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گردهمايي مديران و رؤساي شعب بيمه البرز برگزار شد

گردهمايي مديران و رؤساي شعب بيمه
البرز با حضور رئيس و اعضاي هيأت مديره،
مديرعامل ،معاونان ،مديران و رؤساي شعب
و مجتمعهاي بيمهاي اين شــركت در يزد
برگزار شد.

بيمه البرز بيش از يك
هزار و 500ميليارد ريال
خسارت پرداخت كرد
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در ابتداي اين گردهمايي ،علياكبر ابويي،
رئيس شــعبه يــزد ضمن خوشــامدگويي
به شــركتكنندگان در ايــن گردهمايي،
فرصتهاي اســتان يزد را برشمرد و گفت:
اســتان يزد در بخش صنايــع فرش،فوالد،
كاشي و سراميك و معادن فعال است.
وي ادامه داد :هماكنون 7.5درصد از بازار
بيمه استان يزد متعلق به بيمه البرز است.

مديرعامل :بيمه البرز در حوادث
ناگوار پارسال خوب عمل كرد
ســپس مديرعامل در سخنراني افتتاحيه
اين گردهمايي با برشماري خدمات صنعت
بيمه كشــور ،گفت :اين صنعــت بهصورت
مســتقيم 150هزار نفر اشــتغالزايي كرده
است و ساالنه حدود 6هزار ميليارد تومان در
قالبهاي مختلف ازجمله عوارض ،ماليات بر
ارزش افزوده و غيره به دولت كمك ميكند
درحاليكه كل سود قابل تقسيم شركتهاي
بيمه در سال گذشته750ميليارد تومان بود.
سيدرســول تاجدار افــزود :صنعت بيمه
كشور سال گذشته هزينه و خسارت حدود
16هزار كشــته و 334هزار مصدوم حوادث
جادهاي را پرداخت كرده است.
وي ادامه داد :متأســفانه در نقد و انتقاد از
صنعت بيمه كشــور تنها ضريب نفوذ بيمه،
ضريب خســارت و نســبت خسارت مدنظر
قرار داده ميشــود اما به اين موضوع توجه
نميشود كه سال گذشته920،ميليارد دالر
سرمايه كشور تحت پوشش شركتهاي بيمه
قرار گرفته است.
بهگفته تاجــدار هماكنون بهدليل دولتي
بودن و وابســتگي اقتصاد كشــور به نفت،
فقط 3هزار و 200ميليارد دالر از داراييهاي
ملي تحت پوشش بيمهاي قرار دارد كه رقم
بسيار ناچيزي است .در همين راستا در تاريخ
كشــور چه دوران قبل از انقالب و چه پس
از پيروزي انقالب اسالمي بيش از 50درصد
بودجه عمراني كشــور تحت پوشش صنعت
بيمه قرار نگرفته است و در سال گذشته تنها

در زمستان پارسال و در خسارتهاي
بيش از يك ميليارد ريالي

بيمه البرز در زمستان 96
پنج هزار و 436ميليارد ريال
خسارت پرداخت كرد
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حضور بيمه البرز در همايش
بينالمللي نفت و گاز ايران
13درصد اين بودجه تحت پوشش بيمهاي
قرار داشته است.
نايبرئيس هيأت مديره بيمه البرز از نگاه
صرفا اجتماعي دولت به شــركتهاي بيمه
انتقاد كرد و گفت :متأسفانه بهدليل همين
نگرش ،ســالجاري با وجود افزايش ميزان
ديه ،دولت به شركتهاي بيمه اجازه افزايش
حق بيمه شخص ثالث را نداد.
مديرعامل و نايبرئيس هيأت مديره بيمه
البرز گفت :همه مشــكالت كشور و صنعت
بيمه تنها مربوط به تحريم و برجام نيســت
و بايد برخي مشكالت داخلي را حل كنيم.
وي افزود :مشــكالت نقل و انتقال بانكي،
نبود ثبات اقتصادي ،راضي نبودن ذينفعان و
مشكل اعتبارسنجي بخشي از مشكالت اين
صنعت است.
مديرعامــل بيمه البــرز تصريــح كرد:

اين مشــكالت موجب شــد تا سهم برخي
بيمهنامهها همچون بيمه عمر در سبد بيمه
خانوار كم باشد.
تاجدار يادآور شد :البته در ۱۰سال گذشته
بيمههــاي عمــر ۲۶درصد رشــد كرد ولي
درمجموع رشــد قابلتوجهي نبوده و كافي
نيست.
وي درباره مشكالت تحميل شده از خارج
كشور هم گفت :شكي نيست كه بايد ايران هم
جزئي از بازار جهاني باشد اما همه مشكالت
بيمه كشور به اين بازار ارتباط ندارد.
وي ادامه داد :اگر حتي همه تحريمها رفع
شود ،هزينههاي مبادله در جهان در  ۱۲سال
گذشته حدود چهار برابر شد و از سوي ديگر
بانكهاي كشــور هم از لحاظ ســاختاري و
نرمافزاري همراه با دنيا پيشرفت نكردند.
تاجــدار كمبــود نيروي انســاني ماهر و
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قدرداني از همكاران جانباز
همزمان با ميالد حضرت ابولفضل(س)
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بيمه البرز براي دومين بار دستگاه
برتر كشور در مديريت اسناد شد
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متخصص ،كمبــود عرضه محصوالت جديد
بيمهاي ،تقلبهاي بيمهاي و سرمايهگذاري
پايين شــركتهاي بيمه در زمينه فناوري
اطالعات را ازجمله مشــكالت صنعت بيمه
عنوان كرد و گفت :خوشــبختانه بيمه البرز
از نيروي انساني متخصص برخوردار است و
در زمينه طراحي و عرضه محصوالت جديد
بيمهاي هم در اين چند سال گذشته خوب
عمل كرده است.
وي افــزود :بيمه البــرز در زمينه فناوري
اطالعات هم توانمند است و بر همين اساس
توانســته رتبه اول انفورماتيــك را در بين
شركتهاي بيمه كسب كند.
وي گفت :از سال 1390كه مصوبه افزايش
ســرمايه شــركتهاي بيمه از سوي دولت
تصويب شد تنها شركت بيمه البرز توانست از
محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود،سرمايه
خود را به 400ميليارد تومان افزايش دهد.
وي گفت :بيمه البرز بنا بر اعالم ســازمان
بورس و اوراق بهادار از لحاظ كيفيت افشــا
و اطالعرســاني مناسب در بين شركتهاي
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بيمه بورســي هم رتبــه اول و در بين تمام
شركتهاي بورسي رتبه شانزدهم را بهخود
اختصاص داد كه حاكي از شــفافيت مالي و
بورسي شركت است.
مديرعامل بيمه البرز خبر داد :شركت بيمه
البرز درنظر دارد بهعنوان نخســتين شركت
بيمه وارد بازار اوراق بهادار بيمه شود.
وي از عملكــرد رئيس هيــأت مديره،
اعضاي هيأت مديــره ،مديران و كاركنان
شــركت بهخاطر عملكرد خوب در ســال
گذشته قدرداني كرد و گفت :حضور آقاي
توســلي در تركيب هيأت مديره را به فال
نيــك ميگيريم و اميدواريــم با تجربيات
ارزنده و رهنمودهايشــان به ارزش افزوده
شــركت چه به لحاظ مادي و چه معنوي
بيافزايند .وي ادامه داد :ســال 96به داليل
اتفاقات ناگوار زلزلــه منطقه غرب ،حادثه
كشتي سانچي و سقوط هواپيماي ياسوج
سال ســختي براي صنعت بيمه كشور بود
و بهويــژه بيمه البرز كه در دو حادثه زلزله
و كشتي سانچي بخش بزرگي از خسارات
را بايــد پوشــش ميداد اما خوشــبختانه
بــا بهرهمنــدي از كارشناســان مجرب و
متخصص توانســتيم در ايــن حوادث به
خوبي عمــل كنيم و در زلزله كرمانشــاه
هماكنون پرونده رســيدگي نشده نداريم.
امروز خرســنديم كــه در محافل مختلف
صنعت بيمه كشــور از بيمه البرز بهخاطر
عملكردمان در زلزله كرمانشــاه و كشتي
ســانچي به نيكي و افتخار يــاد ميكنند.
از تمامــي همكاراني كه با تالش شــبانه
روزيشان سبب شــدند بيمه البرز بهموقع
تعهدات خود را ايفا كند ،قدرداني كنم.
مديرعامــل در عيــن حال تأكيــد كرد:
همچنيــن از همكاران بازنشســته قدرداني
ميكنم چون هر آنچه بيمه البرز امروز دارد
اعــم از داراييها،ذخاير خــوب و نام نيك
مديون زحمات گذشتگان است.
وي افزود :بيمه البرز در ســال گذشته
دو هــزار و 100ميليــارد تومان حق بيمه
توليد كرد كه نســبت به سال ما قبل آن،
14.3درصد رشد داشــت .البته اين رشد
نسبت به متوسط رشد صنعت بيمه كمتر
است كه دليلش آن اســت كه بيمه البرز
بهدنبال جذب و افزايــش پورتفوي به هر
قيمتي نيست بلكه بهدنبال تأمين رضايت
بيمهگزاران و ذينفعان خود است.
مديرعامل درباره عملكرد شــعب در سال
گذشته ،گفت20 :شــعبه در سراسر كشور
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با نسبت خســارت 64درصد80 ،درصد حق
بيمه كل شركت را توليد كردهاند و 34شعبه
باقيمانده با نســبت خسارت 81درصد،تنها
20درصد از كل حق بيمه را توليد كردهاند.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشــت كه
برخي استانها پتانسيل زيادي براي فعاليت
ندارند ولي در شــعب ديگر در استانهاي با

