اسالمي به عنوان ناظر دولت در صنعت بيمه 
بازرگاني تعيين گرديده و وظايف نظارتي آن در قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري احصاء گرديده است. 
  قانون گذار در مباني قانون، نقش و وظايف نهاد ناظر را تبیین نموده است، در شرايط فعلي و با توجه به 

توسعه فناوري و گسترش خدمات بیمه اي آيا اين وظايف به نحو شايسته صورت مي پذيرد؟
در شرايط جديد بازار و صنعت بيمه، امكان تحقق نظارت بيمه مركزي به خوبي واقع نمي شود مگر اينكه از 
سيستم يكپارچه اطالعاتي و بهره مندي از نرم افزارهاي يكنواخت و ورود اطالعات بر خط )on line( عمليات 
بيمه گري به بيمه مركزي ايران، استفاده گردد. در اين راستا بيمه مركزي ايران با تهيه سيستم سنهاب اقدامات 
خوبي انجام داده ليكن هنوز كامل و به روز نيست به ويژه اينكه هنوز فاقد يك بانك اطالعاتي به روز و جامع 

است كه شركت ها بتوانند در زمان صدور بيمه نامه و با پرداخت خسارت از آن بهره مند گردند.
  با توجه به خصوصي سازي در صنعت بیمه نقش و جايگاه نهاد ناظر را در ايجاد فضاي رقابتي سالم چگونه 

ارزيابي مي نمايید؟
بيمه مركزي ايران مي بايست به وظايف نظارتي قانوني خود عمل نمايد و از اقداماتي كه به تصدي گري و بنگاه 
داري مربوط مي شود دخالتي نداشته باشد. تأكيد مي كنم نظارت مي بايست بدون هرگونه مالحظه سياسي، 
دولتي و يا ... بدون تبعيض و كارشناسانه براي همه شركت ها صورت گيرد وگرنه مطمئناً به يك بازار رقابتي 

سالم دست پيدا نخواهيم كرد.  
  آيا آيین نامه هاي صادره كه در شوراي عالي بیمه به تصويب مي رسد پاسخگوي نیاز و چالش هاي موجود 

در صنعت بیمه تسهیل كننده روابط بیمه گران و شبكه فروش و بیمه گران است؟ 
بيمه مركزي اختيارات قانوني براي نظارت را دارد و شوراي عالي بيمه مي تواند آئين نامه هاي مورد نياز براي 
نظارت منطقي، اصولي و كارشناسانه به تصويب برساند كما اينكه خيلي از آئين نامه ها را به تصويب رسانده 
است. منتهي بايد سعي شود كه آئين نامه هايي كه به تصويب مي رسد حتماً نقطه نظرات كارشناسي حتي 
كارشناسان مستقل و خارج از بيمه مركزي ايران گرفته شود تا شوراي عالي بيمه به عنوان باالترين ركن 
سياست گذاري صنعت بيمه بتواند آئين نامه هاي قابل قبول كارشناسي شده را تصويب كند. در گذشته 
متأسفانه ديده شده است كه با تعجيل آئين نامه هايي براي تصويب به شوراي عالي بيمه عرضه شده است 
كه كار كارشناسي كافي و جامع روي آنها صورت نگرفته يا اينكه تحت تأثير ساليق شخصي مسئولين بيمه 

مركزي به آنها توجه نشده است.



بیمه نوين در راستاي گسترش همكاري هاي بانک و بیمه اي؛

از رئیس شعبه سپهبـدقرني 
بـانک اقتصاد نـوين تقـدير كرد

همزمان با گردهمايي سراسري خانواده 
بانک اقتصادنوين؛ 

آخرين برنامه ها و محصوالت 
بیمه نوين تشريح شد

نكته ديگر

انتقال سوابق بیمه ای 
بین كشورها

س��ازمان جهانی كار به كارگيری ش��يوه های 
استخدام امن، اجرای كنوانسيون های سازمان 
بين المللی كار، اعمال مجازات های س��خت 
برای كارفرمايان متخلف، ايجاد امنيت انتقال 
سوابق تأمين اجتماعی از يك كشور به كشور 
ديگر و حفاظت از حقوق كارگران مهاجر برای 
ايجاد تشكل و چانه زنی جمعی را كليدی ترين 
اقدام��ات مورد ني��از برای حماي��ت از حقوق 

كارگران مهاجر اعالم كرد.
سازمان جهانی كار در تازه ترين گزارش خود 
درباره وضعي��ت كارگران مهاج��ر اعالم كرد: 
برای جلوگيری از فجايع بيشتر نياز به اعمال 
سياست های بهتری درباره مهاجرت نيروی كار 
هستيم. قابل لمس ترين راه برای حل مشكالت 
مربوط به مهاجرت نيروی كار بين كش��ورها، 

انجام اقدامات هماهنگ است.
اجرای كنوانس��يون های سازمان بين المللی 
كار و همچني��ن تضمي��ن حق��وق كارگران 
مهاجر می تواند كش��ورها را در دس��تيابی به 
اهداف يادش��ده كمك كن��د. همچنين لزوم 
استفاده از مجازات های سخت در زمينه نقض 
حقوق استخدام كارگران مهاجر از سوی برخی 

كارفرمايان نيز مورد تاكيد است.

خبـــر
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روابط عمومي بيمه نوين موفق به كس��ب رتبه برتر رشته ارتباط درون س��ازماني در سومين جشنواره روابط 
عمومي هاي صنعت بيمه شد.

