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،  هتا  اتتمتیتاد  تمامی افراد و همه سیستمت 
اجمماعی و فنی در معرض انواع مخاطرات هسمند 

ها  مخملف در معترض سستیت  و  و با احممال
فروپاشی. هرچند دانش مدیریت ریست  تت   
دارد مخاطرات هر سیسم  را شناسایی و کتاهتش 

 ا  بته  توان گفت هیچ متختاطتر  دهد معهذا می
 رسد.  صفر نمی

به نظر نگارند ، بیمه، مکمل مدیتریتت ریست  
هایتی  است، به این معنا که در میان انواع سیسم 

ها  بتختیتوصتی تترار  که در معرض ریس 
کنتد  گیرند، ی  نوع پوشش عمومی ایجاد می می 

هتا   ا  که همته سن ستیتستمت  تا با حق بیمه
پردازند صندوتی تشکیل شود تتا سن  موردنظر می
گذار  را که در معرض مخاطر  جزئتی  تعداد بیمه

گیرند، از سسی  جد  و ستوتو   یا کلی ترار می
هایی کته  نجات دهد. به این ترتی  همه سیسم 

 گیرند با پرداخت  تتحتت پوشش  بیمتتته ترار می

 حرف نخست  

شتان  کنند تا از جماعتت هزینه جزئی همیار  می
کسی نابود یا از دور خارج نشود.  به عبارت دیگتر 

گذاران خسارت دید  را  سیسم  بیمه خسارت بیمه
کتنتد.  گذاران پخش و سرشکن متی به کل بیمه

ها ع و   اسممرار فعالیت و حیات اشخاص و بنگا 
کنند  منافع اتمیاد ملی  بر حفظ منافع فرد، تامین

نیز هست چون حفظ سرمایه انسانی، سترمتایته 
کنتد کته  اجمماعی و سرمایه اتمیاد  کم  می

ـرهی  اتدام  ـه ـه ب  است.  وراـن

ور  در بیمه هر چودر رو   در بحث افزایش بهر 
هتا و  مدیریت ریس  کار شود، تاعدتتا ریست 

یابد و علی االصول باید بته  مخاطرات کاهش می
گر  منجر شود. کتاهتش  ها  بیمه کاهش هزینه
دهد و ایتن  گر  تواضا را افزایش می هزینه بیمه

گذاران و افتزایتش  اتفاق یعنی افزایش تعداد بیمه
ها و افزایش  پوشش بیمه نیز موج  کاهش هزینه

 گران خواهد شد. سود بیمه

وري به زبان ساده بیمه و بهره  

 وري ایران علي اكبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بهره 

وري  پنجمین عصرانه بهره  

ها و راهكارها وري، چالش با موضوع بیمه و بهره  

 03ور  ایران عیر روز یکشنبه  ور  انجمن بهر  پنجمین عیرانه بهر 
ها و راهتکتارهتا  ور ، چالش با موضوع بیمه و بهر  9011شهریورما  
ور   شود. در این نشست جمعی از صاحبنظران بیمه و بتهتر  برگزار می

ها و نوطه نظترات  دربار  موضوعات مرتبط به ایراد سخن و بیان دیدگا 
 خود خواهند پرداخت.
از  9011شهریورما   03عیر روز یکشنبه  7تا  4این نشست از ساعت 
شود  ور  ایران به میزبانی پژوهشکد  بیمه برگزار می سو  انجمن بهر 

 توانند سن را به صورت زند  از صتفتحته انتجتمتن  مندان می و ع ته
( مشاهد  aparat.com/irpa_ir/liveبهر  ور  ایران در سپارات )

. سخنرانان این همایش، غ مرضا سلیمانی رییت  کتل بتیتمته  کنند
مرکز ، حمید کردبچه ریی  پژوهشکد  بیمه، متجتیتد بتختمتیتار  
مدیرعامل شرکت بیمه راز ، مهد  مهدو  مدیرعامل شرکت بتیتمته 
سرمد، علی اکبر اولیاء و حمیدرضا سشمیانی از  اعضا  هیتات متدیتر  

ور  ایران و ستایان فرهی و  تووایی از اعضتا  انتجتمتن  انجمن بهر 
 ور  ایران هسمند. بهر 

ها در حتوز  بتیتمته و  برگزار  این نشست و ارتوا  سایر همکار 
ور ،  ور  از این رو اهمیت دارد که مساله مشمرک بیمه و بتهتر  بهر 

ترین نهتادهتا    در جامعه است. بیمه یکی از پرمخاط  »ضری  نفوذ«
تواند نوش پررنگی در ارتتوتا   سید و از همین رو می کشور به شمار می

 ور  در جامعه نیز ایفا کند.  فرهنگ بهر 
ور  ضتمتن  با این رویکرد، همکار  این دو بخش یعنی بیمه و بهتر 