شود.
مديرعامل همچنين بر لزوم يكپارچهسازي
دريافت اطالعات از شعب تأكيد كرد و گفت:
اعالم نرخهاي متفاوت به نمايندگان درشان
شركت نيست و شــعب بايد بهشدت از آن
پرهيز كنند.
وي بر لزوم توجه ويژه به فروش بيمههاي

ظرفيت باال ،توقع فعاليت بيشتري داريم.
وي دربــاره عملكــرد شــبكه فــروش
غيرمستقيم نيز توضيح داد :سياست شركت
درخصوص شــبكه فروش غيرمستقيم بايد
تغيير اساســي كند و بهدليل افزايش تعداد
نماينــدگان،نظارت و كنتــرل بر عملكرد

زندگي تأكيد كرد و گفت :هماكنون ســهم
بيمههاي عمر در سبد بيمهاي كشور با وجود
افزايــش خوب آن در چند ســال اخير ،در
مقايسه با متوسط جهاني بسيار ناچيز است.
البته فروش بيمحاباي اين بيمه نامه صحيح
نيست چون توانايي ايفاي تعهدات شركتها

نمايندگان از چالشهاي اساســي شــركت
اســت .در همين راســتا ،زيرســاختهاي
نرمافزاري و سختافزاري براي كنترل شبكه
فروش بايد فراهم شود.
وي ادامه داد :قطعــا هيأت مديره موافق
سياست افزايش تعداد نمايندگان است اما در
عين حال نظــارت و كنترل هم بايد تقويت

در اين رشــته بزرگترين نگراني است .مگر
ميشود يك شركت بيمه با حاشيه توانگري
سه ،سود 22درصد را براي فروش بيمههاي
عمر خود در نظر بگيرد؟
وي ادامــه داد :من نگران تكــرار بحران
شــركتهاي مضاربهاي و مؤسســات مالي
اعتباري در بيمههاي عمر هستم .شركتها

براي اينكه با بحران مواجه نشوند بايد حساب
بيمههاي عمر را از حســابهاي ديگر خود
تفكيك كنند.
وي در پاسخ به انتقاد برخي رؤساي شعب
مبني بر كمبود نيروي انساني ،گفت :شعب
بايــد تمام فعاليت خود را بر نظارت متمركز
ســازند و فعاليت صدور بايد به نمايندگان
تحت سرپرستي شعب واگذار شود.
تاجدار درباره درخواســت شــعب براي
سپردهگذاري در بانكها بهمنظور جذب بيمه
مرهونات بانكي نيز توضيح داد :سپردهگذاري
بــا هدف جذب بيمــه مرهونــات بانكي از
سياستهاي شــركت است و رؤساي شعب
درصورت اطمينان از جذب مرهونات بانكي
ميتوانند سپردههاي خود را در بانكها توزيع
كنند.
وي با بيــان اينكه در بخش ســاختمان
اقدامات و ســرمايهگذاريهاي خوبي انجام
شده است از مديريت ســاختمان قدرداني
كرد.
وي در پايان خطاب به مديران و رؤســاي
شــعب ،گفت :قدر نام و برند 60ساله بيمه
البرز را بدانيد و بــا عملكرد خوب خود اين
برند را همچنان خوشنام حفظ و به آيندگان
تحويل دهيد.
رئيس هيأت مديره :توانمندي مالي
و بدنه كارشناسي قوي و متعهد نقطه
قوت بيمه البرز است
دكتر محمدرضا تقوايــي ،رئيس هيأت
مديــره شــركت بيمــه البرز هــم در اين
گردهمايــي ،اعــام كرد :حفــظ و ارتقاي
توانگري و ماندگاري بيمه البرز ،تنوع بخشي
به پوشــشهاي بيمهاي و حضــور فعال در
بازار رقابتي بيمه و پرهيز از رقابت ناســالم و
غيرمنطقي با رقبــا از اهداف راهبردي بيمه
البرز در سالجاري است.
به گفته وي ،كسب سود هر سهم به ميزان
145ريال برمبناي سرمايه چهار هزار ميليارد
ريال و كســب نرخ بازدهي ســرمايهگذاري
1.5درصد بيشــتر از نرخ ســود يكســاله
ســپردههاي بانكي ازجمله اهداف عملياتي
بيمه البرز در سال 97است.
وي افــزود :گســترش شــبكه فــروش
غيرمستقيم بهويژه در حوزه فروش بيمههاي
عمــر و ســرمايهگذاري و بيمههــاي خرد،
گســترش و ارتقــاي مســيرهاي ارتباط با
مشتري و جايگاه مشتري از طريق سيستم
 CRMو رسيدگي به شكايات و به روزآوري
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سيســتم مديريت امنيت اطالعات از اهداف
عملياتي ديگر بيمه البرز در سالجاري است.
دكتر تقوايي تأكيد كرد :خوشنامي و اعتبار
بيمه البرز در سطح جامعه ،توانمندي مالي
و نسبت ســودآوري باال در سرمايهگذاريها
نسبت به متوسط سود بانكي ،بهرهگيري از
فناوري اطالعات در بســياري از حوزههاي
فعاليت بيمهگري و پشتيباني از نقاط قوت
بيمه البرز است.
وي ادامه داد :خوشبختانه بيمه البرز داراي
بدنه كارشناســي قوي ،متخصص ،ســالم و
متعهد اســت و مديران ارشد و مياني آن در
حوزههاي كاري خود تجربه الزم را دارند.
وي اظهــار داشــت :با تكيه بــر همين
توانمنديهــا ،بيمــه البرز در بــازار رقابتي
صنعت بيمه هميشه حرفهاي عمل كرده و
بهدنبال جذب پورتفوي به هر قيمتي نيست
بلكــه بهترين خدمات بيمهاي را با نرخ فني
به مشــتريان ارائه ميدهد و بهخاطر همين
خدمات خوب و حرفهاي اســت كه ساليان
طوالني مشتريان قديمي خود را دارد.
وي درباره تهديدهاي پيش روي صنعت
بيمه كشــور توضيح داد :هماكنون شاهديم
بهدليل عدمكفايت نظارت از سوي نهاد ناظر،
رقابت بين شركتهاي بيمه غيرحرفهاي شده
است .همچنين تعداد شركتهاي بيمه رقيب
ناشي از تمايل بهخود بيمهگري افزايش يافته
است كه اين دو مسئله صنعت بيمه كشور را
تهديد ميكند.
وي ادامــه داد :از ســويي ،حاكميــت و
قانونگذاران متأسفانه به فعاليت شركتهاي
بيمه بهعنوان بنگاه اقتصادي نگاه نميكنند و
بر نحوه و نرخ فروش بيمههاي شخص ثالث
به صنعت بيمه تكليف ميكنند.
به گفته رئيس هيــأت مديره بيمه البرز
تشــديد و تداوم تقلبهاي ســازمان يافته،
برگزاري مناقصه از سوي بيمهگزاران حقوقي
دولتي براي خدمات بيمه ايو كاهش قدرت
خريد مردم ازجمله تهديدهاي ديگر صنعت
بيمه كشور است.
دكتر تقوايــي ادامه داد :البتــه امروزه با
افزايش سطح تحصيالت عمومي مردم توجه
آنها به خدمات بيمهاي افزايش يافته اســت
كه همين امر فرصتي براي شركتهاي بيمه
است كه به عرضه بيشتر خدمات بيمهاي و
همچنين عرضه بيمــه نامههاي نوين اقدام
كنند كه البته بيمه البرز در طراحي بيمههاي
نوين همچون بيمــه اميدآفرين ،بيمه تولد،
بيمه چترا،بيمه بانشستگي زنان خانه دار و