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، در حاشيه مراس��م اختتاميه بيستمين همايش ملي و ششمين همايش 
بين المللي بيمه و توسعه، روابط عمومي بيمه نوين موفق به دريافت نشان برتر در رشته ارتباطات درون سازماني 
گرديد. لوح تقدير و تنديس جش��نواره توسط محمد ابراهيم امين؛ رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي 

ايران به آرش بابايان مدير روابط عمومي بيمه نوين اهدا شد.
گفتني است سومين دوره جشنواره روابط عمومي شركت هاي بيمه در 8 رشته تخصصي روابط عمومي برگزار شد.

مديرعامل بيمه نوين با حضور در گردهمايي 
سراس��ري مجموعه اقتصاد نوين ب��ه ارائه و 
تشريح آخرين برنامه ها و دستاوردهاي بيمه 

نوين پرداخت. 
غالمعلي غالم��ي در پنل هم افزاي��ي بانك با 
شركت هاي وابسته از ارائه بيمه بازنشستگي 

مضاعف پرسنل بانك اقتصاد نوين خبر داد.
 وي همچنين به تش��ريح برنامه ه��اي آتي و 
خدمات نوين در شركت بيمه نوين پرداخت 
و با اش��اره به زمينه هاي همكاري مشترك و 
ارزش آفريني محصوالت براي مشتريان حوزه 
بانك و بيمه از برنامه اي در خصوص تقدير ويژه 
از شعب بانك اقتصاد نوين كه همكاري مطلوبي 

با شبكه فروش بيمه نوين داشته اند خبر داد.
گفتني اس��ت دومين گردهمايي سراس��ري 
خانواده بانك اقتصادنوين در س��ال 1392 با 

شعار »باهم براي هم« برگزار شد.

كسب رتبه برتر رشته ارتباط درون 
سازماني توسط روابط عمومي بیمه نوين 

در راستاي تأكيدات مديرعامل بانك اقتصاد 
نوين درخصوص گسترش همكاري هاي 
دوجانبه و هم افزايي مؤثر بين بانك اقتصاد 
نوين و بيمه نوين از رئيس شعبه سپهبد 

قرني بانك اقتصاد نوين تقدير شد.
به گزارش روابط عموم��ي بيمه نوين، در 
اين جلس��ه آرش بابايان؛ مدير بازاريابي 
و روابط عمومي بيمه نوين در نشس��تي 
مشترك با مجيد اميني راد؛ رئيس شعبه 

سپهبد قرني بانك اقتصاد نوين در محل اين شعبه تصريح كرد: با عنايت به تأكيدات جناب آقاي معتمدي 
مديرعامل محترم بانك اقتصاد نوين در خصوص استفاده از ظرفيت هاي موجود طرفين براي ارائه بهترين 
و گسترده ترين خدمات بانكي و بيمه اي به مشتريان و وجود اين باور كه خدمات ارائه شده از سوي شركت 
بيمه مي تواند زمينه فعاليت هاي بيشتر را فراهم آورده كه در خصوص جذب و نگهداشت مشتريان بانك 
مؤثر است. خوشبختانه اين اتفاق براي نمايندگي 3772 )مواليي( با در اختيار گذاشتن فضاي بسيار مناسب 

و همكاري صميمانه صورت گرفته است.
اميني راد ني��ز با تأكيد بر وجود نگرش تعاملي در اين حوزه گف��ت: حمايت بانك اقتصاد نوين به عنوان 
بزرگترين سهامدار شركت بيمه نوين، از شبكه فروش اين شركت بيمه اي در راستاي ارائه خدمات مطلوب 

به مشتريان بدون شك جزو اهداف بلند مدت بانك خواهد بود.
وي ادامه داد: همكاري هاي وسيع بين دو مجموعه بانك و بيمه باعث جذب منابع بيشتر و معرفي دو سويه 
مشتريان خواهد بود كه اين امر مستلزم داشتن آگاهي از خدمات بانكي و بيمه اي و همچنين انگيزه باال در 

توسعه اين همكاري هاست.
در پايان اين جلسه با اهداي لوح تقدير از سوي ناظيره قنادی؛  سرپرست منطقه يك بيمه نوين، از رياست 
و معاون شعبه سپهبدقرني بانك اقتصاد نوين به پاس زحمات و ايجاد زمينه مناسب همكاري با نمايندگي 

بيمه نوين تقدير شد.
گفتني است پس از برگزاري نشست مشترك مديران عامل بانك اقتصاد نوين و بيمه نوين در راستاي قوي تر 
شدن همكاري هاي بانكي و بيمه اي، مقرر شده  است از اين پس مساعدت شعبه هاي بانك با شبكه فروش 

و نمايندگان بيمه نوين افزايش يابد.
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مشتـری دنبال
 چـه چیـزی اسـت؟

  پـرومودباترا

مشتری توقعات زيادی ندارد. او انتظار دارد 
سر قول هايی كه به او داده ايد بايستيد.

1-  وقت��ی حضور او را نادي��ده نگيريد به 
اولين قول تان عمل كرده ايد.

2- س��رعت عمل و صرف وقت برای حل 
مش��كلی كه باعث مراجعه ی او به ش��ما 

شده است.
3- با تمام مش��تريان و مراجعه كنندگان 

خود برخوردی يكسان داشته باشيد. 

