نخس��تين گردهمايي سرپرستان
مناطق و رؤساي شعب بيمه نوين با
حضور مديرعامل ،معاونين ،مديران
ورؤسايش��عب 29فروردينماهدر
ساختمان ستادي اين شركت در دو
بخشرسيدگيبه...

صنعت بيمه در س��طح دنيا يكي از
صنايع گس��ترده ،پيچيده و حياتي
اس��ت .در قرن حاضر فعاليتهاي
اقتصاديبهنحويشكلگرفت هاندكه
تداومآنبدونپشتوانهبيمهاي،سخت
تحتتأثيرقرارميگيرد...
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نخستينگردهمايي
سراسري مديران و
رؤساي شعب بيمه نوين
در سال  92برگزار شد
حضوربيمهنـويندرهفتمين
نمايشگاهبانك،بيمهوبورس
برآورد تابع تقاضاي بيمه بدنه
اتومبيل در ايران (طي دوره زماني
)1388-1368

بيمـه دركـويت

حــرف مـــاه
سـردبیـر

دریچ�ه ای
ب�رایارتب�اط

اهميت ارتباط��ات در مديريت نوين امري غيرقابل انكار
اس��ت چرا كه با پيچيد ه ش��دن نظام اجتماعي بر لزوم
گس��ترش و توسعه اين علم و حرفه بيش از پيش اتفاق
نظر حاصل آمده اس��ت تا آنجا كه وجود روابط عمومي
در هر نهاد يا س��ازمان معتبر از بديهيات است .اما آنچه
كه سالها محل بحث و چالش صاحبنظران بوده است
جايگاهي اس��ت كه براي هنر هشتم در نظر گرفته شده
است .جايگاهي كه مدار كيفيت يك روابط عمومي را به
صورت بنيادي تحت شعاع قرار خواهد داد.
اگرچ��ه همچن��ان اتفاق نظر بر س��ر اينك��ه اصليترين
كاركرد روابط عمومي در حوزه اطالعرساني تعريف شده

اس��ت ،وجود دارد اما بي شك كيفيت و نحوه اطالعرساني
نيز به طور مستقيم با ديدگاه مديران ارشد يك سازمان به
روابط عمومي وابسته است.
رواب��ط عموم��ي تنه��ا در صورت��ي ميتواند به اثربخش��ي
س��ازمان خ��ود در جامعه كم��ك كند كه پايهه��اي آن بر
اساس مش��اركت و تعقل بنا شده باش��د و در فضايي توأم
با نوانديش��ي و نوگراي��ي ،ابتكار و خالقيت حيات داش��ته
باشد .روابط عمومي به عنوان دريچهاي از سازمان شناخته
ميش��ود كه از سوي سازمان به روي افكار عمومي گشوده
ميش��ود .دريچهاي كه مسيري اس��ت به سوي تعامل يك
سازمان متعهد ،پاسخگو و مشتریمدار.

معاون فنی بیمه نوین مطرح کرد:

خبر یک

ثبات اقتصادی عامل رشد
بیمههای عمر
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معاون فن��ی بیمه نوین با اش��اره به
ثبات شرایط اقتصادی به عنوان یکی
از عوامل مهم رشد بیمههای زندگی
در کش��ور گفت :معافی��ت بیمههای
عم��ر از مالیات و ام��کان اخذ وام تا
 80درصد اندوخته س��رمایه از جمله
مزایای خرید این بیمه است.
ناهی��د عباس��ی در م��ورد وضعیت
بیمهه��ای زندگی در کش��ور گفت:
بیمههای زندگی اصوالً در بازار بیمه
کش��ور س��هم ناچیزی را در مقایسه
ب��ا بیمهه��ای غیرزندگ��ی ب��ه خود
اختص��اص داده و یک��ی از علل عدم
توس��عه این رشته عدم اطالعرسانی،
تبلیغ و فرهنگس��ازی در این زمینه
است.
وي ب��ا برش��مردن ثب��ات ش��رایط
اقتصادی حاکم ب��ر جامعه به عنوان
یکی از عوامل رشد بیمههای زندگی
گفت :نوسان قیمتها در بازار و عدم
ثب��ات اقتصادی ،بیمهگ��ذاران را در
مراجعه به شرکتهای بیمه و خرید
بیمهنامههای درازمدت عمر با تردید
مواجه میکند ،و برخی هم با بازخرید
در بیمهنامه عمر ،سرمایه خود را در
مسیر دیگری صرف میکنند.
عباس��ي ادامه داد :از طرفی ،مردم ما
بیش��تر عالقهمند به س��رمایهگذاری
در سیس��تم بانکی هستند و با توجه
ب��ه فاصلهای که بین ن��رخ بهر ه فنی
بیمهنامههای عمر و نرخ س��ود بانکی
ت��ا قب��ل از تصوی��ب آییننامه  68و
الحاقیه یک آن وجود داش��ت ،عالقه
مردم به خرید بیم ه عمر کمتر بود.
مع��اون فنی بیمه نوی��ن اضافه کرد:
اما خوش��بختانه با تصوی��ب و ابالغ
آییننامه جدید ش��ورای عالی بیمه
(ش��ماره  )68که میزان بهره فنی را
در  5سال اول خرید بیمهنامه معادل
 18درصد 5 ،س��ال دوم  15درصد و
 5سال سوم به بعد  10درصد تعیین
ک��رده ،ف��روش بیمهنامههای عمر تا
حدودی رونق یافت ه است.

