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مديرعامل در گردهمايي مديران و رؤساي شعب:

حفظ و ارتقاي توانگري سياست راهبردي
بيمه البزر در سالجاري است

گردهمايي مديران ،سرپرســتان مناطق و روســاي شــعب بيمه البــرز ،هفتم تا نهم
ارديبهشــت 1395در اســتان آذربايجان شرقي شهرســتان تبريز برگزار شد .در
اين گردهمايي همچون ســالهاي گذشــته ،عالوه بر بررســي عملكرد ســال گذشته،
سياستهاي كلي و برنامههاي سالجاري بيمه البرز از سوي هيأت مديره اعالم شد.

به گزارش روابط عمومــي ،مديرعامل
بيمه البرز در گردهمايي سراسري مديران،
سرپرستان مناطق و روساي شعب شركت،
گفت :سال گذشــته بهدليل تحريمهاي
بينالمللي عليه كشــورمان سال سختي
را پشتسر گذاشــتيم اما خوشبختانه با
تالش دولتمردان ،فضاي جديدي براي نظام
جمهوري اسالمي ايران گشوده شده است.

رســول تاجدار ادامــه داد :در اين دوران
سخت ،صنعت بيمه كشور با درايت مسئوالن
مربوطه دســتاوردها و تجارب زيادي كسب
كرد كه از آن جمله ميتوان به تشكيل كلوپ
ي انداي» و تشكيل صندوق ويژه تحريم
«پ 
اشــاره كرد .وي تأكيد كرد:با وجود شرايط
سخت تحريم ،خوشبختانه بيمه البرز در سال
گذشته موفقيتهاي بزرگي بهدست آورد و
توانســت عالوه بر دريافــت تنديس رعايت
حقوق مصرفكننده از ســازمان حمايت از
توليدكنندگان و مصرفكننــدگان ،دوباره
در ليســت يكصد شــركت برتر قرار گيرد و
حتي رتبهخود را ارتقاء دهد .همچنين سال

گذشــته بيمه البرز كماكان در ســطح يك
توانگري مالي قرار داشت.
تاجــدار گفت :پــس از امضــاي برجام
درخواســتهاي بينالمللــي زيــادي از
شركتهاي مختلف براي همكاري با بيمه
البرز وجود داشته است كه در حال مذاكره
هســتيم .وي افزود :كشــورهايي همچون
ژاپن ،فرانســه و آلمان تمايل دارند در بازار
بكر بيمه كشــورمان حضور داشته باشند
منتها ورود آنها نيازمند يكســري الزامات
است كه بايد فراهم شود.
نايبرئيــس هيأت مديــره توضيح داد:
حضور شركتهاي بيمهايراني در بازارهاي
بينالمللــي نيازمند تقويــت اقتصاد ملي،
اعمــال رتبهبنــدي شــركتهاي بيمه از
ســوي مؤسســات بينالمللي و دارا بودن
اســتانداردهاي گزارشــگري بينالمللــي
« »IFRSاست.
وي درمورد موفقيتهاي ديگر بيمه البرز
در سال گذشته توضيح داد :رشد بيمه البرز
در ســال گذشــته 22/7درصد بود كه رشد

بسياري خوبي در بين شــركتهاي بزرگ
بيمه كشور است .همچنين در شرايط دشوار
ســال گذشــته به لحاظ اقتصادي كه حتي
حفظ سهم بازار كار آساني نيست ،بيمه البرز
1/2درصد سهم از بازار خود را افزايش دا د كه
بسيار ارزشمند است.
به گفته مديرعامل بيمه البرز سالجاري
تفاوتهاي خاصي با سال گذشته دارد چراكه
امضــاي برجام الزامات جديــدي را بهوجود
آورده است كه بنگاههاي اقتصادي براي ادامه
حيات اقتصادي خود بايد به آن پايبند باشند.
وي افزود :در سالهاي اخير رويكرد بيمه
مركزي به مشكالت صنعت بيمه و حل آنها
كامــا علمي بوده و ايــن فرايند نويدبخش
روزهاي خوب براي صنعت بيمه است.
وي بر لــزوم رقابت در بازار بيمه برمبناي
كيفيــت خدمــات تأكيــد كــرد و گفت:
شركتهاي بيمه نبايد براساس قيمت رقابت
كنند و دســت به نرخشــكني بزنند چون
همانطور كه شاهد هستيم شركتهايي كه
با نرخشــكني به جذب پورتفوي پرداختهاند
هماكنون شرايط خوبي ندارند.
تاجدار افزود :شــبكه فروش شــركت در
رقابت با ســاير نمايندگان بايد از برتريهاي
بيمه البرز در بين شــركتهاي بيمه،كسب
افتخارات گوناگــون در عرصههاي مختلف
و توانگري شــركت بهره ببرند و با بيان اين
برتريها به جذب پورتفوي بپردازند چراكه
بيمه البرز زبانزد خاص و عام است .وي درباره
تعامل مديران و روســاي شعب توضيح داد:
ارتباط بين شــعب و مديران فني و ستادي
بايد دائمي باشد چرا كه مشكالت و مسائل
موجود طي يــك گردهمايي ســاالنه حل
نميشــود بلكه نيازمند يــك فرايند دائمي
تعامل بين مركز و شهرستانها است.
مديرعامل از مديران شــركت خواســت
به ســمت برنامهريزي و طراحي محصوالت
جديد بيمهاي حركت كنند و از وارد شــدن
به بخش اجرا بهشدت پرهيز كنند.
وي ادامه داد :سياســت تفويض اختيار به

رئيس كل جديد
بيمه مركزي
معارفه شد
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مديرعامل در ديدار با كاركنان:

رشد بيمه البرز
دو برابر صنعت است
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پرداخت خسارت
 9ميليارد ريالي شعبه قزوين