شخصیت خوبی داشته باشید
فرديت و عادات ذهنی، شخصيت شما را 
می س��ازد. فرقی نمی كند كه در كار خود 
تا چه حد قوی يا ماهر باش��يد، اگر ذهنی 
سالم نداشته باشيد و صادق نباشيد هرگز 

به نتيجه ی خوبی دست نمی يابيد.

سخنگوی خوبی باشید
هر ف��ردی كه در هر اداره يا ش��ركتی كار 
كند، بايد بتواند درست و خوب با ديگران 
صحبت كند. اين كار با كمی تالش عملی 
می ش��ود. طرز برخورد از لباس و پوشاك 
مهم تر اس��ت. اگر كسی كت و شلوار شما 
يادش بماند و لبخند شما را به ياد نياورد، 
در اين ص��ورت به ان��دازه ی كافی لبخند 

نزده ايد.

شنونده ی خوبی باشید
خوش صحبت بودن امر خوبی اس��ت، اما 
هر ش��خص بايد ابتدا ش��نونده ی خوبی 
باش��د. بی آن كه در صحبت های مشتری 
وقفه ای ايجاد كنيد، حرف های او را خوب 

گوش كنيد.

نويسنده و خواننده ی خوبی باشید
مش��تری انتظار ندارد برای اش متن ادبی 
بنويسيد، اما انتظار دارد مطالب را واضح و 
صحيح بنويسيد. دست خط شما بايد خوانا 
باشد. دستور زبان را درست در نوشته های 

خود به كار ببريد و معقول بنويسيد. 

از مهمتريـن پوشـش هاي بیمه اي صنعـت بیمه، 
بیمه هاي اشـخاص و باالخص عمر و زندگي است 
كه دلیل اهمیتش در ارتباط مستقیم آن با انسان 
نهفته است. اما متأسفانه اين نوع بیمه با تمام مزايا 
و محاسنش نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد 
مورد توجه و شناسايي عموم قرار گیرد. به همین 
دلیل فروش و توسـعه اين نوع بیمه نامه در كشور 
اصوالً نیازمند كادري قوي، مجرب و تالش بیشتري 
است. مريم مطوف؛ رئیس شـعبه قم بیمه نوين از 
جمله افرادي است كه توانسته است با بهره گیري 
از توان فنـي و انگیزه  بـاالي خـود و همكارانش 
عنوان شعبه برتر بیمه نوين در فروش بیمه عمر را 
به خود اختصاص دهد. با او در خصوص نگرش اش   
و داليل موفقیت شعبه قم به گفتگو پراخته ايم كه 

مي خوانید.

  پرتفوي كسب شده و رتبه شعبه خود را در مقايسه 
با ساير شعب چگونه ارزيابي مي كنید؟

صادقانه باي��د عرض كن��م كه وقتي در جلس��ات 
مديران و رؤس��اي مناطق و شعب، همكاران شعب 
ديگر را مي بينم كه همگي افرادي مجرب، متعهد و 
خوش فكر با رزومه اي قوي در كنار من قرار گرفته اند، 
بدون در نظر گرفتن اعداد و ارقام در فروش خود را 
در پايين ترين رتبه نزد ايش��ان مي دانم و مطمئنم 
وجود تركيب پورتفوي تقريباً خوب ش��عبه قم نياز 
به بستري مناس��ب دارد كه در طول سال ها توسط 

بهتـرين راهنمايـان من در حـرفه ام
خـط مقـدم فـروش است؛ 

يعني نمـايندگان
اين همكاران در همه ايران عزيز ساخته شده است. 
مجموعه قم در شهر بانو فاطمه معصومه )س( از اين 
موهبت ها به خوبي استفاده كرده كه البته صرف نظر 
از قدمت شعبه، ش��رايط صنعتي، جمعيت شهري، 
فرهنگ مردم، تعداد نماينده و .... براي هر ش��عبه، 
هدف ما رسيدن به باالترين فروش ها در بيمه نوين 
است و هنگام ارزيابي فقط مقدورات مان را مي بينيم 

نه معذورات مان را. 
  دستاوردهاي عمده و مهم شعبه در سال گذشته 

و اقدامات سال جاري چه بوده است؟
از روند تحقق بودجه و تركيب پورتفوي به دست آمده 
تقريباً رضايت دارم اما ميزان پورتفو با توافق نظري 
كه با نمايندگان خود داريم هن��وز جاي كار دارد و 
معتقديم حق خود را از بازار بيمه اي شهر مقدس قم 
هنوز نگرفته ايم. ما در سال گذشته تاكنون با توجه 
به موقعيت ش��عبه از لحاظ زيرساخت هاي موجود 
ترجيح داديم به آموزش و تأمين آرامش شغلي براي 
نمايندگان و كارمندان بپردازيم كه توفيقات خوبي 
هم داشتيم و سعي شد از فروش هيجاني بدون در 
نظر گرفتن ضريب خس��ارت و ايجاد پشتوانه هاي 

مديريت ارتباط با مشتري پرهيز كنيم.
 عملكـرد نمايندگان بیمـه نوين اسـتان قم را 
چگونه ارزيابي مي كنید؟ بزرگترين چالش پیش 

روي شبكه فروش در شعبه شما چه بوده است؟
نمايندگان من با توجه ب��ه ميزان امكانات، آموزش 
و حمايتي ك��ه در اختيار ايش��ان قرار داده ش��ده 



