بيمه باربري به عنوان يكي از
قديميترين رشتههاي بيمهاي در
جهانشناختهميشود.باگسترش
مبادالت و پيشرفتهاي روزافزون
در حوزه ارتباطات و حمل و نقل
همچنين . . .

مجمع عمومي فوقالعاده شرکت
بيمه نوين روز دوشنبه  31تيرماه
 1392با حضور بيش از 79.11
درصد از سهامداران ،اعضاي هيئت
مديره ،مديرعامل و بازرس قانوني،
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نمايندگان ...
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افزايش سرمايه از مبلغ
 280ميليارد ريال به
 400ميليارد ريال
نگاهی به بیمه کشاورزی
و مدیریت ریسك
دريافت استاندارد بينالمللي ارزش
برند و نشان برند محبوب مشتريان
از سوي بيمه نوين

رقابت داخلي و
تحريمهاي جهاني؛

حــرف مـــاه
سـردبیـر

كاالييب�هن�ام
آرام�ش

جملهاي است كه ميگويد:
“دستيابي به ثروتهاي مادي بدون آرامش درون مانند آن است كه در يك درياچه شنا كني اما تشنه نباشي”
شايد اگر كمي در اين عبارت تأمل كنيم فلسفه وجودي بيمه نيز در همين جمله نهفته باشد .جستجوي آرامش واقعيتي
است كه بشر هيچگاه از آن غافل نبوده است .امروزه ديگر چه كسي ميتواند خود را در حاشيه امن زندگي بداند و بگويد
من به بيمه نيازي ندارم؟ بزرگترين سرمايهداران و غولهاي اقتصاد جهان ،ورزشكاران و قهرمانان ،مشاهير و نخبگان؟!
مالكيتهاي بشري با مسئوليتها و دغدغههاي فراواني همراه است .اضطراب از خسران و نابودي آنچه كه حاصل سالها
تالش اس��ت كه تنها با يك حادثه ناگهاني نيس��ت شود .اما به لطف رشد صنعت بيمه و بازار رقابتي موجود در آن امروز
ديگر اتفاقي نيست كه قابليت بيمهشدن نداشته باشد .شركتهاي بيمهاي براي جذب حداكثري مشتريان خود اقدام به
فروش بيمهنامههايي با پوشش هر گونه ريسك قابل يا غير قابل پيشبيني ميكنند .از بيمهنامه حبس در آسانسور تا بيمه
پرداخت خسارت براي كساني كه ممكن است توسط فرازمينيها دزديده شوند .همه اينها شايد بيشتر شبيه يك شوخي
يا شگرد بازاريابي باشد اما در واقعيت حاوي اين پيام است كه ايجاد آرامش ارزندهترين خدمت هر شركت بيمهاي است.

رونمايي از سند توسعه
فرهنگ بيمه

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر
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سيد ش��مس الدين حسيني وزير امور
اقتصادي و دارايي ،در آيين رونمايي از
محصوالت فرهنگي “نشر بيمه” ،گفت:
توسعه و بسط فرهنگ بيمه در كشور
به رش��د و ش��كوفايي اقتصادي كشور
منته��ي ميش��ود و به همي��ن خاطر
صنعت بيم��ه بايد با تمام توان در اين
مسير حركت كند.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي
جمهوري اس�لامي ايران حس��يني با
اعالم اي��ن مطلب اف��زود :هزينههاي
مرب��وط ب��ه فرهنگس��ازي و ايج��اد
بسترهاي فرهنگي براي همگاني شدن
صنع��ت بيم��ه نوعي س��رمايه گذاري
اقتصادي اس��ت و اي��ن موضوع بايد از
سوي دست اندركاران صنعت بيمه به
خوبي درك شود.
وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي ،ايجاد
بس��ترهاي فرهنگ��ي را موتور محركه
توس��عه اقتصاد دانست و گفت :توفيق
مجموعهه��اي اقتص��ادي در گ��رو
سادهس��ازي مفاهيم پيچيده آن است
و مجموعههاي��ي كه اي��ن موضوع را
با دقت دنبال ميكنند ،دس��تاوردهاي
مهمتري را كسب خواهند كرد.
گفتني است در حاشيه مجمع عمومي
بيمه مرك��زي از مجموعه كتابهايي
ب��ا عناوين “بيم��ه براي هم��ه” براي
گروه س��ني بزرگس��ال در قالب كتاب
كارت��ون ب��ا موضوعات��ي نظي��ر بيمه
ش��خص ثالث براي موتورسوار ،معرفي
رش��تههاي بيمه و بيمه شخص ثالث
و همچنين چند عنوان كتاب بيمهاي
براي گروههاي سني كودك و نوجوان
رونمايي شد و در پايان مراسم اعضاي
ش��وراي راهب��ردي توس��عه فرهنگ
بيم��ه با اه��داي لوح س��پاس به وزير
امور اقتص��ادی و دارای��ی از همراهي
و حمايته��اي س��يد ش��مس الدين
حس��يني از برنامه هاي فرهنگسازانه
بيمه مركزي تقدير كردند.
ش��ايان ذكر اس��ت مت��ن تمامي اين
آثار كه توسط ش��اعران و نويسندگان
مطرحي نظير اس��داهلل شعباني ،كاظم
مزينان��ي ،علي بابا جاني و  ...با موضوع
مفاهيم بيمه اي به نگارش درآمده در
سايت رس��مي بيمه مركزي جمهوري
اسالمي ايران قابل دسترس است.