توانتد  ور  در صنعت بیمه کم  کند، می تواند به ارتوا  بهر  اینکه می
  ور  در میان شهروندان نیز داشمه باشد. نوش موثر  در توسعه بهر 

شایان ذکر است که بر همین اساس، هفمت  تتیترمتا  ستال جتار  
ور  ایران بته امضتا   ا  میان بیمه مرکز  و انجمن بهر  نامه تفاه 

دکمر سلیمانی، ریی  کل بیمه مرکز  و مهندس ک نمر ، مدیرعامتل 
 ور  ایران به امضا رسید.  انجمن بهر 

ور  و بیمه در جامعه، فراگیر شدن صنعت  ترویج و توسعه فرهنگ بهر 
ها  بیمه از طتریتق کتاهتش  بیمه در جامعه، کاهش هزینه شرکت

هتا  تترویتجتی و  خستتارات و مدیریت ریس  بتا اجترا  طتر 
از طریق افتزایتش  GDPساز ، افزایش سه  صنعت بیمه در  فرهنگ

ضری  نفوذ بیمه در جامعه، ایجاد سرامش بیشمر در سطح جامعه به ویژ  
ا  و کاهش تیادفات درون و  گذاران و افزایش ایمنی جاد  برا  بیمه

 برون شهر  از اهداف امضا  این تفاه  نامه است. 
ور  ایتران و  همچنین تعام ت بسیار مناسبی نیز میان انجمن بهتر 

ها  بیمه از جمله بیمه تعاون، بیمه راز ، بیمه تجارت نو، بیمته  شرکت
رود  ها  بیمه شکل گرفمه که امید متی د ، بیمه سرمد و سایر شرکت

 نامه را محوق کند. بر اساس سنها، اهداف معین شد  در این تفاه 
 
 

 

 قاسم انصاري رناني )امیر(  روزنه  

 خشك لب

9911/9/99هاي چنار قدیمي خشك شده در كنار سد كرج، منطقه واریان  با الهام از مشاهده درخت  

 خش  ل ، در کنار سب درخت
 چش  در چش  سبِ جار  داشت

 

 ها  درخت رفت و چش  سب می
 چرخید ا  بی شکی  می در پی

 

 ها  ستش را سخرین تود 
 کرد به سو  سسمان روان می

 

 بی تحمل، ولی به شوق وصال
   سب همیدا بود با ترانه

 

 خش  گردید و خ  شد و افسرد
 لی  بر شِکو ، وا نشد لبها 

 

 ا  شکیبایی است عاشوی چار 
 گر ندار ، به تله کوچ نکن

 

 هاست را  عشق، از دیار سخمی
 خو  بود گر رسی به وصل نگار

 رود پرسب پیش رو ، ولی
 کاشت ا  می بذر حسرت به سینه

 

 خورد دسمهایش تکان تکان می
 رتیید خیال می سب ه  بی

 

 سب ه  همچنان غرورانگیز
 کرد کرد  را، دوان می اس  زین

 

 زد نف  می گرچه از ت ، نف 
 گا  بیدار بود و گاهی خواب

 

 ماند، تا شاهد روانی سب
 ها  باشد و سینه چاک خاطر 

 

 گر روان سو  محفل عشوی
 شکو  سان، چش  خویش لوچ مکن

 

 

 دل غمینت با  »امیر«تو، 
 نگرفمی اگر که کام از یار



   
ها با صداوسيما افزايش همكاری  

ها  سازمان  ور  ایران و علی دارابی معاون امور اسمان در دیدار سید حمید ک نمر  مدیرعامل انجمن بهر 
ور  تاکید شتد.  ساز  بهر  ها در زمینه فرهنگ صداوسیما  جمهور  اس می ایران، بر گسمر  همکار 

ها  اسمانی موردنظتر  ور  به عنوان ی  شاخص برا  ارزیابی تولیدات شبکه در این جلسه مورر شد تا بهر 
هتا  رادیتویتی و  ترار گیرد. همچنین در راسما  گسمر  تعام ت فیمابین، بر حضور انجمن در برنتامته

ع و  برپتایتی  ها و به ها  اسمانی صداوسیما و جلسه سماد معاونت امور اسمان تلویزیونی بخیوص در شبکه
گفمگو بتا متوضتوع  03ها  سراسر کشور تاکید شد. ضبط حداتل نشست ویدیو کنفران  با مدیران اسمان

ور  یتا متدیتران و  ور  در صداوسیما  مرکز اسمان البرز با حضور مدیرعامل و اعضا  انجمن بهر  بهر 
هتا  استمتانتی از دیتگتر  کارشناسانی که از سو  این انجمن معرفی شوند، برا  پخش در همه شبکته