نشست مشترك سرپرستي 
منطقه يک و شبكه فروش 

بیمه نوين

خبــر

برگزاري دوره آموزشي 
بازاريابي و فروش بیمه هاي 
عمر و پس انداز در منطقه ۳

با حض��ور 150 نماينده منطقه س��ه، دوره 
آموزش��ي بازاريابي و فروش بيمه هاي عمر 

و پس انداز در كرمان برگزار شد.
در راستاي گسترش فروش بيمه هاي عمر 
و پس انداز و تشكيل س��رمايه و با توجه به 
اهميت آموزش در ارتقاي شناخت و مهارت 
ش��بكه فروش، كالس آموزشي بازاريابي و 
فروش بيمه هاي عمر و پس انداز  و تشكيل 
سرمايه با حضور 150 نماينده منطقه سه 
) كرمان، زاهدان و بندرعباس( و متقاضيان 
دريافت كد تخصصي نمايندگي بيمه عمر 

در كرمان برگزار شد. 
گفتني اس��ت مدرس اين دوره آموزش��ي 
حميد امامي بود كه ع��الوه بر بيان آخرين 
مباحث و روش هاي روز فروش و بازاريابي 
بيمه هاي عمر به سئواالت نمايندگان حاضر 

در جلسه نيز پاسخ داد.

خبـــر
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بود خوب كار كرده اند و هرگون��ه بهبودي در روند 
عملياتي ايش��ان در گرو بهب��ود در حمايت هاي ما 
است. بزرگترين چالش پيش روي هر نماينده اي و 
نه فقط نمايندگان شعبه قم عدم آگاهي از استراتژي 
مدون شركت خود است، حال ابزارهاي اين آگاهي 
چيست؟ فكر مي كنم بايد با مشورت با خود ايشان 

تصميم گيري هاي صورت پذيرد.
 اقدامات شعبه براي گسترش فروش بیمه هاي 
زندگـي و راهكارهاي مناسـب جهت گسـترش 

فرهنگ در اين رشته در استان چه بوده است؟
دوس��تان ما در بخش فروش بيمه هاي عمر به  ويژه 
و س��اير نمايندگان عمومي با انگي��زه كار مي كنند 
و به نوعي  خود انگيخته هس��تند و من از ايش��ان 
سپاسگزارم.  ولي به قطع آموزش، حمايت كاري و 
معنوي، تكريم و همچنين كمك به ايشان در فروش 
ساير بيمه هايي كه بتواند رفت و آمد بيمه گذار را به 
دفاتر نمايندگان بيش��تر كند قطعاً بي تأثير نبوده 
است. ما در سال جاري با كمك ساير مديران محترم 
مربوطه، سايت آموزش و صدور بيمه هاي زندگي را 
نيز در محل شعبه راه اندازي كرديم كه انشااهلل نتايج 

مثبت آن نمود خواهد داشت.
  به نظر شـما براي گسـترش فـروش بیمه هاي 

زندگي چه تدابیري را مي توان به كار گرفت؟
بهترين راهنماي��ان من در اين زمين��ه خط مقدم 
فروش اس��ت، يعني نماين��دگان. اولي��ن تدبير ما 
مشورت با نمايندگان، بررسي چالش هاي بازاريابي، 
ارتباط با شعبه و با دفتر ستادي است. در واقع يك 
نوع آسيب شناسي همه جانبه كه تمامي واحدهاي 
فني، نمايندگان حقوقي، امور نمايندگان و... با هم 
به مشورت بنشينند. بيمه گزاران بايد با اطالع رساني 
درست از جانب همه ما تكريم شوند تا بتوانيم به بازار 

حول  هر بيمه گذار متصل شويم.
آموزش، آموزش و باز هم آم��وزش به نمايندگان و 

كارشناسان شعبه از اهميت بسيار بااليي برخوردار 
است. شايد بهترين راه اين اس��ت كه در هر شعبه 
يك نيروي كارشناس بيمه هاي عمر از لحاظ فني و 
بازاريابي براي كمك به فروشندگان بيمه هاي قرار 
گيرد. بدون شك بازخريدها و تعليقي ها در صورت 

وجود كارشناسان فني خبره كاهش مي يابند. 
 جايگاه شـعبه خود را  در بخش هـاي  مختلف 
)صنعتـي، خدماتـي، كشـاورزي و ... ( اسـتان و 
اسـتفاده از ظرفیت هـاي متنوع موجـود چگونه 

ارزيابي مي كنید؟
 در مجموعه ه��اي صنعتي و خدماتي ما در س��ال 
گذش��ته و تاكنون توفيق��ات خوبي داش��ته ايم و 
توانس��ته ايم برند بيمه نوين را در واحدهاي مذكور 
نام آش��نا كنيم. با برگزاري همايش ها، جلس��ات و 
تبليغاتي كه نمايندگان به تشويق شعبه انجام دادند 
و خدمات خوبي كه به ايش��ان داديم، توانس��ته ايم 
پورتفوي نس��تباً خوبي را در زمينه كليه رش��ته ها 
به وي��ژه مس��ئوليت فراه��م نماييم. ام��ا در بخش 
كشاورزي با وجود قراردادي كه با دهيارهاي عزيز 
و بان��ك محترم كش��اورزي در حال انعق��اد داريم 
اميدواريم بتوانيم امس��ال قوي تر از سال پيش گام 

برداشته و فروش داشته باشيم.
  در پايان اگر نكته اي هست ذكر بفرمايید.