نخستينگردهماييسراسريمديرانورؤساي
شعب بيمه نوين در سال  92برگزار شد
نخس�تين گردهمايي سرپرس�تان مناطق و
رؤساي شعب بيمه نوين با حضور مديرعامل،
معاونين ،مديران و رؤساي شعب  29فروردين
ماه در س�اختمان مرکزی اين ش�ركت با دو
رویکرد رسيدگي به مسائل فني و پشتيباني
برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومي بيمه نوي��ن ،در ابتداي
ي غالمي؛ مديرعامل ش��ركت
اين نشس��ت غالمعل 
هدف از برگ��زاري چنين نشس��تهايي را تحقق
مديريت زمان و دس��تيابي به نتايج در نظر گرفته
شده و عملي شدن اهداف دانست و گفت :براي هر
س��ازمان چند نكته كليدي به عنوان شاخصهاي
كلي پيشرفت وجود دارد كه هر برنامهريزي فردي
نيز بر اس��اس اين مؤلفهها صورت ميپذيرد و تنها
با تعيين و اجراي اين شاخصها ميتوان به اهداف
تعيين شده براي يك سازمان دست يافت.
مديرعامل بيمه نوي��ن در ادامه صحبتهاي خود
تصریح کرد :اولين شاخص افزايش توليد و سهم از
بازار اس��ت كه با توجه به بازار رقابتي كنوني سهم
يك بنگاه اقتصادي از بازار و ميزان رشد آن نسبت
به سال قبل را نشان می دهد که از اهميت باالیی
برخوردار اس��ت و با تكيه بر اين شاخص ميتوان
ميزان رشد نسبت به سال گذشته را مشخص كرد.
غالمي ادام��ه داد :توازن توليد و توس��عه از ديگر
ت بيمه
ش��اخصهاي كليدي اس��ت در يك شرك 
ت��وازن توليد و در واقع توس��عه به معناي رش��د
همهجانبه و كل فرآيند كاري آن را در برميگيرد
و آنچ��ه اهمي��ت دارد توازن در تولي��د بيمهاي و
كنترل اين توازن در تركيب پرتفو است.
نظ��م و برنامهري��زي ديگر ش��اخص مورد اش��اره

غالمي بود كه تنها راه عملي ش��دن آن را پيگيري
ج��دي ،نظ��ارت و آم��وزش صحيح در س��ازمان
دانست و افزود :تنها شعبههايي به شاخص تحقق
بودجه دس��ت پيدا ميكنند ك��ه ديدگاه برنامهاي
منظم داشته باش��ند .همچنين رؤساي شعب نيز
باي��د برنامه مد ّوني را در اي��ن خصوص در اختيار
نمايندگان خود قرار دهند.
وي درباره شاخص شفافيت مالي نيز تصريح كرد:
ميزان بدهي معوقه و سررس��يد ش��ده اعم از حق
بيمه هاي وصول نش��ده در سررسيد معين ،اسناد
در جريان وصول ،اسناد واگذار نشده ،دريافتيهاي
نقدي تحويل نش��ده مواردي اس��ت ك��ه در اين
شاخص سنجيده ميشود و در همين راستا از نيمه
دوم ارديبهشت ماه تمامي پرداختهاي شركت به
طور سيس��تماتيك كنترل خوهد شد و هر معوقه
و بدهي به صورت سيستماتيك به كاربران هشدار
داده ميشود.
مديرعامل بيمه نوين در پايان خاطر نشان ساخت:
ش��ركت بيم��ه نوين تنه��ا با همدلي و احس��اس
مس��ئوليت تكتك اعضاي آن خواهد توانست به
جايگاه مناسبي در صنعت بيمه كشور دست پيدا
كند و تحقق تمام اهداف مالي و معنوي ش��ركت
در گرو تالش هوش��مندانه مديران ،سرپرستان و
رؤساي شعب خواهد بود.
در ادام��ه اي��ن گردهمايي در بخ��ش فني ،ناهيد
عباس��ي؛ معاون��ت فني ش��ركت از ورود ش��ركت
بيمه نوين به صندوق مش��ترك بازار و برنامهريزي
براي افزايش س��رمايه آن تا  1000ميليارد ريال و
دريافت مجوز قبولي اتكاي��ي در آيندهاي نزديك
خبر داد .در بخش پش��تيباني همايش نيز سهراب

ميرفخرايي؛ معاون امور شعب و بازاريابي شركت به
وضعيت تدوين بودجه و ابالغ آن به شعب سراسر
كشور اش��اره كرد و مهمترين نكته براي شعب در
تحقق بودجه را رعايت و كنترل ضريب خس��ارت
عنوان كرد.
گفتني اس��ت در پاي��ان اين مراس��م نيز عنوان
ش��عبه نمونه ش��ركت بيمه نوين در سال  91به
ش��عبه بندرعباس به رياس��ت عليرضا حس��يني

تعل��ق گرفت .همچنين  4ش��عبه ني��ز به دليل
دارا بودن تركيب مناس��ب پرتفوي در ش��اخص
بيمهه��اي عمر معرفي و تقدير ش��دند .ش��عب
گيالن به رياست سيد هاشم قوامي ،مازندران به
رياس��ت ابوالقاسم قنبري ،زنجان به رياست زهرا
رحمتي و قم به رياس��ت مريم مطوف از س��وي
مديرعام��ل ش��ركت بيمه نوين ب��ا اهداي لوح و
جايزه تقدير ش��دند.

حضوربيمهنـويندرهفتميننمايشگاه
بانك ،بيمه و بورس

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بيمه
نوين ،همزمان با برگزاري هفتمين
نمايش��گاه بينالمللي بانك ،بيمه
و ب��ورس دكتر محمد هاش��م بت
ش��كن؛ مديرعامل بان��ك اقتصاد
نوين ،غالمعلي غالمي؛ مديرعامل
بيم��ه نوي��ن و مدي��ران عام��ل
ش��ركتهاي تابعه گ��روه اقتصاد
نوين از جايگاه ش��ركت بيمه نوين
در غرفه هلدين��گ مجموعه نوين
بازديد كردند.
هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک و بیمه از  17لغايت  20ارديبهشت ماه در محل دائمي
نمايشگاههاي تهران برگزار شد.

