نشس��ت مش��ترك مديرعامل،
معاونين ،مديران و رؤساي مناطق
بيمهنوينباهدفبررسيچگونگي
نظارت بر عملك��رد نمايندگان و
اصالح ساختار تركيب پرتفوي در
ساختمان مركزي...
صفحه 2
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در دنياي امروز همراه با توسعه و
رش��د فعاليتهاي اقتصادي و به
تبع آن افزايش ريسك و مخاطرات
اين فعاليتها نقش مؤسسات بيمه
در توسعه بخشهاي اقتصادي به
خصوص حمايت . . .
صفحه 4

Payam - e - Novin M o n t h l y

نشست مشتـرك
معاونين و مديران بيمه
نوين با رؤساي مناطق

روز پژوهش مبارک باد

حضـورمديرعاملبيمـهنـويندر
برنامه تلويزيوني پيـكآرامـش
گـزارشيازحق بيمهتوليـدي
نيمه اول سال  2012در كشور تركيـه
بيمـههاي اعتبـاري؛ تسهيلكننده روابط
تجاري در انتقال كاال يا خـدمات
حضورشركتبيمهنويندرپنجمينكنفرانسملي
وسومينكنفرانسبينالملليلجستيكوزنجيرهتأمين

حــرف مـــاه
سـردبیـر

جـایخـالی
پژوهـش

پيشرفتهاي انسان امروزي حاكي از وجود يك اصل مهم
در زندگي بشر است؛ پژوهش!
ديگر كمتر كسي را ميتوان يافت كه در دنياي تخصصي
و پيشروي امروز به اهميت تحقيق و پژوهش واقف نباشد.
نقشي كه در توسعه همهجانبه پایدار برجسته و انکارناپذیر
است اما متأسفانه هنوز اين نيروي محرك توسعه در
كشورمان با چالشهاي جدي همراه است .موانع مربوط
به مدیریت ،سیاستگذاری و نظام تحقیقاتی ،فرهنگ
پژوهش ،فضاي استاندارد علمي و کاربرد نتایج پژوهشی
تنها بخشي از اين چالشهاست.
آذرماه هفتهاي را در خود دارد با نام پژوهش ،هفتهاي كه

در آن بار ديگر چرايي و چگونگي جايگاه تحقيق و پژوهش در
كشورمان مطرح ميشود.
خوشبختانه صنعت بيمه در ايران ،پژوهشكده بيمه را به عنوان
متولي امر پژوهش در اين حوزه دارد كه البته اين پژوهشكده
ميتواند پاسخگوي تنها بخشي از نيازهاي پژوهشي و توسعه
تحقيقات علمي و كاربردي اين حوزه باشد اما پاسخ به بخش
ديگر طرحها ،برنامهها و چالشهاي صنعت بيمه در كشور به
عهده چه كساني است؟ آيا خانواده بيمه توانستهاند در جهت
پويايي صنعت بيمه كشور و همگام شدن آن با استانداردهاي
جهاني حركت كنند؟ و اينكه تا چه حد پژوهش در شناخت
جامعه و نيازهاي روز آن در اين صنعت تأثيرگذار بوده است؟

بازار گرم پیشنهادات
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مهناز رضایی موق��ر؛ دبیر کمیته نظام
پیش��نهادات ش��ركت بيمه نوين اعالم
ك��رد :این کمیته در ماه های گذش��ته
فعالیت خوبی داشته و بر حسب دستور
مدیرعامل محترم اين پيش��نهادات به
طور مستمر مورد بررسي قرار ميگيرد.
دبیر کمیت��ه نظام پیش��نهادات ضمن
برشمردن برخی پیشنهادات رسیده به
کمیته و وضعیت رسیدگی به آنها ،اظهار
داشت :اين کمیته از همه پیشنهادات و
انتقاداتی (ک��ه راهکار س��ازندهای نیز
در پی داش��ته باشد) استقبال مينمايد
و همچنين پیش��نهاد دهن��دگان مورد
تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت.
طب��ق اي��ن گ��زارش وضعي��ت برخي
پيشنهادات ارسال شده به كميته نظام
پیشنهادات شركت بيمه نوين به شرح
زير است:
پیشنهاد جناب آقای حسينعلي غالمی؛
مدیر امور ش��عب و نمایندگان در رابطه
با ی��ک محصول جدید بیمهای در حال
بررسی در مدیریت مربوط است.
پیش��نهاد جناب آقای س��عيد مسکین
نواز؛ مدیر محترم منطقه دو که مربوط
به وفادار س��ازی بیمهگذاران است در
ح��ال تحقیق و مطالعه و نهایی ش��دن
است.
دو پیشنهاد س��رکار خانم بردی نشین؛
همکار محترم ش��عبه خرم آباد که یکی
از آنها در ش��عبه اجرایی و دیگری در
حال بررسی در مدیریت مربوطه است.
پیشنهاد جناب آقای نوروز علیایی؛ مدیر
محترم منطق��ه یک هم اکنون در حال
اجرای آزمایشی در یکی از شعب منطقه
یک است.
در شماره قبل پيام نوين
مقالهاي با عنوان “نقش
بيمههاي الكترونيكي در
كاهش هزينههاي مبادالتي
موجود در صنعت بيمه” منتشر
شد كه نام خانم الهام عباسقلی
بیک به عنوان يكي از
نويسندگان مقاله از قلم افتاده
بود كه بدين وسيله از ايشان
پوزش می خواهیم.

خبر یک

نشست مشترك معاونين و مديران
بيمه نوين با رؤساي مناطق
نشست مشترك معاونين ،مديران و رؤساي مناطق
بيمه نوين با هدف بررسي چگونگي آموزش و نظارت
ب��ر عملكرد نماين��دگان و اصالح س��اختار تركيب
پرتفوي در ساختمان مركزي شركت برگزار شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي بيمه نوين ،س��هراب
ميرفخرايي معاون امور شعب و بازاريابي با اعالم اين
مطلب افزود :در اين نشس��ت مسائل مختلفي مورد
بررس��ي و ارزيابي حاضران قرار گرفت و تصميمات
مهم��ي نيز در راس��تاي بهب��ود عملكرد ش��عب و
نمايندگان شركت بيمه نوين اتخاذ شد.
وي گفت :در اين جلس��ه مقرر ش��د جهت تسريع
در صدور بيمهنامههاي برخی از رش��ته ها اختيارات
بيشتري به شعب و نمايندگان تفويض شود.
ميرفخراي��ي ادامه داد :همچنين رؤس��اي مناطق بر
اس��اس عملكرد  9ماهه س��ال  91و پيشبيني سه
ماهه پاياني سال با نگرش بر سهم هر رشته در استان
نسبت به تكميل جدول پيشبيني صدور و خسارت
سال  92اقدام خواهند كرد.
وي در خصوص برنامهريزيهاي صورت گرفته براي
س��ال  92گفت :حق بيمه پيشبيني شدهدر سال
 92در هر رش��ته طي جدولي ،بر اساس موقعیت و
توانمندي شعب بين آنها توزيع خواهد شد و هر سه
ماه كنترلهاي الزم در رابطه با تركيب پرتفوي انجام
ميش��ود و در صورتي كه ش��عبه یا نمايندهاي مازاد
مبلغ پيشبيني ش��ده در رش��تههاي سودآور عمل
نمايد مشوقهايي برايشان در نظر گرفته خواهد شد.
میرفخرایی درباره يكي ديگر از تصميمات اين جلسه
گف��ت :مقرر ش��د معاونت امور ش��عب و بازاريابي با
توجه ب��ه تعداد نمايندگان هر ش��عبه ،س��اختاري
براي چگونگ��ي انجام كنترلهاي الزم روي عملكرد
نمايندگان تعريف و به مديرعامل شركت ارائه دهد.
معاون امور شعب و بازاريابي در خصوص لزوم اجراي
ل از سوي نمايندگان تصريح كرد :از جمله
دستورالعم 
مباحث مهم مطرح شده در اين جلسه تأييد و اجراي
دقيق دس��تورالعمل در چگونگي ج��ذب ،آموزش و