واجب است كه از حمايت هاي كاري و معنوي جناب 
آقاي غالمي مديرعامل محترم، س��اير مديران فني، 
معاوني��ن  مالي، ادراي و روابط عمومي ايش��ان كه از 
بدو ورود تا به حال من و شعبه قم را تنها نگذاشته اند 
سپاسگزار باشم. همچنين ورود پرخير سركار خانم 
قنادي، مديري با انگيزه، با مناعت طبع و پيگير را مّنت 
دوباره جناب مديرعامل محترم برخود مي دانم. از اينكه 
دوران شاگردي خود در بيمه عزيز نوين تحت آموزش 
اساتيد فوق الذكر مي گذرانم خوشحالم و همچنين به 

نمايندگان و همكاران شعبه ام  افتخار مي كنم. 

سومين جلسه مشترك سرپرستي منطقه يك 
بيمه نوين و شبكه فروش با هدف هم افزايي و 
هماهنگي بيشتر و شناخت و بررسي مسائل 

نمايندگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، اين جلسه 
با حضور ناظيره قنادي؛ سرپرست منطقه يك، 
مديران فني، مدير آموزش و پژوهش شركت 
و نمايندگان، كارگزاران و شركت هاي خدمات 

بيمه اي منطقه برگزار شد.
طي اين جلسه نمايندگان مسائل و مشكالت 
خود را به صورت رو در رو ب��ا مديران فني در 
رشته هاي مختلف مطرح نمودند و مباحثي 
مانند ارائه تخفيفات ويژه و مناس��بتي، به روز 
رساني فرم هاي پيشنهاد بيمه هاي آتش سوزي، 
غني سازي سايت بيمه نوين و ارائه برنامه هاي 
آموزشي در سايت شركت، افزايش سرعت در 
پاسخگويي و استعالم نرخ، برگزاري كالس هاي 
آموزش��ي بازديد اوليه آتش س��وزي و تدوين 
آئين نامه هاي اشخاص از مهم ترين موضوعات 

مطرح شده در جلسه بود.

مراسم بزرگداشت روز بیمه در شعبه اردبیل با حضور كاركنان و نمايندگان شعبه 
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برگزاري دومین آزمون جامع
 ضمن خدمت پرسنل منطقه شش 

بیمه نوين

ب��ا ه��دف دانش افزايي فن��ي و ارزيابي 
علمي كاركنان، دومي��ن آزمون ضمن 
خدمت پرسنل منطقه شش بيمه نوين 

در تبريز برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ي بيمه نوين، 
اين آزمون با هدف افزايش دانش فني، 
ايجاد روحيه رقابت سالم بين كاركنان 
در راس��تاي ارتقاي اطالعات و س��طح 
علمي بيم��ه اي و ارزيابي عملكرد آنان 
و با حضور رئيس دفتر منطقه ش��ش و 
رؤساي شعب اروميه، زنجان و اردبيل با 
شركت پرسنل اين منطقه در شهر تبريز 
برگزار و در پايان ملكه هاشمي از شعبه 
زنجان و ناهيد پرستنده از شعبه تبريز 
به عنوان نفر اول، فاطمه احدپور از شعبه 
تبريز به عنوان نفر دوم و زهرا بهرامي از 
ش��عبه اروميه به عنوان نفر سوم جهت 

تقدير انتخاب و معرفي شدند.
همچنين حام��د قدس؛ رئي��س دفتر 
منطق��ه ش��ش، مطالعه دقي��ق كتب 
منابع آزم��ون و آيين نامه ها و مصوبات 
ش��واري عالي بيمه و آموزش و هدايت 
دانش فني نمايندگان توس��ط كاركنان 
را از ديگر برنامه هاي آموزش��ي و علمي 

پرسنل منطقه عنوان كرد.

كـد  متقاضیـان  ورودي  آزمـون 
نمايندگي برگزار شد

ب��ا حض��ور 50 داوطلب دومي��ن دوره 
آزمون ورودي متقاضيان كد نمايندگي 
در ته��ران در تاري��خ 7 آذر م��اه در 
ساختمان ستادي بيمه نوين برگزار شد.

به گزارش رواب��ط عمومي بيمه نوين، 
پذيرفت��ه ش��دگان در آزم��ون مذكور 
در صورت كس��ب حد نص��اب نمره به 
مصاحبه دعوت خواهند ش��د و پس از 
قبولي در مصاحبه مطابق با آيين نامه 
ش��ماره 75 بيم��ه مرك��زي جمهوري 
اس��المي ايران مي توانند در دوره هاي 
آموزش��ي متقاضي��ان ك��د نمايندگي 

شركت نمايند. 

و تصميم گيری نموده و اق��دام می نمايند. بر مبنای 
استراتژی كلی سازمان است كه استراتژی منابع انسانی 
تدوين می گردد و گام اول در اجرای مدل تعالی منابع 

انسانی برداشته می شود .
بديهی است در اين راستا اطالع از نيازهای كاركنان، 
جامعه و ذينعفان )مشتريان و سهامداران( می بايست 

در نظر گرفته شده و اطالع رسانی شود.
2. رهبری منابع انسانی ش��خصاً در توسعه فرهنگ 
سازمانی نقش فعالی دارد و به عنوان يك الگوی رفتاری 

عمل می نمايد.
در ابتدا الزم است با نظرسنجی از كاركنان و نيازهای 
سازمان از طريق )پرسشنامه فرهنگ سازمانی( نسبت 
به تعيين ارزش ها، هنجارها و نيازهای سازمان در اين 
زمينه مطلع و فرهنگ س��ازمانی مورد نياز را تدوين 
و با همياری و همكاری مديران فرهنگ س��ازمانی را 