 موضوعاتی بود که در این جلسه مورد توافق ترار گرفت. 
ور  در متیتان و خت ل  ور  و مفاهی  مرتبط با بهر  ها و تیاویر مرتبط با بهر  به ع و  مورر شد پیام

ور  و  ها  مخملف صداوسیما پخش شد  و همچنین بیش از گذشمه، به مووله مه  بهتر  ها  شبکه برنامه
 رویدادها  مرتبط در اخبار صداوسیما توجه شود.
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وري انرژي  سال ناكارآمدي كشور در بهبود بهره 05انتشار گزارش واكاوي دالیل   

ور  انرژ  از سو  انجمتن  سال ناکارسمد  کشور در بهبود بهر  03گزار  واکاو  دالیل 
ور  ایران و شرکت مشاور  مدیریت سریانا به عنوان یکی از اعضا  حووتی این انجمن  بهر 

 منمشر شد.
ور  انترژ  و  در این گزار  به موضوعاتی از تبیل یارانه انرژ  در ایران و جهان، بتهتر 

شدت انرژ  در ایران، میزان میرف انرژ  کشور به تفکی  هر بتختش، دالیتل افتول 
 ور  انرژ  در کشور و راهکارها  بهبود سن پرداخمه شد  است.  بهر 

جهش ناگهانی تیمت نفت از اوایل دهه پنجا  «در بخشی از مودمه این گزار  سمد  است: 
خورشید ، نودینگی زیاد  به اتمیاد ایران تزریق کرد و این پدید  ناخوشاینتد، تتورم دو 

جویی این معضل و  ها برا  چار  رتمی را برا  اتمیاد کشور به ارث گذاشت. در ادامه، دولت
گذار  از جمله تیمتت انترژ   با نیتِ خیرِ مهارِ تورم، به دخالت در اتمیاد، با مکانیزم تیمت

رو  سوردند. هدف سنها از حب  تیمت انرژ ، کاهش تیمت تمام شد  کاالها و بته ایتن 
 ترتی  کاهش تورم بود. 

هایی مواجه است. کهتن  گذار  انرژ  برا  مهار تورم، در عمل با چالش اما نیتِ خیرِ تیمت
هتا   هتا و بترنتامته حاکی از سن است که سیاست »فاید  بهبودها  بی«الگو  سیسممی 

ها  اتمیاد  شوند، اما با عتدم  مدت باعث کاهش المهاب مُسکن غیراصولی، شاید در کوتا 
متان  ا  بروز المهاب، در بلندمدت نمایجی درست عک  سنچه نتیتت پرداخمن به علت ریشه
 سورند.  بود  است، به بار می

کنند  انرژ  و بها  انرژ   با حب  تیمت انرژ ، توازن میدان رشد تیمت تجهیزات میرف
خورد و نمیجه سن اسمفاد  روزافزون از تجهیزات پر میرف و افتزایتش شتدت  ه  می بر 

 میرف انرژ  است. 
انجامد و این مهت  از مستیتر  افزایش شدت میرف انرژ  نیز به یارانه بیشمر و بیشمر می
زند. بنابراین را  حل ستاد  و  افزایش بودجه جار  و کسر  بودجه، به تورم بیشمر دامن می

به نظر کارساز حب  تیمت انرژ ، نه تنها اوضاع را بهمر نکرد  است، بلکته بتر وختامتت 
   »مشکل تورم افزود  است.

ور  انرژ  در حتوز   در این گزار ، با پنج پرسش مموالی و به ترتی  نخست جایگا  بهر 
شتدت میترف  -ترین شاخص سنجش بهر  ور  انرژ   ور  تبیین، دوم روند ک ن بهر 

را در ایران و جهان مرور، در ادامه ساخمار میرف انرژ  در کشور بته تتفتکتیت   -انرژ  
ها  میرف کنند  بررسی و پ  از سن دالیل افزایش شدت میرف انرژ  در کشتور  بخش

شتان در  هایی اشار  شد  است که جتا ِ برخ ف روند جهانی مرور و در پایان نیز به اتدام
 ور  انتترژ  در کشتور  ویژ  بتهتر  ور  و به ها  انجتتتام شد  برا  بهبود بهر  ت  

 خالی است.
را بایتد  ور  انرژ  در ایران، پاسخی یگانه ندارد و حل سن بر اساس این گزار ، مساله بهر 

هایی چندوجهی از جمله اص   ساخمار کت ن متدیتریتت و  در پیگیر  و اجرا  سیاست
ها  انرژ ،  راهبر  انرژ  کشور، اص   توانین و اسمانداردها، اص   تدریجی تیمت حامل

نظارت جد  در واردات تجهیزات پرمیرف انرژ  و در نهایت اص   و تغییر ذهنیت جامعه 
 نسبت به مووله انرژ  دنبال کرد.