8

بزرگداشت روز جانباز برگزار شد
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قدرداني سازمان بهزيستي
از بيمه البرز
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روساي شعب در سالجاري بهشدت پيگيري
خواهد شــد و اختيارات روســاي شعب بايد
به حدي باشــد كــه نيازي بــه هماهنگي با
مديريتهاي ستادي را نداشته باشند .به گفته
مديرعامل يكي از سياســتهاي اصلي و مهم
شــركت در ســالجاري به كارگيري نظارت
سيستماتيك با استفاده از فناوريهاي نوين
ارتباطي است .وي افزود :در همين راستا سال
 ،95ســال پرهيز از نظــارت فيزكي و حضور
فيزيكي مديران ستادي در شعب است.
تاجــدار به سياســت ديگر شــركت در
ســالجاري مبني بر مديريت شبكه فروش
اشاره و تأكيد كرد :شبكه فروش شركت در
حال گسترش اســت و در سالجاري تعداد
نمايندگان به دو هزار نفر خواهد رســيد كه
ايــن افزايش ،كنترل و نظارت بيشــتري را
ميطلبد كه در همين راســتا روساي شعب
بايد بهصورت ماهانــه و فصلي آمار عملكرد
نمايندگان تحت سرپرستي خود را استخراج
و بر آن نظارت داشته باشند .البته خوشبختانه
شبكه فروش بيمه البرز كمترين تخلف را در
بين شبكه فروش شركتهاي بيمه دارد.
ادامه در صفحه 2
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وي در راســتاي اعالم سياستهاي كلي
شــركت در اين گردهمايي ،گفت :كنترل
خســارت از برنامههاي اصلي شركت است
كه متأسفانه در سال گذشته به پيشبيني
مدنظــر دســت نيافتيــم اما ايــن امر در
سالجاري به جد انجام خواهد شد و شعب
از اين لحاظ بهشدت كنترل خواهند شد.
بــه گفته مديرعامل بــا تنها پنج درصد
كنترل خسارت ميتوان هزينههاي اداري،
حقوق و دســتمزد يك ســال شــركت را
پوشش داد.
وي تأكيد كــرد:مبحث ديگر،تمركز بر
پورتفوهاي سنتي شركت ازجمله باربري و
آتشسوزي است.
وي با تأكيد بر لزوم مديريت وجوه نقد،
گفت :حذف اوراق بهادار مثل چك بهمنظور
اعمال بيشــتر كنتــرل داخلــي ازجمله
برنامههاي ديگر شــركت در ســالجاري
است .وي همچنين بر لزوم نظارت و تعامل
مديريتهاي ســتادي و فني با شــعب از
طريق فناوريهاي نوين و كاهش ترددهاي
فيزيكي تأكيد كرد.
به گفته تاجدار سياســت راهبردي بيمه
البرز در سالجاري ،حفظ و ارتقاي توانگري
است.
وي ادامه داد :تنوع بخشــي پوششهاي
بيمهاي يكي ديگر از سياستهاي راهبردي
شركت در سالجاري خواهد بود.
رئيس هيأت مديره:
بيمه البرز متعهدترين شركت در
بحث رعايت اصول رقابت حرفهاي
محمدرضا تقوايي ،رئيس هيأت مديره
بيمه البــرز نيز در گردهمايي سراســري
مديران و روســاي شــعب اين شركت از
نرخشكني شركتهاي بيمه انتقاد كرد و بر
لزوم رقابت سالم در بين شركتهاي بيمه
تأكيــد كرد و گفت :بيمه البرز متعهدترين
شــركت در بحــث رعايت اصــول رقابت
حرفهاي و رقابت برمبناي كيفيت خدمات
است.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه بازار
از شــرايط انحصار خارج و به ســمت بازار
رقابتي و عادالنه حركت كند كه مبناي آن
رقابت براســاس كيفيت خدمات باشد و نه
قيمت.
وي بـــر لــــزوم مقـــرراتگذاري و
مقرراتزدايــي در بنگاههــاي اقتصــادي
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تأكيد كرد و گفت :كنتــرل و هدايت بازار
و جلوگيري از فســاد و انحراف ،نظارت بر
تأمين حقوق مصرفكنندگان ،جلوگيري از
انحصار و حفظ فضاي رقابتي ازجمله علل
مقرراتگذاري در بنگاههاي اقتصادي است
كه شركتهاي بيمه نيز از اين امر مستثني
نيستند.

اســت اين در حالي است كه ده سال قبل،
تنها چهار شركت بيمه فعاليت ميكردند اما
سال گذشته 28شركت بيمه فعال در بازار
بيمه كشــور داريم كه تالش بيمه البرز در
سال گذشته شايسته قدرداني است.
وي ادامه داد :همچنين نسبت كارمزد به
حق بيمه شبكه فروش بيمه البرز از تمامي

وي ادامه داد :امروزه متورم شدن مقررات
در داخل شركتهاي بيمه و نيز در صنعت
بيمه بيــش از هر چيز مانــع فعاليتهاي
شــركتهاي بيمه و نمايندگان آنها است.
متأســفانه وقتي مراجع تصميمگيرنده در
مورد بيمه مقــررات مختلف و ناهماهنگي
وضــع ميكنــد از ســرعت و چابكــي

شركتهاي بزرگ بازار بيمه بيشتر است.
وي همچنيــن به ضريب نفــوذ پايين
كشورمان اشــاره كرد و گفت :متوسط اين
ضريب در جهان ســه برابر ايران اســت و
ســرانه حق بيمه در جهــان تقريبا 5برابر
ايران است.
رئيس هيأت مديره درباره عملكرد شبكه

شركتهاي بيمه كاسته ميشود و بازيگران
عرصه اقتصادي را مايوس ميكند.
تقوايي درباره عملكرد بيمه البرز در سال
گذشــته توضيح داد :بيمه البرز در ســال
گذشته باالترين ســهم بازاررا در 10سال
گذشــته داشت كه نشــان ميدهد حضور
بيمه البرز در بازار بيمه كشور پررنگتر شده

فروش شركت در سال گذشته ،گفت :سال
گذشــته 93.7درصد بيمهنامهها توســط
شبكه فروش غيرمســتقيم جذب شركت
شــد كه 60.6درصد اين مقــدار متعلق به
نمايندگان حقيقــي و 39.4درصد متعلق
به نماينــدگان حقوقي بــود .همچنين از
كل بيمهنامههاي جذب شده توسط شبكه
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فروش غيرمســتقيم 58.3درصد متعلق به
شهرستانها و 41.7درصد متعلق به تهران
بود.
وي افزود :ســال گذشــته 83.5درصد
پورتفوي شــركت توســط شــبكه فروش
غيرمستقيم جذب شــد كه از اين ميزان،
51.7درصد توســط نمايندگان حقيقي و
مابقي توســط نمايندگان حقوقي جذب و
به تفكيك تهران و شهرستان54.6 ،درصد
تهران و 45.4درصد در شهرستانها جذب
شــد .وي درباره عملكرد كارگزاران همكار
با شــركت نيز توضيح داد :ســال گذشته،
32.8درصد پورتفوي جذب شــده توسط
شبكه فروش غيرمستقيم شركت متعلق به
كارگزاران بود كه نسبت به سال ماقبل آن،
حدود سه درصد افزايش داشت.
وي به لزوم اســتفاده از پتانســيلهاي
شــركت در بــازار اشــاره كــرد و گفت:
خوشنامي شركت در بازار ،شفافيت مالي،
مشتريمداري ،داشتن باالترين سرمايه در
بين شركتهاي بيمه ،حضور مؤثر در بازار
بيمه و سرعت در پرداخت خسارت ازجمله
اين پتانسيلها است.
رئيس هيأت مديره به كم بودن ســهم
بازار بيمه البرز در استانهاي بزرگ خراسان
رضوي ،اصفهان و آذربايجان شــرقي اشاره
كرد و افزود :همچنيــن مانده عملياتي در
دو استان بزرگ فارس و خوزستان ناكافي
است.
به گفتــه تقوايي عدمنظــارت كافي بر
فعاليت نمايندگان و عدمتعامل مناســب
كاركنــان برخي از شــعب بــا نمايندگان
ازجمله مواردي اســت كه در ســالجاري
روساي شعب بايد به آنها بيشتر توجه كنند.
وي همچنيــن بــر ضــرورت اصــاح
بيمهنامههــاي عمر و جــذب نمايندگان
تخصصي در اين رشته تأكيد كرد.
وي خطاب به روســاي شــعب گفت:
پرهيــز از جذب نمايندگان شــركتهاي
ضعيف ،ضرورت بازنگــري در نمايندگان
باالي سه سال ســابقه و جايگزين كردن
نماينــدگان مؤثــر به جــاي نمايندگان
ضعيف ،سركشــي و بازرسي حضوري از
نمايندگان تحت سرپرستي و اعالم سريع
گزارشهــاي تخلف بــه كميته انضباطي
نمايندگان ،نظارت بر آراستگي و كيفيت
لوازم و تجهيزات و تابلوي دفاتر نمايندگان
و پوشش مناســب و اداري نمايندگان و
كارمنــدان و بازاريابــان آنهــا ،اختصاصا
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فعاليت معاون فروش شبكه فروش شعبه
بــه امر نظارت و بازرســي ماهانه از دفاتر
نماينــدگان ،اعالم نرخ ســريع و بهموقع
به نمايندگان و عدمپذيرش درخواســت
وام خريد دفتر نمايندگان داراي ســابقه
محكوميت در كميتــه انضباطي ازجمله
موارد مهمي اســت كه روساي شعب بايد
در تعامل با نمايندگان تحت سرپرســتي
خود بــه آنها توجه و به درســتي رعايت
كنند.
قائم مقام مديرعامل:
كنترل خسارت محور اصلي
سياستهاي شركت در سالجاري
در اين همايش مجيد نادري ،قائممقام
مديرعامل و معاون توسعه منابع و پشتيباني
نيــز گفت :تمام همكاران را به رعايت اصل
صرفهجويي دعوت ميكنم .تالش مديران
ارشــد شــركت اين اســت كــه پرداخت
هزينههاي پرســنلي به هنگام و حداكثري
باشــد اما افزايش تعداد نيروي انســاني با
توجه به شــرايط اقتصادي حاكم بر كشور،
امكانپذير نيست.
وي ادامــه داد :بــا توجــه بــه افزايش
17درصــدي حقوق از ســوي وزارت كار،
اين درصد بــه تمامي مفاد حكم و افزودن
ســطوح مزدي به مبلغ حقوق افزايش در
سال گذشته به 25درصد رسيده است.
وي تصريح كرد :سنوات تجربه كاركنان
بهطور ميانگين14 ،سال است كه در مقايسه
با ساير شركتهاي بيمه رقم خوبي است.
معاون توســعه منابع و پشتيباني تهيه
تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري بهمنظور
تأمين فضاي الزم روي سرور شركت براي
ايجاد امكان استقرار سيستم ،تأمين پهناي
بانــد اينترنتي الزم براي ســهولت ارتباط
تعاملي بين اساتيد و فراگيران ،نصب سامانه
آمــوزش غيرحضوري همزمــان ( )VCو
ي امكان
غيرهمزمان ( )LMSو فراهمساز 
ايجــاد بانك اطالعاتي ســوابق آموزشــي
الكترونيكي را ازجملــه فعاليتهاي انجام
شده در بخش اســتقرار سيستم مديريت
يادگيري عنوان كرد كه در همين راســتا
آموزشهاي ارائه شــده نسبت به سال ،93
سي و يك درصد افزايش يافت.
وي افــزود :در بخــش توليــد محتواي
آموزشــي نيــز كتــب آموزشــي در انواع
رشــتههاي بيمهاي منتشر شد .همچنين
بيش از 20ســاعت محتواي الكترونيك در
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رشــتههاي بيمههاي عمر و حوادث ،عمر
و ســرمايهگذاري و آتشسوزي توليد شده
است.
قائممقام مديرعامل درباره مسائل مربوط
به ســرمايه انساني به روساي شعب متذكر
شــد :عدماستفاده از خدمات افرادي كه در
استخدام بيمه البرز نيستند ،عدمجابهجايي

