در هزاره سوم ،نيروي انساني با
ارزشترين سرمايه و بزرگترين
دارايي هر كشور و به طبع
سازمانها محسوب ميشود كه
بااستفادهبيشترنهتنها...

ميرفخرايي :در آئيننامه جديد
تعيين كارمزد نمايندگان و
كارگزاران تغييرات مثبتي در
موارد مختلف به نفع نمايندگان
و كارگزاران صورت گرفته است.
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مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی پیام نـویـن
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تغييرات اعمال شده
درآئيننامه جديد
تعيينكارمزد؛ به نفع
شبكه فروش است
رشد صنعت بیمه
خلیج فارس تا سال ۲۰۱۷
بيمه نـوين حامي جشنواره
زیبایی اسبهای اصیل

نيروي انساني
دانشمدار و اخالقگرا؛
اصليترين پشتوانه
موفقيت يك سازمان
یــــادداشـــت
سـردبیـر

حلقه مفقوده
بیمه و رسانه

امروزه حتي با وجود پيشرفتهاي تكنولوژيكي ارتباطي و توسعه
پرشتاب شبكههاي اجتماعي ،خبرنگاران همچنان به عنوان چشم
بينا ،زبان گويا و وجدان بيدار هر جامعهاي ش��ناخته ميش��وند و
عهدهدار نقش��ي جدي در امر اطالعرساني هستند .چراكه همواره
س��بك زندگي و الگوي رفتاري ميليونها انس��ان در جهان از پيام
ساخته ش��ده توسط رس��انهها ش��كل ميگيرد .پيامي كه حاوي
الگويهاي ابزاري و ترس��يم كننده خطوط و جريانات اجتماعي و
اقتصادي و  ...هر جامعهاي است.
نگاهي به حضور صنعت بيمه كش��ور در رس��انهها ،حلقه مفقوده
ارتباطي بين اين صنعت و پيامرسانان اين حوزه را بازمينماياند و اين
نكته را كه زنجيره گسسته بين اين صنعت و فرهنگ جامعه ايراني
توسط رسانه متصل شدني است را يادآوري ميكند.

حضور رسانهاي مؤثر بيمه در ايران نيازمند بازسازي و تقويت تعامل
بين صنعت بيمه و اهالي رسانه و از همه مهمتر شناخت ظرفيتهاي
دو سويه است.
ساختن ذهنيتي مثبت و آگاه از اين صنعت ،شناخت دامنه وسيع
خدمات ،آش��نايي با تنوع محصوالت و از همه مهمتر اعتمادسازي
عمومي كه صنعت بيمه به شدت نيازمند آن است ،كاري است که
خبرنگاران به خوبي از عهده آن برخواهند آمد.
خبرنگاران ميتوانند هدايتگران خوبي براي جلب افكار عمومي
به سمت بيمه به عنوان يك كاالي اساسي باشند .باید گفت اكنون
زمان آن رسيده است كه واگراييها به سمت همگرايي هدايت شود.
 17مرداد ماه مصادف با روز خبرنگار بود ،این روز را به همه تالشگران
این عرصه به خصوص همکاران حوزه بیمه تبریک میگوییم.

ب�ا اج�رای ط�رح بیم�ه آتیه
کودکان آسمانی بيمه نوين؛
 11هزار ک�ودک تحت حمایت
بهزیستی بيمه شدند
مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر
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رئیس دبیرخانه مش��ارکتهای مردمی
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
کودکان تحت حمایت سازمان بهزیستی
هنگام ترخیص نیازمند داشتن سرمایه
برای زندگی هس��تند ،اعالم کرد :طرح
بیمه آتی��ه کودکان آس��مانی برای ۱۱
هزار نفر از این کودکان اجرا شده است.
محم��د نصی��ری؛ رئی��س دبیرخان��ه
مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی
کشور با اعالم اين مطلب گفت :تاکنون
پنج هزار نفر از کودکان بهزیستی توسط
خود س��ازمان و ش��ش هزار کودک نیز
توسط خیّرين بیمه شدهاند و این طرح
با همکاری «بیمه نوی��ن» انجام و تمام
اقدامات مربوط ب��ه حامی یابی ،معرفی
این طرح به خیران و تبلیغ آن توس��ط
بیمه نوین صورت می گیرد.
رئیس دبیرخانه مش��ارکتهای مردمی
سازمان بهزیس��تی کشور مشکل اصلی
در خصوص حمای��ت از فرزندانی که در
ش��یرخوارگاهها و مراکز ش��به خانواده
نگهداری میش��وند را تأمی��ن آتیه این
کودکان عنوان و اظه��ار کرد:وقتی این
کودکان از مراکز ما ترخیص میش��وند
نیازمند تأمین جهیزیه ،مسکن ،اشتغال
و  ...هس��تند که ب��رای ای��ن کار طرح
پیش��رفته بیمه آتیه کودکان آس��مانی
اجرامیش��ود.
گفتن��ي اس��ت ط��رح بيمه ك��ودكان
آسماني به ابداع ش��ركت بيمه نوين به
خيرين و اف��راد نيكوكار اي��ن امكان را
خواهد داد تا با تحت پوشش قرار دادن
كودكان مددجو آيندهاي سالم و روشن
پيشروي آنها قرار دهند .در اين پروژه
كليه فرزندان تحت پوش��ش س��ازمان
بهزيس��تي اعم از فرزندان شبه خانواده
و فرزندان زنان سرپرست خانوار و ...
اين امكان را دارن��د بدون محدوديت
س��ني توس��ط خير يّن تحت پوشش
بيم��ه ق��رار بگيرن��د.