خبـــر

اولين دورههاي آموزشي بيم ه
نوي�ن در س�ال  92در اروميه
برگزار شد
دوره آموزشي بيمههاي مسئوليت براي
كاركن��ان و نمايندگان بيم��ه نوين در
آذربايجان غربي برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،با
همكاري مديريت بيمههاي مس��ئوليت
شركت اين دوره آموزشي براي كاركنان
شعبه و  35نماينده فعال بيمه نوين در
سطح استان با هدف ايجاد مهارت فني
و انگيزه در فروش برگزار شد.
چن��ور ميرزاي��ي رئيس ش��عبه اروميه
عالوه ب��ر اعالم اين مطل��ب افزود :اين
دوره آموزشي با تدريس مريم خادمي؛
مع��اون اداره نظارت بر صدور بيمههاي
مسئوليت با محورهاي بيم ه مسئوليت
كارفرم��ا در مقابل كاركنان در رش��ته
پروژهه��اي س��اختماني و عمران��ي و
فعاليته��اي صنعت��ي ،خدمات��ي و
بازرگاني و مسئوليت حرفهاي پزشكان
و پيراپزش��كان برگزار ش��د و در پايان
دوره ني��ز از ش��ركتكنندگان آزم��ون
كتبي و عملي به عمل آمد.
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اصطالحات رایج در بیمـه

تقديرازمقامزنومادردرشركتبيمهنوين

بیمهنامه مسئوليت عمومی
()Public Liability Policy

مسئولیتهای قانونی که براثر وارد آمدن
صدم��ه يا زي��ان غير عمدی ب��ه ديگران
ايجاد میش��ود ،ب��ا اي��ن بيمهنامه تحت
پوشش قرار میگيرد.
بیمههای بلند مدت
()Long Term Insurances

بیمه خطرهايی اس��ت که دامنه پوشش
آنها در يک دوره بيش��تر از يکسال است
و ح��ق بيمه آنها از ابتدا بر اس��اس دوره
بلن��د مدت محاس��به میش��ود .اين نوع
قرارداده��ای بيمهای همانن��د بيمههای
زندگی و پسانداز ،منبع س��رمايهگذاری
ارائه میکنند.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،همزمان با والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته تجليل
از مقام زن و مادر ،ناهيد عباسي؛ معاونت فني بيمه نوين به نمايندگي از سوي مديرعامل با
اهداي گل از پرسنل زن شركت تقدير كرد.

تعهدات
()Warranties
اص��ول اساس��ی در قرارداد بیم��ه که در
ص��ورت تخلف يکی از طرفي��ن ،به زيان
ديده اين اج��ازه را میدهد ک��ه قرارداد
مذکور را فسخ نمايد.
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اولين سمينار آموزشي
بازاريابي و فروش در سال 1392
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در پ��ي روند رو به رش��د بيمه عمر به
دلي��ل عالقهمندي جامع��ه به خريد
اين بيمه و توجه شركتهاي بيمه به
اين رشته ش��اهد تالش شبكه فروش
براي كس��ب مهارتهاي مورد نياز در
اين رشته بيمه اي هستيم .همانطور
كه مس��تحضريد بيمه عم��ر يكي از
محص��والت بيمهاي اس��ت كه عالوه
بر پوشش ريس��ك زندگي فرد ،جنبه
س��رمايهگذاري داشته و به عنوان يك
خدم��ت اجتماع��ي از پيچيدگيهاي
خاصي برخوردار است ،لذا فروش اين
محصول نيازمند تخص��ص و توانايي
خاصي اس��ت .با علم ب��ر اين واقعيت
واح��د آم��وزش در ادام��ه برگ��زاري
كالسهاي بازاريابي و فروش با توجه
به درخواس��تهاي مك��رر نمايندگان
و در راس��تاي ارتقاي دانش بازاريابي
نماين��دگان و ش��بكه ف��روش ،اولين
س��مينار آموزش��ي بازاريابي و فروش
در س��ال  1392را در روزهاي سه شنبه
و چهارش��نبه در تاريخهاي  24و 25
ارديبهشت ماه از ساعت در محل سالن
آمفي تئاتر س��تاد مركزي ش��ركت با
حضور  90نفر از نماين��دگان (تهران
و ق��م ) برگزار نمود .در اين س��مينار
دو روزه گزارش��ي از جاي��گاه ف��روش
بيمه عم��ر ،وضعي��ت ف��روش بيمه
ه��اي عم��ر و ضرورت تالش بيش��تر
در جهت توس��عه بازار بيمههاي عمر،
توسط س��ركار خانم عباسي معاونت
محترم فني و س��ركار خانم رحيميها
مدير محترم بيمه هاي اشخاص ارائه
ش��د و در ادام��ه جناب آق��اي حميد
امامي از مدرس��ين بازاريابي و فروش
بيم��ه ه��اي زندگ��ي (عض��و انجمن
MDRTو Top of the table
 MDRTاز س��ال  )2012ب��ه بي��ان
فن��ون مذاك��ره حرف��ه اي در فروش
بيمهه��اي عم��ر پرداخت و ش��رايط
گوناگ��ون در فروش و نح��وه تعامل و
برخورد با موضوعات را تشريح نمودند.
در پايان اين س��مينار حاضران ضمن
اب��راز رضايت از س��مينار ،خواس��تار
برگزاري دورههاي مستمر و در سطوح
مختل��ف در خص��وص بازارياب��ي
بيمه هاي عمر ش��دند.

برآورد تابع تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل در ايران
(طي دوره زماني )1388-1368
نویسنده:فاطمهپاشایی؛
کارشناس ارشد علوم اقتصادی

صنعت بيمه در سطح دنيا يكي از صنايع گسترده،
پيچيده و حياتي است .در قرن حاضر فعاليتهاي
اقتصادي به نحوي ش��كل گرفتهان��د كه تداوم آن
بدون پش��توانه بيمهاي ،س��خت تح��ت تأثير قرار
ميگيرد .اين صنعت س��االنه حجم ارزش��ي قابل
توجه��ي را ب��ه خود اختص��اص ميده��د .امروزه
بيمهه��ای ام��وال نقش مهم��ی را در کش��ور ايفا
میکنند؛ که از آن جمله میتوان كمك به احياي
وضعي��ت مالي بيمهگذار ،جلوگيري از نابس��اماني
اقتصادي ،حف��ظ موقعيت مؤسس��ات و نهادهاي
فع��ال ،امكان انج��ام برنامهريزي مال��ي و افزايش
اطمينان و گس��ترش س��رمايهگذاري اشاره نمود.
در اي��ن پژوهش نگاه ما به صنع��ت بيمه از منظر
بيمههاي اموال و به طور اخص بيمه بدنه اتومبيل
است.
ام��روزه افزايش تعداد خودروها و حجم س��نگين
ترافي��ك و در نتيج��ه باال رفتن ضريب خس��ارات
و تصادف��ات و همين طور پايين آم��دن ميانگين
س��ني رانندگان ،گران قيمت ب��ودن اتومبيلهاي
جديد و باال رفتن هزينههاي مربوط به تعميرات و
دستمزدها و ...اهميت و نياز به بيمه بدنه اتومبيل
را پررنگتر نموده است .از آنجاییکه بیمه خودرو
یکی از بزرگترین رشتههای بیمه بازرگانی کشور
اس��ت و با وجود نیازهای حیات��ی و مبرم این نوع
بیمهنام��ه ،تقاضا برای آن نس��بت به رش��د تعداد

