
دغدغه براي شروع تمام كارهاي هاي انجام نشده و برنامه هاي فراموش شده زندگي در سال نو دوباره جان مي گيرد. براي بسياري از ما سال 
جديد فرصت خوبي براي واكاوي گذشته و نگاه هاي نو و رو به جلوست. حال كه بهاري ديگر را تجربه مي كنيم بد نيست اگر دريچه هاي 
ذهن و فكر خود را به روي تغييرات خوب باز كنيم. قرار نيست شروع  هاي تازه به فتح قله هاي دوردست زندگي ختم شود. جدي گرفتن 
ايده هاي كوچك، كمي توجه و احترام بيش��تر به خود و اطرافيان ، ذره اي رفتار مسئوالنه تر با اجتماع و محيط زيست مان باعث مي شود 

احساس بهتري به زندگي داشته باشيم.
خيلي از ما زندگي مان را به هدف هاي مان گره  زده ايم، چنان محكم كه كاماًل طعم لحظه هاي خوش و ش��اد بودن را فراموش مي كنيم و 
رويا هاي مان را به خاطر نمي آوريم. در تكاپوي رسيدن به خوشبختي هستيم اما تعريف واضحي از آن نداريم. راز سعادتمندي را جستجو 

مي كنيم غافل از آنكه رازي وجود ندارد، پاسخ در درون ما و تصميم ماست. سال جديد فرصت ديدن و شنيدن همين لحظه هاست.
فراموش نكنيم آنچه سرنوشت ما را تعيين می كند شرايط زندگی  ما نيست، بلكه تصميم های ماست. اينكه تصميم بگيريم مسير زندگي 

را چگونه طي كنيم.       

یــــادداشـــت

سـال نو
نـگاه نو
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پیام نوروزی
 رئیس کل بیمه مرکزی 
همكاران ارجمند صنعت بیمه

س��ال ۱۳۹2 ب��ه پاي��ان آم��د و زم��ان 
ارزياب��ی و داوری عملك��رد گذش��ته و 
 ترس��يم چش��م انداز آين��ده ف��را رس��يد.

بی ش��ك طع��م روح  پ��رور به��ار و فراغت 
تعطيالت نوروزی فرصتی برای تجديد ديدار 
ياران و پرس��ه در آغوش طبيعت اس��ت اما 
نشايد كه دلچس��بی زمان حال، ما را از آنچه 
 كردي��م و آنچه بايد انجام دهي��م غافل كند.

در زمان��ه حض��ور و فعاليت دول��ت تدبير و 
اميد، صنعت بيمه كش��ور به عن��وان يكی از 
تكيه گاه های حيات اقتصادی و اجتماعی جامعه 
ايرانی نيازمند باز مهندسی و بازآرائی براساس 
موازين و معيارهای  تجربه شده بيمه گری است. 
نقش بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران، به 
عنوان مقام ناظر، برقراری نظم و انضباط و پايش 
عملكردها براساس موازين، مقررات و قوانين 
حاكم است. تدارك نرم افزارها و سخت افزارهای 
الزم برای ايفای اين مسئوليت خطير، بسترساز 
اين حركت، و ع��زم و اراده مديران و كاركنان 
بيمه مركزی جمهوری اس��المی ايران برای 
حمايت از حق��وق بيمه گذاران، در س��امان 
درست و عقالنی كار بيمه گران است. شفافيت و 
 پاسخگويی رمز موفقيت در كار بيمه گری است.

حمايت از بيمه گذاران بدون وجود بيمه گرانی 
توانمن��د، قانون م��دار و منضب��ط مّيس��ر 
نمی باش��د. س��هامداران، مديران، كاركنان 
و نماين��دگان ش��ركت های بيم��ه هر يك 
می بايست به چارچوب های تعيين شده برای 
آن��ان پای بند و به تعهدات كتبی و ش��فاهی 
خود در مقابل بيمه گذاران مس��ئوالنه عمل 
نماين��د. كارگ��زاران و ارزيابان خس��ارت در 
صورت پای بندی ب��ه حرفه ای گری، صداقت 
و بی طرفی، بازو های توانمند صنعت بيمه و 
 همياران امين بيمه گر و بيمه گزار خواهند بود.

حرف��ه ای ب��ودن، در پای بن��دی ب��ه اصول 
و اس��تانداردهای آن حرفه تجلّی می كند و 
همه دست اندركاران صنعت بيمه می بايست 
 واج��د ش��رايط حرف��ه ای ب��ودن باش��ند.

برای همكاران عزيزم در بيمه مركزی جمهوری 
اسالمی ايران و همه باشندگان و دلبستگان كه 
معاش و معاد خود را در صنعت بيمه جستجو 
می كنند آرزوی ايامی خوش در سال جديد 
دارم و اميدوارم در س��ايه عنايت حق تعالی و 
به پاداش خدمتگزاری به مردم شريف ايران 
اسالمی، سالمتی، شادكامی و توفيق همراه 

شما و خانواده های گرامی تان باشد. 

نشست صمیمانه مديرعامل بیمه نوين 
با کارکنان دفتر مرکزي

خبـر يک

 مديرعامل بيمه نوين در نشست صميمانه اي با پرسنل دفتر مركزي شركت ضمن تشكر از زحمات و 
تالش هاي يك ساله كاركنان در شعب و دفتر مركزي، سال سرشار از موفقيت و سالمتي را براي آنها و 

خانواده شان آرزو كرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، غالمعلي غالمي طي اين نشست به اقدامات و موفقيت هاي به دست آمده 
در شركت طي سال ۹2 اشاره كرد و گفت: در حوزه فني ميزان توليد شركت در سال ۹2 تقريباً برابر با سال 
پيش از آن است اما از لحاظ كيفي توانسته ايم به پرتفوي تقريباً متوازن دست يابيم و در فروش بيمه هاي 

شخص ثالث تعديل ايجاد كنيم.
وي ادامه داد: خوشبختانه با تالش همكاران در ستاد و تمام شعب نيز در رشته  هاي مختلف بيمه اي به رشد 
قابل قبولی در بيمه هاي مسئوليت، آتش سوزي، باربري، درمان، عمر و عمر گروهي با حفظ تعادل در ضريب 

خسارت رسيده ايم.
غالمي در خصوص موفقيت هاي به دست آمده در حوزه پشتيباني شركت افزود: در سال ۹2 كسب جوايز 
معتبري از جمله تقديرنامه دو ستاره در حوزه تعالي سازماني و دريافت تنديس نقره اي حمايت از مصرف 