خبر یک

درمجمععموميفوقالعاده
شركتبيمهنوينتصويبشد؛

افزايشسرمايه از مبلغ
 280ميلي�ارد ريال به
 400ميليارد ريال
مجمع عمومي فوقالعاده شرکت بيمه نوين روز دوشنبه  31تيرماه  1392با حضور بيش از  79.11درصد
از سهامداران ،اعضاي هيئت مديره ،مديرعامل و بازرس قانوني ،نمايندگان سازمان بورس و بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ايران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومي شركت بيمه نوين در اين مجمع آقايان حسن معتمدي به عنوان رييس جلسه،
سعيد غالمپور و مسعود اژيه به عنوان ناظرين و عليرضا معظمي نيز به عنوان منشي انتخاب شدند.
در ابت��داي مجمع آقاي غالمعلي غالمي؛ مدير عامل بيمه نوين گزارش توجيهي افزايش س��رمايه هيأت
مديره به مجمع عمومي فوقالعاده را ارايه نمود.
پس از آن گزارش مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر به عنوان بازرس قانوني قرائت شد و در پايان
جلسه موضوع افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از مبلغ 280
ميليارد ريال به مبلغ  400ميليارد ريال به تصويب اكثريت قاطع سهامداران رسيد.
همچنين مقرر گرديد اختيار افزايش س��رمايه شركت از مبلغ  400ميليارد ريال به مبلغ  1000ميليارد
ريال از محل مطالبات و آورده نقدي س��هامداران به مدت دو س��ال در اختيار هيأت مديره گذارده شود
و افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد و با رعايت حق تقدم صاحبان سهام صورت ميپذيرد.

راهاندازي انجمن مجازي صنعت بيمه

انجمن حرفهاي صنعت بيمه اقدام به راه اندازي انجمن مجازي نموده است.
ب��ه گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،اين انجمن مجازي ب��ه آدرس اينترنتي  www.ahsb.irآمادگي
دارد تا اعضاي جديدي را پذيرش نمايد.
ش��رايط عضويت غيررسمي در اين انجمن شامل پذيرش اساسنامه ،دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي
در رشت ه بيمه و رشتههاي مرتبط و دارا بودن تجربه و تخصص كافي به تشخيص انجمن ميباشد.

دريافتاستانداردبينالملليارزشبرندونشان
برند محبوب مشتريان از سوي بيمه نوين

در شش��مين دوره اجالس مديران و رؤساي آيتِك شركت بيمه نوين موفق به دريافت استاندارد
بينالمللي ارزش برند از سوي اتحاديه اروپا  ISO 10668 :2010و نشان برند محبوب مشتريان
( )BCPدر صنعت بيمه شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،در انتخاب ش��ركتهاي برتر براي دريافت نشان ارزش برند
 41فاكتور از جمله اندازه و رشد شركت ،ميزان اختصاص و توجه در حوزه مشتريان ،نحوه اطالع
رساني و پويايي و نوآوري در توسعه نام تجاري و ...لحاظ شده است.
ششمین اجالس مديران و رؤسای آیتِک (شركتهاي بزرگ توليدي و خدماتي نمونه كشور) پنجم تير
ماه سال جاري در سالن همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار گردید.

روابطعموميبيمهنوينموفقبه؛
كسب جايزه نوآوري در مديريت روابط عمومي شد

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،همزمان با برگزاري ششمين دوره اجالس مديران و رؤساي
آيتِك شركت بيمه نوين موفق به دريافت جايزه نوآوري در مديريت روابط عمومي گرديد.
اين جايزه را آرش بابايان؛ مدير بازاريابي و روابط عمومي شركت به نمايندگي از سوي مديرعامل
دريافت نمود.

گردهماييرؤسايشعب
منطقهشمال غرببيمهنوين

گردهمايي رؤس��اي منطقه شش با حضور سرپرس��ت منطقه شمالغرب و رؤساي شعب اروميه ،اردبيل و
زنجان در محل شعبه اردبيل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،بررسي پرتفوي سه ماهه اول سال ،نظارت و كنترل بر شبكه فروش،
بهروزرساني اطالعات همكاران ،ارائه گزارش طرح توجيهي براي جذب نماينده و برنامهريزي اصولي براي
دستيابي به پرتفوي اعالم شده براي منطقه در دستور كار جلسه قرار گرفت.
همچنين در اين جلسه هر كدام از رؤساي شعب از عملكرد سه ماهه خود در حوزههاي صدور و خسارات
گزارشهاي الزم را اعالم نمودند.

خبـــر

برگزاري دورههاي آموزش�ي
بيم�ه عمر در منطق�ه  6بيمه
نوين
به گ��زارش روابط عموم��ي بيمه نوين،
دوره بازارياب��ي تخصصي بيمههاي عمر
با حضور نمايندگان اس��تان آذربايجان
غرب��ي و نماين��دگان منتخ��ب و برتر
فروش از اس��تانهاي آذربايجان شرقي
و اردبيل در س��ازمان مديريت صنعتي
اروميه برگزار شد.
مدرس اين دوره آموزشي حامد قدس؛
رياس��ت منطق��ه  6بيمه نوي��ن بود و
طي اي��ن كالسها مباح��ث مهمي در
ل و روشه��اي بازاریابی
خص��وص اصو 
بیم��ه ،تکنیکه��ا ومهارتهای فروش
بیمه عنوان شد.
همچنين ايجاد كارگروههاي تخصصي
در قال��ب ف��روش ،تبليغ��ات يكپارچه،
تبادل اطالعات و تجربيات در خصوص
فروش بين نمايندگان فعال از نتايج اين
دوره آموزشي بود.
در پايان نيز از چهار نماينده برتر استان
آذربايجان غربي پريس��ا مختار ش��اكر،
عيناله رس��ق قزلباش ،مهرانگيز ايراني
و سيما شيرنژاد گلمانخانه با اهداي لوح
سپاس قدرداني به عمل آمد.
گفتني است ش��ركتكنندگان پيش از
اين دوره آموزش��ي كليات بيمه عمر را
گذرانده بودند.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

اصطالحات رایج در بیمـه
پوشش بیمهای
()Cover

تضمین و تأمينی که بيمهگران در مقابل
دريافت حق بيمه با صدور بيمهنامه در
اختيار بيمهگذاران قرار میدهند.
حق بیمه
()Premium

مبلغی که بیمهگذار در مقابل تحصيل
تأمين بيمهای يا تعهد جبران خسارت
توسط بيمهگر ،به او میپردازد.