اتومبیلها افزایش نیافته است ،لذا شناخت عوامل
مؤثر بر افزایش فروش بیمهنامه بدنه اتومبیل امری
الزم و ضروری است.
ب��ا توجه ب��ه اهميت موض��وع ،ارائه ي��ك الگوي
مناس��ب تقاضای بیمه بدنه اتومبی��ل ميتواند به
ش��ركتهاي بيمه در راستاي توسعه صنعت بيمه
و به تبع آن بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور ياري
رس��اند .همچنين بيمه بدنه اتومبیل همانند ساير
رش��تههای بيمهای در جذب پولهاي در دسترس
مردم و صرف آنها در سرمايهگذاريهاي مولد و از
اين طريق بهبود فاكتورهاي اقتصادی نظير توليد
ناخال��ص داخلي ،درآمد ملي و در نهايت توس��عه
اقتصادي نقش مهمی ايفا میکند.
در اي��ن پژوهش ب��ا اس��تفاده از اطالع��ات دوره
زمان��ی ( )1388-1368از روش اقتصادس��نجي
خود توضيحب��رداري ( )VARو ب��ا بهرهگيري از
نرمافزار  Eviews6برای تجزيه و تحليل اطالعات
و آزمون فرضيهها اس��تفاده شده است ،مدل مورد
بررسي ش��امل (متغیرهای مس��تقل) :درآمد ملي
به قيمتهاي ثابت ،ش��اخص بهاي عمدهفروش��ي
ماش��ينآالت و وس��ايل نقلي��ه ،ميزان خس��ارت
پرداخت��ي ،جمعيت ،تعداد ش��عب و نمايندگي و
(متغیر وابسته) :ميزان تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل
است.
رگرسيون مدل اقتصادي:
)LDE = F(LY, LP, LDM, LCR, LN
 :LDEلگاريتم تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل

 :LYلگاريتم درآمد ملي به قيمتهاي ثابت
 :LPلگاريت��م ش��اخص به��اي عمدهفروش��ي
ماشينآالت و وسايل نقليه
 :LDMلگاريتم ميزان خسارت پرداختي
 :LCRلگاريتم جمعيت
 :LNلگاريتم تعداد شعب و نمايندگي
پس از بررسی مانایی و نامانایی متغیرها و همچنین
انج��ام آزمونهای تعیین وقفه بهینه الگو و آزمون
همانباشتگی جوهانس��ون ،تابع تقاضای بیمه بدنه
اتومبیل به صورت زیر استخراج شده است:
LDE=0.47LY+0.16LP+0.52LDM+10.65
LCR +0.72LN
پ��س از حصول اطمینان از وجود رابطه بلند مدت
بین متغیرهای موجود در مدل ،به بررس��ی رابطه
بلندمدت پرداخته شد:
 )1ضريب متغير درآمدملی ( )LYنش��ان ميدهد
ك��ه به ازاي يك درصد تغيير درآمد ملي ( )LYدر
بلند مدت ،تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل ( )LDEبه
مي��زان  0.47درصد تغيير خواهد كرد ،این ضریب
نش��ان میدهد که متغیر درآم��د ملی اثر مثبت و
معناداری ب��ر تقاضای بیمه بدن��ه اتومبیل دارد و
همچنین کشش تقاضای بیمه بدنه اتومبیل نسبت
به درآمد ملی کوچکتر از یک است و لذا نمیتوان
بیمه بدنه اتومبیل را یک کاالی لوکس دانست.
 )2بر همين اساس يك درصد افزايش در شاخص
قيمت عمدهفروش��ي ماش��ينآالت و وسايل نقليه

( )LPدر بلندم��دت ،باع��ث افزاي��ش تقاض��اي
بيمهبدنه اتومبيل به ميزان  0.16درصد ميش��ود
كه در بلندمدت رابطه مثبت را نشان ميدهد.
 )3ضریب متغير ميزان خس��ارت پرداختي نشان
ميده��د كه به ازاي يك درصد افزايش اين متغير
در بلندمدت ،تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل به ميزان
 0.52درصد افزايش مييابد كه در بلندمدت رابطه
مثبت و معنيداري را نشان ميدهد.
 )4ضریب متغير جمعيت نیز نشان ميدهد كه در
ازاي يك درصد افزاي��ش اين متغير در بلندمدت،
تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل به ميزان  10.65درصد
افزاي��ش مييابد كه در بلندم��دت رابطه مثبت و
معنيداري را نش��ان ميدهد .ای��ن ضریب گویای
آن اس��ت که تقاضاي بيم ه بدنه اتومبيل نسبت به
جمعیت با کشش است.
 )5در آخر ضريب متغير تعداد شعب و نمايندگان
نش��ان ميدهد كه در ازاي يك درصد افزايش اين
متغير در بلندمدت ،تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل به
ميزان  0.72درصد افزايش مييابد كه در بلندمدت
رابطه مثبت و معنيداري را نشان ميدهد.
ب��ه طور کلی نتایج به دس��ت آم��ده حاکی از آن
اس��ت که افزای��ش در درآمدملی ،ش��اخص بهای
عمدهفروشي ماشينآالت و وس��ايل نقليه ،ميزان
خس��ارت پرداخت��ي ،جمعي��ت وتعداد ش��عب و
نمايندگ��ی همگی اث��رات مثبت و معن��اداری بر
تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل دارند.