خبـریک

تغييراتاعمال
شده درآئيننامه
جديدتعيين
كارمزد؛به نفع
شبكه فروش
است
سهراب ميرفخرايي :در آئيننامه جديد تعيين كارمزد نمايندگان و كارگزاران تغييرات مثبتي در موارد مختلف
به نفع نمايندگان و كارگزاران صورت گرفته است.
معاونت امور شعب و بازاريابي بيمه نوين در خصوص تفاوت آئيننامه تعيين كارمزد نمايندگان و كارگزاران
(شماره  )83مصوب شوراي عالي بيمه نسبت به آئيننامههاي گذش��ته گفت :در آئيننامه جديد تغييراتي
نس��بت به آئيننامه قبلي مشاهده ميش��ود .به عنوان مثال در كارمزد بيمه مس��ئوليت مدني شخص ثالث
اجباري و مازاد اختياري و حوادث راننده در مورد نمايندگان حقيقي از  5به  4و در مورد نمايندگان حقوقي
از  7به  5درصد كاهش يافته است.
وي در ادامه تصريح كرد :اعمال كاهش درصد كارمزد در اين رش��تهها نيز به دليل فروش آسان بيمهنامه و
اجباري بودن آن منطقي به نظر ميرسد.
وي افزود :در مورد ساير رش��تهها تغييري از نظر ميزان درصد كارمزد مشاهده نميشود و در هزينه صدور و
كارمزد پلكاني نيز با توجه به سقف مبلغ حق بيمه تغييراتي به نفع نمايندگان صورت گرفته است.
ميرفخرايي درباره تغييرات صورت گرفته درخصوص كارمزد كارگزاران حقيقي و حقوقي تصريح كرد :پيش
از اين كارمزد كارگزاران حقيقي و حقوقي كمتر از نماين��دگان حقيقي و حقوقي بود اما در آئيننامه جديد
تغييراتي مثبتي به نفع كارگزاران نيز اعمال شده است.
معاونت امور ش��عب و بازاريابي بيمه نوين تغييرات انجام گرفته را به نفع شبكه فروش ارزيابي كرد و گفت:
س��قف حق بيمه در رابطه با پرداخت كارمزد پلكاني به ميزان  5برابر گرديده يعني از  500ميليون ريال به
دو ميليارد و پانصد ميليون ريال افزايش يافته است .هم چنين اين افزايش شامل هزينه صدور از سقف 100
ميليون ريال به  500ميليون ريال را گرديده است.
وي درخصوص كارمزد تعيين ش��ده براي كارهاي دولت��ي گفت :از اين پس به كارهاي دولتي كه توس��ط
نمايندگان به ش��ركتهاي بيمه ارجاع ميگردد ،معادل  25درصد كارمزد مصوب تعلق ميگيرد .اين عامل
خود باعث انگيزه بيشتر براي نمايندگان جهت بازاريابي و دس��تيابي به پرتفوي بيمهگذاران عمده و بزرگ
را فراهم مينمايد.
ميرفخرايي به اهميت پرداخت كارمزدها به نمايندگان و كارگزاران اش��اره كرد و گفت :ش��ركتهاي بيمه
موظفاند كارمزد نمايندگان را پس از دريافت اس��ناد و مدارك مثبت ،مبن��ي بر وصول حق بيمه و واريز به
حساب شركت در اس��رع وقت پرداخت نمايند .عرفاً پنجم يا دهم هر ماه كارمزد شبكه فروش مربوط به ماه
قبل محاسبه و به حساب شبكه فروش واريز ميگردد.
وي در پايان تصريح كرد :در سنوات گذشته رسيد وصول حق بيمه و فيشهاي واريزي به صورت دستي به
امور مالي شركتها تحويل و كارمزد نمايندگان به صورت دستي محاسبه و پرداخت ميگرديد .خوشبختانه
ال سيستمي بوده و در صورت واريز حق بيمه به
در حال حاضر موضوع واريز حق بيمه و پرداخت كارمزد كام ً
صورت سيستمي كارمزد محاسبه و به حساب نمايندگان واريز مي گردد.

معرفيشعب برتربيمهنويندرفروش بيم هعمر

خبـــر

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،بنا بر گزارش مدیریت بیمههای اش��خاص ،هفت شعبه برتري كه موفق
شدهاند در چهار ماهه اول سال جاری بیشترین نسبت فروش بیمه عمر ( تشکیل سرمایه ) را در مجموعه پرتفوی
خویش کسب نمایند معرفي شدند .جدول اسامي شعب در جدول پيوست آمده است.