خطر
()Risk

خطر عبارت است از اتفاق یا پيشامد
احتمالی که زمان وقوع آن نامعلوم
بوده ،تحقق آن بستگی به ميل و اراده
طرفهای قرارداد بيمه نداشته باشد.
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آموزش؛ قابليت هاي دانشي،
مهارتي و نگرشي

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly
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آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای
که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران
کهن مورد نظر همه انسان ها بوده است.
امروزه نيز مسئولين واحدهاي سازماني،
ناگزيرند به موقعيت و موفقيت سازمان
خود بيانديشند و يكي از گزينه ها براي
باالتر بردن رشد علمي سازمان حضور و
شرکت كاركنان در دوره هاي آموزشي
ضمن خدمت است.
دس��ت اندركاران آموزش معتقدند كه
ب��ا دوره هاي آموزش��ي ضمن خدمت
مي توان قابليت هاي دانش��ي ،مهارتي
و نگرش��ي را در كاركن��ان پرورش داد.
از ای��ن رو توجه جدی ب��ه این مقوله و
اهتمام در ارتقای سطح توانمندی علمی
کارکنان و تجهیز نیروی انسانی به فنون
و عل��م روز به عنوان یکی از الویت های
جدی در سازمان های معتبر و پیشرو در
نظر گرفته شده است.
به همين منظور بيمه نوين در راستاي
عم��ل به فعاليتهاي حرف��هاي خود و
توسعه رشتههاي بيمهاي از جمله رشته
مس��ئوليت متصديان حم��ل و نقل و
توفيقات روز افزون اخير در اين حوزه و با
هدف ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان
در شعب سراسر كشور و جلب رضايت
بيمهگذاران و تسريع در روند رسيدگي
خسارتهاي احتمالي ناشي از حوادث
حمل و نقل جادهاي كش��ور نسبت به
برگزاري دوره آموزش��ي اصول و موازين
فني كارشناس��ي خسارت در اين رشته
اقدام نمود .اي��ن دوره در روزهاي  5و 6
تير ماه سال جاري با تدريس جناب آقاي
ميرمالك ثاني از كارشناس��ان با تجربه
و ارزياب خس��ارت بيمه مركزي برگزار
گرديد.
الزم به ذكر است در راستاي سياستهاي
شركت مبني بر توسعه و ارتقاي ضريب
نفوذ در رشته هاي بيمهعمر و زندگي و
مهندسي و ارتقاي سطح دانش بيمه اي و
شيوههاي علمي فروش بيمههاي عمر
و مهندس��ي در نماين��دگان ،دوره هاي
آموزشي بيمه عمر و مهندسي در استان
بوشهر در روزهاي  6و  13تيرماه برگزار
شد.

رقابت داخلي و تحريمهاي جهاني؛
دو چالش جدي پيش روي بيمههاي باربري ايران
بيم ه باربري به عنوان يكي از قديميترين رشتههاي
بيم�هاي در جهان ش�ناخته ميش�ود .با گس�ترش
مب�ادالت و پيش�رفتهاي روزاف�زون در ح�وزه
ارتباط�ات و حمل و نقل همچني�ن اين بيمه يكي از
نيازهاي اساس�ي صاحبان كاال و خدمات در سراسر
جهان اس�ت .مصاحبه ذيل متن مصاحبه با عس�گر
معزي مدي�ر بيمهه�اي باربري ش�ركت بيمه نوين
درخصوص وضعيت اين رشت ه بيمهاي و ارتباط آن با
ديگر حوزههاي اقتصادي است كه آن را مي خوانيد.
ب�ا توج�ه ب�ه افزایش حج�م تولید و ص�ادرات
کش�ورمان ،وضعیت بیمهه�ای بارب�ري در ایران را
چطور ارزیابی میکنید؟

همانگون��ه که میدانی��د بیمههای بارب��ری بهطور
معمول در س��ه بخش عمده بیمه بارب��ری وارداتی،
بیمه باربری صادارتی و بیمه باربری داخلی فعال است
که از نظر تعداد بیمه نامه و حجم پرتفوی س��هم دو
بخش اخیر بسیار کمتر است .بدین جهت که اوالً در
حوزه صادرات ،بیمه كاالها اغلب به واسطه خریداران
در کش��ورهای دیگر از بیمه گران خارجی در کشور
مقصد تهیه میشود .ثانیاً جهت اخذ بیمه نامه باربری
برای کاالهای وارداتی از یک ش��رکت بیمه داخلی،
الزام قانونی وجود دارد اما اين الزام در مورد کاالهای
صادراتی وجود ندارد.
در م��ورد تأثی��ر افزای��ش حجم تولی��د و صادرات
کشورمان بر بیمههای باربری باید گفت بدیهی است
که این مس��أله میتواند تأثیر مثبت��ی بر بیمههای
باربری صادراتی داشته باشد .خصوصاً هر چه صادرات
غیرنفتی افزای��ش یابد بهنظر میرس��د تأثیر آن بر
افزای��ش پرتفوی بیمههای باربری صادارتی بیش��تر
ش��ود .زیرا برای صادرکنن��دگان کاالهای غیرنفتی

که بیش��تر اش��خاص حقیقی و حقوق��ی غیردولتی
هستند تهیه پوش��ش بیمه ای از یک شرکت بیمه
داخلی بس��یار مناس��بتر خواهد بود  .البته در این
بین نوع قرارداد تجاری منعقده فیمابین فروش��نده
ایران��ی با خریدار خارجی نی��ز تعیین کننده خواهد
بود .همچنی��ن افزایش حجم تولید به دلیل افزایش
حجم جابجایی کاالها جهت توزیع در بازار داخل ،بر
بیمههای باربری داخلی نیز ب ه صورت بالقوه تاثیرگذار
است .ولی صاحبان کاال در حملهای داخل محدوده
کشور به پوششهای بیمهای که مسئولیت متصدیان
حمل و نقل تهیه میکنند تکیه مینمایند كه البته
در این صورت صاحبان کاال در برخی موارد برخالف
تصورشان بدون پوشش بیمهای باقی میمانند.
بنابراین باید گفت که افزایش حجم تولید و صادرات
تأثی��ر مثبتی بر بیمهه��ای بیمه بارب��ری داخلی و
صادراتی خواهد داشت لیکن میزان این تأثیر عالوه بر
میزان افزایش حجم تولید و صادارت تابع متغیرهای
دیگر نیز است.
رابطه بیمههای باربری با سایر حوزه های اقتصادی
چگونه است ؟