كنندگان گواه تالش همكاران در دستيابي به بينش مسئوالنه و بهبود در ارائه خدمات به مشتريان است.
مديرعامل بيمه نوين به برنامه هاي حوزه منابع انساني در شركت اشاره كرد و گفت: با توجه به اهميت حوزه 
منابع انساني يكي از برنامه هاي ما در اين حوزه دريافت جايزه تعالي منابع انساني در كنار جوايز تعالي سازماني 
است. اتفاق مهمي كه در سال ۹2 به اهتمام اعضاي محترم هيئت مديره رخ داد تصويب آيين نامه وام كاركنان 

و اقدام براي بازنگري در آيين نامه استخدامي شركت است.
غالمي خاطر نشان ساخت: سال ۹۳ سال مهمي براي ما در رسيدن به اهداف و استراتژي هاي تعريف شده 
براي شركت است. راه اندازي واحد تحقيق و توسعه )R & D( و برگزاري آموزش مجازي در شركت جزو 
اولويت هاي ما در سال جديد خواهد بود. چرا كه گسترش و دروني سازي آموزش مجازي در شركت با توجه 
به جنس فعاليت و جغرافياي كاري داراي مزاياي اقتصادي، اثرگذاري باال، دائمي بودن و سرمايه گذاري نيروي 

انساني طوالني مدت براي شركت است.
غالمي در پايان با تبريك سال جديد ابراز اميدواري كرد كه با مساعي جمعي و تالش و مشاركت همه همكاران 

اهداف شركت در سال هاي پيش رو محقق گردد.



تنديس نقره اي رعايت حقوق مصرف کنندگان  

سراسري  نشسـت  نخستین 
بیمه نوين در سال 93

نكته ديگر

پـرواز گـم شـده مالزيايی و 
صنعت بیمه هوايی 

كارشناس��ان بيمه بر اين باورن��د كه هزينه و 
خسارت هاي ناپديد شدن هواپيمای مالزيايی 
هم برای بيمه گران عادی و هم برای بيمه گران 

اتكايی قابل كنترل و منطقی است.
هرچند كه طبق گزارشات  رقم اصلی خسارت 
وارد شده تا زمان روشن شدن عوامل اين اتفاق و 
تشكيل دادگاه مشخص نمی شود اما اين مؤسسه 
پيش بينی كرده است كه ناپديد شدن اين هواپيما 
هزينه ای بين 250 ميليون تا 450 ميليون دالر 
 را به ش��ركت های بيمه تحمي��ل خواهد كرد.

پيش از اين شركت اروپايی »آليانز« اعالم كرده 
بود كه بيمه گر اصلی شركت هواپيمايی مالزی 
)MAS( و هواپيمای مس��افربری گم ش��ده 
 بوده اما جزئيات بيش��تري منتشر نشده است. 
در صورت��ی ك��ه بيم��ه هواپيم��ای بوئينگ 
777 ارزش��ی ب��ه مبل��غ ۱00 ميلي��ون دالر 
داش��ته باشد، خس��ارت مس��ئوليت و غرامت 
 آن ب��ه مراتب بيش��تر از اين رق��م خواهد بود.

از س��وی ديگر، متخصصان حقوقی معتقدند، 
پرداخت خسارت ها تا زمانی كه الشه هواپيما 
پيدا نشده و بازرسين قادر نباشند دليل اين حادثه 

را شناسايی كنند، بسيار مشكل است.

خبـــر

 مـاهنـامه خبـری، تحلیلـی
پیــام نـوین

خبــر

 شماره 56
فروردین ماه 1393

M o n t h l y

3

 بيمه نوين نخس��تين ش��ركت بيمه اي دارنده تنديس حمايت از حقوق مصرف كنندگان موفق به دريافت 
تقدير نامه از مركز مطالعات تعالي سازماني شد. 

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، در يازدهمين دوره جايزه تعالي س��ازماني كش��ور، بيمه نوين در فرآيند 
ارزيابي و سنجش كارشناسان اين سازمان در دي ماه سال جاري موفق به دريافت تقديرنامه دو ستاره در گروه 

خدمات گرديد. 
در سال ۹۱ بيمه نوين موفق به دريافت گواهي تعهد به تعالي سازماني شده بود. ارتقاي بهره وري، تغيير ساختار 

و جلب رضايت و اعتماد مشتريان و ذي نفعان از اهداف بيمه نوين در حضور و سنجش تعالي سازماني است.
جايزه بهره وري ملي و تعالي سازماني به عنوان يكي از معتبرترين جوايز ارزيابي و سنجش سازمان هاست كه بر 

اساس مدل EFQM  در كشور اجرا مي گردد. 
يازدهمين دوره جايزه تعالي با موضوع رشد متوازن و آينده پايدار با حضور مسئوالن اقتصادي و مديريت كشور 

در سالن  همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.

نخستين همايش سرپرستان مناطق و رؤساي 
شعب بيمه نوين با حضور مديرعامل، معاونين، 
مديران و روساي مناطق و شعب در ساختمان 
ستادي اين شركت با هدف بررسي راهكارهاي 
تحقق بودجه پيش بيني شده در سال جديد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، طي اين 
نشست عالوه بر س��خنراني مديرعامل بيمه 
نوين، معاونين ش��ركت در س��ه حوزه فني، 
شعب و بازاريابي و طرح و توسعه برنامه هاي 
خود را تش��ريح نمودند و مديران ستادي نيز 
پاسخگوي نظرات و مسائل رؤساي مناطق و 

شعب در حوزه هاي مختلف بودند.
همچنين شعبه بندرعباس به عنوان شعبه 
برتر شركت در س��ال ۹2 و شعب قم، ساري، 
اهواز، اروميه، زنجان، رشت، تبريز و اصفهان 
به عنوان شعب منتخب در فروش بيمه هاي 

عمر و تشكيل سرمايه معرفي و تقدير شدند.
گزارش تكميلي اين نشست به طور مفصل در 

شماره بعدي ارائه خواهد شد.

امه دو ستـاره تعـالي سـازماني  تقديرـن

  در س��يزدهمين همايش روز ملی حمايت از حقوق مصرف كنندگان، بيمه نوين موفق به دريافت تنديس 
نقره اي رعايت حقوق مصرف كنندگان شد.