نظارت بر عملكرد نمايندگان بود و همه سرپرستان
مناطق نيز معتقد به اجراي كامل دستورالعمل بودند
و اينكه همه تالش و نظارت خود را معطوف به اجراي
دقيق آن در حوزه سرپرستي خود خواهند كرد.

از جمله مباحث مهم مطرح
شده در اين جلسه تأييد و
اجراي دقيق دستورالعمل در
چگونگي جذب ،آموزش و
نظارت بر عملكرد نمايندگان
بود و همه سرپرستان مناطق
نيز معتقد به اجراي كامل
دستورالعمل بودند و اينكه همه
تالش و نظارت خود را معطوف
به اجراي دقيق آن در حوزه
سرپرستي خود خواهند كرد.
وي خاطرنشان كرد :براي جلوگيري از به وجود آمدن
مغايرتهاي مالي باال ،سرپرس��تان تأييد نمودند كه
كنترل روزانه صادرههاي ش��ركت امكانپذير است
و ميتوان با بررس��ي گزارشهاي روزانه در شعب
تحت سرپرستي دراين خصوص ،از به وجود آمدن
مغایرت بدهی قابل توجه جلوگيري كرد.
ميرفخرايي در پاي��ان گفت :فروش بيمههاي عمر
و تشكيل سرمايه مس��ئله مهم ديگري بود كه در
اين جلس��ه مطرح و بررس��ي شد و تصميم گرفته
ش��د در هر شعبه مديران فروش به عنوان سرتيم،
نمايندگان فروش بيمههاي عمر را شناسايي كرده
و طبق برنامه مدون نسبت به فروش اين نوع بيمهنامه
اقدام كنند.

خبـــر
در نوزدهمين همايش ملي و پنجمين
همايش بينالمللي بيمه و توسعه؛

مق�االت علم�ي -تخصص�ي
كارشناسان بيمه نوين ارائه شد

حضـورمديرعاملبيمـهنـويندر برنامه
تلويزيونيپيـكآرامـش
غالمعل��ي غالمي مدير عامل ش��ركت با حضور در
برنام��ه تلويزيوني “پيك آرامش” كه از ش��بكه يك
سيما پخششد به توضيح و تبيين مقاطعي از تاريخ
تحول بيمه در جهان و ايران پرداخت.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،غالمي در ابتدا
در خصوص آغاز بيمه به عنوان يك حرفه مس��تقل
گف��ت :اگر بخواهي��م زماني را براي نج��د بيمه به
صورت يك حرفه مستقل و امروزي در نظر بگيريم،
قرون  14و  15ميالدي س��رآغاز آن است .اما سابقه
فعاليتهايي كه بس��يار ش��بيه خدم��ات بيمهاي و
مديريت ريس��ك اما فاقد تعري��ف امروزي و فني از
اين حرفه بوده است به چند هزار سال قبل از ميالد
مسيح باز ميگردد.
وي يك��ي از مهمتري��ن عوام��ل پيداي��ش بيمه را
وج��ود اضطراب و نگراني دائمي بش��ر از خطرات و
آسيبهابي احتمالي دانست و گفت :پيش از انقالب
صنعتي و ماشيني شدن زندگي بشر عمدتاً حمل و
نقل پرمخاطره كاال از طريق دريا يكي از مسائل مهم
اقتص��ادي جوامع بود كه صاحبان كاال ناگزير بودند
براي مقابله با اين خطرات و خسارات ناشي از آن به
نوعي خود را تأمينكنند.
غالم��ي تأكي��د كرد :ام��روزه ه��م با وج��ود تمام
پيش��رفتهاي به دس��ت آمده در زندگي بش��ر ،از
ي وي از خط��رات احتمالي
ب و دلهرهه��ا 
اضط��را 
در زندگي او كم نش��ده اس��ت .در حقيقت مردم با
دريافت پوشش بيمه ،پول خريد امنيت خاطر خود
را پرداخ��ت ميكنند .اين تعري��ف مبناي پيدايش
بيمه در زندگي بشر است.
مدير عامل ش��ركت بيمه نوين در پاسخ به پرسشي
در خص��وص وضعيت صنعت بيمه پ��س از انقالب
 57گفت :پس از انقالب اس�لامي ،قانون ملي شدن
شركتهاي بيمه خصوصي اعالم شد اما تا سال 67
نحوه اداره اين مؤسس��ات از حيث قانوني مشخص

نبود .در اين مدت  10س��اله برخي مشكالت براي
اي��ن ش��ركتهاي ملي ش��ده به وجود آم��د .نكته
اول اين بود كه س��هام ش��ركت تعريف نشده بود و
مش��خص نبود مالكيت س��هام آنها متعلق به دولت
است يا مردم .تفكر ديگري كه در آن زمان به وجود
آم��د اين بود كه نيازي به وجود  12ش��ركت بيمه
خصوصي با يك كاركرد مشابه وجود نداشت.
غالمي در قسمت ديگري از صحبتها خود به قانون
نحوه اداره ش��ركتهاي ملي شده در سال  67اشاره
كرد و افزود :با تصويب يك اليحه قانوني سهام تمام
اين ش��ركتها به دولت واگذار ش��د و فعاليت يك
شركت به طور مستقل تنها به شاخه بيمه عمر براي
ترويج و اش��اعه فرهنگ اين نوع اختصاص يافت كه
البته متاأس��فانه پس از مدتي ب��ا تصويب اليحهاي
كه توس��ط وزارت اقتص��اد و دارايي به مجلس ارائه
ش��ده بود اين شركت هم به طور عمومي و در همه
رشتهها به فعاليت خود ادامه داد.
وي درباره ورود ش��ركتهاي خصوص��ي به عرصه
بيمه كش��ور ادام��ه داد :در س��ال  1381به موجب
تصويب قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي با
فاصل��ه چند ماه اين اتف��اق در صنعت بيمه هم رخ
داد .در اين سال بود كه تعدادي بيمه خصوصي نيز
در كشور تأسيس ش��د و به موجب اصل  44قانون
اساس��ي از آن پس س��هام تعدادي بيمه دولتي هم
واگذار و به صورت خصوصي اداره شد.
مدير عامل بيمه نوين در پايان خاطر نشان كرد :در
دهه  80يك نظر كارشناسانه اين بود كه شركتهاي
بيمه غالباً خصوصي باش��ند و نظ��ام نظارتي قبلي
ك��ه تعرفهاي بود و هر گونه ن��رخ گذاري در تمامي
رشتهها با تصميم شوراي عالي بيمه بود حذف شود
و خود ش��ركتها براي ايجاد رقابت و منتفع شدن
ش��ركتها و مصرفكنندگان ن��رخ خدمات خود را
تعيين كنند.