درمـراسمتوديعدكترعليدهقـاني
از زحمـات وي تقديـر بهعمل آمد

طي مراس��مي با حضور مديرعامل ،رئيس و اعضاي هيئت مديره ،معاونين و مديران ش��ركت از
خدمات دكتر علي دهقاني در دوران تصدی مسئولیتشان تقدير به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،در متن تقديرنامهاي كه توسط مديرعامل به وي اهدا شد،
آمده اس��ت“ :وظيفه خود دانس��ته تا از جانب خويش ،اعضاي محت��رم هيئت مديره ،مديران و
كاركنان ش��ركت از حضور ارزش��مند جنابعالي در هيئت مديره شركت در طول سنوات گذشته
تش��كر و سپاس��گزاري نمايد .بدون ترديد خاطره حضور صميمانه و صادقانه جنابعالي به نيكي
در بين همكاران ،ماندگار خواهد ماند .س�لامتي و مزيد توفي��ق حضرتعالي را از خداوند متعال
مسئلت مينمايد”.

خبـــر
غالمرضا مثنوي عضو جديد
هيئت مديره بيمه نوين شد
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي ،در
مراس��مي كه با حض��ور مديرعامل،
اعض��اي هيئ��ت مدي��ره و معاونين
و مدي��ران بيم��ه نوين برگزار ش��د،
غالمرضا مثنوي به عن��وان نماينده
بانك اقتص��اد نوين در هيئت مديره
بيمه نوين معرفي گرديد.
الزم به ذكر است مثنوي قائممقامي
بيمه ملت را در كارنامه خود دارد.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

نکتـه ديـگر
سهم ايران از بيمه تكافل
در گ��زارش دفت��ر بیم��ه اس�لامی
جهان��ی ( )WIIDآمده اس��ت كه
س��هم جهانی ايران از بیمه اسالمی
به  24.2درصد افزایش یافته اس��ت
و ت��ا پایان س��ال  2011میالدی به
 17.4میلی��ارد دالر رس��یده اس��ت.
بیمه پزشکی و خانواده تکافل جز در
ایران در باقی کش��ورهای منطقه نيز
گسترش یافته است.
تکافل نه یک رش��ته بیم��های ،بلکه
ی��ک نظ��ام بیمه اس�لامی اس��ت.
در تکاف��ل ،مش��تریان بیم��ه توافق
میکنن��د تا با تجمیع حق بیمههای
پرداخت��ی ،دیون هر ک��دام از افراد
نیازمن��د پرداخ��ت ش��ود؛ همانن��د
بیمههای دو طرف��ه ،بیمهگذاران در
س��ود یا زیانی که از س��رمایهگذاری
وجوه تکافل در فعالیتهای اقتصادی
میش��ود ،منتفع خواهند شد .تكافل
در حقیقت راهي اس��ت كه ميتواند
بازار بیم��ه را در حوزههایی كه بیمه
متعارف قابلیت رشد ندارد یعنی در
كشورهای مسلمان گسترش دهد.
تع��داد مجری��ان تکافل در سراس��ر
جهان به  200شرکت افزایش یافته
اس��ت .در حال حاضر  77ش��رکت
فع��ال در صنع��ت تکاف��ل در خلیج
فارس مس��تقر هس��تند و  40کشور
نیز در خاور دور فعالیت می کنند.
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سهراهکاربرایفروشموفق

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

اگ��ر ش��ما فروش��ندهای در ص��دد
فروش محصول خود هس��تيد ،در هر
صورت گاهی مجبور خواهید شد که
ارزشهای خود را به اطالع مش��تری
برسانید .موفقیت در توجیه مشتریان،
موفقیت در تجارت اس��ت .برای تهیه
یک پیام تأثیرگذار احتیاجی نیس��ت
که ش��ما یک نویس��نده یا سخنران
حرفهای باش��ید .ميتوان با استفاده
از  ۳راهکار زی��ر نتایج قابل قبولي را
بدست آورد:
الگوه�ای ذهن�ی مخاطب را به
هم بریزید

س��ئواالت ،بحثه��ای متفرق��ه و
واقعیته��ای اجتماع��ی را پی��ش
بکش��ید .به این ترتیب ذهن مخاطب
تحری��ک میش��ود و الگوهایی که در
ذه��ن او ق��رار دارد ،از بین میرود و
حواس مخاط��ب متمرکز میش��ود.
پرسیدن س��ئوال بس��یار مفید است
زی��را ذهن را به حالت پاس��خگویی و
آمادگی در م��یآورد .تأثیر روانی اين
تكنيك همین است که ذهن مخاطب
را تحری��ک میکند تا برای ش��نیدن
حرفهای شما آماده شود.
رویمشکل مشتریانتمرکز کنید
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آی��ا موضوع اصلی صحبتهای ش��ما
ارائه راه حل اس��ت؟ قبل از اینکه راه
حل خود را مطرح و روی آن پافشاری
کنید ،مطمئن شوید که مخاطب شما
مسئله و مش��کل خود را کام ً
ال حس
کرده و درگیر آن شده است .با دوباره
طرح کردن مسئله ،مشتری را متوجه
اهمیت موض��وع نمایید .هنگامی که
ش��نونده با حرکات سر خود شروع به
تأیید مس��ائل و مشکالت مطرح شده
نم��ود ،زمان ارائه و فروش راه حل فرا
رسیده است.
یک تصویر ذهنی برای مشتری
ایجاد کنید

مردم افکار خود را با تصاویر به خاطر
میس��پارند .به همین عل��ت امروزه
آرمها و تصاویر تبلیغاتی بس��یار کارا
شدهاند .نفوذ به بخش تصویری مغز،
قویتری��ن راه برای ایج��اد ارتباط با
افراد اس��ت .بهتری��ن راه ارائه تصویر
ذهنی به مخاطب اس��ت .این روش را
میتوان در صحبت کردن با یک فرد
یا یک گروه به کار گرفت.
منبع  :ایده پویا