همزمان با سيزدهمين همايش ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت 
و معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور برگزار شد،  شركت بيمه نوين تنديس نقره ای در حوزه 
خدم��ات را به خود اختصاص داد كه اين جايزه به نمايندگي از مديرعامل بيمه نوين به س��هراب ميرفخرايي؛ 

معاونت امور شعب و بازاريابي اهدا شد. 
توجه ويژه به مسئله رعايت حقوق مصرف كنندگان با هدف ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و كسب رضايت 
حداكثري بيمه گذاران و توجه ويژه به نيازها  و انتظارات بيمه گذاران و ذي نفعان ش��ركت بيمه نوين، از داليل 
موفقيت اين شركت به عنوان نخستين شركت بيمه اي دارنده جايزه رعايت حقوق مصرف كنندگان در صنعت 

بيمه بوده است.
س��يزدهمين همايش  حمايت از حقوق مصرف كنندگان نوزدهم اس��فند ماه س��ال جاري با حضور مديران 
شركت  ها، بنگاه هاي اقتصادي و صاحبان صنايع در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما با هدف افزايش 
انگيزه و حساسيت در توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات براي رعايت حقوق مصرف كنندگان، تشويق 

مصرف كنندگان به استفاده از كاالي داراي نشان استاندارد در تهران برگزار شد. 

دريـافت جوايز معتبر 
توسط بیمه نوين
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سـئواالتي کـه بايـد قبل از 
مشـخص کردن بـازار هدف 

خود، بپرسید

در اين ش��ماره 5 س��ئوال مؤثر ديگر در 
مشخص كردن بازار هدف كه به شناسايي 
و درك چيستي آن كمك مي كند را مرور 

مي كنيم.  

  مدل درآمدي من چیست؟
چگونگي كسب درآمد ش��ما مي تواند به 
پيدا كردن بازار هدف تان كمك كند. بدون 
داشتن هيچ برنامه ويژه اي براي به دست 
آوردن درآمد، دس��ت ب��اال گرفتن اندازه 
 ب��ازار مش��تري اش��تباه بزرگي اس��ت.

   محصـول يا خدمـت خـود را چگونه 
خواهم فروخت؟

اس��تراتژي خرده فروشي ش��ما مي تواند 
بازار هدف ش��ما را مش��خص كند. براي 
ف��روش كاال ي��ا خدم��ت خ��ود نيازمند 
تعري��ف ي��ك اس��تراتژي دقي��ق ب��ر 
 اس��اس بازار و مش��تريان خواهي��د بود.

 رقباي من چگونه شروع کرده اند؟
ارزيابي استراتژي بازاريابي رقبا مي تواند 
در مشخص كردن مشتري هدفتان كمك 
كن��د. البته ش��ما باي��د روش منحصر به 
خود را داشته باش��يد و كاري را كه انجام 
 مي دهي��د از س��اير رقبا متمايز س��ازيد.

   چگونه مشتريانم را پیدا خواهم کرد؟
همان ط��ور كه ب��راي مش��خص كردن 
مشتريان هدف خود اقدام مي كنيد، سعي 
كنيد مش��خص كنيد كه آيا مي توانيد به 
طور كارآ به آنها خدمات برس��انيد. ش��ما 
عالوه بر تحقيقات ب��ازار نيازمند مطالعه 
و ش��ناخت الگوهاي جمعيت شناختي، 
جغرافيايي و خريد مخاطبان هدف خود 

هستيد.
  

   آيا جايي براي توسـعه بازار هدف من 
وجود دارد؟

براي اصالح بازار هدف خود يا گس��ترش 
آن در طول زمان آماده باشيد. فكر كردن 
در مورد اينكه آيا شما مشتريان داخلي را 
هدف قرار مي دهيد يا مشتريان در سرتاسر 

دنيا را، مي تواند شروع خوبي باشد. 

کوشش براي توسـعه بیمه علي الخصوص بیمه هاي 
عمر و زندگي تالش بـراي ارائه اطمینان بیمه گذاران 
به آينـده اي بـا دغدغه هاي کمتر اسـت. افزايش 
اطالع رسـاني و آگاه سـازي در زمینه مزاياي انواع 
بیمه  نامه ها که اکنون تنوع آن ها متناسب با نیازهاي 
افراد و گروه هاي مختلف افزايش يافته، چشـم انداز 
وسیع تري از توسعه آينده اين صنعت از خدمات بیمه، 
در ديد بیمه گذاران قرار گرفته است. شعبه ساري به 
عنوان يكي از شعب برتر بیمه نوين در فروش بیمه هاي 
عمر و پس انداز توانسته اسـت به موفقیت خوبي در 
فروش بیمه هاي زندگي دست پیدا کند. با ابوالقاسم 
قنبري رياست شعبه ساري در خصوص داليل موفقیت 

و چالش هاي پیش رو به گفتگو پرداخته ايم.

   درخصوص عملكرد بیمه ای شعبه توضیح دهید.
عملكرد بيمه ای شعبه س��اری در ۱0 ماهه سال ۹2 به 
زبان آمار؛ اتومبيل )ثالث و سرنشين 46.6۱درصد ، بدنه 
4.67درصد( آتش سوزی 4.2۳درصد ، مسئوليت 5.2۱ 
درصد ، عمر و حوادث و درمان ۳.0۳درصد ، تش��كيل 
سرمايه ۳6درصد، ساير رشته ها 0.26درصد و ضريب 
خسارت كلی ش��عبه 40.۹5 درصد بوده كه بيشترين 
سهم خسارت مربوط به شخص ثالث با 4۹درصد بوده 
كه با تمامی تدابير انديشيده شده و ارزيابی های مختلف 
در قبول ريسك اين رشته، متأسفانه عوامل مختلفی 
چون شرايط محيطی، آب و هوا )بارندگی(، جاده های 
بی كيفيت و پرخطر، تراكم جمعيت و تمركز بسيار زياد 
در كنار جاده ها، حضور گردشگر و مسافر در اغلب فصول 
و خطاهای انسانی ضريب خسارت اين رشته را افزايش 