بیمههای باربري تابع تجارت خارجی یعنی صادرات
و واردات کاال اس��ت و موضوع تجارت خارجی را هم
بدون توج��ه به صنعت حمل و نقل نمیتوان عنوان
ک��رد .بنابراین بیمهه��ای باربری به ح��وزه تجارت
خارجی و صنعت حمل و نقل وابس��ته بوده و متأثر
از آنها است .در جریان حمل و نقل خطرهای زیادی
متوجه کاال میگردد که ممکن اس��ت سبب نابودی
تمام و یا قس��متی از کاالها ش��ود و به همین دلیل
صاحبان کاالها باید از جابهجایی سالم آن و یا جبران
خسارتهای احتمالی اطمینان خاطر داشته باشند تا
بتوانند با خاطری آسوده به مبادالت تجاری بپردازند

ک��ه بیمههای باربری در اینج��ا ایفای نقش نموده و
آس��ایش خاطر صاحبان کاال را فراهم مینمایند.
م��یتوان گف��ت که بیم��ه باربری تس��هیل کننده
فعالیتهای تجاری مرتبط به مبادالت کاال است.
چشمانداز بیمه های باربری را در سال  92چگونه
ارزیابیمیكنید؟

بهط��ور کلی صنعت بیمه در دو س��ه س��ال اخیر با
دو مس��ئله عمده مواجه ش��ده اس��ت .یک مسئله
مربوطه میشود به نحوه رقابت و عملیات بیمهگری
شرکتهای بیمه در ایران که جا دارد متولیان امر اعم
از بیمه مرکزی جمهوري اسالمي و شرکتهای بیمه
بهصورت خیلی جدی به بررسی این موضوع بپردازند
و من فکر میکنم ادامه این روند میتواند بیمهگران
خصوصاً تازه وارده��ا را با بحران جدی روبهرو نماید
که در نهایت بیمهگ��ران و بیمهگذاران هر دو از این
امر متضرر خواهند ش��د .مس��ئله دوم با تحریمهاي
اقتصادی اخي��ر در ارتباط اس��ت و این تحریمها بر
رشته بیمههای باربری به دليل ارتباط آن با صادرات
و واردات کاال اثر ملموس تری داشته است.
در س��الهای  91و  90س��هم پرتفوی بیمه باربری
از کل پرتفوی صنعت بیمه در مقایس��ه با سالهای
قبل از آن با کاهش مواجه ش��ده است که در این امر
میتواند ناشی از عوامل متعددی همچون رشد حق
بیمه سایر رشتهها ،کاهش شدید نرخ حق بیمه این
رشته و اثر تحریمهای اقتصادی باشد .در صورتیكه
روند تحریمهای بینالمللی به همین شیوه ادامه یابد
بیمههای باربری با وضیعت نامطلوبی مواجه خواهد
ش��د .آمار فصلی منتشر شده توس��ط بیمه مرکزی
جمهوري اس�لامي هم نشان میدهد که در دو ماهه
نخس��ت س��ال  1392نرخ رش��د پرتفوی بیمههای
باربری  -3/1بوده و سهم این رشته در ازاي کل بازار
بیم��ه به  ./8کاهش یافته اس��ت .البته امیدواریم که
با تحوالت صورت گرفته در کش��ور گامهای فوری و
اساسی جهت رفع این تحریمها برداشته شود.
وضیعت خسارت در رش�ته بیمههای باربری را
چگونه ارزيابي ميكنيد؟

متوس��ط نسبت خسارت این رشته در طول 10سال
اخیر از  1381الی  1390برابر با  19.77بوده اس��ت.

يعن��ي کمتر از  20درصد كه این رقم بس��یار خوبی
است و از این نظر بیمههای باربری وضعیت مطلوبی
دارد .ولی در س��ال  1389این نسبت به  27.85و در
س��ال  90به  32.57افزایش یافته است .که یکی از
دالی��ل این امر کاهش نرخ حق بیمه در این رش��ته
است .کاهش شدید نرخ حق بیمه باعث افزایش قابل
توجه خرید بیمهنامه با پوششهای تمام خطر شده
که ارائه این نوع پوشش با حق بیمه حداقلی طبیعتاً
باعث افزایش ضریب خس��ارت در این رشته خواهد
ش��د .البته در کنار این مس��ائل عوامل مهم دیگری
همچون افزایش ایمنی حمل و نقل کاال میتواند تأثیر
مثبتی بر وضعیت خسارت این رشته داشته باشد و
در مجموع فع ً
ال وضعی��ت در اين حوزه از اين منظر
مطلوب است که انشااله تداوم یابد.

به نظر شما برای حفظ این وضعیت مطلوب از نظر
نسبت خسارت چه اقداماتی باید انجام داد؟

با توجه به آزاد س��ازي تعرفه اكثر رشتههاي بيمهاي
منجمله بيمههاي بارب��ري و رقابت موجود در بازار
بيمه حق بيمه رشته باربري با كاهش شديدي روبهرو
ش��ده اس��ت .بنابراين با فرض ثابت بودن روند وقوع
حوادث نس��بت به گذشته با افزايش نسبت خسارت
در اين رشته روبهرو خواهيم بود.
باید در پذيرش ريسكهاي پيشنهادي و تعیین حق
بیمه متناس��ب هر ریسک با دقت كافي عمل کنیم.
آزاد سازی تعرفه فرصت ارائه نرخهای عادالنه را هم
فراهم کرده اس��ت بدین معنی هر کس به نس��بت
ریسکی كه دارد ،حق بیمه مناسب آن را هم پرداخت
کند .البته این امر مستلزم این است که بیمهگرها در
تعیین حق بیمهها دادههای آماری الزم را استخراج و
معیارهای فنی بیمه گری را مدنظر داشته باشند .در
غیر این صورت و با ش��یوه معمول فعلی ارائه نرخ ،نه
عدالت در حق بیمهگذاران رعایت خواهد شد و نه این
وضعیت مطلوب نسبت خسارت حفظ خواهد شد.
بنابراین در مرحله پذیرش ریس��ک باید با اطالعات
کاف��ی در خصوص کاال ،بیمه گذار ،نحوه حمل ،نوع
پوشش بیمه نامه و  ...تصمیمگیری کنیم و میزان و
نحوه تأثیر این اطالعات را هم باید با توجه به موازین
فنی بیمهگری تعیین کرده باشیم.