در نوزدهمين همايش ملي و پنجمين
همايش بينالمللي بيمه و توسعه،
سه مقاله تخصصي از سوي همکاران
شركت بيمه نوين براي بخشهاي ارائه
و پوستر پذيرفته شد.
به گزارش روابط عمومی بيمه نوين ،در
اين دوره از همايش مقاالت «اخالق
حرفهاي در صنعت بیمههاي زندگی
و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن» اثر
الهام عباسقلی بیک و دكترعلی دهقانی
و «بررسی نقش عوامل سمت عرضه
و تقاضا در توسعه بیمههاي زندگي )
مطالعه کشورهاي منطقه (»MENA
كاري از دكتر علی دهقانی و زهرا زاده
نصیر جهت ارائه پذيرفته شد.
همچنين مقاله «مدیریت ریسک
پزشکی در بیمههاي زندگي» نوشته
مریم رشیدي و نادره سمیع داریانی
جزو مقاالت برتر بخش پوستر در اين
دوره از همايش برگزيده شد.
گفتني است تعداد  128مقاله به
دبيرخانه نوزدهمين همايش ملي و
پنجمين همايش بين المللي بيمه و
توسعه ارسال شده بود كه از اين ميان
تعداد  15مقاله جهت ارائه و تعداد 34
مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش
هیأت داوران قرار گرفته بود.
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اصطالحات رایج در بیمـه

بیمه اتکايی
()Reinsurance

عبارت است از قرارداد واگذاری که
بهموجب آن شرکت بیمه درصد يا
قسمتی از خطرات مورد تعهد خود را بر
اساس يک قرارداد اتکايی نزد يک يا چند
شرکت بيمه اتکايی ،بيمه کند.
بیمه اموال
()Property Insurance

این نوع بيمهها ،اموال مشخصی را که
ممکن است بر اثر حوادثی همچون
آتشسوزی ،طوفان يا دزدی زيان ببينند
يا خراب شوند ،تحت پوشش قرار میدهد.
بیمه اجباری
()Compulsory Insurance

هر یک از انواع بيمه که به حکم قانون
الزم االجرا باشد.
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تکنیکهای رسیدگی
به اعتراضات مشتریان
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فروشنده بیمه هیچگاه نباید به سرعت
نس��بت ب��ه اعتراض��ات عکسالعمل
نش��ان دهد و یا در پاس��خ دادن عجله
کند .همچنی��ن نباید اطالعات اضافی
و یا پاس��خ بیش از اندازه به مش��تری
بده��د .فروش��نده بای��د از اعتراضات
خریدار اس��تقبال کند ،چرا که فقط از
این طریق اس��ت که اعتراضات واقعی
میان طرفین مطرح میشود .فروشنده
هیچگاه نباید در پاس��خ به اعتراضات
مجادل��ه نمای��د .او بای��د از بحثهای
طوالن��ی اجتناب ورزد و نباید ش��ک
ایج��اد کند که آيا جواب��ش در ارتباط
ب��ا اعتراض کافی بوده اس��ت یا خیر؟
اعتراضات را بدون آنکه حالت تهاجمی
داش��ته باشید پاس��خ دهید .زمانیکه
به اعتراض مش��تری پاس��خ میدهید
عصبی و تهاجمی عمل نکنید .استفاده
ازروشه��ای زی��ر میتواند ب��ه انجام
صحیح این کار کمک کند.
تبرئه کردن مشتری از اتهام :فروشنده
میتواند با تبرئه کردن مشتری از اتهام
و پذیرفت��ن برخی نواقص و مس��ئول
دانس��تن خود زمینه مناسبی را برای
پاسخگوئی به مشتریان فراهم کند.
امتی��از دهی��د :در ابت��دای صحب��ت
امتی��ازات روحی به مش��تری بدهید،
مث� ً
لا از اینکه موضوعی را مطرح کرده
تش��کر کنید و س��پس به پاسخگوئی
بپردازید.
با افکار مش��تری با احترام و مالحظه
برخ��ورد کنی��د :حت��ی وقت��ی افکار
مشتری نامناسب و غیرمنطقی به نظر
میرسد این افکار را محترم بشمارید.
توافق دیگ��ران را بگیرید :این تکنیک
این حس را در مشتری به وجود می آورد
که افکارش ناصحیح نیس��ت و اگر هم
ناصحیح باش��د این ام��کان برای همه
وج��ود دارد که این اش��تباه را مرتکب
شوند.
در زم��ان صحیح به اعتراضات پاس��خ
دهید :درچنین مواقعی باید دقت کنیم
این به تعوی��ق انداختن جوابها موجب
بدبینی مشتری نشود و تصور نکند که
ما از پاسخگوئی طفره میرویم.

بيمـههاي اعتبـاري؛ تسهيلكننده روابط
تجاري در انتقال كاال يا خـدمات

در دني��اي ام��روز هم��راه ب��ا توس��عه و رش��د
فعاليته��اي اقتص��ادي و ب��ه تب��ع آن افزايش
ريسك و مخاطرات اين فعاليتها نقش مؤسسات
بيمه در توس��عه بخشهاي اقتصادي به خصوص
حمايت از س��رمايهگذاران بيش��تر ش��ده است.
بیم��ه ه��ای اعتب��اری نقش کلی��دی در کاهش
ریس��کهای بازرگانی داش��ته و س��بب افزایش
فعالیته��ای اقتصادی و اش��تغال میش��ود .اين
نوع بيمه حمايتي اس��ت در مقابل خس��ارتهاي
پيشبيني نشده با هزينههاي برنامهريزي شده و
به عنوان تسهيل كننده روابط تجاري و اقتصادي
بين اف��راد عمل ميكند .با توج��ه به نقش مهم
بيمههاي اعتب��اري در چرخه اقتصادي كش��ور،
كاهش ريس��ك و افزاي��ش فعاليتهاي اقتصادي
در خصوص جايگاه اين نوع بيمه و مفهوم اساسي
آن در معامالت تجاري با مصطفي آقارضي مدير
بيمههاي مس��ئوليت شركت بيمه نوين به گفتو
گو پرداختهايم.
موضوع بيمه نامههاي اعتباري كه در صنعت
بيم�ه از جمل�ه در ش�ركت بيم�ه نوي�ن انجام
ميشود چيست؟