می دهد.
   پرتفوی کسب شده و رتبه شعبه خود را در مقايسه 

با ساير شعب چگونه ارزيابی می کنید؟

سیاست ما  در فروش توجه به شرايط 
اقتصادي و اجتماعي بیمه گذاران است

  خوشبختانه شعبه س��اری در ارزيابی عملكرد، توازن 
تركيب پرتفو در  جايگاه مناس��بی ق��رار دارد. جايگاه 
اين شعبه در كل كشور از منظر پرتفوی كسب شده و 
خسارت پرداختی از حيث تركيب پرتفوي متوازن ثالث 
در جايگاهی مناسب و از حيث تركيب پرتفوي عمر جزو 
شعب برتر بوده است، چرا كه تالش و كوشش ما كسب 
پرتفوی و افزايش توليد به هر قيمتی نيست و مطمئنيم 
اقدامات عجوالنه و غير فنی، خسارت غير قابل جبرانی را 

در بر خواهد داشت. 
   دستاوردهای عمده و مهم شعبه در سال گذشته و 

اقدامات سال جاری چه بوده است ؟
مهم ترين دستاورد شعبه ساری در سال گذشته تحقق 
بودجه ابالغی با تركيب متوازن و كسب جايگاه ارزنده در 
فروش بيمه های عمر، برگزاری دوره های آموزشی كوتاه 
مدت و بلند مدت، تحقق اهداف و استراتژی های )چند 
ساله( كيفی شركت است. در سال جاری نيز در توسعه 
بيمه هاي عمر، درنظر گرفتن شاخص های كمی و كيفی 

پرتفو و شفافيت مالی در الويت فعاليت شعبه قرار دارد.
   عملكرد نمايندگان بیمه نوين اسـتان را چگونه 
ارزيابی می کنید ؟ بزرگترين چالش پیش روی شبكه 

فروش در شعبه شما چیست؟
هم اكنون تعداد 6۳ نفر نماينده فعال و ۹ نفر بازارياب 
فروش بيمه های عمر در سطح استان مازندران فعاليت 

دارند.
ميزان پرتفوی كسب شده در ۹ ماه نخست سال ۹2 رقم 
5۱/۹۳2/520/۱56 ريال است كه نسبت توزيع پرتفوی  
بيمه های عمر ۳5.۹6 درصد   بوده كه اين نتيجه تالش و 

اهتمام همكاران بخش فروش است.
از چالش های پيش روی شبكه فروش نبود بسترسازی و 
برنامه ريزی  دقيق و هدفمند از سوی بيمه گران و رسانه ها 
در جهت ارتقای س��طح دانش بيمه ای و اعتماد سازی 
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عمومی است.
به اين مسئله نيز بايد اشاره كرد كه با سرعت پيشرفت 
علم و تكنولوژی و به دنبال آن مشغله های پيش روی 
مردم و محدوديت زمان، نيازمند بستر سازی مناسب 
در جهت استفاده از امكانات سخت افزاری و نرم افزاری 
قوی تر و در نتيجه تفويض اختيارات به شبكه فروش در 
جهت تسريع در صدور بيمه نامه ها و وصول حق بيمه و به 
عبارتی كوتاه شدن بوروكراسی اداری است كه نتيجه آن 
می تواند اقبال عمومی به شركت های دارای فناوری های 

به روز را در بر داشته باشد.
ضعف اطالعاتی و ناكارآمدی شبكه فروش نيز از مشكالت 
ديگر اين صنعت بوده كه با ارتقای س��طح دانش فنی، 
تفويض اختيارات به نمايندگان نيز می توان از مشكالت 
احتمالی جلوگيري كرد البته با توجه به اهميت مسئله 

نظارت به صورت جّدی و مداوم.
   اقدامات شـعبه برای گسـترش فروش بیمه های 
زندگی و راهكارهای مناسب جهت گسترش فرهنگ 

در اين رشته در استان چه بوده است؟
عدم فروش بيمه های عمر به هر قيمت��ی و فروش آن 
با توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه از 
سياست های شعبه و شبكه فروش اس��تان مازندران 
اس��ت. به صورتی كه ش��بكه فروش ما با آموزش های 
هدفمند با حضور اساتيد مجرب به عنوان مشاوری امين 
و متخصص به ارائه مشاوره در جهت خريد بيمه نامه های 
عمر و سرمايه گذاری می پردازند و مشاوره های پس از 

فروش نيز از برنامه های ديگر ما است. 
يكي ديگ��ر از اقدامات صورت گرفته اب��الغ بودجه به 
نمايندگان و مديريت پرتفوی توليد ش��ده اس��ت كه 
به صورت منظم عملكرد بيمه ای و فروش نمايندگان 
توسط شعبه كنترل شده و مسير راه در جهت رسيدن 
به اهداف و سياست های ش��عبه و شركت برای ايشان 

ترسيم می گردد.
    به نظر شما برای گسترش فروش بیمه های زندگی 

چه تدابیری را می توان به کار گرفت؟
كاربردی نمودن آموزش ها و اجرای دقيق و با كيفيت آنها 
و استفاده از مدّرسان مجرب با روش های نوين بازاريابی 
و فروش، همچنين كار تيمی و ش��ناخت بازار هدف و 
مديريت ارتباط با مشتری می توانند به گسترش فروش 

اين رشته كمك شايانی نمايند. 
ضمن��اً سياس��ت های تش��ويقی م��ادی و معنوی به 
فروش��ندگان بيمه های عمر و حمايت های آموزشی و 
مالی با توجه به مقتضيات هر اس��تان می تواند به اين 

مسئله كمك نمايد.
  جايگاه شعبه خود را در بخش های مختلف کشور 
)صنعتی ، خدماتی ، کشـاورزی و ... ( استان و استفاده 

از ظرفیت های متنوع موجود چگونه ارزيابی می کنید؟
متأس��فانه اس��تان مازندران به دليل دارا بودن شرايط 
محيطی از ديرباز فاقد صناي��ع توليدی خدماتی بوده 
و بخش كش��اورزی نيز همچنان به صورت سنتی در 
توليد ناخالص ملی نقش خود را ايفا می نمايد. در بحث 
توريسم عليرغم حضور گسترده گردشگران و مسافران 
هنوز مكانيسم مدّونی جهت بهره برداری از اين حوزه 
وجود ندارد و فرصت های از دس��ت رفته در اين عرصه 
شرايط اقتصادی استان را در وضعيت مناسبی قرار نداده 
و به همين دليل جز در سطوح خرد بستر مناسبی براي 

بازاريابی در بخش های صنعتی و كالن وجود ندارد.
    در پايان اگر نكته ای هست ذکر بفرمائید.