پورتفــوي شــركت در اين بخــش بهطور
مداوم مورد اصــاح و بازنگري قرار گرفته
بهطوريكه سهام شركتها و صنايع زيانده،
از پورتفوي حذف و ســهام شــركتهاي
ســودآور كه جزو صنايع برتر و پيشرو بازار
هستند خريداري شده است.
وي افزود :از ابتداي ســالجاري كســر

كاركنان شعب بدون هماهنگي با مديريت
سرمايه انســاني ،تمديد قراردادها يا تأييد
ارتقاء رتبــه با رعايت شايستهســاالري و
صالحيتهاي فــردي ،پرداخت هزينههاي
آمــوزش انفرادي با بهرهگيــري صحيح از
اختيارات تفويض شــده به روساي شعب،
بهروزرساني سيســتمها در جهت استفاده

ماليــات تكليفــي (3درصــد) از كارمزد،
هزينههاي كارشناســي و مراكــز درماني
و تمام حقالزحمهها حذف شــده اســت
بنابراين بههيچوجه نبايد كســر گردد .در
ســال ،95نه 3درصد ماليــات ميپردازيم
و نــه دريافت ميكنيم و روســاي شــعب
مكلفند مالياتهاي كسر شده از كارمزدها

بهينه از سيســتمهاي ْآمــوزش مجازي و
اعالم مستمر اســناد قابل امحاء بهمنظور
اســتفاده بهينه از فضاي بايگاني در شعب
ازجمله مواردي است كه روساي شعب بايد
به آنها توجه داشته باشند.
وي دربــاره عملكرد شــركت در بخش
ســرمايهگذاري در سال گذشــته ،گفت:

و هزينههاي كارشناســي و ...را كه تا پايان
سال 1394از ديگران كسر كردهاند در وجه
سازمان امور مالياتي پرداخت كنند.
وي همچنين خطاب به روســاي شعب
گفت :مدارك هزينههاي شعب كه از طريق
چك و تنخواه پرداخت ميشــود حداكثر
پنج روز پــس از پرداخت بايد به مديريت
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امور مالي ارسال شود.
وي همچنيــن از هفت پــروژه خريد و
تعميرات اساســي امالك و شــش پروژه
در مرحله احداث ســاختمان در شهرهاي
مختلــف خبــر داد و افزود :هفــت پروژه
ســاختماني ديگر هم در مرحله طراحي و
اخذ مجوز ساخت قرار دارد.
نــادري در پايان گفت :سياســتگذاري
كنترل خســارت محور اصلي سياستهاي
شــركت در سالجاري اســت و اميدواريم
بــا افزايش مانده عملياتي در ســالجاري
بتوانيــم در حوزه رفاه كاركنــان عملكرد
بهتري داشته باشيم.
معاون فني:
رشد صنعت بيمه كشور 3.5برابر
رشد اقتصادي كشور است
احمد صفرزاده ،معاون فني شــركت
از ديگر ســخنرانان بخش اول گردهمايي
مديران و روســاي شــعب بود كه بهخاطر
تحقق 96درصدي برنامه پيشبيني شــده
در سال گذشته ،از همكاران قدرداني كرد.
وي دربــاره وضعيت صنعــت بيمه در
ســالهاي اخير توضيح داد :در 10ســال
گذشته متوســط رشد ساالنه صنعت بيمه
15درصد بوده درصورتيكه رشد اقتصادي
كشــور حدود چهار درصد بــود .بنابراين
ميتوان گفت رشــد صنعت بيمه كشــور
3.5برابر رشد اقتصادي كشور محقق شده
است.
وي وضعيت بيمــه البرز را در بازار بيمه
كشــور خوب توصيف كرد و گفت :ســال
گذشــته رشــد كل صنعت بيمــه حدود
9.7درصد بود اما در بيمه البرز 22.5درصد
بود كه رشــد بسيار خوبي است .همچنين
نســبت خســارت بيمه البرز در دو رشته
زيانده ثالث و درمان از نســبت خســارت
صنعت بيمه پايينتر است.
وي يكي از معضلهاي اساســي صنعت
بيمــه در 10ســال گذشــته را ناهمگون
بودن تعداد بيمهنامههــاي صادره و تعداد
نمايندگان بيمه دانســت و گفت :در مدت
مذكور ،تعداد بيمهنامهها 1.6درصد افزايش
يافتــه درحاليكه تعــداد نمايندگان بيمه
3.3برابر شــده اســت كه اين امر با توجه
به افزايش نامحســوس حق بيمهها چالش
اساسي براي صنعت بيمه بوده است چون
ازدياد تعداد نمايندگان نامتناسب با افزايش
تعداد بيمهنامهها سبب شــده نمايندگان
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بهدنبال سهمخواهي از يكديگر و نرخشكني
بروند اما با تمام اين مشكالت،بيمه البرز در
اين مدت ســهم بازار خود را حفظ و حتي
افزايش داده است.
وي حفظ و ارتقاي ســهم بازار را در گرو
چهار عامل پايين بودن نســبت هزينه به
حق بيمه ،تمركز بر بيمههاي خرد ،تمركز
فعاليت بيمهاي در هفت استان طاليي كشور
و بهره مندي از توانمنديها و قابليتهاي
شركت دانست و گفت :خوشبختانه نسبت
هزينه به حق بيمه عايدي بيمه البرز نسبت
به ساير شركتهاي بيمه بزرگ كمتر است
كه مزيت رقابتي در بازار است.
صفرزاده درباره تمركز بر بيمهنامههاي
خرد توضيــح داد :در بخش بيمهنامههاي
عمر و ســرمايهگذاري فعاليتهاي خوبي
شــده و بــهزودي محصــول جديدي در
بازار عرضه خواهيم كرد بر همين اســاس
انتظار ميرود سهم بيمههاي عمر در سبد
پورتفوي شركت در ســالجاري افزايش
يابد.
وي افزود :با توجه به سهم باالي هفت
استان تهران ،اصفهان ،آذربايجان شرقي،
خوزســتان ،اهــواز و مازندران از ســبد
پورتفوي صنعت بيمه ،روساي شعب اين
استانها بايد فعاليت گستردهتري داشته
باشند.
وي به حضور شركتهاي بيمه خارجي به
بازار بيمهايران اشاره كرد و گفت :ورود اين
شركتها با چالش مواجه خواهد شد چون
در چند سال گذشــته بهدليل نرخشكني،
اصول رقابت حرفهاي از بين رفته است.
معاون فني زندگي ناســالم و نرخ باالي
تصادفها در ايــران را بهعنوان مولفههاي
منفي اثرگذار بر صنعت بيمه معرفي كرد و
گفت :به ازاي هر 100هزار وسيله نقليه در
ايران ساالنه 32هزار نفر تلفات جاني وجود
دارد حال آنكه متوســط جهاني آن خيلي
پايينتر از اين رقم است.
وي در عيــن حال قانــون جديد بيمه
شــخص ثالث را فرصتي براي صنعت بيمه
كشور تلقي كرد.
وي تأكيد كرد :تعامل مؤثر با كارگزاران
ازجمله سياستهاي شركت در سالجاري
است.
وي همچنين گفت :روســاي شعب بايد
نسبت به شناسايي ظرفيتهاي منطقهاي
و افزايش ســهم بازار بيمــه البرز در تمام
مناطق كشور اقدام جدي كنند.
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معاون برنامهريزي و فناوري
اطالعات:
لزوم تغيير بازاريابي سنتي
به بازاريابي نوين
ساسان ترابيزاده ،معاون برنامهريزي
و فناوري اطالعات هم در اين گردهمايي
درباره عملكرد و برنامههاي بخش فناوري