شعبه كرمانشاه برگزار
ميكند؛
دورههاي آموزشي
فروش بيمههاي عمر و
سرمايهگذاري

رديف

نام شعبه

درصد پرتفوی

1

شعبه قم

% 35/8

2

شعبه ساری

% 31/8

3

شعبه ارومیه

% 30/ 6

4

شعبه زنجان

% 29/ 2

5

شعبه اهواز

% 26/ 3

6

شعبه رشت

% 23/ 5

7

شعبه تبریز

% 21/ 5

برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه
بانك اقتصاد نوين
با برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانک اقتصادنوين ،صورتهاي مالي بانک براي سال مالي
منتهي به  30اسفند  1391به تصويب سهامداران رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،مجمع عمومي عادي س��اليانه اين بانک ،پس از قرائت
گزارش حسابرس قانوني و بازرس مستقل بانک ،صورتهاي مالي سال مالي منتهي به  30اسفند
 1391بانک اقتصادنوين به تصويب سهامداران رسيد.
بناب��ر تصمي��م س��هامداران حاض��ر در مجم��ع ،مق��رر ش��د ب��ه ه��ر س��هم بان��ک
اقتصادنوي��ن ب��راي س��ال مال��ي  ،1391مبل��غ  380ري��ال س��ود خال��ص پرداخ��ت گ��ردد.

ده نماينده موفق بيمه نوين درفروش
بيم ه عمرمعرفي شدند
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بيمه نوين ،بنا بر اعالم مدیریت بیمههای اش��خاص ،ده نماینده برتري كه در
چهار ماهه نخس��ت سال جاري بيش��ترين رقم را در فروش بیمه عمر؛ تشکیل سرمایه به خود اختصاص
دادهاند ،معرفي شدند.
خانمها و آقايان علی ترابی ،رضا شاکری با زیر مجموعه ،بهاره سامرئی ،علوی نژاد با زیر مجموعه ،مرتضی
آزاد ،ایمان مقدس��ی ،افس��انه جهانپور ،زهرا توحیدی ،رامین مکوندی و امیرحس��ین فارسیان به عنوان
نمايندگان برتر بيمه نوين در اين حوزه معرفي شدند.

اولين جلس��ه دورههاي آموزشي فروش
بيمههاي عمر و سرمايهگذاري در شعبه
كرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،اين
دورهي آموزش��ي با هدف ايجاد انگيزه و
باال بردن توان فني شبكه فروش در استان
كرمانشاه با تدريس حميد امامي و با حضور
نمايندگان اين شعبه برگزار ميشود.
قوانين موفقي��ت در بازارياب��ي و فروش
بيمه عم��ر ،فلس��فه فروش بيم��ه عمر،
مثبت انديشي و روشهاي مشترييابي
و تكنيكهاي ايجاد رابطه از جمله مباحث
اصلي مطرح شده در نخستين جلسه اين
دوره آموزشي بود.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

اصطالحات رایج در بیمـه
بیمه درمانی گروهی

()GroupPermanentHealthInsurance

بیمهای است که کارفرمايان اخذ میکنند،
تا کارگران يا کارکن��ان را در قبال هزينه
درمان بيماریها تحت پوشش قرار دهند.
ریسکهای خالص

()Pure Risk

ریسکهايی هستند که احتمال خسارت
يا عدم خس��ارت دارند ،بنابراين خطرات
طبيعی يا پيامدهای ناش��ی از اشتباهات
انس��انی معموال فقط ريسکهای خالص
هستند.
مستمری

()Pension

حقوقی است که بعد از بازنشستگی به افراد
پرداخت میشود.
بیمه شکست ماشينآالت

()Mechanical Breakdown Insurance

پوشش هزینه خراب شدن ماشينآالت،
اتومبيل و لوازم منزل ،ب��ا اين بيمه انجام
میگيرد.
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تبلیغات به روش
دیوید اگیلوی
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«دیوید اگیلوی» از بزرگترین مردان
صنعت تبلیغات در قرن بیستم بود.
وی بهدلی��ل جمالت نغ��زی که در
مورد تبلیغات بهکار میبرد بس��یار
شهرت داشت و بعضاً جمالت وی به
“اگیلویسم” مشهور شد .وی در ۳۹
س��الگی وارد حرفه تبلیغات شد و تا
آن زمان ش��غل های بسیار مختلفی
را از فروختن بخ��اری درب منازل تا
سرآشپزی در پاریس امتحان کرده
بود.
اگیل��وی به ش��دت معتقد ب��ود که
هدف اصلی تبلیغات ،فروش اس��ت.
آنچه او ب��دان اعتقاد داش��ت تبلیغ
مش��تری پس��ند بود.وی معتقد بود
تبلیغ باید واضح ،روشن و روان باشد
و مطالب تبلیغ با ویژگی های کاالی
مورد نظر  ۱۰۰درصد تطابق داش��ته
باشد .تبلیغاتی که او طراحی می کرد
همواره بر خصوصیات منحصر به فرد
آن محصول تکیه داش��ت .در آگهی
تبلیغات��ی که در س��ال  ۱۹۵۸برای
رولزرویس ساخت با غرور تمام گفت:
“وقتی با سرعت  ۶۰مایل در ساعت،
با این رولزرویس می رانید ،بلندترین
صدایی که می شنوید ،صدای ساعت
الکتریکی است!”
و اما چند جمله معروف وي:
افرادی که عناوی��ن را میخوانند
بهط��ور متوس��ط  ۵برابر بیش��تر از
افرادی هستند که متن را میخوانند.
وقتی که عنوان را نوشتید ۸۰ ،سنت
از یک دالر را خرج کردهاید.
هرگز تبلیغی ننویسید که تمایلی
ندارید همسرتان آن را بخواند .مسلماً
به همسرتان دروغ نمیگویید پس به
همسر من نیز دروع نگویید.
تک تک لغات تبلیغ باید معنیدار
و هدفمند باشد.
چیزهای منحصر ب��ه فرد را تبلیغ
کنید.