اج��ازه دهيد پي��ش از ورود به بحث بيمه اعتباري
به آش��نايي با خود واژه اعتبار و معامالت اعتباري
بپردازيم .ريشه كلمه "اعتبار" واژه التين كريدر به
معناي اطمينان است ,ميگويند اعتبار روح تجارت
ي كه در آن كاالها يا خدمات بدون
است .مكانيزم 
اس��تفاده از پرداخت مستقيم مورد داد و ستد قرار
گي��رد معامله اعتب��اري نام دارد .اي��ن نوع معامله
بي��ن دو طرف تج��اري تعريف ميش��ود كه يك
ط��رف اعتب��ار دهنده يا وام دهن��ده و طرف ديگر
مديون يا قرض گيرنده است .شوراي عالي بيمه بر
اساس بند  3ماده  17قانون تأسيس بيمه مركزي
ايران و بيمه گري در جلس��ه مورخ 1382/09/18

آيي��ن نامه قرارداد گروهي بيمه اعتباري داخلي را
در هف��ده ماده و س��ه تبصره در قال��ب آيين نامه
ش��ماره  51تصويب و به ش��ركتهاي بيمه ابالغ
كرد .ش��ركتهاي بيمه نيز موظفن��د قراردادهاي
بيمه اعتب��اري را در چارچوب و ضوابط آيين نامه
مذكور به صورت گروهي و فقط با اشخاص حقوقي
(بنگاهه��اي اقتصادي ،بانكها ،مؤسس��ات مالي و
اعتب��اري داراي مجوز از بانك مركزي ،مؤسس��ات
دولتي يا وابس��ته به دولت و ي��ا نهادهاي عمومي
غيردولتي كه مجاز به اعطاي وام و تس��هيالت به
س��اير اشخاص هستند) كه در معرض ريسك عدم
بازپرداخت مطالبات ناش��ي از اعتب��ارات اعطايي
آنها باش��د ،منعقدنمايند .از آنجا كه اعتبار روح
تجارت اس��ت ،بيمه اعتباري هم تس��هيل كننده
روابط تجاري و اقتصادي بين افراد است.
آيا اشخاص حقوقي بيمه گذار تلقي ميشوند؟
در صورتي كه بيمه گذار باش�ند تكليف قانوني
آنها چيست؟

اش��خاص حقوقي در صورتي كه حائز شرايط الزم
باش��ند و با ش��ركت بيمه ق��رارداد منعقد نمايند،
بيمه ّ
گذار تلقي ميشوند و به موجب ماده  3آيين
نام��ه مذكور مكلفاند كه در ابتدا اعتبارس��نجي و
ارزيابيهاي الزم را از توانايي مالي و حس��ن سابقه
متقاضيان خود به عمل آورند .س��پس از هر اعتبار
گيرنده يا متقاضي حداقل معادل يكصد و بيس��ت
درصد مجم��وع اعتبار اعطاي��ي و كارمزد متعلقه
تضمين معتبر يا وثيقه اخذ نمايد و حس��ب مورد،
وثيقه موضوع مورد معامل��ه را در رهن يا مالكيت
خ��ود ن��گاه دارد .باید تعداد اعتب��ارات اعطايي در
طول يكسال بيش از  25مورد باشد و حداقل 20
درصد ارزش مورد معامله در مورد فروش اقساطي
يا اجاره به شرط تمليك را به صورت نقدي دريافت
نمايد.

آي�ا بيمه نوين به عنوان بيم�ه گر خود اقدام
به اعتبارس�نجي از مش�تريان و بيم�ه گذاران
متقاضي ميکند؟

خي��ر ،همانطور كه عرض ك��ردم ارزيابي توانايي
مالي مش��تريان جزو تكاليف بيم��ه گذار بوده و ما
به عنوان بيمه گر اين تكاليف و تعهدات را در متن
قراردادها احص��اء و ابراز نموده و بيمه گذار مكلف
به اجراي آن است و قصور و كوتاهي در هر يك از
آنها موجبات تضييع حقوق بيمه گذار خواهد بود.
آيا شركتهاي بيمه اعتبار سنجيهاي انجام
شده توسط بيمه گذار را ميپذيرند؟

در ب��دو ام��ر كه مرحل��ه صدور ق��رارداد و گواهي
اعتباري اس��ت ,م��دارك مثبت در اي��ن زمينه از
جمله قرارداد فروش ،كپي اسناد مالكيت ,گزارش
كارشناس رس��مي دادگستري و غيره  ...اخذ و در
پرونده بيمه نامه ضبط ميشود و مسئوليت و اثبات
ارزش واقعي آنها به عه��ده خود اعتبار دهنده يا
بيمه گذار است .چنانچه در طول اعتبار بيمه نامه,
اعتبار گيرنده يا مش��تري نسبت به ايفاي تعهدات
خود (بازپرداخت مطالبات و اقس��اط) قصور نمايد
و بيمه گذار نس��بت به آن اعالم خس��ارت نمايد,
در اين مرحله فرآيند اعتبارس��نجي توسط شركت
بيمه آغ��از و در صورت صحت اظه��ارات ،مدارك
و مس��تندات ،ش��ركت بيمه پس از بررس��يهای
الزم خس��ارت وارده را ميپ��ردازد و در غي��ر اين
صورت ش��ركت بيمه تعهدي نخواهد داشت .البته
همانطور كه پيشتر اش��اره کردم تمام اين موارد
در بنده��اي مختلف قرارداد منعقده في ما بين كه
ب��ه امضاي طرفين (بيمهگر و بيمه گذار) رس��يده
ذكر شده است.
آيا مفهوم بيمههاي اعتباري همان تضمين و
تعهد چك متعاملين در سررسيد مقرر است؟

به هيچ عن��وان ،همانطور كه گفتم بيمه اعتباري
تس��هيل كننده رواب��ط تجاري در انتق��ال كاال يا
خدمات با ارائه وام تس��هيالت مشتريان بيمه گذار
است و به طور عملی و عینی بايد قرارداد فروش و
مبادله در مورد كاال وجود داشته باشد كه این نکته
جزو الينفك اس��ناد بيمه نامه است و اين موضوع
هيچ ارتباطي با تضمين و تعهد چك در سررس��يد
مقرر ي��ا همان مفهوم رايج جيرو ندارد .براس��اس
قوانين موجود ش��ركتهاي بيمه مجاز به فعاليت
در اين عرصه نیستند .اص ً
ال بحث نقش بيمه گران
به عنوان ضامن از مصاديق بيمه اعتباري نيست و
شركتهاي بيمه مجاز به صدور ضمانتنامه تحت
عنوان بيمه نامه اعتباري نیستند.