يادآور می شوم كه با طراحی پوشش های به روز و متنوع 
نمودن مزايای جانبی بيمه نامه ها و همچنين حفظ و 
راضی نگه داشتن مشتريان، برگزاری دوره های آموزشی 
مستمر برای شبكه فروش، ارزيابی و مديريت ريسك 
مناسب و آسان سازی فرآيند های بيمه گری و طراحی و 
مهندسی مجدد فرآيندها و همچنين پرداخت خسارت 
جهت كاهش بوركراس��ی با هدف تسهيل در توسعه 
فرهنگ بيمه و اس��تفاده از روش ه��ای نوين فروش و 
تبليغات وسيع وی هدفمند می توان به توسعه فرهنگ 
بيمه و رش��د بيمه نامه های زندگی كه نقش و اهميت 
انكار ناپذي��ری به عنوان يكی از ش��اخص های عوامل 
افزايش رفاه و تامين آتي��ه دارد اميدوار بود. با تأكيد بر  
حضور ارزشمند و تالش های خستگی ناپذير همكاران 
عزيز و نمايندگان حقيقی و نمايندگان فروش عمر. در 
پايان ضمن تشكر از تمامی اساتيد درون سازمانی و برون 
س��ازمانی كه موجبات ارتقای دانش، مهارت انسانی و 
نگرش های نوين بازار و بازارياب��ی در بنده و همكارانم 
شده اند، سالي خوب همراه با موفقيت هاي روزافزون براي 

همه عزيزان آرزو مي كنم.

مديرعامل بيمه نوين در ديدار از شعبه كرج طي 
يك نشست صميمانه با كاركنان و نمايندگان 

شعبه ديدار و گفتگو كرد. 
غالمعلي غالمي ضمن تبريك س��ال جديد، 
ضمن تقدير از تالش ه��ا و خدمات همكاران 
و نماين��دگان اس��تان الب��رز بر ل��زوم وجود 
برنامه ريزي، آموزش مس��تمر و تدبير جمعي 
از طريق تشكيل اتاق فكر و استفاده از نيروي 

كارآمد تأكيد نمود.
وي همچنين خدمت رس��اني سريع و رعايت 
توأم��ان حقوق بيمه گ��ذاران و ش��ركت را از 
افتخارات بيمه نوين دانست و تالش هدفمند 
و خدمت رساني مسئوالنه را جزو الويت هاي 

كاري سال جديد معرفي نمود.
همچنين در پايان اين نشست ناظيره قنادي؛ 
سرپرس��ت منطقه يك از نماينده ش��ركت 
سامان نگار در اس��تان البرز  به پاس خدمات 
ارزنده و رضا بالي )ك��د ۳424(، عباس نوري 
س��ير )كد 2278(، امين آجورلو )كد25۹7(، 
امير تراب��ي )كد۳4۳۹(، س��ليم جاللي )كد 
۳۳7۱(، مهدي عابديني )كد2782( و آرش 
نقي زاده )كد۳5۳7( به عنوان نمايندگان موفق 

استان با اهداي لوح تقدير قدرداني نمود.

قهرماني تیم والیبال بانوان بیمه نوين شعبه قزوين  در مسابقات استانی

ارائه بیمه نامه هاي کوتاه مدت 
اتومبیل توسط بیمه نوين

معاون فني بيمه نوين از فروش بيمه نامه هاي 
كوتاه مدت با هدف ارزش آفريني و رفاه حال 
مشتريان بيمه نوين در فروش بيمه نامه هاي 

بدنه و ثالث خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومي بيم��ه نوين، ناهيد 
عباس��ي از ارائه بيمه نامه هاي كوتاه مدت در 
فروش بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث خبر داد 
و گفت: بيمه نوين عالوه بر صدور بيمه نامه هاي 
خودرو يك ساله فروش بيمه نامه هاي شخص 
ثالث شش ماهه و همچنين بيمه نامه بدنه سه 
ماهه نيز صادر مي كند. وي خاطر نشان ساخت: 
اجراي اين طرح و ارائه اين شرايط در بيمه نامه 
با هدف رفاه حال مش��تريان و خدمت رساني 
مطلوب ب��ا درك ني��از بيمه گ��ذاران صورت 
مي پذيرد كه متقاضيان مي توانند براي صدور 
بيمه نامه مذكور و آگاهي بيشتر از شرايط آن به 
شعب بيمه نوين و نمايندگي هاي اين شركت در 

سراسر كشور مراجعه نمايند.
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پيشنهاد دهيد؛ جايزه بگيريد

ب��ه منظ��ور تش��ويق، ايج��اد انگيزه و 
مش��اركت در بهبود مس��تمر و افزايش 
تعلق خاطر س��ازماني در شركت بيمه 
نوين آيين نامه نظام پيشنهادات تصويب 

و كميته اي با اين عنوان تشكيل شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بيم��ه 
نوي��ن، آرش باباي��ان؛ دبيركميته نظام 
پيش��نهادات با اعالم اين خبر افزود: با 
هدف ارتقاي بهره وري منابع در سازمان 
از طريق شناسايي مسائل و ارائه راه حل 
جهت كاه��ش يا حذف آنه��ا و اجراي 
پروژه بهبود در ش��ركت آيين نامه نظام 
پيش��نهادات در ش��ركت بيم��ه نوين 

اجرايي شده است.
وي افزود: اي��ن آيين نامه با بهره گيري 
از فلس��فه كاي��زن بر اس��اس فلس��فه 
بهبود بسترسازي مناسبي را در جهت 
رشد و ش��كوفايي خالقيت كاركنان به 
وجود م��ي آورد و پيش��نهاد دهندگان 
مي توانند هر كدام از كاركنان سازمان، 
مش��تريان و حتي طرف ه��اي ذي نفع 
برون سازماني نيز باشند كه پيشنهادات 
خود را در خصوص فعاليت ها، خدمات و 

محصوالت ارائه دهند.
بابايان درخصوص شيوه ارائه پيشنهادات 
تصريح كرد: پيش��نهادات مختلف براي 
ارائه راه حل اجرايي و يا ايجاد وضعيت 
جديد از طريق تكميل فرم هاي پيشنهاد 
ص��ورت مي پذي��رد و در پاي��ان ب��راي 
پيشنهادات مؤثر و قابل اجرا امتياز و بر 

اساس آن پاداش تعيين خواهد شد.
مديربازاريابي و روابط عمومي بيمه نوين 
خاطرنشان ساخت: وظيفه كميته نظام 
پيشنهادات اين است كه پس از دريافت 
پيشنهادات موضوعات مختلف به بررسي 
موضوع مطروحه پرداخته و در خصوص 

رد يا قبول آن اعالم نظر نمايند.
وي در پايان از كليه همكاران، مشتريان 
و ذي نفعان ش��ركت بيمه نوين دعوت 
نمود براي رفع مسائل و ترويج ايده هاي 
نو در ش��ركت بيمه نوي��ن در اين طرح 
و  پيش��نهادات  و  نم��وده  مش��اركت 
طرح هاي سازنده خود را به اين كميته 

ارسال نمايند.