نيروي انساني دانشمدار و اخالقگرا؛
اصليترين پشتوانه موفقيت يك سازمان
در هزاره سوم ،نيروي انس�اني با ارزشترين
سرمايه و بزرگترين دارايي هر كشور و به طبع
س�ازمانها محسوب ميش�ود كه با استفاده
بيش�تر نه تنها كاهش نيافته بلكه بهصورت
فزاينده نيز توس�عه پيدا ميكند .اهميت اين
بخش از يك س�ازمان به همراه پيچيدگيها
و چالشهاي اي�ن حوزه موض�وع صحبت ما
با مجيد محم�دي؛ مدير ام�ور اداري و منابع
انساني شركت بيمه نوين قرار گرفت.
از نظر شما جايگاه منابع انساني و اهميت تقويت
آن در رشد يك سازمان چيست؟

بر اس��اس نظري��ات جدي��د در ح��وزه مديريتي،
نيروي انس��اني هر س��ازمان از مهمترين منابع آن
سازمان محسوب مي ش��ود و بدون ترديد مي توان
گفت كه امروزه يكي از ش��اخص ها وجه تمايز بين
كشورهاي توس��عه يافته و توس��عه نيافته ،نيروي
انساني سازمانهاي كشورها به شمار مي آيد .نيروي
انس��اني دانشمدار با كارايي و تخصص مناسب از
جمله مهمترين اركان يك سازمان است كه با دانش
و تخصص خود مي تواند در روند رو به رش��د و ارائه

خدمات سازمان يا مؤسس��ه تأثير بسياري داشته
باشد.
يعني اگر ما عامل انساني را از سازمان حذف كنيم
آنچه باقي مي ماند عوامل و امكاناتي نظير ساختمان
و تجهيزات اس��ت كه به خودي خود قابل استفاده
نبوده و ارزشي نخواهد داشت .در يك محيط كاري
اين انسان است كه از اش��يا و امكانات موجود براي
ارتقا ،بهبود و تكامل يك سيستم استفاده مي كند و
وجود نيروي انساني دانشمدار و اخالقگرا؛ به عنوان
اصليترين پشتوانه موفقيت يك سازمان به شمار
مي رود .بنابراين با عامل انساني بايد در نهايت عزت
و احترام و مطابق با كرامت انساني او برخورد شود.
چالش هاي موجود در حوزه منابع انس�اني در
ش�ركت هاي بيمه را چ�ه مواردي م�ي دانيد؟ آيا
پيشنهاد و يا طرحي در اين حوزه داريد؟

مهمتري��ن چال��ش پي��شرو ج��ذب و نگهداري
ني��روي انس��اني متخص��ص اس��ت .ام��ا بهترين
راهكار در اي��ن ح��وزه پياده س��ازي م��دل تعالي
منابع انس��اني اس��ت .اي��ن مدل تعيي��ن مي كند
كه ي��ك س��ازمان به چ��ه مناب��ع انس��اني ،با چه

شايس��تگي هايي ،براي چه مشاغل و در چه زماني
نياز دارد و با به كارگيري رويكردها و فنون پيشرفته
جذبواستخدام،افراديكهازتواناييوشايستگيهاي
الزم براي عضويت در س��ازمان برخوردار باشند را
جذب مي كنند و يا درون سازمان پرورش مي دهد.
در جذب نيروي كار بيشتر چه شاخصه هايي را
مد نظر داريد؟

شركت بيمه نوين با در نظر گرفتن برخي تواناييهاي
علمي و فني و با توجه به سوابق كاري مفيد وي به
همراه برخ��ي خصوصيات ش��خصي در فرد مانند
هوش ،عالقه ،ش��خصيت و اخالق حرفهاي كه در
محي��ط كار از اهميت بااليي برخوردار اس��ت را در
جذب نيروي كار لحاظ ميكند.
برنامه ها و امكانات رفاهي در نظر گرفته ش�ده
براي كاركنان بيمه نوين چيست؟

پرداخت كمك هاي نقدي و غير نقدي به پرسنل،
اعطاي وام ه��اي ضروري بر حس��ب ضرورت بين

پرس��نل ،ارائه بيمه هاي درمان ،عمر و حوادث به
پرس��نل،برگزاري دوره هاي ورزشي براي پرسنل،
اقدام به تامين امكانات اياب و ذهاب و اسكان پرسنل
و ارائه كارتهاي چند منظوره ورزش��ي -رفاهي و
تفريحي بخشي از امكانات رفاهي در نظر گرفته شده
براي پرسنل شركت بيمه نوين است.
 4ش�هريور در تقوي�م ب�ه عن�وان روز كارمند
نامگذاري شده است .از نظر ش�ما به عنوان مدير
منابع انس�اني ش�اخص هاي يك كارمن�د نمونه
چيست؟

رعايت و گسترش ارزشها در محيط كار ،پايندي
به اصول و ارزشها درس��ازمان ،انجام امور محوله
با كيفيت مناس��ب و ارائه خدمت ب��ه بهترين وجه
يعني دقيق ،كام��ل و بي نقص ،بهكارگيري مهارت
و نشان دادن كوش��ش و تالش در امور محوله ،ارائه
مؤدبانه خدمت به ارباب رجوع و تكريم آنان و رعايت
قوانين سازمان و سلس��له مراتب اداري مهمترين
شاخصهاي شناخت يك كارمند نمونه است.