گاهی ديده شده كه اين بيمهنامه را به عنوان
اب�زاري ب�رای پرداخت ديون و بدهي به س�اير
اف�راد حقيقي و حقوق�ي مبادل�ه ميكنند و با
ارائه وكالتنامه محض�ري به افراد اين اطمينان
را ميدهن�د كه تمام تعهدات في ما بين بيمهگر

و بيمه گذار طي وكالتنامه منتقل ميشوند .آيا
اين قبيل كارها درست است و شركتهاي بيمه
در اين مورد پاسخگو هستند؟

تأکی��د ميكنم اي��ن قبيل بيمه نام��ه صرفاً بيمه
نمودن ريس��ك عدم وصول مطالب��ات بيمه گذار
از مديون خود به موجب قرارداد بيع اقس��اطي كه
داشته اس��ت و به منزله پاسخگویي ديون و بدهي
ساير افراد غيرمرتبط با بيمه نامه نیست .از طرفي
در قرارداد منعقده ذكر شده كه اين قرارداد و بيمه
نامه قابل انتقال به غير نیست .ضمن اينكه افرادي
كه ميخواهند بهموج��ب وكالتنامه قرارداد بيمه
اعتباري را تحويل بگيرن��د بايد به اين نكته توجه
کنند كه در قرارداد اعتباري تكاليف و تعهداتي به
عهده بيمه گذار گذاشته شده كه ممكن است آنها
از پذيرش و ايفای آنها عاجز بوده و نتوانند پاسخگو
باشند .بنابراين توصيه اكيد من اين است كه افراد
از پذيرش قراردادهاي اعتباري در لواي وكالتنامه
محضري به طور جدی اجتناب کنند ،زيرا بيمه گر
آنها را نميشناسد و در برابر ضررهاي احتمالي آتي
آنها پاسخگو نخواهد بود.
آيا تا كنون اين بيمه نامه از س�وي اش�خاص
و ش�ركتها مورد س�وء اس�تفاده ق�رار گرفته
و برخورده�اي قانون�ي با اين قبيل اش�خاص و
شركتها چگونه است؟

متأس��فانه پیش آمده که از اين ن��وع بيمه نامهها
بهرهب��رداري س��وء و موج��ب نارضايت��ي افراد و
شركتها شود .به عنوان کسی که با مسائل مختلف
این حوزه آشنایی دارم تقاضا ميكنم تمامي تجار،
كسبه ،س��رمايهگذاران ،صاحبان اموال و داراييها
پي��ش از ورود به اين مقوله و يا در هنگام مراجعه
افراد جهت بهرهبرداري از اين نوع بيمه نامهها حتماً
براي يكبار هم كه شده متن آيين نامه شماره 51
شوراي عالي بيمه را مطالعه کنند .اين آيين نامه را
ميتوانند از شركتهاي بيمه دریافت کنند و يا به
سايت بيمه مركزي جمهوری اسالمی ایران مراجعه
کنند .حتماً قراردادهاي تنظيم شده شركت بيمه با
بيمهگذاران را مطالعه و از پذيرش مطالبي همچون
نقش بيمه به عنوان ضامن هم امتناع کنند .چنانچه
افرادي هم با ضرر و زيان از س��وي اين افراد مواجه
ش��دند ،ميتوانند از طريق مراجع قانوني نس��بت
ب��ه اعادة حق��وق خود اقدام کنن��د .تكليف قانوني
شركتهاي بيمه هم در مورد اين قبيل اشخاص و
شركتها در ماده  16آيين نامه مذكور تعريف شده
است كه شركتهاي بيمه را موظف كرده فهرست
اعتبار گيرندگان بدحساب را به بيمه مركزي ايران
گزارش کرده تا در اختيار س��اير شركتهاي بيمه
ق��رار گرفته و از ارائه خدمات بيمههاي اعتباري به
چنين شركتهايي امتناع شود.
اميدوارم در سايه س�لامت رفتاري متقاضيان اين
ن��وع بيمه نامه چرخ��ه اقتص��اد توليدكنندگان و
عرضهكنن��دگان كاال و خدمات به نحو مطلوبي به
حركت خود ادامه دهد.

خبـــر
در ي�ك عم�ل خداپس�ندانه و در
آس�تانه هفت�ه حماي�ت از بيم�اران
كليوي؛

كاركن�ان بيم�ه نوي�ن در
بوش�هر كارت اه�داي عضو
دريافت كردند

رئيس شعبه بوشهر گفت :در آستانه
هفته حماي��ت از بيم��اران كليوي،
كاركنان بيمه نوين در استان بوشهر
به طور داوطلبانه كارت اهداي عضو
دريافت كردند.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين،
محمد صادق حاجیانی رئیس شعبه
اس��تان بوش��هر با اعالم اين مطلب
اف��زود :اي��ن كار ق��دم كوچكي در
حق بيم��اران كليوي و همه بيماران
نيازمن��دي اس��ت كه سالهاس��ت با
بیم��اری در رن��ج و ع��ذاب زندگي
ميكنند.
حاجيان��ي تصري��ح ك��رد :بيم��ه
منش��اء خير و انس��ان دوستي است
و كاركن��ان بيم��ه نوين در ش��عبه
بوش��هر ني��ز اين عمل را ب��ه منظور
فرهنگس��ازي ،ترغیب و تش��ویش
کارکن��ان ،کارگ��زاران و نمایندگان
صنع��ت بیمه در انجام ام��ور خير و
خداپسندانه انجام دادند.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

نکتـه ديـگر
بیمه عمر ب��رای اولین بار در س��ال
 1583در انگلس��تان مرس��وم ش��د.
اولی��ن ش��رکت بیمه عمر در س��ال
 1762در انگلستان تأسیس و اولین
بررسی علمی درباره اين نوع بیمه در
سال  1812منتشر شد .اولین قرارداد
بیمهنام��ه عم��ر مربوط ب��ه “ویلیام
گینب��س” با مدت  12ماه و نرخ حق
بیمه هش��ت درصد بود .آغاز فروش
بیمه عمر در ایران توسط نمایندگی
ش��رکت بیمه خارج��ی ویکتوریا در
س��ال  1314بود .اولی��ن بیمه نامه
عمری که توسط این نمایندگی صادر
ش��د ،متعلق به یک تاجر تبریزی به
نام “جبار صالح نیا” بود .س��رمایه آن
مبلغ  600لیره انگلیس��ی بود كه در
انقضای مدت ب��ه بیمهگذار پرداخت
شد.
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پنج راه برای ارائه
بهترین خدمات مشتریان