بيمه جامه دان و تأخير بار مســافر پيشگام
بوده است.
وي ادامه داد :صنعت بيمه كشور نيازمند
ارائه محصوالت جديد است .ما بايد محصوالت
ي و عرضه كنيم.
جديد در دنيا را بوميساز 
وي بر لزوم رفع نقص در سيستم طراحي
محصوالت جديد و ارتقاي كيفيت محصوالت

ي روشهاي نوين
هرچه ســريعتر پيادهساز 
فــروش و پرداخــت خســارت را به نتيجه
برسانيم.
دكتر تقوايي در توضيح نقاط ضعف شركت،
گفت :كافي و جامع نبودن نظام جامع نظارت
بر عملكرد ،اســتقرار نكردن سيستم جامع
مديريت دانش و وابســتگي سيســتمهاي

بيمهاي موجود متناسب بر بازار تأكيد كرد و
گفت :بايد از روزمرگي و يكنواختي در ارائه
خدمات به مشتريان پرهيز كنيم.
وي تأكيد كرد :گسترش استفاده عمومي
از فناوري اطالعات و گوشــيهاي هوشمند
و ايجــاد زمينه عرضــه الكترونيك خدمات

نرمافزاري به پيمانكاران و تامينكنندگان از
نقاط ضعف شركت است كه نيازمند اصالح
است.
وي افزود :متأســفانه فرهنگ ايدهآل كار
در شــركت كــم رنگ اســت و مديريتها
تعامل مناســب با يكديگر ندارند .همچنين

بيمــهاي و معرفي و تبليغات شــركتها در
فضاي مجازي فرصت بســيار مناسبي براي
فعاليت گستردهتر شركتهاي بيمه است.
وي همچنين بر لزوم استفاده از استارتاپها
و روشهاي نوين فروش بيمه نامه تأكيد كرد
و گفت :ما نميتوانيم از پيشرفت تكنولوژي
جلوگيــري كنيم بلكه بايد همراه شــويم و