توسعه داد.
3. رهبری منابع انس��انی ش��خصاً از اج��رای كارا و 
اثربخشی فرآيندها و خدمات منابع انسانی اطمينان 
حاصل می كند. در رابطه با اجرايی نمودن و پيگيری 
روند آن می بايس��ت در ابتدا با طراحی پرسش��نامه 
)سنجش رضايت كاركنان از خدمات منابع انسانی( از 
نقطه نظرات نيازهای كاركنان مطلع گرديد و سپس 
با اجرای برنامه های متن��وع در اين خصوص و تهيه، 
تدوين فرآيند و شاخص های مورد لزوم در كنار تجزيه، 
تحليل و پايش )سنجش و رضايت شغلی كاركنان( 

سطح ارائه خدمات منابع انسانی را ارتقا بخشيد.
4. رهبری منابع انسانی شخصاً برای افزايش رضايت، 

انگيزه و تعهد كاركنان به طور مؤثر ايفای نقش نمود.
درك و پاسخگويی به نيازهای كاركنان به عنوان يكی 
از قابليت های رهبران م��ورد ارزيابی قرار گرفته و در 
دس��ترس بودن رهبران، گوش دادن و پاسخگويی، 
تشويق و ترغيب و مش��اركت در فعاليت های بهبود 
بايد به عنوان سياس��تی انگيزشی توسط مديرعامل 
تشويق و ارزيابی شود. از بارزترين نمونه های اجرايی 
در اين مورد می توان به جلس��ات ساليانه، فصلی و... 
با مديرعامل، معاونان، مديران و جلسات حلقه های 
بهبود )جلسات در آن واحدی ماهيانه( و نتايج حاصلی 

از بازخورد عملكرد اشاره نمود...

پيرو معرفی مدل تعالی منابع درماهنامه شماره 53 
)آبان ماه 1392( جهت آشنايی همكاران محترم به 
معرفی معيارها و زير معيارهای مدل مذكور خواهيم 
پرداخت : مدل تعالی منابع انسانی مشتمل بر 9 معيار 

و 30 زير معيار به شرح ذيل است:
1- دو معيار، در رابطه با »راهبردها« است كه شامل 

دو راهبرد است:
 الف – رهبری منابع انسانی

 ب  - استراتژپی منابع انسانی
2- چهار معيار، در رابطه با »فرآيندها« است كه شامل 

چهار فرآيند است:
 الف – برنامه ريزی و تامين منابع انسانی

 ب  - توسعه منابع انسانی
ج – جبران خدمت منابع انسانی

 د – روابط كار و كاركنان
3- سه معيار، در رابطه با »نتايج« است كه شامل سه 

نتيجه است:
 الف – نتايج ادراكی منابع انسانی
 ب – نتايج عملكرد منابع انسانی

ج – نتايج سازمانی

  معیار ۱ – رهبری منابع انسانی:
رهبران منابع انسانی سازمان های متعالی چشم انداز، 
ارزش های محوری و استراتژی كسب و كار و استراتژی 
منابع انس��انی را تدوين می كنند، در فرآيند تدوين 
استراتژی كسب و كار مشاركت دارند و نقش الگو را 

در توسعه فرهنگ تعالی منابع انسانی ايفا می كنند. 
اين معيار شامل 5 زير معيار به شرح ذيل است:

1. رهبری منابع انسانی شخصاً در فرآيند طراحی و 
استقرار استراتژی كسب و كار و استراتژی منابع انسانی 

مشاركت دارد.   
هر شركت دارای اس��تراتژی، مأموريت، چشم انداز، 
ارزش های بنيادی و مأموريت هاست. رهبران منابع 
انس��انی در مدل تعالی منابع انسانی شامل مديريت 
ارشد سازمان، معاونين، مدير منابع انسانی و به طور 
كلی شامل مديران سازمان است كه به نوعی با نيروی 

انسانی در ارتباط هستند.
لذا آن��ان در تدوين موارد ف��وق همياری، همفكری 

آشنايی
 با معیارهای

مـدل تعالی 
منـابع انسـانی

 قسمت  اول
  تدوين مريم چرخ انداز



تبريک تـولـد

خانم ه��ا گلنار نوری، س��ميه بس��اطي، 
نيلوفر مومنا، مريم حدادی، سارا غفوري، 
كتايون فرهي يزدي، شيوا مهرورز، سميرا 
محمدی، رويا آريايي، ميترا مهرعلي پور  و 
مبينا نقوي و آقايان  سهراب ميرفخرايی، 
سعيد مسكين نواز، نيما لطفی، سياوش 
مظلومی، ه��ادی عمارلو، ميث��م نادری، 
ش��هاب ماژجه، احمد خوش��نود، فرزين 
حمزه زاده، ايمان مرادي، مسلم شوشتري 
ن��ژاد،  عليرضا نوروزپ��ور و محمد آزمند 
متولد آذر ماه تولدتان بهانه اي است براي 
صميمانه ترين ش��ادباش ها و قدرداني از 
زحمات فراوان تان در شركت بيمه نوين، 
تبريك ما ت��وأم با آرزوي بهترين ها براي 

روزهاي پيش رو را پذيرا باشيد.