در اين امر در ســه رشــته آتشســوزي،
مسئوليت و عمر و سرمايهگذاري درصدد
ايجاد بازاريابــي ديجيتال و ارتقاء كيفيت
خدمات هســتيم كه به توسعه بيشتر اين
رشتهها خواهد انجاميد.
ترابيزاده افزود :همچنين سسيســتمي
با عنوان باشگاه مشتريان طراحي كردهايم

اطالعات توضيح داد :در ســال گذشــته
معاونت برنامهريــزي و فناوري اطالعات
دربــاره عملكرد و پايش وضعيت ســتاد
شــاخصهايي را تنظيم كرده اســت كه
پــس از بررســي و تأييد معاونــت فني،
مديريتهاي ستادي بهجاي درگير شدن
در كارهــاي اجرايي به وظايــف نظارتي

كه اين امكان را بــه بيمهگزاران ميدهد
تمــام بيمهنامههــاي صادره خــود را از
ســال 1386تاكنون را مشاهده و بررسي
كنــد و اقســاط خــود را از طريق همين
سيستم پرداخت كند.
وي ادامــه داد :طــرح اســتعالم نرخ
بيمهنامه در رشتههاي ثالث و بدنه فراهم

خواهند پرداخت .وي ادامه داد :در بخش
بيمههــاي عمر برنامه نرمافزاري خوبي در
حال طراحي اســت كه بــهزودي تا پايان
نيمه اول سالجاري اجرايي خواهد شد.
وي بــا تأكيد بر لزوم تغييــر بازاريابي
ســنتي به بازاريابي نوين،گفت :در همين
راســتا با استفاده از مشــاوران بينالمللي

شده است و در آينده در ساير رشتهها هم
اجرا خواهد شد.
بــه گفتــه ترابــيزاده يكسانســازي
شمارههاي بيمهنامهها براي يك بيمهگزار،
تمديــد اينترنتــي بيمهنامههــا ،اتصال به
سيســتم ســنهاب ،اختصاص يك شماره
واحــد و منحصربهفرد به هــر بيمهگزار و
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اعتبارســنجي بيمهنامه توسط بيمه شده،
ارســال پيامك در هنگام صــدور بيمهنامه،
ي موبايل اپليكيشن تحت
طراحي و پيادهساز 
اندرويد و تسهيل دريافت حق بيمه از طريق
مراجعه به سايت و موبايل اپليكيشن ،حذف
چك و پرداخت اتوماتيك خسارت از طريق
شبا و راهاندازي كال سنتر ازجمله طرحهاي
معاونت برنامهريزي و فناوري است كه برخي
اجرا شده و برخي ديگر در حال آمادهسازي
براي اجرا است.
محمد غالمزاده ،مدير حسابرسي داخلي
منشور فعاليت حسابرسي داخلي را تشريح
كرد وگفت :ارائــه خدمات اطميناندهي و
مشــاورهاي مســتقل و بيطرفانه بهمنظور
ارزشافزايي و بهبود عمليات شركت ازجمله
ماموريتهاي اصلي واحد حسابرسي داخلي
شركت است.
وي افزود :حسابرســي داخلــي با ايجاد
رويكردي منظم و روشمند به شركت كمك
ميكند كه براي دســتيابي به اهداف خود،
اثربخشــي فرايندهاي راهبــردي،مديريت
ريســك و كنترل را ارزيابــي كرده و بهبود
بخشد.
وي ادامه داد :هماكنــون تمام عمليات
بهصورت آنالين قابل مشــاهده اســت و با
توجه به افزايش تعــداد بيمهنامهها ،تمام
كنترلها بهصورت سيستمي انجام خواهد
شد .وي از نگهداري نكردن اوراق بهادار به
نحو مطلوب از ســوي روساي شعب انتقاد
كرد و تأكيــد كرد :اســناد و اوراق بهادار
شركت اعم از چك و ...بايد به نحو مطلوب
نگهداري شود.
وي همچنين بر لــزوم پيگيري به موقع
بدهكاران ،پيگيري و اصالح وجوه بازيافتي
و كنترل اقالم باز خســارت از سوي روساي
شــعب تأكيد كرد و از آنها خواست هيچگاه
دقت را فداي سرعت نكنند.
در ادامــه گردهمايــي ميزگرد تخصصي
برگزار شد و معاون توسعه منابع و پشتيباني،
معاون فني و مديران فني به پرســشهاي
روساي شعب پاسخ دادند.
معاون فنــي در اين ميزگرد در پاســخ
به درخواســت برخي روســاي شعب مبني
بر اعالم نرخ يكســان براي تمام شعب اين
درخواســت را رد كرد و گفت :وحدت رويه
در اعــام نرخ وجود ندارد بلكه اعالم نرخها
براساس عملكرد شعب صورت ميگيرد.
وي افزود :هماكنون اســتعالم نرخ تنها از
طريق ثبت استعالم در سيستم امكانپذير
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اســت و ديگــر از طريــق فكــس و تلفن
امكانپذير نيست.
صفــرزاده تصريح كرد :يكي از برنامههاي
آتــي صنعت بيمه ســلب اختيــار ارزيابي
خســارت از شــركتهاي بيمه اســت و با
ي الگوي موفق خارجي ،ارزيابي
پيادهســاز 
خســارت به كارشناســان بيطــرف برون
ســازماني واگذار خواهد شــد .بدينترتيب
ميتوانيم از ظرفيــت و تجارب كاركنان در
بخشهاي ديگر ازجمله صدور بهره ببريم.
ســعيد حاجيان ،مدير امور مناطق و
شعب از ديگر ســخنرانان ايــن گردهمايي
بــود كه در مورد اقدامــات در حال پيگيري
مديريت تحت سرپرستي خود توضيح داد :بنا
بر دستور مديرعامل ،درجهبندي شعب قطعا
در سالجاري نيز انحام خواهد شد و برگزاري
جلسات شــوراي معاونان و مديران همچون
سالهاي گذشته ادامه خواهد داشت.
وي افــزود :مطابق با دســتور مديرعامل
مبني بر بســط و گسترش حدود اختيارات
شعب در دســتور كار قرار گرفت و در سال
گذشــته با فضاي بازي كه ايجاد شد در دو
سرپرســتي منطقه يــك و دو و همچنين
آذربايجان شرقي ،فعاليتهاي خوبي انجام
شد.
همچنيــن تفويــض اختيار بــه برخي
شــعب براي مجوزهاي صدور به نمايندگان
بهصورت نمونه صورت گرفت.
وي خطاب به روساي شعب گفت :توجه
داشته باشــيد نمايندگان بايدانضباط مالي
داشــته باشــند و نمايندگان زيــانده بايد
پااليش شــوند .به بحث پيگيري بدهكاران
معوق هم توجه الزم داشته باشيد.
وي ادامه داد :به بحث فروش بيمهنامههاي
خرد توجه داشته باشيد و خود را وابسته به
بيمهگزاران بزرگ نكنيد اما هيچگاه بيمحابا
وارد بازار نشويد.
وي درباره نحوه تعامل روســاي شعب با
كاركنان تحت سرپرستيشان ،گفت :مزيت
بيمه البرز بر ساير شركتهاي بيمه ،نيروي
انساني متخصص و با تجربه است پس بايد
به درخواستهاي معقولشان رسيدگي كنيد
و پاسخ دهيد تا كاركنان انگيزه كافي براي
ادامه فعاليت حرفهاي خود را داشته باشند.
همچنين به بحث آمــوزش كاركنان توجه
الزم را داشته باشيد.
وي حفظ آراستگي ظاهري شعب و دفاتر
نمايندگان و تســريع پاسخگويي شعب به
مديريتها را ازجمله موارد ديگري دانســت
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كه روســاي شــعب بايد به آن توجه الزم
داشته باشند.
حميد جواليي ،مدير امور نمايندگان
نيــز در اين ميزگرد در پاســخ به ســؤال
روساي شــعب درباره امكان افزايش تعداد