60.24 درص��د را دارند و به دنب��ال آن بانك ها با 
22.77 درصد، كارگزاران با س��هم ۱0.2۹ درصد 
ق��رار گرفته اند و واحدهاي مرك��زي بيمه با 6.75 
درصد پايين ترين جاي��گاه كانال فروش را به خود 
اختصاص داده اند. با اين حال از س��وي ديگر سهم 
نمايندگان و واحدهاي مركزي كاهش يافته است، 
در حالي كه تأثير و س��هم بانك ها و كارگزاران در 
پنج س��ال گذشته افزايش يافته اس��ت. بر اساس 
ش��اخص هاي بازار كه توس��ط انجمن بيمه تركيه 
اعالم شده است سهم نمايندگان بيمه در حق بيمه 
توليدي كل 6۱.88 درصد در سال 200۹ بوده كه 
به 60.24 درصد در سال 20۱2 كاهش يافته است. 
از طرف ديگر سهم بانك ها از ۹.75 درصد در سال 
200۹ افزايش ۱0.2۹ درصدي در س��ال 20۱2 را 
نشان مي دهد. در انتهاي نيمه اول سال 20۱۳ سهم 
نمايندگان بيمه در تركيه به 57.6۳ درصد كاهش 
يافته است در حالي كه سهم بانك ها با روند افزايشي 
چش��م گير به 24.20 درصد و  س��هم كارگزاران به 
۱0.40 و س��هم واحد هاي مركزي به 7.77 درصد 

رسيده است. 
اما در س��ال 200۹ سهم نمايندگان در توليد حق 
بيمه 68.4۱ درصد بود كه در انتهای سال 20۱2 
ب��ه 67.7۳ درصد كاهش يافت و بر اس��اس نتايج 
نيمه اول س��ال 20۱۳ به 65.88 درصد رس��يد و 
بانك ها در س��ال 200۹ سهم ۱2.۱0 درصد توليد 
داش��تند كه ب��ه ۱4.06 درصد در س��ال 20۱2 و 
متعاقباً به ۱4.06 درصد در نيمه اول سال 20۱۳ 
افزايش يافت. كارگزاران از طرف ديگر رشد اندكی 
در سهم بازار از ۱۱.28 درصد در سال 200۹ تنها 
به ۱۱.82 درصد در انتهای س��ال 20۱2 رسيدند. 
س��هم بانك بيم��ه در توليد حق بيم��ه بيمه های 
زندگی سريع تر از ساير كانال ها بوده است در حالی 
كه س��هم نمايندگان بيمه س��ال به سال كاهش 
می يابد. سهم بانك ها 56.۳6 درصد در حق  بيمه 
توليدی بيمه های زندگی بوده است كه به 77.۳۹ 
درصد در س��ال 20۱2 افزايش يافت و بر اس��اس 
نتايج نيمه اول سال 20۱۳ ميزان 8۱.05 درصدي 

گزارش شده است.

طبق آمار 60.24 درصد ح��ق بيمه توليدي بازار 
بيمه تركيه توس��ط نماين��دگان و 22.72 درصد 
توس��ط بانك ها توليد مي ش��ود و فروش مستقيم 
از طريق كانال توزيع پيش��رو در بخش بيمه هاي 
مس��تمري و بازنشستگي با س��هم 68.82 درصد 
است. سهم نمايندگان بيمه در فروش بيمه نامه ها 
طي س��اليان مختلف كاهش يافته است در حالي 
كه س��هم بانك ها و كانال ه��اي اينترنتي در حال 
افزايش است. ش��بكه توزيع بانك بيمه در بخش 
بيمه هاي زندگي با سهم 77.۳۹ درصد برتر از ساير 
كانال هاي فروش است. هنوز هم نمايندگان توزيع 
كننده عمده بخش بيمه هاي غير زندگي هستند 

كه باالترين حق بيمه را در بازار توليد مي كنند.
كانال توزيع بازار بيمه در تركيه نمايندگان، بانك ها، 
كارگزاران، كال س��نترها و اينترنت است و اكنون 
نمايندگان توزيع كننده برتر محصوالت بيمه اي 
در بازار بيمه تركيه هس��تند. همان گونه كه تعداد 
كانال هاي توزيع جايگزين به دليل پيش��رفت هاي 
زير ساختي تكنولوژيكي و بازار افزايش مي يابد در 
پنج سال گذشته سهم نمايندگان بيمه و واحدهاي 
مرك��زي از آنجايي كه كارآيي بانك ها و كارگزاران 
افزايش يافته، كاهش يافته است. در حالي كه سهم 

بانك ها افزايش يافته است. 
بازار بيمه به طور تقريبي 8.6 درصد درآمد ناخالص 
ملي را در اقتصادهاي پيشرفته تشكيل مي دهد و اين 
رقم در حال حاضر ۱.۳ درصد را در تركيه به خود 
اختصاص داده است. حق بيمه سرانه ۱28 دالري 
در مقايس��ه با رق��م  ۳405 دالري در اقتصاد هاي 
پيشرفته حاكي از آن است كه بيمه تركيه هنوز يك 
بازار در حال توسعه است و نشانگر اهميت و كارآيي 
خطوط توزيع در توسعه بازار بيمه و پاسخگويي به 

طيف وسيع و متنوع تقاضاي مشتريان است.
حق بيمه توليدي كل بازار بيمه تركيه ۱۱ ميليارد 
و ۱5۳ ميليون در سال 20۱2 بوده كه ۹ ميليارد و 
62۹ ميليون متعلق به بخش بيمه هاي غير زندگي 
و ۱ ميليارد 525 ميليون به بخش بيمه هاي زندگي 
تعلق دارد. بر اساس نتايج سال 20۱2 نمايندگان 
باالترين سهم را در حق بيمه توليدي با سهم بازار 

ويژگي هاي 
بازار بیمه 

ترکیه
  مترجم: نادره سمیع داريانی

کارشناس بیمه های مهندسی

نمودار توليد حق بيمه در تركيه

% 6/75
فعالیت های

10/29 %ستادی
کارگزاران

 22/72
بانک ها

 60/24
نمايندگان



 انتصاب

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

 آقايان
 احمدرض��ا جرگويي به عن��وان معاون 

مديرعامل در امور شعب و بازاريابي
 س��هراب ميرفخرايي ب��ه عنوان معاون 

مديرعامل در امور طرح و توسعه
 محمدرضا نسترن به مديريت بيمه هاي 

اتومبيل
 صمد باقري به سرپرستي شعبه بجنورد
 فرشاد مجيدي به رياست شعبه غرب تهران

منص��وب ش��دند. ضمن تبري��ك به اين 
عزيزان براي شان آرزوي موفقيت داريم.