بيمـه دركـويت

در بین کشورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس،
نخستین ش��رکت بیمه در کش��ور کویت تأسیس
و پایهگ��ذاری ش��د و ب��ه دنب��ال آن صنایع عمده
و بیش��ماری در کوی��ت تحت پوش��ش بیمه قرار
گرفتهاند.
به باور کارشناسان بازار بیمه کویت بازاری در حال
رش��د است و پتانسیل سودهای کالنی را در بخش
بیم��ه دارد .هم��راه با ادامه افزای��ش قیمت انرژی،
دولت کویت هم پروژههای گوناگونی را در دس��ت
اجرا دارد که به طور حتم اجرای آنان به سود بیشتر
در صنعت بیمه منجر میش��ود .بیمههای غیرعمر
بیشتر سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند .سهم
بازار بیمههای غیرعمر در س��الهای گذشته رشد
سریعی داشته است .طبق گزارشهای منتشر شده،
این بخش از بیمه تنها طی یک س��ال یعنی از سال
 2005می�لادی تا  2006به ن��اگاه از  10.8درصد
به  17.8درصد رس��ید .این در حالی است در سال
 2006و  2008حق بیمههای مس��تقیم در بخش
بیمههای غیرعمر به ترتی��ب  470و  684میلیون
دالر بوده است.
مهمترین دلیل این رش��د مس��تمر طی سال های
 1998تا  ،2005اجرای طرح بیمه درمانی اجباری
برای مهاجران اس��ت که تا پای��ان  2005منجر به
رش��دی بیش از  58.5درصد ش��ده اس��ت .این در
حالی اس��ت که در س��ال  2008حق بیمه تولیدی
بیمههای عمر به  106میلیون دالر رسیده بود.
صنعت بیمه کش��ور کویت سه گروه اصلی را در بر
میگیرد؛ شرکتهای بیمه ملی ،بیمه عربی و بیمه
خارجی بازیگران اصلی هس��تند که هرکدام از این
ش��رکتهای اصلی ،خود رهبری و نظارت چندین
ش��رکت بیمه را بر عهده دارند و شرکتهای فرعی
زیر نظر ش��رکتهای اصل��ی به فعالیت مش��غول
هستند.
در حال حاضر ،هفت شرکت عمومی در اندازههای
مختل��ف و ب��ا فعالیتهای گوناگون فع��ال در بازار
بورس این کش��ور حض��ور دارند .ش��رکت “کویت
اینش��ورنس” ( )KINGدر س��ال  1960به عنوان

نخس��تین ش��رکت در کویت و ش��ورای همکاری
خلی��ج فارس کار خود را آغاز کرد .ش��رکت “گالف
اینشورنس” ( )GINGدر سال  1962تأسیس شد
که در حال حاضر یکی از پیشروترین شرکتها در
خلیج فارس محسوب میشود“ .گالف اینشورنس”
با اختصاص دادن  27درصد از سهم بازار ،بر صنعت
بیمه کویت نفوذ گستردهای دارد.
از س��وی دیگر ،شرکت “تکافل اینشورنس” ()FTI
و “وث��اق” ( )WETHAQدر بخش بیمه تکافل
فعالیت میکنند و هر دو ش��رکت اصول اولیه بیمه
تکافل را با دقت در کویت بررس��ی و اجرا میکنند.
ش��رکت “کوی��ت ری اینش��ورنس”( (KWUA I
 ،)TREنیز نخس��تین ش��رکت بیمه اتکایی بوده
است که فعالیت خود را در کویت آغاز کرده است.
در قی��اس با ش��رکتهای دیگر ،نس��بت انباش��ت
سود این ش��رکت در سال  2009با  95.32درصد،
باالتری��ن رقم را به خود اختصاص داده اس��ت .این
رق��م در پای��ان  96.89 ،2010درصد بود که بدون
ش��ک انعکاس��ی از فعالیت خوب تج��اری آن بوده
است .پس از این شرکت ،گالف اینشورنس بیشترین
سود انباشته را به خود اختصاص داده است.
به گفت��ه کارشناس��ان ،ش��کوفایی اقتص��ادی در
س��الهای اخیر در کنار رش��د جمعی��ت جوان که
به رش��د صنعت بیم��ه کمک ش��ایانی میکند ،از
مهمترین دالیل رش��د بخش بیم��ه خلیج فارس و
به ویژه کش��ور کویت اس��ت .از سوی دیگر ،اجرای
پروژههای جدید زیرس��اختاری در منطقه پتانسیل
خوب��ی را در این منطقه به وجود آورده اس��ت که
به باور تحلیلگران نیاز اصلی این صنعت به ش��مار
میرود.
در طول س��الهای گذش��ته اکثر کشورهای منطقه
خلیج فارس دیدگاه و نظریات مطرح شده درباره بیمه
و بیمه اس�لامی تکافل را به درس��تی پذیرفتهاند .اما
بخش بیمه کویت هنوز با چالشهای متعددی نظیر
عدم آگاهی فرهنگی ،مخالفتهای مذهبی علیه بیمه
و نقصان قوانین دست و پنجه نرم میکند.
منبع :صنعت بيمه

مسـابقـه ماه

 )1حداقل چند درصد از پرسنل يا اعضاي بيمهگذار در ابتداي قرارداد بيمه عمر گروهي ميبايست
تحت پوشش قرار گيرند؟
الف) 50درصد
ب) 70درصد
ج) 100درصد
د)هيچكدام
 )2در بيم ه باربري درصورتي كه اختالفي بين بيمهگر و بيمهگذار در زمان خسارت حادث شود
كدام يك از شرايط مالك عمل قرار گرفته و بر شرايط ديگر اولويت پيدا ميكند؟
الف)شرايط عمومي
ب)شرايط پيوست
ج)شرايط خصوصي
د)موضوع از طريق محاكم پيگيري ميشود و محاكم يكي از شرايط را مالك قرار ميدهند.
 )3فرانشيز خطر اضافي طوفان چند درصد است؟
الف) 10درصد
ب) 15درصد
ج) 25درصد
د) يك درصد سرمايه مورد بيمه
برنده شماره قبل :آقاي سجاد سوري
پاسخ های شماره قبل:

سؤال  1گزینه ج ؛ سؤال  2گزینه ج ؛

داستانک

پا یا کفش ؟!