خبـــر

با ميزباني بيمه نوين
جلسه شوراي هماهنگي بيمههاي
بازرگاني استان بوشهر برگزار شد
با حضور كليه رؤس��اي شركتهاي بيمه
بازرگاني اس��تان بوش��هر جلسه شوراي
هماهنگي اس��تان به ميزباني بيمه نوين
برگزار گرديد.
به گزارش رواب��ط عمومي بيم��ه نوين،
در اين نشس��ت مباحث��ي مانند اهميت
نقش و جايگاه شوراي هماهنگي بيمه در
پيشبرد اهداف عاليه صنعت بيمه ،عدالت
اجتماعي مطرح گرديد.
همچني��ن در پايان اين مراس��م محمد
صادق حاجياني؛ رئيس شعبه بوشهر بيمه
نوين ب��ه عنوان دبير ش��وراي هماهنگي
ش��ركتهاي بيمه بازرگاني استان بوشهر
انتخاب گرديد.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

نکتـه ديـگر

بیمه آنالین در کره جنوبی

بيمهنـوين
حاميجشنواره زیبایی اسبهایاصیل
شركت بيمه نوين به عنوان حامي در نخستین دوره جشنواره «زیبایی اسبهای اصیل» حضور داشت.
ش��ركت بيمه نوين با تحت پوشش بيمه قرار دادن اين دوره از مسابقات به عنوان اسپانسر اين جشنواره
سراسري حضور داشت .همچنين غرفه اين شركت در بخش جانبي اين جشنواره برپا و كارشناسان اين
شركت پاسخگوي سئواالت بازديدكنندگان و شركتكنندگان بودند.
اولین دوره جشنواره «زیبایی اسبهای اصیل» پنجشنبه و جمعه شب  24و  25مرداد ماه سايت ورزشي
برج میالد تهران برگزار گرديد.

دولت کره جنوبی اعالم کرد که بازار بیمه
عمر این کشور در حال تجربه رشد سریعی
است .فعاالن صنعت بیمه در کره جنوبی
بر این باورند که انتظار میرود با ورود افراد
بیش��تر ،بازار بیمه عمر آنالین این کشور
حدود  10درصد رشد داشته باشد.
در گزارش��ي به نقل از «ایشا اینشورنس
ریویو» آمده اس��ت که اکث��ر بیمهگران
بزرگ در این کشور آسیایی درصدد ورود
به بازار آنالین هستند و تمامی آنان تا پایان
س��ال جاری میالدی به این شبکه ملحق
خواهند شد.
ف��روش آنالین بیمهنامه عمر در س��ئول
توسط ش��رکت «کی.دی.بی الیو» در ماه
نوامبر آغاز ش��د .این اشتیاق پس از آن به
وجود آمد که شرکتهایي مانند «کیوبو
الیو» و «سامس��ونگ الی��و» دو بیمهگر
بزرگ فعال در کره جنوبی ،اعالم کردند که
تا چند ماه دیگر محصوالت خود را آنالین
به فروش میرسانند.
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حمايت مالي بيمه نوين از
بنياد خيريه سپهر

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

شركت بيمه نوين با در نظر گرفتن نقش
و ايف��اي تعهد اجتماعي خ��ود ،از بنياد
خيريه سپهر حمايت مالي نمود .در متن
تقدير رئيس هي��أت مديره اين بنياد از
مديرعامل شركت بيمه نوين آمده است:
«س��پاس خداي رحمان را كه به يمن
عنايتش ،نه��ال وجودت��ان را به باران
صف��اي كرامت و نوعدوس��تي طراوت
بخشيد .حضور ش��ركت بيمه نوين در
جمع ي��اوران س��پهر و تالشتان براي
گسترش فرهنگ ارزشمند نيكوكاري را
ارج مينهيم و تداوم آن را از درگاه ايزد
يكتا آرزومنديم».

برگزاری دومین دوره
آموزشی بازاريابي تخصصي
توسط شعبه اروميه
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دومین دوره آموزشي بازاریابی تخصصی
و محاسبات فنی بیمههای عمر شركت
بيمه نوين در اس��تان آذربايجان غربي
برگزار شد.
به گزارش روابط عموم��ي بيمه نوين،
اين دوره آموزش��ي با ه��دف باال بردن
دانش فنی نمایندگان در زمینه فروش،
افزایش انگیزه و روحیه اعتماد به نفس
در شبکه فروش برگزار شد.
لزوم وجود برنامه منسجم برای فروش،
افزایش کیفیت خدمات ،تبدیل تهدیدها
ب��ه فرصت ها ،تكمي��ل بانك اطالعاتي
منظم از مشتریان فعلي و تدوام ارتباط
ب��ا آنها و رعای��ت اخالق حرف��ه ای از
جمل��ه مباحث مطرح ش��ده در بخش
آموزش��ي بازاريابي بود كه توسط دکتر
حامد قدس؛ رياست دفتر منطقه شش
بيمه نوين ارائه گرديد .همچنين بخش
محاسبات فني بيمههاي عمر نيز توسط
ياسر قالتی آموزش داده شد.
گفتن��ي اس��ت دورهه��اي آموزش��ي
بازاریاب��ی تخصص��ی بیمههای عمر در
اس��تان آذربايجان غرب��ي طي  4نويت
برگزار ميش��ود و دوره های بعدي در
شهریور و مهر ماه برگزار خواهد شد.