منابع انساني به درستي شناسايي نشده و در
پستهاي سازماني متناسب با نياز سازماني
بهكار گرفته نشــدهاند و نيروي انساني و كار
متناسب توزيع نشده است.
به گفته رئيس هيــأت مديره ،نبود واحد
بازاريابي و فروش در ساختار شركت ،كامل
نبودن سيســتم مديريت ارتباط با مشتري
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( )CRMو منسجم نبودن بخش بازاريابي از
نقاط ضعف ديگر شركت است.
وي خطاب به مديران و رؤســاي شعب،
گفت :نبود سياست مدون و شفاف جانشين
پروري يكي از نقاط ضعف شركت است .بايد
كاركنان را در فعاليتها سهيم كنيد و تجارب
خود را به آنها انتقال دهيد.
وي دربراه نحوه تعامل شعب با نمايندگان
نيز توضيح داد :متأسفانه تعامل مناسب بين
نمايندگان و برخي رؤســاي شــعب بهويژه
در موضوع ارائه نرخ و شــرايط وجود ندارد
و گاهي برخي شــعب به نمايندگان،نرخ و
شرايط متفاوت اعالم ميكنند .اين تبعيضها
هر چه سريعتر بايد از بين برود.
رئيس هيأت مديره با بيان اينكه بيمه البرز
بهترين شبكه نمايندگي را در صنعت بيمه
دارد ،گفت :بايد بر عملكرد نمايندگان نظارت
كافي داشته باشيد و نبايد بگذاريد بهخاطر
نبود نظــارت ،برخي تخلفات هرچند اندك،
خوشنامي شبكه فروش بيمه البرز را خدشه
دار كند .البته نظارت بر نمايندگان از سوي
شعب نسبت به سال گذشته بهتر شده ولي
هنوز متوســط بازديد از دفاتر نمايندگان از
سوي شــعب 1.5دفعه است كه رقم پاييني
است.
وي درباره تعداد نمايندگان شركت اعالم
كرد :هماكنون بيمه البرز با داشــتن دو هزار
و 45نماينده چهارمين شركت بيمه به لحاظ
تعداد نمايندگان اســت و بيشترين كارمزد
را در صنعت بيمــه به نمايندگان خود اعطا
ميكند.
دكتر تقوايي افزود :بهخاطر برخورد خوب
كاركنان بيمــه البرز و نقش مثبت مديريت
امــور نمايندگان ،خوشــبختانه اســتقبال
كارگــزاران و تمايل آنها به همكاري با بيمه
البرز افزايش يافته است.
وي درباره ســهم رشــتههاي مختلف در
پورتفوي شــركت و مقايســه آن با متوسط
صنعت بيمه توضيح داد :ســهم رشته بيمه
عمر از حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشور،
13.5درصد است كه اين سهم در بيمه البرز
سه درصد اســت و بايد فعاليت بيشتري در
اين رشته داشته باشــيم و هر چه سريعتر
بيمه نامه چترا را نهايي و رونمايي كنيم.
وي ادامه داد :در رشــتههاي غيراز ثالث و
درمان ،ســهم بيمه البرز از ميانگين صنعت
بيمه باالتر است و بيمه آتشسوزي شركت
رتبه دوم صنعت را دارد .ســهم رشته ثالث
از حــق بيمه توليدي صنعــت 39.1درصد
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است كه اين رقم در بيمه البرز 31.1درصد
و كاهشي است و سهم خود را به درمان داده
است .در رشته اشــخاص هم رشد صعودي
داشــتيم كه بهدليل افزايش سهم بيمههاي
درمان است.
وي افــزود:در مجموع ســهم بازار بيمه
البرز در استانها در سال 1396به 6.4درصد
تقليل يافته است كه نسبت به سال ماقبل آن
0.3درصد كاهش نشان ميدهد.
دكتر تقوايي دربــاره ميزان كل پورتفوي
شــركت به تفكيك رشــتههاي بيمهاي در
ســال گذشته ،گفت :سهم رشــتهها از كل
پورتفوي شــركت در سال گذشته بهترتيب
ثالث 32.1درصــد ،درمان 31.2درصد ،عمر
و حادثه 7.9درصد ،مســئوليت 6.5درصد،
آتشسوزي 5.2درصد ،مهندسي 3.9درصد،
باربري 3.5درصد و عمر و زندگي 3.2درصد
بود .درمجموع ميتــوان گفت 42.4درصد
پورتفــوي شــركت متعلــق به اشــخاص،
38.7درصد متعلق به مســئوليت و شخص
ثالث و 18.9درصد متعلق به رشته اموال بود.
توسلي ،عضو هيأت مديره :به جوانان
بايد فرصت فعاليت داد
حميدرضا توسلي ،عضو هيأت مديره هم
در گردهمايي مديران و رؤســاي شــعب با
قدرداني از اعضــاي هيأت مديره و كاركنان
بهخاطــر عملكرد خوب،گفــت:با توجه به
قدمت و ســابقه 60ســاله بيمه البرز قطعا
بزرگترين سرمايه شــركت،نيروي انساني
متخصص و متعهد اســت كه با اين قدمت
توانگري خود را حفظ كرده است.
وي ادامه داد :متأسفانه انحصارطلبي يكي
از چالشهاي اساسي كنوني سازمانها است
حال آنكه بايد به افراد مستعد بهويژه جوانان
فضــاي كار و فعاليت داد و اين امر با تقويت
آموزش و زيرساختها ميسر خواهد شد .پس
ضروري است با بها دادن به جوانان ،صنعت
بيمه كشور را به سمت جلو سوق دهيم.
وي تأكيد كرد :من با علم و آگاهي بهعنوان
عضوي از هيأت مديره در اين شركت حضور
يافتم و به حضورم در بيمه البرز كه كاركنان
مجــرب و متعصب به ســازمان دارد افتخار
ميكنم و قطعا تجربياتم در جهت كمك به
كاركنان خواهد بود.
وي با انتقاد از نرخ شكني برخي شركتهاي
بيمه ،گفت :رؤســاي شعب در واقع مديران
عامل شركت در استانهاي تحت سرپرستي
خود هستند پس بايد در حوزه مربوطه خود
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برنامهريزي كنند .كسب و حفظ موفقيتهاي
بيشتر شــركت جز با همدلي و هميت تمام
كاركنان شركت ميسر نخواهد شد.
توســلي تأكيد كرد :كاكنان كوشا و پويا
بايد مورد تشــويق و قدرداني قرار بگيرند و
بايد بين كاركنان كوشا و منفعل تفاوت قائل
شويم .اعضاي هيأت مديره مشكالت را رصد

ســال خوبي در جهت تقويت مالي شركت
بود و خوشــبختانه با مديريت جديد مالي
شــركت ،انضباط مالي شركت افزايش يافت
و در راســتاي مديريت وجوه نقد تالشهاي
زيادي صورت گرفت .امسال هم بايد تالش
كنيم تمام واريزيها مستقيم به شركت باشد.
معاون توسعه منابع و پشتيباني تأكيد كرد:

ميكنند و درپي حل آنها هستند اما برخي
مشكالت داخلي شركت را نميبينند و الزم
است كاركنان اين مشكالت را به هيأت مديره
مطرح و حتي راهحل آن را پيشنهاد دهند.
وي در پايان اظهار داشت :اميدورام با تالش
هيأت مديره ،مديران و كاركنان ،روزهاي خوب

هماكنون 500ميلييارد تومان سپرده بانكي
داريم و در ســالجاري بايد به 700ميليارد
تومان افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه بيشــتر شعب تهران و
برخي شهرستانها فاقد ارقام باز بانك هستند
خطاب به رؤساي شعب گفت :ارقام باز بانكي

و آينده بهتري براي بيمه البرز رقم بخورد.

سنواتي را پيگيري و با هماهنگي امور مالي
تعيين تكليف كنيد و با پيگيري به موقع ،از
ايجاد ارقام باز جديد پيشگيري كنيد و نسبت
به پيگيري و تعيين تكليف سپردههاي افتتاح
شده درصورت استفاده نكردن بهينه از آنها
در جهت جذب پورتفوي اقدام كنيد.
وي دربــاره عملكرد شــركت در بخش

قائممقام مديرعامل :انضباط مالي
شركت افزايش يافته است
مجيد نادري ،عضو هيأت مديره و قائممقام
مديرعامل در اين گردهمايي درباره عملكرد
مالي در ســال گذشته توضيح داد :سال،96