 مـاهنـامه خبـری، تحلیلـی
پیــام نـوین

خبــر
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2- در منشور اخالق حرفه اي شركت بيمه نوين »پرهيز از به دست آوردن اطالعات تجاري با ابزارهاي 
غير اخالقي« و »پذيرش ش��كايت مشتريان، پاسخگويي و نظارت مقامات مجاز« به ترتيب جزو كدام 

اصول است؟
 الف- عدالت و انصاف- حفظ كرامت انساني

 ب- عدالت و انصاف- رعايت حقوق اجتماعي
 ج- پايبندي به مقررات و تعهدات- عدالت و انصاف

 د- رعايت حقوق اجتماعي- عدالت و انصاف

3- در منش��ور اخالقی كاركنان بر پايبندي به فرهنگ كار و تالش در محدوده ................... و جلب 
رضايت مشتريان خود، ذينفعان و ارباب رجوع تاكيد شده است.

 الف- وظايف و مسئوليت هاي محوله
 ب- مسئوليت مديران مياني و ارشد شركت

 ج- قوانين شركت
 د- همه موارد

ماه
ـه 

ابق
سـ

م

    پاسخ های شماره قبل:    سؤال ۱ گزينه د  ؛   سؤال 2  گزينه ب ؛    سؤال ۳   گزينه الف

برنده شماره قبل: جناب آقای مجید خراد

1- در منش��ور اخالقي شركت بيمه نوين، كدام يك از اصول ذيل جزو اصل پايبندي به ارزش هاي 
اخالقي در ارتباطات و تعامالت فردي و سازماني است؟

 الف- رعايت نظم و ترتيب و مقررات شركت
 ب- دلسوزي، حفظ امانات و اسرار شغلي و سازماني

 ج- پايبندي به فرهنگ نقدپذيري، پاسخگويي، مسئوليت پذيري و اعتماد متقابل
 د- ارائه طريق عملی و موردي در جهت بهبود كمي و كيفي خدمات

ب
كتا

گ
رنـ

د

 انتصاب

 نیـايش
چندسالي مي شود كه زمستان ها ديگر چلوار سپيدش را بر سر شهرمان نمي كشد و آمدنش شوق 
برف در چشمان مردمان نمي نشاند. شايد كم كم بايد با زمستان هاي پرهياهو از برف بازي در اين 
ش��هر خداحافظي كنيم. زمستان هاي تهران تبديل به كابوس هيوالي آلودگي شده است كه غبار 
وحشت آن هر سال بيشتر در تن مردم اين شهر فرو مي نشيند. اما هستند مردمي كه هر روزشان 
و روزي ش��ان را در دل س��ياهي آالينده هاي شهر سپري مي كنند. شايد خود ما و شايد كسي در 
كنار ما مجبور باشد هر روزش را در تيرگي مه سمي اين شهر شب كند. كسي بسيار نزديك به 
ما، مثل همكار ما!  ش��ايد يك نگاه قدردان با چاش��ني لبخند و يك »خسته نباشيد« رنج تحمل 

اين هواي آلوده را كمتر كند كه بداند همكارش به او فكر مي كند و به كار او اهميت مي دهد.

ط��ي حكم ه��اي جداگان��ه اي از س��وي 
مديرعامل بيمه نوين؛ 

خانم ها: 
 ناظيره قنادي به س��مت رياس��ت دفتر 

منطقه 1   و شعبه مركزي
 منص��وره قنبر عليزاده به رياس��ت اداره 

نظارت بر بيمه هاي گروهي اشخاص
 بهنوش رش��يدي به عنوان معاون اداره 

وصول مطالبات
آقايان:

 س��يد محمد موس��ويان هرات به عنوان 
مدير آموزش، پژوهش و برنامه ريزي

 حس��ين ميكائيل وند به رياس��ت شعبه 
اردبيل منصوب شدند. ضمن تبريك به اين 

عزيزان برايشان آرزوي موفقيت مي كنيم.

كت��اب »اص��ول مديريت ريس��ك و بيم��ه« از مجموعه 
انتش��ارات پژوهش��كده بيمه نوش��ته »جورج ای. رجدا« 
تألي��ف و ترجم��ه كرامت اهلل افخمی به اص��ول و مفاهيم 
مقدمات��ی الزم جهت ش��ناخت س��ازوكار صنعت بيمه و 
همچنين مديريت ريس��ك مي پردازد. اين كتاب دارای 4 
بخش و 12 فصل است و اين ويژگي را دارد كه خوانندگان 
غيرمتخص��ص در مباحث بيمه ای نيز می توانند به خوبی 

از آن استفاده كنند.

خدايا
به من زيستی عطا كن،

كه در لحظه مرگ،
بر بی ثمری لحظه ای كه

 برای زيستن گذشته است،
حسرت نخورم.

و مردنی عطا كن،
كه بر بیهودگی  اش، سوگوار نباشم



محمد اصغري؛ معاون مديريت مالي

فدراس��يون بي��ن المللي حس��ابداران 
)IFAC( در سال 2007 و در سي امين  
س��الروز تأسيس خود، دومين يكشنبه 
م��اه دس��امبر )اواخر آذر( هر س��ال را 
ب��ه عنوان هفت��ه جهاني حس��ابداري 
انتخ��اب و به تم��ام اعضاي خ��ود در 
سراس��ر جهان پيش��نهاد كرده كه در 
اي��ن هفته با برگزاري مراس��م ويژه اي 
از حس��ابداران تجليل به عمل آورند و 
از سوي ديگرحرفه حسابداري و نقش 
حس��ابداران را در فعاليتهاي اقتصادي 
و اجتماعي ب��ه عموم بشناس��انند . از 
اين رو بيمه نوين ني��ز براي ارج نهادن 
به نام و حرفه حس��ابداران خود به نحو 
مطلوب از آنان قدرداني نمود و مديريت 
مالي نيز تالش دارد با دريافت نظرات و 
پيشنهادات حسابداران شعب ، همايش 
حسابداران در سال 1392 را با رويكردي 
جديد و نوين برنامه ريزي نموده كه در 

فصل زمستان اجرا خواهد شد.