برپایی غرفه کودکان آسمانی در اولین نمایشگاه قرآن و عترت استان قم توسط نمایندگی کد 3610
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برگزاريكارگاهآموزشي
كارشناسانخسارتهايبدني
كارگاه آموزش��ي و آزمون تعيين سطح
كارشناسان خسارتهاي بدني شركت
بيمه نوين برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،اين
دوره آموزشي يك روزه با هدف ارتقاي
سطح كيفي دانش و تجربه كارشناسان
بدني سراسر شعب در تاريخ  16تير ماه
برگزار شد.
كارگاه آموزشي اين دوره شامل مباحث
تبيين و تش��ريح قان��ون اصالح قوانين
بيمه شخص ثالث ،دستورالعمل تشكيل
و ارس��ال پروندههاي خس��ارت بدني و
حوادث راننده ،آييننامههاي  67و 23
حوادث رانن��ده ،آييننامههاي اجرايي
م��اده  14و  8قانون اصالح قانون بيمه
ش��خص ثالث بود كه توسط ابوالفضل
جهانديده ،معاون خس��ارتهاي بدني
شركت بيمه نوين تدريس شد.
همچني��ن در نوب��ت عصر اي��ن دوره
آموزش��ي ،حس��ين حاتمي؛ مش��اور
مديرعام��ل بيمه نوين با بي��ان اهداف
شركت بر اهميت دقت در رسيدگي به
پروندههاي ثالث بدني و حوادث راننده
در اين رشت ه بيمهاي تأكيد نمود.
گفتني است در آزمون پاياني اين دوره
آموزش��ي  20نفر از ش��ركتكنندگان
موفق به اخذ مدرك سطح  3گرديدند.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

نکتـه ديـگر
با افش��اگریهای ادوارد اس��نودن در
م��ورد اقدام��ات آژان��س امنیتی ملی
آمریکا ،بحث در مورد امنیت در فضای
مج��ازی بار دیگ��ر باال گرفته اس��ت.
این بهتری��ن تبلیغ ب��رای بیمهگرانی
اس��ت که "بیمههای سایبری" عرضه
ميكنن��د .ش��رکت آلیانت��س اندکی
پیش ،بستهی بیمهای را معرفی کرده
بود که از شرکتها در برابر آسیبهای
حمالت س��ایبری در س��طوح مختلف
حمایت میکند؛ مث ً
ال اگر حمله هکرها
به ش��هرت یک مؤسس��ه آسیب بزنند
کارشناسان تبلیغاتی شرکت آلیانتس
پس از ب��روز حادثه ت�لاش میکنند
وجهه آسیبدید ه شرکتها را در افکار
عمومی ترمیم کنند؛ فرآیندی به نام؛
"اقدام متقابل در حوزه ارتباطات"!

شماره 49
تیر 1392

5

بازاریابیپارتیزانی
بازاریابیپارتیزانی

(MARKETING

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

شماره 49
تیر1392

6

)GUERRILLA

توس��ط جی.کنراد لوینسون در کتابی
با همين عنوان در سال  ۱۹۸۲تشریح
ش��د؛ روش��ی نامنظم و غیرمعمول در
انج��ام فعالیتهای ترفیع��ی بر مبنای
یک بودجه بسیار کم .چنین ترفیعات
و پیشرفتهایی گاهی اوقات به گونهای
طراحی میش��وند که مخاطب هدف،
حتی از وجود آنها بیاطالع اس��ت و
این ترفیعات نوعی بازاریابی پنهان یا
سری است.
بازاریاب پارتیزانی باید خالق باش��د و
روشهای غیرمعمول ارتقا و پیش��برد
را طراح��ی و تدبیرکن��د .او باید کلیه
ارتباط��ات و تماسهای خ��ود را ،چه
حرفهای و چه شخصی بهکار گیرد و نیز
شرکت و محصول آن را آزمون کند و به
دنبال منابع تبلیغاتی باشد.
لوینسون ،اصول زیر را به عنوان زیربنای
بازاریابی پارتیزانی شناسایی میکند:
بازاریاب��ی پارتیزانی ب��ه طور ویژه در
کسب و کارهای کوچک کاربرد دارد.
بازاریاب��ی پارتیزانی بای��د بر مبنای
روانشناس��ی انس��انی باش��د تا تجربه،
قضاوت و حدس یا گمان.
سرمایهگذاریهای اولیه در بازاریابی
به ج��ای پول باید زم��ان ،انرژی و قوه
تخیل یا تصویرسازی ذهنی باشد.
آم��ار و ارقام اولیه ب��رای اندازهگیری
کسب و کار ،میزان سود است نه فروش.
بازاریاب نیز باید بر تعداد روابط جدید
ایجادشده در هر ماه تمرکز کند.
بهجای سعی در راستای تنوع بخشی
از طری��ق ارائه محص��والت و خدمات
مربوط ،اس��تانداردی را ب��رای تعالی با
تمرکزی دقیق ایجادکند.
بهجای تمرکز بر کس��ب مش��تریان
جدی��د ،مش��تریان فعل��ی و داش��تن
معامالت بیشتر و بزرگتر با آنها را هدف
قرار میدهد.
فراموش کردن رقابت و تمرکز بیشتر
بر همکاری با کسب و کارهای دیگر.
بازاریاب��ان پاریتزان��ی بای��د همواره
ترکیبی از متدها و روشهای بازاریابی
را در یک رش��ته اقدام��ات و عملیات
بهکار گیرند.
بهکارگی��ری تکنولوژی روز به عنوان
ابزاری برای توانمندسازی بازاریابی.