ســرمايه انساني تشــريح كرد :در سالهاي
اخير ئر حوزه سرمايه انساني كارهاي زيادي
در راســتاي بهبود كيفيت عملكرد مديريت
سرمايه انساني صورت گرفته است كه از آن
جمله ميتوان به راهاندازي و به روزرســاني
آمانو ،نماد ،ســران،جام و آرشيو اشاره كرد
كه راهاندازي و توســعه سامانههاي مذكور،
موجب افزايش بهرهوري از طريق تسهيل و
تســريع فرايندهاي كاري شده و با افزايش
ميزان دقت كاركنان،احتمال خطاي انساني
را كاهش داده است.
قائممقــام مديرعامل افزود :در راســتاي
افزايــش خدمترســاني به همــكاران هم
كارهايي انجام شــده است كه شامل كاهش
زمان پاسخگويي ،توســعه و بهبود امكانات
رفاهي ،پرداخت وام ،پرداخت هزينه خسارت
و راهاندازي سيستم  DMSاست.
وي حفظ و ارتقاي وضعيت توانگري ،حفظ
منافع ذينفعان با بكارگيري كارآمد ذخاير
فني و اندوختهها در بازار پول و ســرمايه و
افزايــش و بهبود مداوم بهــرهوري منابع را
ازجمله اهداف راهبردي بيمه البرز برشمرد.
وي همچنيــن ارائــه راهكارهايي براي
ارتقاي انگيزش نيروي انساني ،بهبود امور
رفاهي بهمنظور افزايش نگهداشت نيروي
انســاني ،بسط و توسعه مستمر در آموزش
الكترونيك و مجــازي و ارتقاي نرمافزاري
و ســختافزاري و مكانيزه كردن سيستم
مكاتبات و مراســات شــعب در راستاي
كاهش هزينه و زمان را از اهداف عملياتي
مديريت ســرمايه انســاني در سالجاري
عنوان كرد.
نادري با بيان اينكه در بخش ساختمان
سرمايهگذاريهاي خوبي انجام شده است،
گفت :در اين بخــش ،پروژههاي حقيقت
طلب تهران ،گلشــهر كرج ،انقالب اهواز،
ميكاييل رشت ،خيرات شيراز و كيانپارس
اهواز جزو پروژههاي در حال اجراي شركت
هســتند و پروژههــاي كالنتــري تهران،
فردوســي مشــهد ،مجتمع رفاهي رامسر،
اميركبيــر شــيراز،زاينــده رود اصفهان،
آبرسان تبريز و رضوي مشهد پروژههاي در
حال طراحي و اخذ پروانه هستند.
معاون فني :بيمهگران بايد
تعيينكننده حق بيمه باشند نه
بيمهگزاران
احمد صفرزاده ،معاون فني هم با قدرداني
از تالش كاركنان شــعب اســتانهاي غرب
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كشــور بهويژه استان كرمانشــاه و مديريت
آتشســوزي در پي زلزله غــرب،گفت :در
سال گذشته حوادث ناگوار زلزله ،غرق شدن
كشتي ســانچي ،حادثه تروريستي مجلس
شوراي اسالمي و هواپيماي آسمان هم براي
ملت و هم براي صنعت بيمه كشــور ضايعه
معنوي و مادي بيشماري داشت.
وي افــزود :يكي از معضالت صنعت بيمه
بحث تعيين تكليف و حاكميت بيمهگزاران
بهويژه بيمهگزاران حقوقي اســت و ما شاهد
هســتيم كه تمام شرايط را بيمهگزار تعيين
ميكند .هماكنون نقش شركتهاي بيمه تنها
دريافتكننده حق بيمه است نه تعيينكننده
حق بيمه.
وي ادامه داد :بخش ديگر مشكالت درون
ســازماني صنعت ناشــي از بياخالقيها و
اقدامات غيرحرفهاي شركتهاي بيمه است
بهطوري كه شاهديم توانايي و شگرد رقابت
تنها در نرخ اســت و برخي شركتها به هر
بهايي سعي دارند ســهمي از بازار را بهخود
اختصاص دهند.
معاون فنــي توضيــح داد :چشــمانداز
صنعت بيمه در افق 1404مبتني بر عوامل
بهرهمندي از قابليتهاي فناوري اطالعات،
نظارت و آموزش،بهرهمندي از استارتاپها
و رقابت حرفهاي و فني طراحي شده است.
وي افــزود :هماكنون 110هــزار نفر در
صنعت بيمه فعاليت ميكنند كه پيشبيني
ميشود با ورود اســتارتاپها تعداد شاغالن
اين صنعت افزايش يابد.
وي تأكيد كرد :عمليــات بيمهاي بايد بر
مبناي منطق بيمهاي با مانده محوري باشد
و ما بهدنبال جــذب پورتفوي به هر قيمتي
نيستيم بلكه براساس رويكرد مانده محوري
اقدام ميكنيم .در عيــن حال بايد در انجام
وظايف از اصول فني و حرفهاي تبعيت كنيم
در غير اين صورت دچار خطا خواهيم شد.
معــاون فنــي بر لــزوم مطالعــه منظم
دستورالعملها و آييننامهها از سوي كاركنان
تأكيد كرد و گفــت85 :درصد مغايرتهاي
ارسالي ناشي از مطالعه نكردن دستورالعملها
اســت .در بحث بازيافت هــم دچار چالش
جدي هســتيم بهطوريكه از سال 1390تا
پايان شــهريور سال گذشــته230 ،ميليارد
تومان پروندهها مشمول بازيافت بوده است
كه حدود 10درصد آن وصول شــده است.
بنابراين از رؤساي شعب درخواست ميكنم
همزمان با تشكيل پرونده ،عمليات بازيافت
را انجام دهند.

معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات:
سرمايهگذاري بر استارتاپها الزم
است
اميرساسان ترابيزاده ،معاون برنامهريزي
و فناوري اطالعات در گردهمايي مديران و
رؤساي شعب درباره اقدامات انجام شده اين
معاونت در سال گذشته ،گفت :پشتيباني،

ســرعت ارائه خدمات را افزايــش دهيم و
خدمات غيرحضوري را گســترش دهيم .در
همين راستا ،پرداخت حق بيمه و اقساط از
طريق درگاه اينترنتي براي خريد بيمه نامه
در سايت شركت فراهم شده است.
وي خبر داد :توســعه سيستم اتوماسيون
اداري در ســطح شــعب ،راهاندازي سيستم

بهبود و توســعه سيســتم جامع بيمهاي،
پروژه طراحي ،پيادهسازي و عملياتيسازي
سيستم عمر و سرمايهگذاري و پشتيباني،
بهبود و توسعه سيستمهاي اداري و مالي
ازجمله اقداماتي بود كه در ســال گذشته
آغاز شد كه برخي از آنها به داليل گوناگون

چترا ،ارسال مكانيزه اطالعات عمليات دستي
به بيمه مركزي ازجمله عملكردهاي معاونت
فناوري اطالعات در سال گذشته بود.
همچنين در ايــن گردهمايي دو كارگروه
آموزش و فني به رياست قائممقام مديرعامل
و معــاون فني و با حضور مديران ســتادي

هنوز نهايي نشده است.
وي ادامه داد :امروزه گسترش فعاليتهاي
صنعــت بيمه در گــرو گســترش فناوري
اطالعات در حوزه بيمه است .بايد در زمينه
استفاده از استارتاپها سرمايهگذاري كنيم.
وي تأكيد كرد :در بيمه البرز سعي شده با
بهبود و توسعه سيستمها،شبكه و نرمافزار،