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

ب��ه کارمندان خ��ود آموزش دهید.
خدمات مش��تریان ،شایسته یک فعالیت
جمعی و گروهی است .برای این کار الزم
اس��ت تا کارمندان خود را آموزش دهید.
میتوان برای ش��روع با چند قاعده ساده
ش��روع کرد :فروتنبودن ،م��ؤدب بودن،
حرفشنوی ،همکاری مشتاقانه ،همدلی،
اخالق کار جمعی.
نظرات مشتریان خود را جویا شوید.
مش��تریان ش��ما میتوانن��د بزرگترین
هواداران و توأمان س��ختترین منتقدان
شما باش��ند .از آنها بخواهید تا نظرشان
را راجع به کس��بوکار ش��ما بیان کنند.
نظ��رات مثب��ت و منف��ی آنه��ا را درباره
خدم��ات خود جویا ش��وید .بای��د تا حد
ممکن روی نقدها و نظرها گشوده باشید.
ب��ا بهترین مش��تریان خ��ود بهتر
برخورد کنی��د .همگی میدانیم که نباید
در قبال مش��تریان تبعیض قائل شد .اما
همه شرکتها واجد مشتریان بلندمدت،
قدیمی و وفاداری هستند كه قطعاً باید با
این دسته از مشتریان به شیوهای برخورد
کرد که شایس��ته آن هستند ،چراکه آنها
نه تنها مشتری شما هستند ،بلکه اکنون
در جایگاه یک همکار یا شریک اقتصادی
و اخالقی قرار دارند.
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اشتباهات خود را بپذیرید و آنها را
تصحیح کنید .هیچ کس��ی کامل نیست.
به همین نحو ،هیچ کس��بوکاری بدون
ایراد و خطا وجود ندارد .وقتی اش��تباهی
مرتکب شدید ،ابتدا آن را تصدیق کنید،
بپذیرید که اش��تباه کردهاید و س��پس از
مشتری خود عذرخواهی کنید و حتی در
ادامه س��عی کنید تا آن اشتباه یا مشکل
را رفع کنید.
از واژهه��ای سپاس��گزاری و تش��کر
استفاده کنید .کلید وفاداری و وظیفهشناسی
در قب��ال مش��تریان را میتوان��د در ای��ن
عبارتها محقق دید“ :از شما سپاسگزارم،
بس��یار متش��کرم” .هیچ واژهای در جهان
اقتصاد بهتر از این دو عبارت نتوانسته است
رابطه بین فروش��نده و خریدار ،شرکتها،
سازمانها ،مدیران و کارمندان ،کارمندان و
مشتریان را بهبود بخشد.

گـزارشيازحق بيمهتوليـدي
نيمه اول سال  2012در كشور تركيـه
مترجم :نادره سمیع داریانی

بر اساس نتايج نيمسال اول سال  2012حق بيمه
توليدي بازار بيمه كشور تركيه در انتهاي ژوئن اين
س��ال حدود  5ميليارد و  531ميليون دالر آمريكا
اعالم ش��ده است .در انتهاي اين مدت بيمه وسائل
نقليه  22.75درصد را به خود اختصاص داده است
در حالي كه بيشترين رشد در بيمههاي مسئوليت،
خس��اراتکلي (در سایر رش��ته ها) و بيمه وسائل
نقليه گزارش شده است.
بنابراين گ��زارش  4ميلي��ارد و  747ميليون دالر
از اين توليد ،س��هم بيمههاي غير زندگي است در
حالي ك��ه  782ميليون و  717هزار دالر توس��ط
بخشهاي زندگي توليد شده است.
بيمه وس��ائل نقلي��ه موتوري بيش��ترين حق بيمه
توليدي را در ميان رش��تههاي بيمهاي دارد كه با
س��هم  22.75درصدي بر بازار تس��لط دارد .بيمه
مس��ئوليت در دومين جايگاه با  20.38درصد و به
ترتي��ب بيمههاي عمر با 14.11درصد و بيمههاي
آتش س��وزي و بالهاي طبيعي با 12.98درصد در
جايگاههاي بعدي قرار گرفتهاند .حق بيمه توليدي
كل توس��ط سه رشته بيمهاي پيش��رو در بازار 57
درصد توليد بازار عمومي اين كشور است.
بيش��ترين رشد بيمهاي در رش��ت ه بيمه مسئوليت
با  23.65درصد رش��د در مقايس��ه با زمان مشابه
سال گذش��ته گزارش شده اس��ت .همچنين رشد
در خس��ارتهاي کلی  21.78درصد اس��ت كه با
رشد  18.65درصدي در بيمه وسائل نقليه موتوري
دنبال شده است .بيمه باربري  13.67درصد و بيمه

درمان  13.41درصد نيز رشد داشتهاند.
ش��ركت «آنادلو سيگورتا» موقعيت پيشتازي خود
را در توليد حق بيمه با  640ميليون دالر آمريكا و
سهم  11.58درصدي بازار حفظ كرده است« .آكسا
س��ي گورتا» در جايگاه دوم با ح��ق بيمه توليدي
 624ميليون دالري و سهم  11.29درصدي و «اي
كي سي گورتا» با حق بيمه توليدي  388ميليون
و  394هزار دالري و س��هم  7.02درصدي بازار در
جايگاههاي بعدي گرفتهاند« .آليانز س��ي گورتا» با
حق بيمه تولي��دي  388ميليون و  112هزار دالر
در جاي��گاه چه��ارم ق��رار دارد و همانند «اي كي
س��ي گورتا»  7.02درصد از س��هم بازار را به خود
اختصاص داده اس��ت .در نهاي��ت «ياپي كردي» با
حق بيمه توليدي  313ميليون  842دالر هزار در
جايگاه پنجم قرار گرفته است و  5.67درصد از بازار
بيمه تركيه را بهخود اختصاص داده است.
طب��ق اين گزارش س��هم حق بيمه توليدي س��ه
ش��ركت  29.9درصد و توليد  10ش��ركت 63.34
درصد از حق بيمه توليدي كشور تركيه در نيمسال
اول را ش��امل ش��ده است .ش��ركتهاي پيشرو در
رشتههاي غير زندگي به ترتيب شركتهاي «آنادلو
س��ي گورتا»« ،آكس��ا س��ي گورتا»« ،اي كي سي
گورتا»« ،آليانز س��ي گورتا» و «ياپي كردي س��ي
گورتا» هستند در حالي كه شركت پيشرو در بخش
بيمههاي زندگي ش��ركتهاي «زي��رات حايات» و
«امكليليك» و سپس شركتهاي «آنادولو حايات
امكليليك»« ،گارانت��ي امكليليك»« ،ياپي كردي
امكليليك» و «هالك هايات امكليليك» هستند.
منبعturkinsurance :