برخي آييننامههاي درون ســازماني كه از
ســوي هيأت مديره تصويب ميشود ،انجام
ميپذيرد .لذا جذب نماينده زمان بر اســت.
اما خوشــبختانه نگاه بيمه مركزي به شبكه
فروش نگاه مثبتي اســت و بر همين اساس

نماينــدگان توضيح داد :جــذب نماينده و
بهطور كلي فعاليت نمايندگان در چارچوب
يكســري آييننامههاي برون ســازماني كه
از ســوي بيمه مركزي تصويب ميشــود و

طي ســالهاي اخير تعداد نمايندگان كل
صنعت بيمــه از 20هزار نماينده به 40هزار
نماينده افزايش يافته است.
وي افزود :بر همين اساس جذب و افزايش

5
تعداد نمايندگان كامال از سوي بيمه مركزي
مورد رصد قرار ميگيرد.
سيد حســن نبوي ،مدير امور حقوقي
نيز در پاســخ به درخواســت روساي شعب
مبني بر تسريع پيگيري پروندههاي حقوقي
شهرستانها ،گفت :رسيدگي به پروندههاي
حقوقــي در اختيــار دادگاه و از اختيار ما
خارج اســت .وي درمورد واگذاري پيگيري
پروندههــاي حقوقي در جريــان به وكالي
بومي اعالم كرد :اين روند هماكنون در حال
اجرا است.
وي در پاسخ به درخواست روساي شعب
مبني بر افزايش اختياراتشان براي پيگيري
و مختومه كردن پروندههاي حقوقي ،گفت:
ما نيز درصدد هستيم اين امكان فراهم شود
و در اين بخش به روســاي شــعب تفويض
اختيار شود.
وي دربــاره امــكان واگذاري مســتقيم
پروندههاي حقوقي شــعب به وكال از سوي
روساي شعب نيز توضيح داد :پروندهها بايد
بهصــورت متمركز در مديريت امور حقوقي
پيگيــري شــود و انتخــاب وكال در حيطه
اختيارات مديريت امور حقوقي است.
مديرعامل در پايــان گردهمايي مديران
و روساي شــعب با جمعبندي موارد مطرح
شــده،تأكيد كرد :ارتباط و تعامل مديران
و روساي شــعب بايد دائمي باشد و در اين
تعاملها فرهنگ رو در بايســتي بايد كنار
گذاشته شود تا مشكالت موجود حل شود.
البته ممكن است اين سياست در كوتاهمدت
جواب ندهد ولــي قطعا در بلندمدت جواب
خواهد داد .وي خطاب به روســاي شــعب
گفــت :رفتار شــما بهعنوان رئيس شــعبه
تعيينكننده اين اســت كه مديران ستادي
چگونه با شما برخورد كنند.
وي همچنين درباره نحوه تعامل روساي
شــعب با نمايندگان تحت سرپرستي خود
گفت :روساي شعب نبايد نسبت به نماينده
متخلف اغمــاض كنند و هــر تخلفي بايد
سريعا به ستاد مركزي گزارش شود.
تاجدار تأكيد كرد :ســال 1395ســال
برخــورد جدي بــا نماينــدگان و كاركنان
خاطي اســت و هيچ اغماضي در اين مورد
وجود نخواهد داشــت .وي همچنين گفت:
سالجاري سياست افزايش اختيارات روساي
شــعب دنبال خواهد شــد و روساي شعب
بهعبارتي مديرعامل شــركت در شهرستان
خود هستند البته با رعايت ساختار سازماني
و چارچوبهاي شركت.

6

مراسم معارفه رئيس كل بيمه مركزي با
حضور طيبنيا وزير اقتصاد ،صادق ،مشاور
رئيس جمهوري ،قضاوي معاون بانك ،بيمه
و خصوصي سازي وزير برگزار شد.

علي طيبنيا ،وزير اقتصاد در مراسم معرفي
رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين نكته كه
متاسفانه ماجراي فيشهاي حقوقي ،اعتماد
و اعتبار صنعت بيمه را هدف قرار داد ،اظهار
داشت :البته بنده از حساسيت عمومي نسبت
به اين مســائل استقبال مي كنم مشروط به
اين كه مورد سوءاستفاده سياسي قرار نگيرد
و فراجناحي و در جهت ارتقاي شــفافيت و
انضباط مالي باشد.
وي با تاكيد بر ايــن نكته كه نبايد اجازه
دهيــم اعتبار افــراد ،بازيچــه جنجالهاي
رســانهاي شــده و از مسير رســيدگي در
مراجع قانوني خارج شــود ،خاطرنشان كرد:
درخواست من ،رسيدگي عاجل و قاطعانه به
اين موضوع بود تا اين اعتماد خدشه دار شده
بازگردد.
وزير اقتصاد افزود :آقــاي امين را از افراد
شايســته و سالم جامعه دانسته و مي دانم و
اميدوارم هر چه زودتر بتوانيم از توان وي در
صنعت بيمه بهره مند شويم.
وي با بيان اين نكته كه حضور آقاي امين
در كسوت رياست بيمه مركزي ،به انضباط
بيشتر و تقويت توان نظارتي و تنظيم گري
اين سازمان انجاميد ادامه داد :اكنون هم به
توان آقاي همتي براي ادامه اين راه اطمينان
دارم .طيبنيــا افزود :انتظار دارم تا با حضور
رئيس كل جديــد ،موفقيتهاي آقاي امين
استمرار پيدا كند و با شتاب بيشتري انجام
شــود .وي انتظار خود را از همتي ،اقدامات
عملــي براي ارتقاي كيفــي و كمي صنعت
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رئيس كل جديد بيمه مركزي معارفه شد