و فني و رؤســاي شــعب برگزار شد كه در
اين دو كارگروه مســائل و مشكالت شعب
و پيشــنهادات رؤساي شــعب مطرح شد و
مديران هم پاسخهاي الزم را به آنها دادند.
مديرعامــل هــم در ســخنراني پاياني
گردهمايي بر لزوم اســتفاده از استارتاپها
تأكيد كرد و گفت :اســتفاده از استارتاپها
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اختياري نيســت بلكه يك اجبار اســت و
چارهاي جز پذيرش آن نداريم ولي متأسفانه
قوانين شفافي در برخورد با آن نداريم و الزم
اســت در قانون تجارت جايگاه استارتاپها
مشخص شــود .الزم به ذكر است هماكنون
12درصد معامالت بيمهاي و خريد بيمه نامه
در آمريكا از طريق استارتاپها انجام ميشود.
سيد رسول تاجدار ،افزود :بايد به شرطي
كه منافع شبكه فروش لطمه نخورد ،فضاي
حضــور اســتارتاپها را در صنعــت بيمه
فراهمسازيم كه اين امر مستلزم وضع قوانين
مربوطه از سوي بيمه مركزي است.
وي اعــام كــرد :بيمه البرز بــه لحاظ
آموزش به كاركنــان و نمايندگان در بين
شركتهاي بيمه در رتبه اول قرار دارد و بر
همين اساس دو بار مورد تشويق و قدرداني
بيمه مركزي قرار گرفته است.
وي ادامه داد :در موضوع آموزش ،رؤساي
شعب داراي اختيار كامل هستند و بهدليل
اهميت آموزش الزم اســت رؤساي شعب
در زمينــه حضور نمايندگان در كالسهاي
آموزشي برگزار شــده اقدامات سختگيرانه
داشته باشند.
نايبرئيــس هيأت مديــره همچنين بر
برگزاري جلســات متعدد و دائمي رؤساي
شــعب با نمايندگان تحت سرپرستي خود
تأكيد كــرد و گفــت :انتظار نمــيرود با
برگزاري اين جلسات تمام مشكالت شبكه
فروش رفع شــود بلكه ميتوان مشــكالت
نمايندگان را به حداقل رساند.
مديرعامل اظهار داشت :فرهنگ و ساختار
خوب سازماني سبب خوشنامي بيمه البرز
شده است و هر نماينده سهامداري كه وارد
شركت ميشود در كوتاهترين زمان،متوجه
ســاختار شــفاف بيمه البرز ميشود چون
عملكرد و گزارشهاي شركت در بخشهاي
مختلف كامال شفاف است.
وي بر لزوم مديريت وجوه نقد تأكيد كرد
و گفت :بيمه البرز سياست فروش با كيفيت
با آناليز ريسك با افزايش مانده عملياتي را
دنبال ميكند.
وي افــزود :هماكنون بيمه البرز بهخاطر
مديريت بهينــه وجوه نقــد500 ،ميليارد
تومان ســپرده دارد كه شايســته قدرداني
است.
مديرعامل در پايان ابراز اميدواري كرد با
تالش كاركنان و شــبكه فروش ،بيمه البرز
را همچون گذشــته ســرافراز و سربلند و
خوشنام تحويل آيندگان بدهيم.
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مديرعامــل در ديدار نــوروزي با
كاركنان شــركت با تبريك سال نو
به كاركنان،گفت :ســال 96متأسفانه
حوادث تلخي همچــون زلزله غرب
كشــور ،حادثه غرق شــدن كشتي
سانچي و سقوط هواپيماي ياسوج رخ
داد كه همه هموطنان كشور را متاثر
ساخت.
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ديدار نوروزي مديرعامل با كاركنان

ســيد رســول تاجدار ،افزود :بيمه
البــرز در حادثــه زلزله غرب كشــور
توانســت تعهــدات خــود را ايفا كند
و با بهــره مندي از بدنه كارشناســي
متخصص در ســريعترين زمان ممكن
به پروندههاي خســارت رســيدگي و
خسارت زيانديدگان را پرداخت كرد.
همچنين در حادثه كشتي سانچي نيز
بيمه البرز خســارت مورد بيمه شده از دچــار تعديل منفــي و كاهش ارزش
سهام نشد.
سوي شركت را پوشش داد.
وي افزود :بيمه البرز قدمت 60ساله
وي با انتقاد از ضريب پايين پوشش
بيمــهاي امــوال ملي كشــور ،تصريح دارد و در كشــور بهعنوان يك شركت
كرد :متأســفانه ضريب پوشــش اموال بيمه خوشنام شــناخته شده است .ما
و داراييهــاي ملــي كشــورمان تنها نيز بايد براي ماندگاري اين خوشنامي
11درصــد اســت كــه اميدواريم اين تــاش كنيم تا آيندگان هــم از ما به
نيكي ياد كنند.
ضريب افزايش يابد.
نايبرئيــس هيــأت مديــره درباره
وي دربــاره عملكرد شــركت بيمه
البــرز در چند ســال اخيــر ،توضيح عملكــرد ســال گذشــته شــركت،
داد :متأســفانه بازار بورس كشــور در گفــت :بيمه البرز در ســال گذشــته
چند سال گذشــته با مشكالتي مواجه 2100ميليارد تومــان حق بيمه توليد
شد و بيشــتر شــركتهاي بورسي با كرد كه نســبت به ســال ما قبل آن،
كاهش ارزش ســهام روبهرو شدند اما 14درصد رشد داشت و نسبت خسارت
خوشــبختانه بيمــه البرز بــا عملكرد شركت هم نسبت خوبي است.
وي ادامــه داد :بيمه البــرز بهدنبال
خوب در بــازار بيمه و بازار ســرمايه،

حضور بيمه البرز در همايش بينالمللي نفت و گاز ايران

جذب پورتفوي به هر قيمتي نيســت
بلكــه پورتفويي را جــذب ميكند كه
مانده عملياتي مناسب داشته باشد.
تاجدار دستاوردهاي سالهاي اخير
شركت را برشمرد و گفت :شركت بيمه
البرز طي چند ســال گذشته توانسته
است در بين شــركتهاي بيمه سطح
يــك توانگــري مالي را كســب كند.
همچنيــن در ســال گذشــته در بين
570شــركت بورســي رتبه شانزدهم
شــفافيت بورسي و در بين شركتهاي
بيمه بورسي رتبه اول شفافيت بورسي
را كسب كرد.
وي درباره وضعيت ســرمايهگذاري
شــركت توضيح داد :در ســال گذشته
اقدامات بســيار خوبــي در زمينههاي

بيمهالبرزدر زمستان  96پنج هزار و 436ميليارد ريال خسارت پرداخت كرد
شركت بيمه البرز در سه ماهه چهارم سال
 ،96پنج هزار و 436ميليارد ريال خسارت به
بيمهگزاران خسارتديده خود پرداخت كرد.

شــركت بيمه البرز در همايش بينالمللي نفت و گاز ايران كه با حضور شــركتهاي
داخلي و خارجي حوزه انرژي برگزار شد ،حضور يافت.

مختلــف ازجملــه كاهــش نســبت
بدهكاران شركت انجام شد.
همچنين در بخش ســرمايهگذاري
فعاليتهاي خوبي صــورت گرفته و با
تالش همكاران ،هماكنون 440ميليارد
تومان سپرده بانكي داريم.
وي ادامــه داد :تمركــز بــر
ســرمايهگذاريها در 3سال گذشته از
اهداف شــركت بوده و در همين راستا
در بخش ساختمان سرمايهگذاريهاي
خوبي انجام شــد و در سالجاري نيز
اين سياســت همچنــان ادامه خواهد
داشت.
مديرعامل افزود :ســامندهي فعاليت
شــبكه فروش از ديگر سياســتهاي
شركت در سالجاري است.
بر همين اســاس در سال گذشته با
وجود افزايش تعداد نمايندگان به بيش
از 2200نماينــده ،با تــاش مديريت
امــور نماينــدگان ،تركيــب پورتفوي
نمايندگان اصالح و تعديل شد.
وي بهرهگيــري از اســتارتاپها در
فروش بيمــه نامه به مشــتريان را از
ديگــر برنامههاي اجرايي شــركت در
سالجاري عنوان كرد.
وي گفت :اميــدوار و خوشبينم كه
سالجاري ســال گشــايش اقتصادي
بــراي همه هموطنــان خواهــد بود.
مديرعامل در پايان از زحمات و تالش
كاركنان در ســال گذشــته قدرداني و
براي تمامي همكاران و خانوادههايشان
آرزوي توفيق و بهروزي كرد.