سؤال  3گزینه الف

کف��ش های��ش انگش��ت نم��ا ش��ده ب��ود و جیب��ش خال��ی! روزی از کن��ار مغ��ازهای میگذش��ت؛
مأیوس��انه ب��ه کفشه��ا ن��گاه ک��رد و غص��ة نداش��تن ب��ر هم��ه وج��ودش چن��گ انداخ��ت.
ن��اگاه! جوان��ی کن��ارش ایس��تاد  ،س�لام کرد و ب��ا خن��ده گفت:چه روز قش��نگی! م��رد نگاهی
ب��ه ج��وان انداخ��ت و از تعج��ب دهان��ش ب��از مان��د! ج��وان خوشس��یما و خن��دان ،پاهایش
از زان��و قط��ع ب��ود! م��رد ه��اج و واج پاس��خ س�لامش را داد و ب��ا ش��رمندگی از او دور ش��د.
لحظات��ی بعد عقل گریبانش را گرفته بود و بر او نهی��ب میزد که “غصه میخوردی کفش نداری
و از زندگی و دنيا دلگیر بودی! دیدی آن جوانمرد را که پا نداش��ت؛ اما از زندگی خوش��نود بود !
به خانه که رسید از رضایت لبریز بود...

معرفی کتاب

کت��اب “مبانی نرخگذاری بیمه” نوش��ته جف ورنر و کالدین
است كه از سوي پژوهشكده بيمه منتشر شده است.
نرخگذاری به عنوان يكي از مس��ئولیتهای اصلی اکچوئری
ب��ه ش��مار م��یرود .اکچوئری بس��ته به ش��رایط خ��اص از
روشهای متنوعی برای نرخگذاری اس��تفاده میکند .هدف
“انجم��ن اکچوئری حوادث” نيز از تدوين کتاب جدید مبانی
نرخگ��ذاری ،جایگزین کردن یک س��ری مت��ون موجود در
برنام��ه آموزش پایه تا س��ال  2007با یک کتاب آموزش��ی
منحصر به فرد بود.
کتاب ح��اوی هفت فصل با عناوین مقدم��ه ،دفترچه تعرفه
نرخگ��ذاری ،دادهه��ای نرخگ��ذاری ،مع��رض خط��ر ،حق
بیمه ،خس��ارات و هزینههای ارزیابی خس��ارت و سود سایر
هزینههاست.

انتصاب

طي حكمه��اي جداگانهاي از س��وي
مديرعامل بيمه نوين؛
آقاي محمدجعفر شاه علي به رياست
دفتر منطقه  3و شعبه كرمان
خانمها صديقه فالحتكار به رياست
شعبه رشت
و هدي عباسي به معاونت شعبه سمنان
منصوب ش��دند .ضمن تبري��ك به اين
عزيزان برايشان آرزوي موفقيت ميكنيم.

تبریک تولد

خانمها مهناز رضایی ،ویدا کوثر زاده ،الهام
ش��كيل زاده ،پريسا انصاري ،فرزانه كوته
نقش ،س��میه ارفعی ،سمیه اسدی ،الهام
السادات اس��ماعیل زاده ،فاطمه احدپور،
عزیزه شهبازی ،ندا یعقوبی ،زهرا بهرامی،
شیواسادات زواره ،حديث ريحاني فر ،سارا
صالحی ،مريم نوروزي و آقايان علی اکبر
کالته ،رامین دست نشان ،مهدي اكبري
نيك ،بهزاد حسني قاين ،علي جواديان،
کم��ال ترابی ،مه��دی س��لگی ،علیرضا
خلیلی ،محم��د ممتحني ،علي رحيمي،
امید دانشی ،سیدمجید باقرزاده ،فرج اله
جعفری ،س��يد محمد علي امير فاطمي،
مهدی محمدی ،محمدرض��ا بزرگ پور،
ابوالفضل مطيع پور ،محمدامين غالمي،
محمدرض��ا درويش��ي و مرتضي دهقان
متولد ارديبهش��ت ماه تولدت��ان بهانهاي
اس��ت براي صمیمانهترین شادباشها و
قدرداني از زحمات فراوانتان در شركت
بيم��ه نوين ،تبري��ك ما توأم ب��ا آرزوي
بهترينها براي روزهاي پيش رو را پذيرا
باشيد.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

تولد فرزند:

همكاران گرامي؛ خانم مهري س��عيدي
راد و آقاي��ان حس��ين اف��راز و ئاكو زنده
دالن ،حام��د دهب��د ،ش��هاب ماژج��ه،
يونس فوالدي و رامين دست نشان تولد
ارمغ��ان زندگیت��ان را صميمانه تبریک
میگویيم .اميدواريم قدمهاي فرشتههاي
كوچكتان روح بخش زندگي و س��روش
شاديتان باشد.

تسلیت

س��ركار خانم حدادي؛ همكاران ش��ما
در بيمه نوين ضمن عرض تس��ليت با
آرزوي صب��ر و س�لامتي براي ش��ما و
خانواده محترمتان ،از پروردگار بيهمتا
ب��راي آن عزي��ز رس��تگاري و مغفرت
مسئلت مينمايند.
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شماره  47اردیبهشت 1392
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:

میالدفرخندهحضرتفاطمه(س) و
امام علی (ع) دو ستاره درخشان
آسمان عشق و وارستگی را به همه
همکاران عزیز تبریک می گوییم.

روزه شكن

معرفیمنطقه5بیمهنوین
علی قمری دارای مدرک کارشناس�ی
مدیری�ت از س�ال  86ب�ه عن�وان
سرپرست منطقه غرب با شرکت بیمه
نوین هم�کاری دارد .با وي در خصوص
فعاليتها و عملكرد منطقه منطقه پنج
و ش�عب تحت سرپرس�تي ايش�ان به
گفتگوپرداختهايم.

رتبه منطقه پنج را در مقایسه با سایر
مناطق چگونه ارزیابی میکنید؟

در خصوص شبکه نمایندگی و شعب
تحت سرپرس�تی منطقه پنج توضیح
دهید .