بيمه ذكر كرد و گفت :براي رسيدن به سطح
آرماني ايفاي نقش بيمه مركزي در اقتصاد،
نيازمند تحول جدي مبتني بر سرمايه انساني
بيمه مركزي و شركتهاي بيمه هستيم.
وزير اقتصاد تاكيد كــرد :از آقاي همتي
انتظار دارم تا در كنار ارتقاي سرمايه انساني،
سرمايه اجتماعي را كه اعتبار و اعتماد است
حفظ و ارتقا دهد.
وزير اقتصاد با اشاره به ارائه پيشنهاد براي
ســاماندهي نحوه و ميزان ارائه تســهيالت
رفاهي به مديــران بانكها و بيمهها به دولت
در مرداد ماه ســال گذشته گفت :درپي اين
پيشنهاد با دستور معاون اول رئيسجمهور،
ســازمان مديريت و برنامهريــزي مكلف به
ساماندهي پرداخت حقوق و تسهيالت رفاهي
به مديران بنگاههاي دولتي در ضوابط اجرايي
بودجه سال ۱۳۹۵شد.
طيبنيا ضابطه منــد كردن پرداختي به
مديــران دولتي و برخورد شــفاف با آنها را
بهتريــن دفاع از مديران شايســته و خدوم
كشــور دانست و اظهار داشت :بهطور جدي

پيگير اين موضوع هستم اما اجازه نميدهم
با جنجال ،با آبروي مديران خدوم و اعتماد
مردم بازي شود.
وي ادامه داد :تحول در صنعت بيمه كشور
نقش اساســي در تحقق سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي دارد و بيمه مركزي بهعنوان
نهاد ناظر و تنظيم گر در اين صنعت بايد در
اين تحول مسووليت كليدي داشته باشد.
وي اســتفاده از توانمنديهــا در جهت
ايفاي نقش نظارتــي و تنظيمگري و خروج
از تصديگري ،سود بردن از فضاي پسابرجام
براي گسترش تعامالت بينالمللي و حضور
صنعت بيمه كشــور در محيط بينالمللي،
گســترش فضاي رقابتــي در صنعت بيمه،
افزايــش ضريب نفــوذ و تنوع بخشــي به
محصوالت بيمهاي و نيز ارتقاء كمي و كيفي
سرمايه انســاني در بيمه مركزي و صنعت
بيمه را از جملــه مهمترين انتظارات وزارت
اقتصاد از بيمه مركزي جمهوري اســامي
ايــران عنوان كرد .وزير اقتصــاد با تاكيد بر
لزوم توانمند ســازي و افزايش سهم بخش

بزرگداشت روز جانباز برگزار شد
آيين بزرگداشت روز جانباز همزمان با ميالد حضرت ابوالفضل(ع) با حضور همكاران جانباز و قائممقام مديرعامل برگزار شد.

مجيد نادري ،معاون توســعه منابع و پشتيباني و قائممقام مديرعامل در اين ديدار گفت :اميدوارم همه ما غيرت و شجاعت حضرت
ابوالفضل(ع) و معنويت امام سجاد را داشته باشيم .وي تأكيد كرد :جانبازان و ايثارگران جان خود را فدا كردند تا آرامش و امنيت را
براي جامعه به ارمغان بياورند و اگر ايثارگري اين عزيزان نبود آرامش كنوني وجود نداشت .وي افزود :هماكنون نيز كه در شرايط جنگ
نيستيم همين عزيزان در عرصه بينالمللي در حال تالش و ايثارگري هستند تا نگذارند جنگ منطقه خاورميانه به مرزهاي كشورمان
كشــيده شود .وي گفت :ما همچنان سعي كرديم قانون جامعه ايثارگران مصوب مجلس شوراي اسالمي را تا حد ممكن اجرا كنيم
هرچند از سال 1388خصوصي شدهايم و بهدليل خصوصيبودن برخي محدوديتهاي قانوني وجود دارد اما مديران ارشد شركت سعي
كردهاند هم منافع سهامداران را تأمين كنند و هم به خواسته ايثارگران جامه عمل بپوشانند .وي در پايان تأكيد كرد :حتيالمقدور
به درخواستهاي همكاران جانباز پاسخ مثبت خواهيم داد .در پايان اين ديدا ر با حضور مجيد نادري ،قائممقام مديرعامل و عليرضا
مقرب مدير بيمههاي آتشسوزي و نماينده ايثارگران شركت بيمه البرز در وزارت اقتصاد از همكاران جانباز با اهداي لوح قدرداني شد.

سيماي

خصوصي در بازار بيمه كشور،گفت :در همين
راستا انتظار داريم براي شركت بيمه ايران كه
هماكنون نيمي از بازار بيمه را در دست دارد،
نقش جديدي تعريف شــود .وي ادامه داد:
بر اين اساس شــركت بيمه ايران بايد نقش
مكمل بيمه مركزي را در صنعت بيمه كشور
ايفا كند و پيشران ارائه محصوالت متنوع و
جديد در بازار بيمه باشد.
عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي
نيز در مراسم معارفه خود بهعنوان رئيس كل
بيمه مركزي با بيان اين نكته كه تقدير اين
بود كه مجددا برگردم ،اظهار داشت :موسسه
اعتباري بنياد را درست كردم سپس گفتند
برو بانك ملي را درست كن رفتم.
وي بــا بيان ايــن نكته آقــاي امين مرد
شريفي است و كارهاي خيلي خوبي را براي
توســعه صنعت بيمه مثــل اصالحيه قانون
شخص ثالث ،بيمه حوادث طبيعي و سامانه
سنهاب شروع كردند ،افزود :نظارت بر صنعت
بيمه بسيار مهم و جدي است منتهي بايد با
تدبير انجام شود.
همتي با تاكيد بر اين نكته كه بااليســر
شركتهاي بيمه با چوب نميايستيم ادامه
داد :بخش خصوصي بايد رشد كند و بالنده
شود و بيمه مركزي وظيفه كمك به موسسات
بيمه را دارد نه برخورد با آنها را .وي تصريح
كرد :هم اكنون كه حمالت شــديدي عليه
بانكها و بيمهها صورت ميگيرد بايد از اين
دو صنعت در مقابل حملهها دفاع كنيم.
به گفته همتي ،تاكنون نقش مسلط بازار
پول ،اجازه حضور صنعت بيمه را نداده است
كه اميدواريم با تشــكيل شوراي ثبات ،اين
مشكل حل شود و بازار پول و سرمايه با هم
كار كنند.
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سيماي

مديرعامل در ديدار با كاركنان :رشد بيمه البرز دو برابر صنعت است

ســيد رســول تاجدار،مديرعامل در
نخســتين ديدار با كاركنان در سالجاري
گفت :سال گذشــته بهرغم موفقيتهاي
زياد،شركت در غم و اندوه از دست دادن
تعدادي از همكاران به ســوگ نشست.
بــراي اين عزيزان طلــب مغفرت الهي و
براي بازماندگانشــان طلب آرامش و صبر
ميكنيم.