به گــزارش روابط عمومي بيمــه البرز ،از
اين مبلغ ،دو هــزار و 410ميليارد ريال بابت
خسارتهاي رشــته بيمه خودرو بيش از دو
هزار ميليارد ريال بابت خســارتهاي رشته
بيمههاي اشــخاص پرداخت شده است .اين
گزارش حاكي اســت ،بيمه البرز در زمستان
ســال گذشــته در رشته آتشســوزي مبلغ
498ميليــارد و 812ميليون ريال خســارت
به بيمهگزاران خســارت ديده خود پرداخت
كرد كه پس از بيمههاي اشــخاص و خودرو،

بيشترين خسارت پرداختي بيمه البرز در سه
ماهه چهارم پارســال بود .بر اين اساس ،بيمه
البرز در همين مدت در رشتههاي مسئوليت
حــدود 324ميليــارد ريــال ،بيمــ ه باربري
68ميليارد و 900ميليون ريال ،مهندسي مبلغ
26ميليارد و 867ميليــون ريال ،انرژي مبلغ
20ميليــارد و 384ميليون ريال و در رشــته
عمــر و اندوخته دو ميليــارد و 740ميليون
ريال خسارت پرداخت كرد .بنا بر اين گزارش،
شــركت بيمه البرز طي ماههــاي دي ،بهمن
و اســفند ســال  ،۹۶به 154هزار و 940فقره
پرونده خســارت رسيدگي و خسارت وارده به
بيمه گزاران خود را پرداخت كرد.
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قدرداني از همكاران جانباز همزمان با ميالد حضرت ابولفضل

همزمان با فرارســيدن ميالد حضرت
ابوالفضــل(س) و روز بزرگداشــت مقام
جانباز ،با حضــور مديرعامل و قائممقام
مديرعامل از همكاران جانباز قدرداني شد.

به گزارش روابط عمومي ،مديرعامل در
آيين قدردانــي از جانبازان با تبريك اعياد
شعبانيه ،اظهار داشت :شما جانبازان عزيز
با از خودگذشــتگي از كيان مملكت دفاع
كرديد كه شايسته قدرداني است.
سيد رسول تاجدار ادامه داد :جانبازان با
همين روحيه از خودگذشتگي در فعاليت
حرفهاي خود نيز بيــش از ديگران پايبند
به قوانين و مقررات هستند و با اخالص به
فعاليت ميپردازند و جامعه و مسئوالن بايد
خانوادههاي معظم ايشان را تكريم كنند.
وي خطــاب به همــكاران جانباز گفت:
مايه افتخار بيمه البرز است كه بتواند در راه
تأمين رفاه شما عزيزان قدمي بردارد .شما

با عشق به وطن در ميدان جنگ جنگيديد
و اكنون نوبت ما است تا گامهايي هرچند
كوچك براي شما عزيزان برداريم.
وي درباره وضعيت كنوني صنعت بيمه

در زمستان پارسال و در خسارتهاي بيش از يك ميليارد ريالي

بيمه البرز بيش از يك هزار و 500ميليارد ريال خسارت پرداخت كرد

شــركت بيمه البرز در زمستان سال
گذشته ،در خســارتهاي بيش از يك
ميليارد ريالــي بيش از يــك هزار و
500ميليارد ريال خسارت به بيمهگزاران
خسارتديده خود پرداخت كرد.

به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،از
اين مبلغ بيش از يك هزار و 230ميليارد
ريال بابت خسارتهاي رشته بيمه خودرو
پرداخت شده است.
اين گــزارش حاكي اســت ،بيمه البرز
در زمستان ســال 1396در خسارتهاي
بيــش از يك ميليــارد ريالي در رشــته
بيمه مســئوليت مبلغ 113ميليارد ريال
خســارت به بيمهگزاران خســارت ديده
خود پرداخت كرد كه پس از بيمه خودرو،
بيشترين خسارت پرداختي بيمه البرز در

سهماهه چهارم پارسال است.
بر اين اســاس ،بيمه البــرز در همين
مدت در همين بخش در رشتههاي بيمه
آتشسوزي بيش از 98ميليارد ريال ،بيمه
باربري نزديك به 57ميليارد ريال ،اشخاص
نزديك به 34ميليارد ريال ،مهندسي مبلغ
15ميليــارد و  324۰ميليون ريال ،انرژي
مبلــغ 20ميليــارد و 368ميليون ريال و
در رشــته عمر و اندوخته يك ميليارد و
354ميليون ريال خسارت پرداخت كرد.
بنا بر اين گزارش ،شــركت بيمه البرز
طي ماههاي دي ،بهمن و اســفند ســال
 ۹۶در بخش خســارتهاي بيش از يك
ميليارد ريالي به 673فقره پرونده خسارت
رسيدگي و خسارت وارده به بيمه گزاران
خود را پرداخت كرد.

براساس اعالم سازمان اسناد و كتابخانه ملي رياستجمهوري

بيمه البرز براي دومين بار دستگاه برتر كشور در مديريت اسناد شد

براســاس اعالم ســازمان اسناد و
كتابخانه ملي رياســتجمهوري ،بيمه
البرز در مديريت امور اســناد بهعنوان
دستگاه برتر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومــي بيمه البرز،
در همايش مديران اســناد كشــور كه با
حضور مشــاور رئيسجمهــوري و رئيس

سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد،
از شركت بيمه البرز با اهداي لوح تقدير،
قدرداني شد.
ايــن گــــزارش حاكي است ،شركت
بيمه البرز در ســال 1393هــم بهعنوان
دســتگاه برتر كشــور در مديريت اسناد
انتخاب شد.

كشــور نيز توضيح داد :اساسا اقتصاد بيمه
وابســتگي عميقي به اقتصاد كالن كشور
دارد .ميانگيــن بودجه عمراني كشــور در
پنج سال گذشته كمتر از 17درصد از كل

(س)

بودجه بوده است كه به تبع اين رشد كم،
شركتهاي بيمه هم رشد خوبي نداشتهاند
و شــرايط ســختي بر صنعت بيمه كشور
حاكم است.
نايبرئيس هيأت مديره تأكيد كرد :سال
گذشــته با وجود مواجهه با حوادث ناگوار
ملي همچون زلزله غرب كشور ،خوشبختانه
بيمه البرز شــرايط را به نحو بسيار خوبي
مديريت كرد .وي افزود:خوشبختانه بيمه
البرز در سالهاي گذشــته دستاوردهاي
زيادي داشته كه كسب اين دستاوردها جز
با تالش كاركنان و مديران متعهد شركت
امكانپذير نبود.
بــه گــزارش روابط عمومــي ،در پايان
آيين قدرداني از همــكاران جانباز كه در
محل ساختمان ستاد مركزي برگزار شد،
مديرعامل با اهدا لوح و هدايايي از همكاران
جانباز قدرداني كرد.

شعب برتر در رشته آتشسوزي

براساس اعالم مديريت بيمههاي آتشسوزي شعب فلسطين ،كرمان ،كاشان ،گرگان،
زاهدان ،بوشهر ،آبادان ،زنجان ،بهارستان ،اردبيل ،ساري ،شاهرود ،عسلويه و يزد به لحاظ
ارزيابي دقيق ريسك و توجه به نكات ايمني مورد بيمه در زمان انتخاب و صدور بيمه
نامه حائز كسب امتياز حداكثري و مورد قدرداني واقع شدند.