رشد صنعت بیمه خلیج فارس تا سال ۲۰۱۷
«مرکز تجاری کویت» در آخرین تحلیل خود در خصوص صنعت بیمه در منطقه خلیج فارس آورده اس��ت
ج فارس در قیاس با کشورهای اروپایی و ایاالتمتحده
با وجود آنکه وضعیت بازار بیمه کشورهای حوزه خلی 
آمریکا مناسب نیست اما گمان میرود رغبت شهروندان کشورهای حوزه خلیجفارس به خرید پوششهای
بیمهای در آینده افزایش پیدا کند.
ج فارس آینده
در ارزیابی موسس��ه «اس��تاندارد اند پورز» آمده است که بازار بیمه در کش��ورهای حوزه خلی 
درخشانی دارد و کشورهای این منطقه در آینده یکی از باالترین نر خ های رشد بازار بیمه را در بین کشورهای
جهان خواهند داشت.
فرصته��ا ب��رای ش��رکتهای محل��ی و بی��ن المللی بس��یار ف��راوان اس��ت و ای��ن مس��ئله رقابتها را
افزای��ش داده و محی��ط چالش��ی را ب��رای بیمهگ��ران ب��ه وج��ود آورده اس��ت .ب��ه ه��ر ح��ال ب��ا وجود
فرصته��ای ق��وی در خلی��ج ف��ارس ،انتظار م��یرود که کل صنع��ت بیمه تا پایان س��ال  ،2015س��ود
تقریب��ی  28میلی��ارد دالری را تجرب��ه کن��د و این رقم تا س��ال  2017به رق��م  40میلیارد دالر برس��د.
ای��ن منطق��ه همچنی��ن موقعی��ت جغرافیای��ی مطلوب��ی دارد؛ رش��د جمعی��ت ج��وان و طبق��ه
متوس��ط در چن��د س��ال آین��ده ب��ه ش��کوفایی صنع��ت بیم��ه کم��ک ش��ایانی خواه��د ک��رد .
از س��وی دیگ��ر ،انتظار م��یرود که بخش بیمه غیرعمر نزدیک به  87درصد رش��د داش��ته باش��د .میزان
درآم��د ای��ن بخش در س��ال  2012می�لادی حدود  14.1میلی��ارد دالر بوده اس��ت .این در حالی اس��ت
ک��ه بخ��ش بیمه عم��ر ،درآم��دی در ح��دود  2.185میلی��ارد دالر را در س��ال  2012ثبت کرده اس��ت.
در این گزارش تاکید شده است که بیمه درمان به دلیل اجباری شدن آن در بسیاری از کشورها ،تاکنون رشد
خوبی داشته است .افزایش جمعیت و باالرفتن آگاهی باعث شده که بیمه درمان در خلیج فارس به ارزشی در
حدود  4.69میلیارد دالر برسد.
کشورهای خلیج فارس در سال های گذشته توانسته اند به استانداردهای جهانی صنعت بیمه نزدیک شوند؛
عدم انطباق با معیارهای جهانی مشکالت بیشماری را برای بیمه گران در این منطقه به وجود آورده بود.
پیش از این گزارش شده بود که رشد ُکند صنعت بیمه در عربستان به مانع بزرگی برای پیشرفت و بهبود این
بازار در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است .عربستان دومین بازار بزرگ بیمه را در میان کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس دارد .میزان حق بیمه در این کشور در سال  2012میالدی  5.4میلیارد دالر گزارش
شده است .اما صنعت بیمه قطر در سال های گذشته رشد خوبی را تجربه کرده است و انتظار می رود که این
کشور از همسایگان خود در منطقه خلیج فارس پیشی بگیرد.
ضریب نفوذ بیمه نیز از رقم  1.1درصدی در سال  2012به دو درصد در سال  2017خواهد رسید؛ البته این
افزایش به میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وابستگی شدید دارد.
منبع :صنعت بيمه

مسـابقـه ماه

ت و هزينههاي قابل تأمين در بيمههاي آتش سوزي كدام است؟
 -1خسار 
الف -خسارت مستقيم ناشي از خطرهاي بيمه شده
ب -خسارت و هزينه ناشي از اقدامات الزم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت گيرد.
ج -خسارت و هزينه ناشي از نقل ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرهاي بيمه شده
د -همه موارد
 -2كدام يك از جمالت زير صحيح است؟
الف -بيمهنامه باربري وارداتي پس از رسيدن كاال به گمرك مقصد قابل تمديد نيست.
ب -بيمهنامه باربري وارداتي در صورت ارسال درخواست بيمهگذار در مدت اعتبار بيمهنامه قابل
تمديد است.
ج -بيمهنامه باربري وارداتي در صورت ارس��ال درخواس��ت بيمهگذار در م��دت اعتبار بيمهنام با
پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد است.
د -بيمهنامه باربري وارداتي پس از رسيدن كاال به مقصد نهايي قابل تمديد است.
 -3كدام شرط مربوط به پوشش بيمه زلزله ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله است؟
الف -شرايط عمومي
ب -شرايط خصوصي
ج -شرايط خاص
د -شرايط آئيننامه 2800
برنده شماره قبل :جناب آقاي حسن پورحسيني
پاسخ های شماره قبل:

سؤال  1گزینه ج ؛ سؤال  2گزینه د ؛

سؤال  3گزینه الف

داستانک

موفقيت و سقراط
مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید .سقراط
به م��رد جوان گفت که صب��ح روز بعد به نزدیکی
رودخانه بیاید .هر دو حاضر ش��دند .سقراط از مرد
جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود .وقتی
وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان ،او را غافلگير كرد.
مرد تالش میکرد تا خود را رها کند اما سقراط مانع او ميشد .سر مرد جوان را مدتي زير آب نگاه داشت.
سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.
سقراط از او پرسید :در آن وضعیت تنها چیزی که میخواستی چه بود؟
پسر جواب داد«:هوا»
س��قراط گفت« :این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را میخواستی در جستجوی موفقیت
هم باشی بدستش خواهی آورد»
يافتن دستمزد خواستن است ،رمز دیگری وجود ندارد!

فراخوان:

اين پنجاهمين شماره پيام نوين است كه پيش رويتان قرار دارد ،نشريهاي كه در اين سالها
همراه خانواده بيمه نوين بوده است .اما حاال وقت آن رسيده است كه شما نيز همراه و همگام
ما باش��يد و جايگاه خود را در مسير رش��د اين نشريه به اثبات برسانيد .اگر مطلبي يا حرفي
براي خوانده ش��دن داريد اين نش��ريه جاي آن اس��ت .منتظر كليه مطالب شما از مقاالت و
يادداشتهاي بيمهاي تا آثار هنريتان هستيم.
روابط عمومي

انتصـاب
ط��ي حكمه��اي جداگانهاي از س��وي
مديرعامل بيمه نوين؛
آقاي�ان :حميدرضا ش��ماخي به عنوان
رئيس اداره سرمايه گذاري و امور شركتها
 محمد قلندري به عنوان معاونت شعبهكرمان
 ش��هاب الدين سماوي به عنوان رئيساداره امور شعب
 وحيد قدس به عنوان معاون شعبه قزوينخانمه�ا :اكرم ش��مس الديني به عنوان
رئيس اداره حقوقي
 مهس��ا حكمي به عن��وان رئيس ادارهصدور بيمههاي باربري
منصوب ش��دند .ضمن تبري��ك به اين
عزيزان برايشان آرزوي موفقيت ميكنيم.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

تبریک تـولـد
خانمها ناهيد عباس��ي ،عاطف��ه فراهاني،
پیمانه تاجیک ،نس��رین یکتاپرست ،لیال
پایان ،فاطمه قلی زاده ،نازنین شهراد ،سارا
اکبری ،ثریا عابدی ،ناهید معماری ،راضيه
مقني ،ملکه هاش��می ،الناز ابی زاده ،شیوا
ش��بانی ،مژگان اکبری ،فرزانه اس��دي و
آقايان احمد س��تاریان  ،حسین رستمی،
عباس اوجاقلو ،بابک یحیی زاده ،س��امان
جوالئي ،محمداس��ماعيل مالك ،شهاب
الدين س��ماوي ،مهدی برقان��ی  ،محمد
ابراهیمی ،وحید بیطرفان ،س��یدعلیرضا
حس��ینی ،علی محمد ش��یرین فشان ،
محمد صادق حاجياني ،مجتبی نوترکش،
س��عید اقتصادخ��واه ،حبیب بی��گ زاده،
محمود انوری ،مهدي خالدي پور ،محسن
سلیمانی ،ايمان جهانبازي ،حسین طالب
پور ،س��عید عباس زاده ،جعف��ر بوداغی،
ابوالفض��ل حيدرنژاد و می�لاد تربتی نژاد
متولد م��رداد ماه تولدتان بهانهاي اس��ت
براي صمیمانهترین شادباشها و قدرداني
از زحمات فراوانتان در شركت بيمه نوين،
تبريك ما توأم ب��ا آرزوي بهترينها براي
روزهاي پيش رو را پذيرا باشيد.

تبریک تـولـد فرزند
همكارانگرامي؛آقايانهاديحسينپناهي
و مهدي كريميان تولد ارمغان زندگیتان
را صميمانه تبری��ک میگویيم .اميدواريم
قدمهاي فرشتههاي كوچكتان روح بخش
زندگي و سروش شاديتان باشد.