برای گس�ترش فرهنگ بیمهاي در
اين منطقه چه اقدامات و طرحهايی در
نظر دارید؟

از آغ��از فعالی��ت اي��ن سرپرس��تي،
برنامهری��زی و س��ازماندهی الزم
درخص��وص ایجاد یک ش��بکه فروش
توانمند با پراکندگی جغرافیایی مناسب
ص��ورت گرفته اس��ت و در حال حاضر
 196نمایندگی فعال در منطقه مشغول
ارائ��ه خدم��ات بیمهای به مش��تریان
شرکت هستند.
در خصوص عملکرد بیمهای منطقه
توضیح دهید .

منطقه پنج شامل استانهای همدان،
کرمانش��اه و سنندج است که با در نظر
گرفتن شاخص رضایتمندی مشتریان
و جذب بیمهگذاران به خوبي توانس��ته
است پرتفوی قابل قبولی در رشتههای
مختلف کس��ب نمای��د و ب��ا توجه به
عملکرد مناسب و ضریب خسارت قابل
قبول توانس��تهايم رتب��ه پنجم تا دهم
کشوری را در شرکت بیمه نوین به خود
اختصاص دهد.

با توجه به این که منطقه پنج کمترین
مراکز صنعتی و تجاری را دارد و اغلب
مشاغل در بخش کشاورزی فعال است
لیکن با خوشنامی و جذب بیمهگذاران
خرد و کالن در منطقه در جایگاه چهارم
هستيم.

یکی از مهمترین برنامههای این منطقه
آموزش چه��ره به چهره مش��تریان و
نیازسنجی مراکز به پوششهای بیمهای
مناسب است که با برگزاري کالسهای
آموزش��ی و حض��ور در س��مینارها و
نشستهای گروهی همواره بیمه را به
عنوان یک س��رمایه به مشتریان خود
ارائه نموده است.
جای�گاه منطق�ه را در بخشه�ای
مختلف کش�ور ( صنعت�ی  ،خدماتی ،
کشاورزی و )...چگونه ارزیابی میکنید؟

اي��ن منطق��ه در بخشه��ای مختلف
کش��وری رتب��ه هفده��م را ب��ه خود
اختصاص داده است.
ترکیب پرتفوی منطقه به لحاظ نوع
شبکه فروش چگونه است ؟

با توجه به این که رش��د حق بیمههای
ثال��ث در س��الهای اخی��ر و تع��داد
اتومبیلهايي که در اختیار افراد است به
صورت قابل توجهی افزایش یافته و در

مقابل آن مراکز صنعتی و تجاری رشد
چندانی پیدا نکردهاند ،طبیعی است که
میزان فروش بیمه نامه شخص ثالث به
نسبت سایر رشتهها همچنان باال باشد و
درصد قابل توجهی از شبکه فروش را به
خود اختصاص دهد .لذا براي جلوگیری
از خس��ارتهای این رش��ته با انتخاب
نوع خودرو و آنالیز ایجاد شده خسارت
احتمالی این رشته کنترل گردیده است
و در س��ایر رشتهها نیز برنامه آموزشی
مدون براي گس��ترش ش��بکه فروش
صورت گرفته است.
به نظر ش�ما برای گس�ترش فروش
بیمهه�ای زندگی در منطق�ه پنج چه
تدابيري را ميتوان به كار گرفت؟

ای��ن منطقه در س��ال  92ب��ا توجه به
انتظارات ستاد و رعایت بودجه ابالغی
اقدام به آموزش نمایندگان و گسترش
فعالیت آنان در مناطق روستایی نموده
اس��ت که طی ی��ک ماه س��ال جاری
میزان ف��روش در بیمههای زندگی به
صورت چشمگیری رشد مناسبی پیدا
کرده اس��ت .به نظر من ب��راي فروش
بیمههای زندگی ،شرکت بايد به جذب
افراد متخص��ص در حوزه آموزش و راه
اندازی ش��بکه فروش بیمههای زندگی
به صورت کام� ً
لا تخصصی و نظاممند
اقدام نماید تا این شبکه با برنامهریزی
مناس��ب بتواند درصد قابل توجهی از
پرتفوی مورد انتظار را در این خصوص
مهیا نماید.

تا دهان بسته ام از نوش لبان می برم آزار
من اگر روزه بگیرم رطب آید سر بازار
تا بهار است دری از قفس من نگشاید
وقتی این در بگشاید که گلی نیست به گلزار
هرگز این دور گل و الله نمی خواستم از بخت
که حریفان همه زار از من و من از همه بیزار
هر دم از سینه ی این خاک دلی زار بنالد
که دلی بودم و بازیچه ی گلچین دل آزار
گل بجوشید و گالبش همه خیس عرق شرم
که به یک خنده ی طفالنه چه بود آن همه آزار
چشم نرگس نگران است ولی داغ شقایق
چشم خونین شفق بیند و ابر مه زار
ابر از آن بر سر گل های چمنزار بگرید
که خزان بیند و آشفتن گل های چمنزار
شهریارست و همین شیوه ی شیدایی بلبل
بگزارید بگرید به هوای دل خود زار
شهریار

تیتر  -خبر
باش�گاه خبرنگاران ج�وان :با حکم
رئیس کل بیمه مرکزی ،س��ید احمد
قاسمی رئیس پژوهشکده بیمه شد.
فارس :رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره
به طرح کمیسیون تلفیق برای کاهش
حق بیمه ش��خص ثال��ث ،از کاهش
 ۵درصدی این ح��ق بیمه در صورت
تصویب نهایی مجلس خبر داد.
ریس�ک نیوز :تحقی��ق و تفحص از
بیمه مرکزی کلید خورد.
توسط شورای عالی بیمه :آییننامه
ضواب��ط تأس��یس مؤسس��ات بیمه
غیردولتی اصالح شد.
رئیس کل بیمه مرکزی :امس��ال 5
درصد از اتکایی اجب��اری بیمههای
زندگی و  5درصد ه��م از بیمههای
غیر زندگی کاهش یافت.