قدرداني از شعبه اروميه

اداره كل راهداري و حملونقل جادهاي اســتان آذربايجان غربي با ارسال نامهاي
از عملكرد خوب شــعبه اروميه بهويژه زهرا نجفي ،نماينده اعزامي بيمه البرز به آن
اداره در قرارداد بيمه درمان تكميلي كاركنانش قدرداني كرد.

قدرداني هاللاحمر از شعبه اروميه

مديرعامل جمعيت هاللاحمر اســتان آذربايجان غربي با ارسال لوح قدرداني از
كاركنان شعبه اروميه بهويژه خانم كياني قدرداني كرد.

قدرداني از شعبه ياسوج

بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان كهگيلويه و بويراحمد با ارسال لوحي از ارائه
خدمات خوب شعبه ياسوج با اين سازمان قدرداني كرد.

قدرداني از شعبه تبريز

گمرك اســتان آذربايجان شرقي با ارســال نامهاي از عملكرد خوب شعبه تبريز و
برخورد خوب و شايسته كاركنان اين شعبه بهويژه خانم يكاني قدرداني كرد.

قدرداني از شعبه اراك

مديركل آموزش فني و حرفهاي اســتان مركزي با ارســال نامهاي از ارائه خدمات خوب و
عملكرد خوب كاركنان شعبه اراك بهويژه آقايان مهدي فراهاني و حامد ابراهيمي قدرداني كرد.

قدرداني از شعبه ايالم

مديركل كتابخانههاي عمومي استان ايالم با ارسال نامهاي از كاركنان شعبه ايالم
بهويژه خانم سارا رشنوادي مقوم دارويي بهخاطر عملكرد خوبشان در حل مشكالت
و خدماترساني به كاركنان آن سازمان قدرداني كرد.
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بيمه البرز زائران حرم امام خميني (ره) را بيمه كرد

بيمه البرز در آســتانه بيستونهمين
ســالگرد ارتحــال ملكوتــي حضرت
امامخمينــي(ره) ،زائــران حرم مطهر
حضرت امام را بيمه كرد.

به گزارش روابــط عمومي بيمه البرز،

تمامي زائران حرم مطهر حضرت امام(ره)
در ســالگرد رحلــت ايشــان ،از طريــق
كنسرسيوم شركتهاي بيمه البرز و چند
شركت بيمه ديگر تحت پوشش بيمههاي
عمر ،حوادث و مسئوليت قرار ميگيرند.

بيمه البرز در يازدهمين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك و بيمه شركت كرد

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

* سارا جاللي ،معاون پشتيباني شعبه قزوين
* وحيــد آذري نصرآبــاد ،معاون امور
بيمهاي شعبه بيرجند

* حميــد اقدم شــهريار ،معاون صدور
شعبه تبريز
* غالمرضا محجوب شــاهخالي ،معاون
خسارت شعبه رشت
* اميرعلــي وفايي ،معــاون نظارت بر
نمايندگان شعبه اميركبير
* مجيد الهي ،معاون پشــتيباني شعبه
كرمان

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.

* فاطمه مشيدي

* فرامن محمدزاده
* منصور جمال بهبهاني
* فاطمه خشان
* رخساره بروجي
* مينا رحيميياسوري
* رضا صالحيزاده
* محمدباقرپور دهنو

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.

* ســركار خانم ربيعــي ابيانه در غم از
دست دادن پدر
* آقاي پاكدامن در غم از دســت دادن
پدر
* آقاي رسولي نيا در غم از دست دادن
پدر
* آقاي ســعيد قاسمي در غم از دست
دادن پدر
تسليت
با نهايت تاثر و تاســف مطلع شديم
همــكار گرامي مــا آقاي مهديپور
دار فاني را وداع گفتند .براي ايشــان
علو درجــات و مغفرت الهــي و براي
بازمانــدگان صبــر جميــل از درگاه
خداوند خواستاريم.

* آقايان حسين و محسن منتظري در
غم از دست دادن پدر
* آقاي صمد نويد در غم از دست دادن
برادر
* آقاي حســن نوري مهردار در غم از
دست دادن مادر
* آقاي كريمي پور در غم از دست دادن پدر
* آقاي محسن صفايي در غم از دست
دادن مادر
* آقاي كوشــك باغي در غم از دست
دادن مادر
* ســركار خانم سحر حيدري در غم از
دست دادن پدر
تسليت
با نهايت تاثر و تاســف مطلع شديم
همكار گرامي و بازنشســته ما سركار
خانم بابكيك استپانيان دار فاني را
وداع گفتند .براي ايشان علو درجات و
مغفرت الهي و بــراي بازماندگان صبر
جميل از درگاه خداوند خواستاريم.

شركت بيمه البرز در يازدهمين نمايشگاه
بينالمللي بورس ،بانك و بيمه حضور يافت.
به گزارش روابط عمومي ،در اين نمايشگاه،
سيدرســول تاجدار ،مديرعامــل و مجيد
نادري ،قائممقــام مديرعامل و معاون فني
بيمه البرز از غرفههاي مختلف اين نمايشگاه
بازديــد كردند .اين گزارش حاكي اســت،
كارشناسان رشتههاي مختلف بيمهاي اين

شــركت در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه
با حضور در غرفــه به ارائه خدمات بيمهاي
به بازديدكننــدگان از نمايشــگاه مذكور
بودند .همچنين تعدادي از مديران شركت
بيمه البرز در روزهاي برگزاري نمايشــگاه
مذكور ،در غرفه اين شــركت حضور يافتند
و به پرسشهاي بازديدكنندگان از نمايشگاه
بينالمللي بورس ،بانك و بيمه پاسخ دادند.

كسب مقام ورزشي

فربد يونســي ،فرزند خانم ســروري از
همكاران شــركت توانســت در مسابقات
ربوكاپ مقام نخست را كسب كند .ضمن

تبريك بــه اين فرزند خانواده بزرگ بيمه
البرز براي ايشان موفقيت روزافزاون آرزو
ميكنيم.

بيمه البرز حامي نمايشگاه «موزه لوور در تهران» شد

شركت بيمه البرز بهعنوان تنها شركت
بيمه كشور ،حامي نمايشگاه «موزه لوور
در تهران» شد.

به گزارش روابط عمومــي بيمه البرز،
اين شركت از نمايشــگاه «موزه لوور در
تهران» كه  ۱۴اســفند  ۱۳۹۶و بهمدت
چهارماه در ايران برگزار شد ،حمايت كرد.
اين نمايشــگاه كه نتيجه همكاري بين
موزه لوور و مــوزه ملي ايران و با حمايت
مالي شــركت بيمه البرز بود ،گامي ديگر
در چارچوب قراردادي است كه بين موزه
لوور و ســازمان ميراث فرهنگي ايران در
سفر ژانويه ۲۰۱۶رئيسجمهوري ايران به
پاريس به امضا رسيد.
تسليت
با نهايت تاثر و تاسف مطلع شديم
همكار گرامي ما آقاي مســعود
قانع دار فاني را وداع گفتند.
براي ايشان علو درجات و مغفرت
الهي و براي بازماندگان صبر جميل
از درگاه خداوند خواستاريم.
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