 مـاهنـامه خبـری، تحلیلـی
پیــام نـوین

خبــر
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2- انواع بيمه مسئوليت را نام ببريد؟
 الف- مسئوليت اخالقي، مسئوليت قانوني

 ب- مسئوليت قانوني، مسئوليت عمومي، حرفه اي، قراردادي
 ج- مسئوليت قانوني، كيفري، مدني

 د- همه موارد

۳- در بيمه نامه آتش سوزي كدام يك از موارد زير تحت پوشش نخواهد بود؟
 الف- ارزش اعياني ساختمان انبارها

 ب- خسارات جاني وارد به كارگران در حين انجام كار
 ج- ارزش تأسيس انبار

 د- ارزش وسايل حمل و نقل و جابه جايي كاال

ماه
ـه 

ابق
سـ

م

    پاسخ های شماره قبل:    سؤال 1 گزينه د  ؛   سؤال 2  گزينه ج ؛    سؤال 3   گزينه الف

برنده شماره قبل: سرکار خانم مارال رئوفیان

۱- كدام يك از خطرات ذيل تحت شرايطA  فاقد پوشش است؟
 الف- صاعقه و آتش سوزي

 ب- خطر جنگ
 ج- از خط خارج شدن وسيله نقليه

 د- دزدي دريايي

ب
کتا

گ
رنـ

د

 تبريک تـولـد

خانم ها بهاره رحيمی، مهسا حكمی، چنور 
ميرزايی، مريم فرزادی نيا، ليال سيدخلخالي، 
س��يما داودي آذر، فاطم��ه ام��دادي، مريم 
مداح، روزيتا حقيق��ي، حنيفه نوحه خوان، 
بهاره سادات موس��وي، ماهك يگانه، انسيه 
صالحی، عف��ت لنگری، رويا تفضلي، مهديه 
مواليی، نجمه نفيسي، مريم اولي نژاد بندري، 
ره��ا مصباحی، آذربريد س��يدی، ندا صادق 
زاده، صديقه اسالمي، شيما خانجانی، ساناز 
فراهان��ی، نرگس نكوئي، الهام مقتدر، فريده 
دوس��تي و آقاي��ان محم��د گنجعلی، علی 
وجدی، عل��ي نقاش، احس��ان احمدی راد، 
مهدی وهابی، حسن پورحسينی، وحيد پري 
زاده، علي عباسي، بهزاد انگوتي، محمدعلي 
روس��تايي، س��يد محمد موس��ويان، ميثم 
كرماني، محسن فراهانی، حسين شجيعي، 
مهدي ذوقي مقدم، محمد ش��مس الديني، 
ميالد مرادپورزنگي، عل��ی حجازی، مختار 
كريمی، هادی پناهی، ماش��اءاهلل سوره بان، 
كام��ران كريمي پور، مه��دي خيري مقدم 
صديق خانق��اه، همايون ذوالفق��اری، امين 
بياتی، ابراهيم حس��ينی، مهدی نوری، رضا 
بادكيو، رضا رشيدی و ناصر آدينه وند متولد 
فروردي��ن ماه، تولدتان بهانه اي اس��ت براي 
تش��كر و قدرداني از زحماتتان در ش��ركت 
بيمه نوين و آروزي سالمتي و بهترين ها در 

روزهاي پيش رو.

 اخالق حرفه اي بیمه براي دنیاي اخالقي تر 

صنع��ت پي��ش رو نيازمند اخالق حرفه اي نيز اس��ت. 
اين اخالق بي ش��ك فراتر از قوانين و مقررات بوده و 
اخالق و ارزش های جامعه تأثير شگرفي بر بنگاه هاي 
اقتصادي خود، رضايت جامعه و رضايت مشتری و ذی 

نفعان را در پي خواهد داشت. 
كت��اب اخالق حرف��ه اي بيمه براي دني��اي اخالقي تر 
ش��امل ۱۳ فصل و حاوي مجموعه اي از مقاالت ارائه 
ش��ده با موضوع پژوهش در مسائل اخالقي سازمان ها 
است. كتاب با اس��تفاده از تحليل دقيق و برنامه هاي 

خالق، مباحث اخالقي ظريف و حساس��ي را بررس��ي كرده اس��ت كه طي چند سال اخير در 
سطح جهاني در رسانه ها مطرح شده اند.

اخالق حرفه اي بيمه براي دنياي اخالقي تر با ترجمه دكتر نادر مظلومي، محمدصادق زارع و 
ريحانه عظيمي سجادي توسط انتشارات پژوهشكده بيمه به چاپ رسيد.

س��ركار خانم ناهيد معم��اري تولد فرزند 
عزيزت��ان را تبري��ك گفت��ه و اميدواريم 
اميدآفري��ن  و  ش��ادي بخش  حض��ورش 

لحظه هاي زندگي تان باشد. 

اينگونه آرمش داشته باشید… 

يكی از ش��اگردان سقراط وی را پرسيد: 
زچه رو هرگزت اندوهگين نديده ام ؟

سقراط گفت: از آن رو كه چيزی را مالك 
نيستم كه عدمش اندوهگينم كند.