شماره 50
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شماره  50مرداد 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:

آنچه در مورد برند نميدانيم
نويسنده:
احمد ستاريان؛ معاون اداره تبليغات

سئوالي كه امروزه براي هر سازمان به
عنوان يك چالش بزرگ پيش ميآيد
ن ما
اين اس��ت كه آي��ا برند و س��ازما 
شناخته شده است يا خير .تعريف اكثر
اين سازمانها از برند تعاريف متداول و
اشتباهي است كه توسط تئورسينهاي
آماتور مط��رح و اس��تفاده ميگردد و
زماني كه يك سازمان نتواند برند خود
را تعريف كن��د و نداند كه ديگران او را
چگون��ه بايد ببينن��د و چگونه انتخاب
نمايند و با چه روشي خود را در جامعه
ترويج نمايد ،انتظار بيجايي اس��ت كه
مخاطب به دنبال برند آنها باشد .براي هر
سازمان الزم است ابتدا تعريف درستي از
برند و كسب وكار خود داشته باشد.
بايد دانست برند؛
فق��ط نام تجاري و لوگوي ش��ركت
نيست
تنها اس��م ،كاركتر ،عالمت و س��مبل
نيست
ح��ك ش��ده روي كاال و خدم��ات

و فرآين��د نامگ��ذاري روي خدمات يا
محصول نيست.
اص ً
ال ديدني نيست و مفهومي است؛
از جنس ادراك
مش��تريان مالك آن برند هستند و
نه شركتها
پيمان و قولي اس��ت به مش��تري و
با اينكه مجازي اس��ت ام��ا دقيقاً اجرا
ميشود
جاندار و زنده است چون در زندگي
با ما زندگي ميكند و قابليت رش��د و
تكامل را دارد
كاهش دهنده ريس��ك در تجارت
است اما ضامن فروش نيست
معرف ش��ركت است و ش��ما را در
س��ريعترين و با كوتاهترين جمالت و
معاني معرفي مينمايد
ي��ك ابزار قانوني و م��ورد اطمينان
است
ايجاد ارزش افزوده براي مش��تريان
دارد
روي تجرب��ه مش��تري و مفاهي��م
پيچي��ده آن كار ميكن��د ( در بُع��د

كارك��ردي دروني و در بعد نمادين آن
بيروني)
يك ترجيح دادن از س��وي مشتري
است نسبت به محصول رقبا
وس��يله كوتاه ك��ردن زمان تصميم
گيري مشتري است
در جاي��ي ك��ه دو محص��ول از يك
كارخانه ب��ا يك كيفيت وج��ود دارد،
عامل پيروزي است
بيشتر درون سازماني است تا برون
س��ازماني (ايجاد حالت��ي در مخاطب
اس��ت كه ديگ��ر با قلب و احساس��ش
تصميم بگيرد نه با عقل!
در واق��ع برند فرآيند تس��خير قلب و
روح و ايج��اد جايگاهي خاص در ذهن
مش��تريان است .برند يا تصوير شركت
ميتواند تركيبي از دانش ،احساسات،
ايدهآله��ا و باورهاي آن ش��ركت نزد
مش��تريان تعريف ش��ود ك��ه حاصل
يكپارچگ��ي فعاليتهاي آن ش��ركت
اس��ت .بايد بدانيم برن��د يك فرهنگ
است كه خردهفرهنگهاي زيادي را به
همراه خواهد داشت.

عيد فطر؛ عيد شكرانه توفيق بندگي و
بهره از درياي بيكران رحمت الهي را
تبريكميگوييم.

زتو با تو راز گويم به زبان بي زباني
به تو از تو راه جويم به نشان بي نشاني
چه شوي ز ديده پنهان؟ كه چو روز مي نمايد
رخ همچو آفتابت ز نقاب آسماني
تو چه معني لطيفي كه مجرد از دليلي؟
ز تو كي كناره گيرم؟ كه تو در ميان جاني
همه پرتو و تو شمعي  ،همه عنصر و تو روحي
همه قطره و تو بحري ،همه گوهر و تو كاني
چو تو صورتي نديدم همه مو به مو لطايف
چو تو سورتي نخواندم همه سر به سر معاني
به جنايتم چه بيني؟ به عنايتم نظر كن
كه نگه كنند شاهان سوي بندگان جاني
بجز آه و اشك ميگون نكشد دل ضعيفم
به سماع ارغنوني و شراب ارغواني
دل دردمند خواجو به خدنگ غمزه خستن
نه طريق دوستانست و نه شرط مهرباني
خواجوي كرماني

تیتر -خبر
ايس�نا :دبیر کار گروه تخصصی بیمههای
اتکایی سندیکای بیمهگران از بازبینی آیین
نامه  ۷۶مصوب شورای عالی بیمه خبر داد.
مهر :مدیر عامل عامل صندوق بازنشستگی
کش��وری گفت :همه ایرانیان زیر چتر نظام
نوین بیمه و بازنشستگی قرار می گیرند.
فارس :از سوی بیمه مرکزی ،ظرفیت مجاز
نگه��داری ریس��ک و قبولی اتکای��ی برای
شرکتهای بیم ه در سال  ۹۲اعالم شد.
صنعت بيمه :با حضور وزیر تعاون کار و رفاه
اولین شرکت بیمه تعاونی سهامی عام آغاز
به کار کرد.
ريس�ك نيوز :ط��رح اجباریش��دن بیمه
حوادث که از سوی بیمه مرکزی به مجلس
ارائه شده است را میتوان گام بزرگ و مهمی
در روند فراگیری فرهنگ بیمه دانست.
ايستا نيوز :نمونه اساسنامه تلفیقی بیمه و
بورس توسط بیمه مرکزی و سازمان بورس
و اوراق بهادار تدوین و به شرکتهای بیمه
ابالغ شد.