نگاهی
به بیمه
کشاورزی
و مدیریت
ریسك
اقتصادداني ب��ه نام "مالتوس" معتقد بود که رش��د
جمعیت تصاعدی و بیش از رش��د مواد غذایی است.
امروز عليرغم پیشرفت تکنولوژی در تولید محصوالت
کشاورزی باید توجه داشت که همواره موضوع امنیت
غذای��ی یکی از مش��کالت اصلی جوامع ب��وده و اگر
کشورها نتوانند با روشهای مناسب از سرمایهگذاران
در بخشهای کشاورزی حمایت کنند ،در تأمین مواد
غذایی و توسعه اقتصادی با مشکالت بیشتری مواجه
میشوند.
این موضوع وظیفه خطیری را متوجه سیاستگذاران
س��رمایهگذاری در ای��ن بخش میکند ،ب�� ه گونهای
که باید منابع محدود بودجه عمومی و س��رمایههای
خصوصی را به بهترین نحو به سوی سرمایهگذاری در
اين بخش هدایت کرد .این امر تنها با کاهش ریسک
و مدیری��ت آن قابل تحقق بوده و یک��ی از ابزارهای
مدیریت ریس��ک ،بیمه فعالیتهای کشاورزی است.
بیمه کشاورزی و چالش های پیش رو
در ح��ال حاض��ر مس��ئله اساس��ی مواجه ش��دن با
کش��اورزی جهانی اس��ت ک��ه ش��امل قیمتهای
عادالنه ،پیشرفت اقتصادی و آیندهای تأمین شده از
محصوالت کش��اورزی برای جمعیت شهری ،توانایی
خرید محص��والت ،متنوع ب��ودن ذخی��ره غذایی و
محافظت از منابع طبیعی است.
به طور کل��ی میتوان گفت که ریس��کهایي نظیر
ریسک تولید ،ریس��کهای مالی و اقتصادی خرید و
فروش ،ریس��کهای بنگاهی و تنظیمکننده بازار ،به
طور مستقیم بر درآمد و رفاه کشاورزان تأثیر میگذارد.
کشاورزان برای مدیریت این ریسکها باید محصوالت
و روشهای خری��د و فروش را با دقت انتخاب کنند
و برای متن��وع کردن منابع درآمد خود تالش کنند.
همچنی��ن ب��رای مدیریت ریس��ک ،تکنیکهایی از
قبیل انتقال ریسک به سایر ریسکها از طریق بیمه
کش��اورزی وج��ود دارد .در نهایت ه��دف تمام این
مدیریتها کاهش نوس��انات درآم��د و جلوگیری از
پیدایش ضررهای بزرگ است.
برای تولیدکنن��دگان اصلی محصوالت کش��اورزی
پیش��نهادهای متع��ددی جه��ت طراح��ی و ایجاد
نظامهای بیمهای مؤثرتر و بر اس��اس خطرهای بازار
مطرح شده است" .آندرسن" و "دیلون" از کارشناسان

مطرح جهانی ،بیمه محصوالت کش��اورزی را ساز و
کاری مشارکتی در پذیرش ریسک میدانند ،اما عم ً
ال
آن را ابزاری هزین هبَر برای انتقال ریسک از کشاورزان و
تولیدکنندگان به بیمه دولتی و یا خصوصی میدانند.
البت��ه مدیریت ریس��ک ،تنها خرید ی��ا بیمهکردن
محصوالت کشاورزی نیست ،در واقع مدیریت ریسک
تمام کارهایی است که برای درک ریسک و رویارویی
با خطرها انجام میشود.
تحقیقات مختلف نشان میدهد که بیشترین نگرانی
کشاورزان در مورد ریسک قیمت کاال ،ریسک تولید
و تغییرات در قوانین و مقرارت دولتی اس��ت .در این
تحقیق ،برخی از کش��اورزان هزینهه��ای نهادهها را
بزرگترین منبع ریس��ک میدانند .پژوهشها نشان
داده است که به باور کشاورزان ،ریسکهای قیمت و
تولید از مهمترین ریسکها هستند و تولید با کمترین
هزین��هي ممکن و بیم��ه از مهمتری��ن راهبردهای
مدیریت ریسک هستند.
یکی از ریسکهایي که به علت خودوابستگی صنعت
کشاورزی اهمیت بسیار دارد ،ریسکهای استراتژیکی
است .ریس��ک اس��تراتژیکی ،حساس��یت مستقیم
استراتژیکی یک شرکت در عدم قطعیتهای فضای
تجاری اس��ت .بنابراین هرچقدر در ارزش نهایی یک
زمین کشاورزی یا کس��ب و کار کشاورزی نوسانات
بیشتر باشد ،ریسک افزایش مییابد .آنچه گسترش
و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی را توجیه میکند
ناپای��داری و مخاط��ره آمیز بودن ش��رایط تولید در
کش��اورزی اس��ت .بیمه محصوالت کش��اورزی در
کشورهای مختلف براساس یکی از روشهای هزینه
تولید و یا در نظر گرفتن نسبتی از بازده محصول و وام
پرداخت شده به کشاورز صورت میگیرد؛ اصوالً بیمه
کشاورزی از سوی دولتها برای حل دو مشکل اساسی،
درآمد پايين و درآمد بیثبات مورد توجه قرار میگیرد.
برای پذیرش بیمه از س��وی کش��اورزان باید سطح
آگاهیه��ای عمومی آنان را نس��بت به بیمه باال برد،
بنابراین تعیین نس��بی اثر عوامل گوناگون اقتصادی،
اجتماعی و فنی و به خصوص عامل ریس��کپذیری
کش��اورزان بر فرآیند تصمیم گیری آنان نس��بت به
تقاضا و پذیرش بیمه کش��اورزی بسیار اهمیت دارد.
منبع :اکونومیست

مسـابقـه ماه

انتصاب

 -1كدام يك جزو پوششهاي مجموعه شرايط  Cنميباشد؟
الف) آتشسوزي و انفجار
ب) تخليه كاال در بندر اضطراري
ج) آبديدگي
د) تصادم و تصادف
 -2در صورتيكه بعد از وقوع حادثه ،ارزش قبل از حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده باشد ،بيمهگر
خسارت وارده را به موجب  ..........و متناسب با حق بيمه دريافتي به بيمهگذار پرداخت مينمايد.
الف) اصل نفع بيمهاي و يا نفعپذيري بيمهگذار
ب) اصل غرامت
ج) اصل جانشيني
د) قاعده نسبي سرمايه و يا اعمال ماده  10قانون بيمه
 -3خسارات قابل تأمين در بيمه زلزله عبارت است از ....
الف) خساراتي كه بر اثر وقوع زلزله به ساختمانها و اموال منقول وارد ميشود
ب) خسارات غيرمستقيم شامل عدم النفع بيمهاي ناشي از زلزله
ج) سرقتهاي پس از زلزله
د) تأمين همه خسارات مالي و جاني بيمهگذار
برنده شماره قبل :آقاي محمد علي دانشور
پاسخ های شماره قبل:

سؤال  1گزینه د ؛ سؤال  2گزینه الف ؛

سؤال  3گزینه ج

داستانک

فروشنده موفق
یک پسر تگزاسی برای پیدا کردن کار به
یکی از فروشگاههای بزرگ
) (Everything under a roofبه
ايالت كاليفرنيا ميرود.
مدیر فروشگاه به او میگوید :یک روز
فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کرده و
در پایان روز با توجه به نتیجه کار در مورد
استخدام تو تصمیم میگیریم .
در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ
پسر رفت و از او پرسید که چند مشتری
داشته است ؟
پس پاسخ داد که یک مشتری .
مدیر با تعجب گفت :تنها یک مشتری
...؟!!!
بی تجربه ترین متقاضیان در اینجا حدقل
 10تا  20فروش در روز دارند .
حاال مبلغ فروشت چقدر بوده است ؟
پسر گفت 134,999.50 :دالر ....
مدیر تقریبا فریاد کشید134,999.50 :
دالر .....؟!!!! مگه چی فروختی ؟
پسر گفت  :اول یک قالب ماهیگیری
کوچک فروختم ،بعد یک قالب ماهیگیری
بزرگ ،بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت
به همراه یک چرخ ماهیگیری  4بلبرینگه.
یعد پرسیدم کجا میرید ماهیگیری؟ گفت:
خلیج پشتی.

من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج دارید
و یک قایق توربوی دو موتوره به او فروختم.
بعد پرسیدم ماشینتان چیست و آیا
میتواند این قایق را بکشد؟ که گفت هوندا
سیوی.
پس منهم یک بلیزر  4WDبه او پیشنهاد
دادم که او هم خرید.
مدیر با تعجب پرسید :او آمده بود که یک
قالب ماهیگیری بخرد و تو به او قایق و
بلیزر فروختی؟
پسر به آرامی گفت :
نه  ،او آمده بود یک بسته قرص سردرد
بخرد که من گفتم :
بیا برای آخر هفته ات یک برنامه
ماهیگیری ترتیب بدهیم
شاید سردردت بهتر شد !!!...

ط��ي حكمه��اي جداگانهاي از س��وي
مديرعامل بيمه نوين؛
آقايان عسگر معزي به مديريت بيمه هاي
باربري
تقي سهرابي به معاونت شعبه زاهدان
محم��د قلن��دري ب��ه معاونت ش��عبه
كرمان
ابوالفضل جهانديده به عنوان معاون اداره
نظارت بر خسارت بدني
خانمها
مريم مطوف به رياست شعبه قم
ليال رزاقي به رياس��ت ش��عبه شرق
تهران
و منيره تفضلي به معاونت شعبه مشهد
منصوب شدند .ضمن تبريك به اين عزيزان
برايشان آرزوي موفقيت ميكنيم.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

تبریک تولد
خانمها خدیجه بابایی ،سعیده عاشوری،
پرستو کمالی ،فاطمه موسوی ،آزاده
مختاري ،سپيده بهادري ،منصوره ملکی،
محبوبه طاووسی ،ساناز رمرودي ،فاطمه
خوش نام ،سميرا رستم خاني ،ناهید
پرستنده ،سمانه السادات کوچکی و آقايان
رامین عابدی ،عليرضا معظمي ،آرش بابایان،
محمدمهدی سیمی ،محمد جعفري زاده،
علیرضا هادی شعار ،محمدجواد خورسند،
غالمرضا شكري ،صياد كاظمي ،صمد
باقری ،مجيد بهنام مقدم فيض آبادي ،ئاکو
زنده دالن ،امیر سلطانپور ،مجید احمدی،
محمدابراهیماسالمی،سیدمحمدنیکبخت
و جواد زیرک متولد تير ماه تولدتان بهانهاي
است براي صمیمانهترین شادباشها و
قدرداني از زحمات فراوانتان در شركت
بيمه نوين ،تبريك ما توأم با آرزوي بهترينها
براي روزهاي پيش رو را پذيرا باشيد.

اطالع رسانی
همكارانگرامي
به اطالع ميرساند كه به همت و تالش
رؤساي شعب يزد و غرب تهران و همچنين
پشتيباني و حمايت مديران ستادي ذيربط
دو ساختمان براي شعب مذكور خريداري
گرديد .در همين راستا شركت بنا دارد
ساختمانهاي اجارهاي را به ملكي تبديل
نمايد .تالش شما همكاران در شناسايي و
معرفي امالك در خور نام شركت ميتواند
در اين تصميم مؤثر واقع شود.
باتشكر
روابطعمومي

شماره 49
تیر1392
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شماره  49تیر 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:

حلول ماه مبارک رمضان ،ماه رحمت و
غفران را خدمت شما همکاران گرامی
تبریکمیگوییم.

صدایم در نمیآید

استانداردکیفیت

به بهانه انجام چهارمین ممیزی داخلی شرکت بیمه نوین در تیرماه سال جاری

امیرحس�ین قربان�ی؛ س�رممیز نظام
کیفیت درشرکت بیمه نوین

در س��ال  1946پ��س از جنگ جهاني
دوم 25 ،كش��ور جهان ط��ي مالقاتي
در لندن بر روي تأس��يس يك سازمان
بينالمللي براي استاندارد توافق نمودند
كه به دنب��ال آن س��ازمان بينالمللي
اس��تاندارد ( )ISOدر س��ال 1947
تأس��يس ش��د و در حال حاض��ر اكثر
كش��ورهاي جهان از جمله ايران عضو
اين سازمان هستند.
مأموريت اصلي اين سازمان «تدوين و
انتشار استاندارد» در زمينههاي مختلف
است .در سال « 1979كميته تضمين
كيفي��ت و مديريت كيفي��ت» در این
سازمان تشكيل ش��د كه مأموريت آن
تدوين و انتشارات استانداردي در زمينه
«مديريت كيفيت و تضمين كيفيت»
بود و كليه اس��تانداردهايي كه توسط
این کمیته منتش��ر ش��دند به خانواده
يا س��ري اس��تانداردهايISO 9000
معروف و شناخته شدهاند.مطرح شدن
اين استانداردها در واقع پاسخي است به
روند رو به رشد گسترش تجارت جهاني
و جهاني شدن فعاليتهاي توليد و ارائه
خدم��ات كه ض��رورت اطمينان خاطر
طرفهاي ذينفع و سهولت در توليد و
تجارت را دو چندان ساخته است.
اس��تانداردهاي س��ري ISO 9000
در زمين��ه كيفي��ت گفتگ��و ميكند.
ولي نه فقط كيفي��ت محصول نهايي،