در پايان ش��عر زير را به تمام همكاران 
عزيز خود تقديم مي نمايد.

تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و 
س��ود و زيان و قلم و ثبت و سياق، كز 
هم��ان روزهاي نوروز در انبار بمانند و 
بگيرند و ببندند و ش��مارند و نويسند، 
دو صد مش��ق در آن دفتر پيچيده به 
قيطان، كه گر خط بخورد يا كه ش��ود 
دير، هراسند از آن هيبت آن هيأت سه 
مرد قلندر، همان هيأت تشخيص علي 
الرأس،  وگر مانده حسابي نشود جمع، 
بر س��ر و صورت خود جمل��ه بكوبند 
و دو ص��د لعن فرس��تند ب��ر آن مرد 
ونيزي، همان ل��و كه پاچولي كه همه 
ت��ي و اكانت و دو طرف ثبت حس��اب 
از كرمات و افاضات هموست. آن دگر 
خرده بگيرند از آن دس��ته اول كه چرا 
اين ننوش��تي و دگر چيز نوش��تي، كه 
اگر اين بشود ش��رط و شروط است و 
عدم رد نظر. هر گه اين مرد س��يه روز 
ش��ود دير به خانه، بخرامد به اتاقي و 
چپد زير لحافي كه بماند ز امان از خم 

ابروي زن و طعنه فرزند، كه چه ش��د 
س��هم تو از آن همه اعداد كه نوشتي 
 و زدي جمع، چه ش��د وع�ده دري�ا و 
ل��ب آب و ن�ه حت���ي دو ق�دم پارك. 
اين چه حرفه اس��ت ك��ه نه چون كله 
پزان صنفي و جائ��ي و نه چو آن مرد 
قدم رنجه ب��ه بازار منالي و نه يك باغ 
و حياطي، پس به گفتا گنهم چيست،  
ك��ه جز اي��ن حرفه ندان��م. اين حرفه 
همان حرفه محبوب جهان است كه در 
اين دير خريدار ندارد. آخر قصه، همه 
غصه و بس ناله،  كه خراج دولت از آن 
سود به توافق به سرآيد و در آن مجمع 
غدار بخوردند و بگفتند و شنودند و دو 
صد س��ود و پاداش به تقسيم سپردند 
و نديدند ز پ��س پرده اعداد و رقم آن 
همه خون جگر، دربدري، سوته دلي ... 
من ن��ه آن ميرزا نويس در دكان و دم 
حجره آن بي هنرانم، و نه از جمله آن 

طنز نويسان جهانم من حسابدارم.

»روز و هفته حسابدار مبارك«
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ماهنامه خبری، تحلیلی پیام نوين 

تهیه و تولید: روابط عمومی شركت بيمه نوين 
زير نظر هيئت تحريريه
سردبیر: آرش بابايان

دبیر تحريريه: زهره گلدار
گرافیک: شهرزاد خباز، فريبا امامی

عكس: احمد ستاريان
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خوبي هاي تان به بلنداي يلدا 
و يلدای دلتان شاد و پرنور باد

دوستان يك بيمه اي دارم سراغ
هست بهر مردمان چشم و چراغ
هست اين بيمه ز نوع بهترين
بيمه اي با نام نيكوي نوين

كارمندانش تمامي با كالس
كارهايش جمله از روي اساس

مشكل كار همه وا مي كند
كارها را زود اجرا مي كند
در تمام كشور ايران زمين

بيمه اي بهتر نديدم از نوين 
احمدي هرگز نمي گويد سخن
تا نبيند با دو چشم خويشتن

ولي اله احمدي

مهر: معاون بيمه مركزی از طرح ارائه مجوز به 
3 شركت جديد بيمه در مجمع بيمه مركزی 

خبر داد.
پژوهشكده بیمه: بر اس��اس پژوهش انجام 
شده نرخ ضريب نفوذ بيمه كشور در 9 ماهه 
ابتدای سال 91 معادل 1.84 درصد محاسبه 

شده است.
فارس: بيمه مركزی اعالم كرد از مجموعه 22 
شركت بيمه، 17 شركت بيش از ظرفيت خود 

نماينده جذب كرده  اند.
ريسـک نیوز: رئيس كميس��يون اجتماعی 
مجلس از ارس��ال نامه به رئيس جمهور برای 
ادغام 17 صندوق بيمه ای طی س��ه ماه خبر 

داد.
فارس: نائب رئيس مجلس ش��وراي اسالمي 
از سهم 70 درصدي دولت از بازار بيمه كشور 

خبر داد. 
ايسـنا: بيمه مرك��زی جمهوری اس��المی 
ايران از لغو و تعليق پروان��ه فعاليت تعدادی 
از كارگزاران حقيقی و حقوقی بيمه خبر داد. 
ايسـتانیوز: مديرعام��ل صن��دوق ضمانت 
صادرات ايران از رتبه دوم ايران در پوش��ش 
بيمه صادراتی بين 17 كش��ور اسالمی عضو 

اتحاديه امان خبر داد. 

تیتر- خبر هفته جهـاني حسابـداري