وي افزود :در ســال گذشــته متأسفانه
امنيت جهان و بهويــژه خاورميانه بهدليل
حضور تروريستها و جنگطلبان ،خدشهدار
شد اما در اين شــرايط ،تالش شبانهروزي
دولتمردان عزيز امنيت كشور را فراهم كرده
اســت و به همينخاطر ،ما قدردان تالش و
فداكاري همه عزيزاني هستيم كه همواره در
حفظ امنيت كشور تالش ميكنند.
وي ادامه داد :در چند سال گذشته بهدليل
اعمال تحريمهاي ناعادالنه عليه ايران ،فشار
بينالمللي بر كشور وجود داشت كه در سال
گذشته به اوج خود رسيد ولي خوشبختانه
مسئوالن امر و دولتمردان بهرغم فشارهاي
بينالمللي ،كشور را بهدرستي هدايت كردند
و در برابــر فشــارهاي بينالمللي مقاومت
كردند كه حاصلش توافق هســتهاي و لغو
تحريمها بود.
وي درمورد وضعيت صنعت بيمه كشــور
در سال گذشته توضيح داد :از طرف ديگر،
عوارض تحميلي بر صنعت بيمه كشــور در
سال قبل همچون سالهاي گذشته صنعت
بيمه را رنج داد و در سالجاري نيز متأسفانه
ادامه خواهد داشت.
تاجدار اظهار داشــت :در ســال گذشته
خوشــبختانه با درايت بيمه مركزي و وزارت
اقتصاد ،مشــكل بيمه توســعه حل شــد و
اميدواريــم با درايت مجلــس ،دولت و بيمه
مركزي ايــن رويدادها ديگر در صنعت بيمه

كشور تكرار نشــود .سال 94بيمه مركزي با
صدور بخشنامههاي كنترلي ازجمله توانگري
مالي و صالحيت مديران ،صنعت بيمه كشور
را به خوبي رهبري و كنترل كرد.
وي تأكيــد كرد :همانطور كه شــاهديم
با شــيطنتهايي كه از ســوي دولتهاي
متخاصم صورت ميگيرد متأســفانه برجام
به نتيجه واقعي و عملي نرســيده اســت.
اميدواريم با برطرف شــدن اين مشكالت،
اقتصاد كشــور بــه راه و روش اصلي خود
بازگردد.
به گفته مديرعامل ،صنعت بيمه كشــور
هم از اين تحريمهاي ناعادالنه آســيب ديد
امــا با وجود اين در ســال گذشــته حدود
12.5درصد رشد داشــت .بيمه البرز نيز با
فعاليت حرفهاي خود در بازار بيمه كشــور،
حــدود 22.5درصد يعنــي دو برابر صنعت
بيمه رشد داشت كه حاصل تالش كاركنان
و شــبكه فروش شــركت بود و شايســته
قدرداني است.
وي تأكيد كرد :نخســتين قدم در سال
جديد ،حفظ اين برتري و بهبود آن اســت.
يكــي از نكات مهم كه بايد در ســالجاري

نيز به آن توجه ويژه داشته باشيم پرهيز از
جذب پورتفوي به هر قيمت است .همچون
ســالهاي گذشته امســال هم رقابت بيمه
البرز برمبناي كيفيت خدمات خواهد بود نه
برمبناي قيمت.
وي دربــاره وضعيت شــركت در ســال
گذشــته توضيح داد :بيمه البرز در ســال
گذشته با فروش ســه ميليون و 500هزار
بيمهنامه ،حدود هزار و 700ميليارد تومان
حق بيمه توليد كرد و با اين حجم عمليات
شــركت ،نظارتهاي دستي ديگر پاسخگو
نيست و بايد به سمت نظارتهاي سيستمي
برويم و اين امر ميسر نيست جز با خواست
مديران ســتادي و روساي شعب .در همين
راستا روساي شعب بايد از كار اجرايي جدا
شوند و به سمت كار نظارتي بروند و تجزيه
و تحليل ماهانه از شعب داشته باشند.
وي افزود :يكي از سياســتهاي شركت
در ســال جديد تقويت كنترلهاي داخلي
خواهد بود و براي هر رشته بيمهاي جداگانه
كنترل صورت خواهــد گرفت هرچند اين
كنترلها بهدليل كند شــدن فرايند جذب
پورتفوي و صدور بيمهنامه بعضا از ســوي

روســاي شعب مورد انتقاد قرا ميگيرد ولي
هيچيك از اين داليل باعث نميشود كيفيت
خدمات و مديريت ريســك را فداي جذب
بيشــتر پورتفوي كنيم .مديران ســتادي و
روساي شعب بايد در تعامل با شبكه فروش
نقش مدبرانه و پدرانه داشته باشند چون در
آيندهاي نزديك صد درصد فروش شركت از
طريق نمايندگان و كارگزاران انجام خواهد
شد منتها در كنار آن ،كنترلها نيز بهشدت
انجام خواهد شد.
تاجــدار تصريح كرد :خوشــبختانه بيمه
البرز در ســال گذشــته بهرغم ركود بازار
سرمايه كشور،سرمايهگذاريهاي خوبي در
بازار بورس كشــور داشت و با وجود كاهش
40درصدي ارزش سهام شركتهاي بورسي
ديگــر،بيمه البرز فقــط 13درصد كاهش
ارزش سهام داشت.
بــه گفتــه مديرعامــل يكــي ديگر از
سياســتهاي شــركت كه از سال گذشته
در سه استان شــروع و امسال نيز در ساير
استانها ادامه خواهد داشت بحث واگذاري
اختيارات اســت .خوشــبختانه اجراي اين
سياســت در سه اســتان نتايج خوبي براي
شركت داشته است.
وي خبر داد :در ســالجاري طرح جديد
بيمههاي عمر اجرايي خواهد شد و اميدوارم
با درك درست اين بيمهنامه ،شعب بتوانند
سهم آن را در سبد پورتفوي شركت افزايش
دهند.
وي در عيــن حــال تأكيد كــرد :حفظ
توانگــري و ماندگاري جز بــا نگاه و اخالق
حرفــهاي ،ارائه خدمــات باكيفيت بهتر و
پرهيز از رقابت بر مبناي قيمت امكانپذير
نيست .انشااهلل سال 1395سال خوبي براي
كاركنان،شبكه فروش و خانوادههاي ايشان
باشد.

فراخوان شماره يك كميته نظام پيشنهادها
بيمه البرز در نظر دارد بهمنظور بهرهگيري شايسته از ظرفيتهاي موجود و گسترش
مشاركت كاركنان و با هدف بهبود روشهاي انجام كار و روانسازي امور ،ارتقاء سطح
كارايي و افزايش رضايت مشتريان ،نســبت به اخذ نظرات و پيشنهادهاي همكاران
گرامي اقدام كند.

همكاران محترم ميتوانند با مراجعه به سايت داخلي شركت ،فرم پيشنهاد را تهيه و
پيشنهاهاي خود را در حيطه عناوين ذيل به ايميل pishnahadha@bimehalborz.i
يا در اتوماسيون اداري به دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها ،حداكثر تا تاريخ 1395/4/28
(سالروز تأسيس بيمه البرز) جهت بررسي و طي فرايند مربوطه ارسال كنند.

بديهي است تمامي پيشنهادهاي ارائه شده بايد در راستاي افزايش بهرهوري ،كارايي و
كنترل هزينهها بوده و قابليت اجرايي داشته باشد .پيشنهادها در كميته اجرايي بررسي
شده و نتيجه آن در اولين زمان ممكن به اطالع پيشنهاددهنده خواهد رسيد.
شايان ذكر است براساس دستورالعمل مصوب نظام پيشنهادها به پيشنهادهاي مؤثر،
ســازنده و داراي صرفه اقتصادي ،متناسب با سطح پيشــنهاد ،پاداش مناسب پرداخت
خواهد شد .همچنين اين پيشنهادها ميتواند در زمينههاي ذيل ارائه شود.
 -1راهكارهاي عملي جهت كنترل خسارت پرداختي
 -2ارائه طرح جديد بيمهاي (شامل محصول جديد بيمهاي ،پوشش جديد و محصوالت تركيبي)
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قدرداني از شعبه زاهدان

سرهنگ شهرام خسرومنش ،معاون
آماد و پشتيباني مرزباني استان سيستان
و بلوچســتان با برگزاري جلســهاي از
رئيس و كاركنان شــعبه زاهدان به ويژه
سيد علي اسالمي طباطبايي ،رابط بيمه
البرز با اين سازمان قدرداني كرد.