بلكه كيفيت عملك��رد صحيح تمامي
بخشهاي يك سازمان كه در مجموع
در كيفيت محص��ول يا خدمت عرضه
شده توسط يك سازمان تجلي مييابد.
اين اس��تانداردها ميگويند كه كيفيت
محص��ول فق��ط از طري��ق كنت��رل و
بازرس��ي ،حتي بازرسي صد درصد ،به
صورت پيوسته قابل تأمين نيست بلكه
كيفيت بايد در فرآيند توليد و آن هم در
تمامي بخشهاي يك سازمان از جمله
بخ��ش برنامهريزي ،ت��داركات ،كنترل
كيفيت ،آموزش ،پشتيباني و مانند آن
خلق و به وجود آيد.
ش�رکت بیمه نوی�ن دارنده گواهی
استانداردکیفیت:
شرکت بیمه نوین یکی از شرکتهای
بیمه در کش��ور است که ضمن تبیین
فرآیندهای انج��ام کار ،الزامات مربوط
به تولید و ارائ��ه خدمات و محصوالت
(بیمهنامهها) خود را از دید مش��تریان
و دستگاه ناظر (بیمه مرکزی جمهوري
اسالمي) شناس��ایی نموده ،با همکاری
عوام��ل درون س��ازمان ،موف��ق ب��ه
پیادهس��ازی و اخذ گواهی اس��تاندارد
کیفیت  iso9001-2008تحت نظارت
شرکت  S.G.Sشده است .در این راستا
ش��رکت بیمه نوین در سپتامبر 2011
اولین ممیزی خود را بر اساس بندهای
استاندارد انجام داد و از آن زمان تاکنون
ضمن تمدید گواهی استاندارد ،هر سال

 2بار نس��بت به ممی��زی داخلی اقدام
نموده اس��ت .مطاب��ق فرآیند ممیزی،
هر ساله ممیزی خارجی یکبار توسط
ش��رکت  S.G.Sو ممی��زی داخلی دو
بار در مقاطع ش��ش ماهه توس��ط تیم
ممیزی انجام میشود.
بههمین منظور آخرین ممیزی داخلی
در تاری��خ  17و 18تیرماه  1392انجام
شده است .در این ممیزی تیم ممیزی
به واحدهای مختلف سازمان مراجعه و
عملکرد واحدهای یاد ش��ده را در بازه
زمانی شش ماهه دوم س��ال  1391با
توجه به مفاد اس��تاندارد کیفیت مورد
ممیزی و ارزیابی قرار دادند .ممیزیهای
داخلی بهمنظ��ور ارزیابی نقاط ضعف و
قوت عملکرد س��ازمان انجام میش��ود
و این فرصت را به س��ازمان میدهد تا
ضمن شناس��ایی فرصته��ای بهبود،
قبل از ممیزی خارجی نس��بت به رفع
مشکالت موجود اقدام نماید .نتایج این
ممیزی متعاقباً توسط نماینده مدیریت
در نظام کیفیت (س��رکار خانم رضایی
مؤقر) در جلسه بازنگری مدیریت طرح
و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
اعض��ای تیم ممی��زی در ای��ن دوره را
آقایان جعفری ندوشن و نقاش و خانمها
خادمی و یکتاپرست تشکیل میدادند.
که بدینوسیله از تیم ممیزی ،مدیران
محترم و نمایندگان محترم واحدها که
برای اجرای هر چ��ه بهتر این ممیزی
مشارکت نمودهاند ،تشکر می نمایم.

تو را با غیر میبینم،صدایم در نمیآید
دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمیآید
نشستم،باده خوردم،خون گریستم،کنجی افتادم
تحمل میرود اما شب غم سر نمیآید
توانم وصف جور مرگ و صد دشوارتر زان لیک
چه گویم جور هجرت چون به گفتن در نمیآید
چه سود از شرح این دیوانگیها ،بیقراریها ؟
تو مه  ،بی مهری و حرف منت باور نمیآید
ز دست و پای دل برگیر این زنجیر جور ای زلف
که این دیوانه گر عاقل شود  ،دیگر نمیآید
دلم در دوریت خون شد ،بیا در اشک چشمم بین
خدا را از چه بر من رحمت ای کافر نمیآید
مهدی اخوان ثالث

تیتر  -خبر
تس�نیم  :دولت هن��د موافقت خود
با فعالیت دو ش��رکت بیم��ه ایرانی
ب��رای پوش��ش بیم��ه ای محمول��ه
های صادراتی این کش��ور به ایران و
محموله های وارداتی از ایران را برای
 ۳ماه دیگر تمدید کرد.
پژوهش�كده بيم�ه :در حاش��یه
برگزاری مجمع عمومی سالیانه بیمه
مرک��زی از «س��ند توس��عه فرهنگ
بیمه» توس��ط وزیر امور اقتصادی و
دارایی و با حض��ور رییس کل بیمه
مرکزی و دیگ��ر اعضای این صنعت
رونمایی شد.
ف�ارس :عضو هیئ��ت مدی��ره بیمه
تعاون از صادر ش��دن پروانه فعالیت
این شرکت بیمه خبر داد.
ایستانیوز :مهدی ریاحی فر به سمت
“مدیرکل دفتر فنی” منصوب شد.
مه�ر :رئی��س کل بیمه مرک��زی از
دریاف��ت  ۴۸تقاض��ا ب��رای دریافت
مجوز جهت تأس��یس ش��رکت بیمه
خبرداد.