مسـابقـه ماه

 -1در بيمههاي مهندسي ،نرخ حق بيمه با توجه به كدام يك از عوامل زير تعيين ميشود؟
الف) نوع و ارزش تك تك اموال مورد بيمه
ب) نوع كارهايي كه در اجراي قرارداد انجام ميگيرند
ج) مدت بيمه
د) هر سه مورد
 -2طبق قانون بيمه ،بيمهگر در كدام يك از موارد زير متعهد به پرداخت خسارت نيست؟
ي كه خسارت ناشي از قصور كاركنان بيمهگذار در حين اداي وظيفه باشد
الف) در صورت 
ب) در صورتي كه بيمهگذار بالفاصله وقوع حادثه را به اطالع بيمهگر نرسانده باشد
ج) در صورتي كه خسارت ناشي از تقصير بيمهگذار يا نمايندگان وي باشد
د) در صورتي كه خسارت ناشي از اشتباه يا سهلانگاري بيمهگذار يا كاركنان وي در مكان و
زمان حادثه باشد
 -3كدام يك از موارد زير تعريف «ضريب خسارت» است؟
الف) نسبت حق بيمه صادره به خسارت پرداختي و معوق
ب) نبست حق بيمه صادره به خسارت پرداختي
ج) نسبت خسارتهاي واقع شده به حق بيمه عايد شده در يك دوره مالي
د) نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه دريافتي
برنده شماره قبل :آقاي عباس اجاقلو
پاسخ های شماره قبل:

سؤال  1گزینه الف ؛ سؤال  2گزینه ب ؛

سؤال  3گزینه ب

داستانک

همكاران گرامي س��ركار خانم شهال
مروج و جناب آقاي عليرضا معظمي،
همكارانتان در بيمه نوين ضمن ابراز
هم��دردي در اين حادث��ه ناگوار ،اين
مصيبت را خدمت شما و خانوادههاي
محترمتان تس��ليت عرض كرده و از
پروردگار ب��ي همتا براي آن دو عزيز
رستگاري و مغفرت مسئلت مينمايند.
همچني��ن مصيب��ت وارده را خدمت
همكار عزيزمان در شعبه ايالم سركار
خانم فاطمه پاش��ايي تسليت گفته و
براي آن مرح��وم آرامش و آمرزش را
از درگاه الهي مسئلت داريم.

بازاریابی بیمه عمر
کتاب بازاریابی بیمه عمر نوشته سیامک ملک مطیعی با
هدف ارائه راهکارهای فروش بیمه عمر برای بازاریابان و
نمایندگان عالقهمند در صنعت بیمه به رشته تحریر در
آمده است .در این کتاب نویسنده به نکات قابل توجه در
فروش بیمههای عمر پرداخته و مطالب خود را در چهار
محور زیر ارائه نموده است؛ مبانی فروش بیمه های عمر،
ابزارهای فروش بیمه های عمر ،راهکارهای فروش بیمه
عمر و نکات قابل توجه در برگزاری جلسات با مشتریان.

تسلیت

معرفی کتاب

چـشمه

در باغی چشمهایبود و دیوارهای بلند گرداگرد آن باغ ،تشنهای دردمند باالی دیوار با حسرت به آب
نگاه میکرد .ناگهان خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند .صدای آب مثل صدای یار شیرین و زیبا
به گوشش آمد .آب در نظرش شراب بود .مرد آنقدر از صدای آب لذت میبرد که تند تند خشتها
را میکند و در آب میافکند.
آب فریاد زد :های ،چرا خشت میزنی؟ از این خشت زدن بر من چه فایدهای میبری؟
تشنه گفت :ای آب شیرین! در این کار دو فایده است .اول اینکه شنیدن صدای آب برای تشنه مثل
شنیدن صدای موسیقی ُرباب است .نوای آن حیات بخش است ،مرده را زنده میکند .مثل صدای رعد
و برق بهاری برای باغ سبزه و سنبل میآورد .صدای آب مثل هدیه برای فقیر است .پیام آزادی برای
پیراهن یوسف به پدرش یعقوب میرسید .اما مهمتر
زندانی است ،بوی یوسف لطیف و زیباست که از
ِ
اینکه من هر خشتی که برکنم به آب شیرین نزدیکتر میشوم ،دیوار کوتاهتر میشود.
خم شدن و سجده در برابر خدا ،مثل کندن خشت است .هر بار که خشتی از غرور خود بکنی ،دیوار
غرور تو کوتاهتر میشود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر میشوی .هر که تشنهتر باشد تندتر
خشتها را میکند .هر که آواز آب را عاشقتر باشد ،خشتهای بزرگتری برمیدارد.

انتصاب

ط��ي حكمه��اي جداگانهاي از س��وي
مديرعامل بيمه نوين؛
خانمه��ا خديجه بابايي ب��ه عنوان معاون
اداره نظارت صدور بيمههاي عمر و حوادث
گروهي،
مري��م رش��يدي به عن��وان مع��اون اداره
نظارت بر خسارت بيمههاي عمر تشكيل
سرمايه
گلنار آقاعلي نوري ب��ه عنوان رئيس اداره
نظارت بر صدور بيمههاي عمر تش��كيل
سرمايه
نسرين يكتاپرس��ت به عنوان معاون اداره
نظارت بر صدور بيمههاي عمر تش��كيل
سرمايه
سوگند كتابي به عنوان معاون اداره نظارت
بر صدور بيمههاي مهندسي
مهسا حكمي به عنوان معاون اداره نظارت
بر خسارت بيمههاي باربري
اكرم توكلي به عنوان معاون اداره نظارت بر
صدور بيمههاي باربري
بهاره رحيمي به عنوان معاون اداره نظارت
بر صدور بيمههاي آتش سوزي
و آقاي علي جعفري به عنوان معاون اداره
نظارت بر خسارت بيمههاي آتش سوزي
منصوب شدند .ضمن تبريك به اين عزيزان
برايشان آرزوي موفقيت ميكنيم.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

تبـریک

تبريك تولد...
خانمها گلنار نوری ،سهيال شرفي ،مریم
حدادی ،نيلوفر مومنا ،س��ميه بساطي،
ش��یوا مهرورز ،س��میرا محم��دی ،رويا
آريايي ،ميترا مهرعلي پور و مبينا نقوي
و آقايان سهراب میرفخرایی ،نیما لطفی،
س��یاوش مظلومی ،هادی عمارلو ،میثم
نادری ،ش��هاب ماژجه ،احمد خوشنود،
سعید مس��کین نواز ،فرزین حمزه زاده،
علیرضا نوروزپ��ور و محمد آزمند متولد
آذر م��اه ،تولدت��ان بهانهاي اس��ت براي
صمیمانهترین ش��ادباشها و قدرداني از
زحمات فراوانتان در شركت بيمه نوين،
زادروز پاييزيتان سرآغازي بر تولد دوباره
شادیها و موفقیتهاي بهاريتان باشد.
تبريك قدمهای نورسیده ...
همكاران گرام��ي خانمها ربابه توافقي و
الناز ابيزاده؛ آقايان سيد مهدي اسدي و
مجتبي نوتركش تولد ارمغان زندگیتان
را صميمانه تبریک میگویيم .اميدواريم
قدمه��اي فرش��تههاي كوچكتان روح
بخش زندگي و سروش شاديتان باشد.
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ماهنامهخبری،تحلیلیپیامنوین
تهیه و تولید :روابط عمومی شرکت بیمه نوین
زیر نظر هیئت تحریریه
سردبیر :آرش بابایان
دبیر تحریریه :زهره گلدار
گرافیک :شهرزاد خباز ،فریبا امامی
عکس :احمد ستاریان