در لوح قدرداني معاون آماد و پشتيباني

مرزباني اســتان سيستان و بلوچستان كه
به امضاي ســرهنگ خسرومنش رسيده،
آمده اســت :از تالشها و مســاعدتهاي
دلسوزانه جناب آقاي سيد عباس اسالمي
طباطبايــي در همــكاري بــا مجموعه
فرماندهي مرزباني اســتان سيســتان و
بلوچستان تقدير و تشكر ميكنم.

قدرداني مديركل فرودگاههاي كرمانشاه از بيمه البرز

مديركل فرودگاههاي استان كرمانشاه با
ارسال لوح قدرداني از بيمه البرز قدرداني كرد.

به گــزارش روابــط عمومــي ،پيمان
شــرفايي ،مديركل فرودگاههاي اســتان

كرمانشــاه بــا ارســال لــوح قدرداني از
كارگنان شــعبه كرمانشــاه اين شركت
بهخاطــر خدمــت صادقانه بــه كاركنان
فرودگاه كرمانشاه قدرداني كرد.

انتصابات
تـعـــدادي از همــكاران طي ما ه
گذشته به ســمتهاي جديد منصوب
شدند.
با آرزوي توفيق براي اين همكاران،
اساميآنان به شرح زير اعالم ميشود.

* نرگــس عباســي ،معاون نظــارت بر

بيمههاي عمر و حادثه
* محمدرضا عطايي ،معاون پشــتيباني
شــعبه تخصصــي پرداخــت خســارت
بيمههاي خودرو
* افســانه حمــزهوي ،رئيــس اداره
حسابرسي

بازنشستگان
تعدادي از همكاران شــركت پس
از تالش و خدمــت صادقانه به افتخار
بازنشستگي نائل شدند.
براي ايشــان آرزوي ســامتي و
موفقيــت در تماميمراحل زندگي را
داريم.

* امكلثوم حجاري دوآبسري
* زهرا پيوسته
* حميد عسكريان
* بهمن نادري
* مريم صابر طهرانزاده
* حميد بهركاب

تسليت به همكار
با نهايت تأسف مطلع شديم همكاران زير
در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ
نشستهاند .براي عزيزان از دست رفته طلب
مغفرت الهي و براي بازماندگان آرزوي صبر
و شكيبايي داريم.

* خانم پيرويس در غم از دست دادن مادر
* آقاي عبــاس قربانزاده در غم از دســت
دادن مادر و پدر
* خانم طالييفرد در غم از دست دادن پدر
* آقاي ســيد جليل طباطبايــي ،در غم از

دست دادن مادر
* آقــاي رحمانقلي توماج در غم از دســت
دادن پدر
* آقاي سليمانيان در غم از دست دادن پدر
* خانم سوري در غم از دست دادن پدر
* خانم انسيه رضايي در غم از دست دادن پدر
* آقــاي كــرمانشاهاني در غم از دست
دادن پدر
* آقــاي منصــور كلهــرودي (همــكار
بازنشسته) در غم از دست دادن برادر

تسليت
با نهايت تأســف همكارمان خانم همدست پس از تحمل سالها تحمل درد و
بيماري دار فاني را وداع گفتند .اين ضايعه را به خانواده محترمشان تسليت عرض
ميكنيم و براي آن مرحومه طلب مغفرت از درگاه خداوند متعال داريم.

سيماي

قدرداني سازمان بهزيستي از بيمه البرز

مديركل بهزيســتي استان تهران با
ارسال لوح قدرداني از مديرعامل بيمه
البرز به خاطر اهداي بودجه انتشــار و
توزيع سررسيد ،تقـــويم و هداياي
نــوروزي بيمه البرز بــه خانوادههاي
داراي دو معلول تحت پوشش سازمان
بهـزيستـــي استان تهران ،قدرداني
كرد.

به گزارش روابط عمومي ،دكتر احمد
دلبري در اين لوح قدرداني تصريح كرده
اســت :بدين وســيله مراتب قدرداني و
سپاس خويش را از اهتمام ويژه شركت
بيمه البرز درخصوص ياري رساندن به
افراد و خانوادههاي محــروم و نيازمند
ابراز ميدارم.

قدرداني از شعبه كرج

مديرعامــل بيمارســتان كســري
شهرستان كرج با ارسال نامهاي از رئيس
شعبه كرج قدرداني كرد.

دكتــر ناصــر ســپهري در ايــن نامه
تصريح كرده اســت :بدينوســيله هيات
مديره بيمارستان كســري از جنابعالي و

همــكاران صديق بيمه معــزز البرز كه با
اهتمام غيـرقـــابل وصـــف خـود نسبت
به تسريع رسيـدگي و پـرداخـت اسنـاد
بيمـارستاني اين مركز مبذول داشته ايد
مراتب تقدير و ســپاس خود را اظهار مي
داريم.

پرداخت خسارت  9ميليارد ريالي شعبه قزوين

شـــعبه قزوين بيمه البرز طي يك
پرونده خسارت ،مبلغ  9ميليارد و 231
ميليون ريــال به آســيبديده حادثه
رانندگي بيمهگزار خود خسارت پرداخت
كرد.

به گزارش شــعبه قزويــن ،در پي يك
فقره حادثه اتومبيــل منجر به جرح عابر

پيــاده با توجه به تعدد ديــات متعلقه به
مصدوم قبل از صدور راي دادگاه طي سه
فقره چك عليالحساب ،بخشي از خسارت
از سوي بيمه البرز به حادثه ديده پرداخت
و مابقي خســارت نيز پس از صدور راي
دادگاه بابت بيش از  6ديه كامل ،پرداخت
شد.

اقدام خيرخواهانه همكار فقيد

شـــادروان حـميـد اصــالنــي ،در
زمـان حيـات خود با نيت خداپسندانه و
انسـاندوستــانــــه بخشـي از بيـمه
عمر خود را به مبلغ  343ميليون ريـال
به كودكان تحت سرپرســتي مؤسســه

محك اهدا كرد.

بدينوســيله ضمن تكريم اين امر خير
براي ايشان علو درجات و براي بازماندگان
ايشان از خداوند متعال سالمتي و بهروزي
آرزو ميكنيم.

قدرداني از شعبه ايالم

مديــركل بنيــاد شــهيد و امــور
ايثارگران اســتان ايالم با ارسال لوحي
از رئيس و كاركنان شعبه ايالم بهخاطر
خدمترساني سريع در پرداخت خسارت
سيل ،قدرداني كرد.

سليمان رســتميان در اين لوح خطاب
به احســان اســفندياري ،رئيس شــعبه
ايالم تصريح كرده اســت :وظيفهشناسي
و تالش صادقانه شــما در خدمترساني
به خانوادههاي معظم شــهدا و ايثارگران
سرافراز قابل تحسين است لذا بدينوسيله
از تالشهــاي شــبانهروزي جنابعالي و
همكارانتان در راستاي بررسي و پرداخت
بـــهموقع خســارتهاي ناشــي از سيل

آبانماه ســال گذشــته تقدير و تشكر به
عمل ميآيد.

سيماي

صاحب امتياز
شركت بيمهالبرز (سهاميعام)
تهيه و تنظيم
مديريت روابط عمومي و بينالملل
تلفن29461050 - 2 :
دورنگار29461079 :