 تولد فرزند



هر س��ازمان اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي جهت ادامه حيات 
و اس��تمرار در عرصه كسب و كار نياز به داشتن استراتژي در 
زمينه هاي مختلف فعاليت خ��ود و نيز تعيين اهداف، برنامه، 
چشم انداز، مأموريت، خط مشي، روش رويه و مقررات دارد كه 
بديهي است با مشاركت و همدلي و همكاري يكايك كاركنان 

تدوين و اجرا مي گردد. 
جهت يادآوري و بازآموزي خود الزم اس��ت مروري مختصر و 
عاميانه به تعاريف و اصطالحات مرتبط در اين زمينه داش��ته 
باشيم تا در طراحي و اجراي آن با اشراف كامل عمل نمائيم:   

 تعريف برنامه: 
يعني تعيين هدف و پيش بيني راه رسيدن به آن

  تعريف برنامه ريزي:
۱- برنامه ريزي يعني تصميم گيري در مورد اينكه چه كارهايي 

بايد انجام گيرد. 
2- برنامه ري��زي يعن��ي ارائه طريق براي عملي��ات آينده كه 

متضمن نتايج مشخص و دوره زماني معلوم باشد. 
۳- برنامه ريزي عبارتست از تصور و طراحي وضعيت مطلوب 
و يافتن و پيش بيني كردن راه ها و وس��ايلي كه رسيدن به آن 

را ميسر مي كند. 
  اهداف برنامه ريزي:

۱- افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليت ها
2- افزايش منفعت اقتصادي از طريق مقرون به ساختن عمليات

۳- مهيا ساختن ابزاري براي كنترل
 انواع برنامه ريزي:

۱- برنامه ريزي راهبردي يا استراتژيك 
2- برنامه ريزي عملياتي يا اجرائي

۳-  برنامه ريزي تخصصي
 تعريف استراتژي يا راهبرد:

۱- استراتژي عبارتست از برنامه جامع، منسجم و كاملي كه 
براي تحقق اهداف اساسي سازمان تدوين مي گردد.

2- تجزيه و تحليل روابط بين سازمان با محيط خويش، تعيين 
مس��ير و اهداف سازمان و ثبت فعاليت هايي كه آنها را تحقق 

خواهد بخشيد.
 تعريف چشم انداز :

چشم انداز بيانگر نتايجي است كه سازمان تحقق بخشيدن به 
آن را در دراز مدت هدف قرار داده است. به عبارت ديگر چشم 

انداز شامل »آنچه مي خواهيم در آينده باشيم« است. 
 تعريف مأموريت يا رسالت:

مأموريت در واقع نسخه وجودي و مقاصد سازمان است. مأموريت 
دليل موجوديت هر سازمان است كه چهارچوب تعيين كننده در 

چگونگي تحقق پذيري اهداف استراتژيك آن دارد. 
 تعريف اهداف:

به نتايجي گفته مي ش��ود كه در محدوده مديريت زمان معين 
آرزوي تحقق آن و يا رسيدن به آن مورد درخواست است. اهداف 
س��ازمان در بردارنده يك ماهيت اجتماعي و مواردي در جهت 
آينده است كه سازمان به طور يكپارچه سعي دارد آن را تحقق 

بخشد. هدف جايگاهي است كه مأموريت در آن اتفاق مي افتد.
 تعريف خط مشي و ويژگي هاي آن:

خط مشي مشخص كننده محدوده اي است كه تصميم هاي 
آينده بايد از درون آن اتخاذ شود. 

 ويژگي هاي خط مشي:
۱- صراحت و وضوح – خط مشي بايد ثابت، واضح و گويا باشد 

به طوري كه براي سطوح سازمان قابل درك باشد. 
2- قابليت و اجرا- امكان اجراي آن وجود داشته باشد. 

۳- انعطاف پذيري- يعني با وضعيت هاي جديد و موقعيت هاي 
متغير قابل انطباق باشد. 

4- جامعيت- به گونه اي بايد تنظيم شود كه همه جوانب كار را 
مورد مالحظه قرار دهد و پاسخگوي همه شرايط و حالت ها باشد. 

5- هماهنگي- اجزاي خط مشي بايد با هم هماهنگ باشد. 
6- مستدل بودن- يعني مبتني بر تصميم هايي منطقي كه بر 

مبناي اطالعات صحيح جمع آوري شده اند. 
7- متمايز بودن از قوانين- خط مش��ي قانون نيس��ت و قابل 

تفسير است. 
8-كتبي بودن- خط مش��ي بايد به طور مدون و مكتوب ارائه 
شود. خط مشي ها به صورت دستورالعمل هايي مفصل و جامع 

به نام رويه ها به اجرا در مي آيند.
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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

  www.novininsurance.com      :آدرس پورتال 
info@novininsurance.com  :پست الكترونيك
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میالد حضرت فاطمه )س( و روز زن 
مبارک باد

 هر صبح با سالم تو بيدار می شويم
 از آفتاب چشم تو سرشار می شويم

 در چشمهای آبی ات ای تا افق وسيع 
 يك آسمان ستاره ی سّيار می شويم

 يك آسمان ستاره و يك كهكشان شهاب 
 بر روی شانه های شب آوار می شويم
 چندين هزار پنجره لبخند می زند
 تا رو به روی فاجعه ديوار می شويم
 رو زی هزار مرتبه تا مرگ می رويم
 روزی هزار مرتبه تكرار می شويم

 فردا دوباره صبح می آيد از اين مسير
چشم انتظار لحظه ی ديدار می شويم

 سلمان هراتي

ايسنا: ضريب نفوذ بيمه كشور در سال ۹۱ 
با توجه به اقتصاد نفتی كشور در بيمه های 
بازرگان��ی ۱.۹۳ و در بيمه های غير نفتی 

2.۳۱ درصد اعالم شد. 
ايسـتانیوز: با افزايش ميزان ديه در سال 
جديد نرخ بيمه شخص ثالث خودروها نيز 

افزايش می يابد. 
ايرنـا: رهبر معظ��م انقالب اس��المی در 
اجرای بند يك اصل ۱۱0 قانون اساسی، 
سياس��ت های كلی »س��المت« را ابالغ 

كردند.
ريسـک نیوز: معاون طرح و توسعه بيمه 
مركزی از بازنگ��ری و تدوين قانون جديد 
بيمه شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده 

در 6 ماه نخست سال ۹۳ خبر داد.
بینـا: اجالس س��االنه انجم��ن حرفه ای 
صنعت بيمه ب��ا موضوع »بهب��ود فضای 

كسب و كار در بيمه« برگزار می شود.
ايلنـا: حق بيمه درمانی در سال ۹۳ برای 
هرفرد 258 هزارتومان تعيين ش��ده كه 
اين مبلغ برای مشموالن بيمه همگانی از 
محل هدفمندی يارانه ها پرداخت می شود.

تیتر- خبر

لحظه ی ديدار آشـنايي با مفاهیم اساسي 
در برنامه ريزي و استراتژي