Payam - e - Novin M o n t h l y
آدرس پورتالwww.novininsurance.com :
پست الكترونيكinfo@novininsurance.com :
تلفن روابط عمومي 22271731 :دورنگار22923846 :
نش��اني :تهران  -بلوار ميرداماد  -ميدان مادر  -خيابان
بهروز  -نبش خيابان يكم  -پالك 11
كدپستي 1911933183:صندوقپستي15875-5888:

بلنداي يلدا بهانهاي است
براي كوتاهكردن دوريها و غمها

زندان شب یلدا

حضورشركتبيمهنويندرپنجمينكنفرانسملي
وسومينكنفرانسبينالملليلجستيكوزنجيرهتأمين
پنجمي��ن كنفرانس ملي و س��ومين
كنفران��س بينالمللي لجس��تيك و
زنجيره تأمين با حضور  14ش��ركت
در تاري��خ  26و  27آذر م��اه س��ال
ج��اري در مرك��ز همايشه��اي برج
ميالد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين،
گروه اقتصاد نوين يكي از غرفهداران
در اي��ن مجموع��ه بود ك��ه با حضور
نمايندگان��ي از ش��ركتهاي تأمين
سرمايه ،بانكداري مجازي و شركتي،
بانكداري اختصاص��ي ،بانك خدمات
خ��ود را به عرض��ه گذاش��تند .علي
نق��اش نيز نماينده بيمه نوين در اين
غرفه بود.
در روز دوم اين همايش كنفرانس��ي
ب��ا عن��وان “زنجيره تأمي��ن خدمات
بان��ك” و پانل ش��ش نف��ره بانك و
بيمه ب��ا حضور دكتر امي��ر البدوي،

مهندس صحرايي مشاور مدير عامل
بانك اقتصاد نوين ،مهندس آش��وري
مدير عامل سابق گروه گلرنگ ،دكتر
دهقان مدرس دانشگاه تربيت مدرس
و مصطفي آقارض��ي مدير بيمههاي
مسئوليت بيمه نوين و دكتر غالمپور
مدير واحد تحقيق و توس��عه شركت
تأمين سرمايه نوين برگزار شد.
ش��ركتكنندگان در اين جلس��ه به
تش��ريح نق��ش خدمات��ي بانكي در
زنجيره تأمين پرداختند و همچنين
به بررسي برخي مش��كالت ،موانع و
ع��دم همكاريه��اي بخ��ش صنعت
بانك و بيمه پرداختند.
مصطف��ي آقارضي مدي��ر بيمههاي
مس��ئوليت بيم��ه نوين ني��ز نظرات
خ��ود را در خص��وص پارادايم فعلي
ب��ازار مب��ادالت و معام�لات و عدم
اطمينانهاي موج��ود در آن و نقش

زنجیره تأمین ولجستيك چيست؟

ش��فاف و كاربردي صنعت بيمه ارائه
نمود .وي در بخش ديگر صحبتهاي
خود روشه��اي اجتن��اب ،تقليل و
مديريت ريس��ك را تش��ريح و پيوند
اس��تراتژيك صنعت بيم��ه با صنايع
مختل��ف را بازگو و نقش مهم صنعت
بيم��ه در عناص��ر كلي��دي مديريت
زنجي��ره تأمي��ن كه ش��امل چرخه
تأمين ،چرخه تولي��د ،چرخه فروش
است را بررسي كرد .آقارضي در ادامه
به ظرفيت صنعت بيمه در رفع عدم
اطمينانها و كنترل مديريت ريسك
در هر يك از اين چرخهها اشاره كرد.
همچنين وي در ادامه اين نشس��ت
در پاس��خ به برخي سئواالت ،به ابعاد
بيمههاي اعتباري ،پول در صندوق و
پول در گ��ردش و نقش تكنيكهاي
بيمهاي براي حفظ و صيانت از كيك
ارزش صنايع توضيحاتي ارائه نمود.

زنجیره تأمین ( ،)SCشبکهای از سازمانهاست که با ارتباط باال دستی به پایین دستی در فرآیندها و فعالیتهایی
درگیرند و به صورت محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتری نهایی ،تولید ارزش میکنند .اين زنجیره شامل
دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده ،اما بهوسیله جریانهای مواد ،اطالعات و مالی به هم
مرتبط هستند .زنجيره تأمين با برآورده سازي نياز مشتري آغاز و خاتمه مييابد.
لجستيك ( )Logisticsنيز آن قسمت از مديريت زنجيره تأمين است كه كارايي و اثربخشي جريان روبه جلو و
روبه عقب و نيز ذخيره سازي كاالها ،خدمات و اطالعات مربوطه بين نقطه آغازين زنجيره تا نقطه مصرف نهايي
به منظور تأمين نيازمنديهاي مشتريان زنجيره را برنامه ريزي مي كند ،به كار ميگيرد ،و كنترل مي كند.

چند این شب و خاموشی؟ وقت است که
برخیزم
وین آتش خندان را با صبح برانگیزم
گر سوختنم باید افروختنم باید
ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم
صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد
تا خود به کجا آخر با خاک در آمیزم
چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان
صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم
برخیزم و بگشایم بند از دل پر آتش
وین سیل گدازان را از سینه فروریزم
چون گریه گلو گیرد از ابر فرو بارم
چون خشم رخ افروزد در صاعقه آویزم
ای «سایه»! سحرخیزان دلواپس خورشیدند
زندان «شب یلدا» بگشایم و بگریزم
“ ه .ا .سایه”

تیتر  -خبر

فارس :براساس مصوبه هیئت وزیران،
حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت
بیمه مختلط  250میلیارد و برای شرکت
اتکایی  400میلیارد تومان است.
بینا :معاون مدیریت و منابع وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :از حدود 75
میلیون نفر جمعیت کشور  7میلیون نفر
فاقد بیمه هستند.
ایستانیوز :آییننامه شماره  ،50/4مکمل
آییننامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت
مؤسسات ارزیابی خسارت بیمهای ،براي
اجرا به شرکتهای بیمه ابالغ شد.
فارس :مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی طرح استفساریه ماده  ۲۴قانون
بیمه را بررسی و به آن پاسخ داد.
مدیر پژوهشکده بیمه گفت :یکی از
راهکارهای گسترش تقاضای بیمه عمر،
فروش بیمهنامه عمر به شرط دریافت
مسکن است.
ی عالی بیمه ،شرایط عمومی بیمهنامه
شورا 
مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود
به ایران را تصویب کرد؛ در این آییننامه
کارمزد نمایندگان حداکثر  10درصد و
کارمزد اتکایی اجباری 12درصد تعیین شد.