 بخشي از آمارهاي ارائه شده در این گزارش:

 90میلیارد دالر یارانه انرژ  در ایران پرداخمه شتد  کته  73می د ،  0392در سال  
شود و ایران را به رتبه اول پرداخت انترژ   درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می
هتا   میلیارد دالر در رتتبته 40و  44ترتی  با  در جهان بدل کرد  است. عربسمان و چین به

 بعد  ترار دارند.
می د  دو و نیت   0331تا  9110ها   ور  انرژ  در کشور چین، طی سال بهبود بهر  

، 0392تا  9113ها   برابر بود  است. در حالی که رشد شدت میرف انرژ  در ایران از سال
 درصد افزایش یافمه است.  03
میلیون بشکه نفت خام است. از این میتزان،  9200عرضه انرژ  اولیه در کشور معادل  

میلیون بشکه معتادل  422رسد و  میلیون بشکه معادل نفت خام می 9004میرف نهایی به 
 رود.  نفت خام هدر می

میلیون بشکه، بزرگمرین میرف کنند  منابتع انترژ  در کشتور  407ها با  ساخممان 
هسمند. نکمه مه  در خیوص میرف بخش ساخممان، اینکه این میزان بیش از دو بترابتر 

 میرف بخش خانگی، تجار  و عمومی در موایسه با میانگین جهانی است.
کیلووات ساعت( معادل سه ستاعتت  033در ایران بها  برق میرفی ی  ما  )حدود  

عنوان مثال شهروندان تترکتیته  کار کردن )با حداتل حووق در کشور( است، در حالی که به
 ساعت برا  تامین هزینه برق ی  ما  کار کنند.  0/0باید 
کشور عضتو اوپت   4کشور با بیشمرین میزان تولید نفت در جهان، تنها  29در میان  

یعنی ایران، عراق، کویت و ونزوئ  و ی  کشور غیر عضو )سنگوال( برا  نفت و بترق ختود 
وزارتخانه مجزا دارند و در سایر کشورها هدایت امور مرتبط با بتختش انترژ ، در وزارت 

 شود. انرژ  پیگیر  می

 www.irpa.irوري ایران به نشاني  متن كامل گزارش در سایت انجمن بهره  
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وري  نگاهي كوتاه به دهمین همایش ملي بهره  

ور   مردادما  سال جار  از سو  انجمن بهتر  07و  00ور ،  دهمین همایش ملی بهر 
ایران در سالن چش  انداز سازمان مدیریت صنعمی با حضور جمعی از صاحبنظران حتوز  

صورت اینمرنمتی و  ور  کشور در حالی برگزار شد، که مخاطبان این همایش ملی به بهر 
ا  جدید در برگزار  این همایش رتت  زد   سن ین، این همایش را دنبال کردند تا تجربه

ها و مناطق مخملف کشور بترا  شترکتت  نفر از سازمان 033شود. ثبت نام نزدی  به 
نفر از این همایتش  9333ور  و مشاهد  نزدی  به  سن ین در دهمین همایش ملی بهر 

تواند نمایانگر اهمیتت متوضتوع  بیورت سن ین، به همرا  پوشش خبر  مناس  سن می
ها  ارائه  ور  در وضعیت کنونی کشور باشد. در این میان نباید از حضور و سخنرانی بهر 

ها  گوناگون  ور  کشور غافل شد که از جنبه شد  از سو  مسئوالن و صاحبنظران بهر 
ور  کشور را تشریح و راهکارها  ختود را  مسائل و مشک ت مربو  به مووله مه  بهر 

 شود. بدین منظور حل سنها ارائه کردند که در ادامه رئوس موضوعات مطر  شد  ارائه می

 جمشید انصاري
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداري و استخدامي

دهد که  ور  کشور نشان می واکاو  فرهنگی مساله بهر 
کار در جامعه ما ارز  نیست، رفتمتارهتا  فترد  بتا 

هت  «رفمارها  عمومی شهروندان تفاوت دارد و حت  
 در جامعه ایران پایین است.  »سرنوشمی

 سید حمید كالنتري

وري ایران مدیرعامل انجمن بهره  

ور  رخ دهد  باید ی  تحول همه جانبه و اساسی در بهر 
ور  و اتمیاد کشور نتمتایتان شتود.  تا سثار سن در بهر 

ور  در کشور شناسایی و حتل  ضرورت دارد عوامل نابهر 
 ور  ایجاد شود. شود تا مودمات ی  نهضت فراگیر بهر 

 مسعود نیلي

 استاد دانشگاه صنعتي شریف

در سطح اتمیاد خرد رتابت عجتیتبتی بترا  کتاهتش 
ها  اتمیاد  در جریان بود  کته در  ور  در بنگا  بهر 

کارگرفمه شد ،  ها  به بسیار  از موارد ارز  واتعی نهاد 
 بیشمر از ارز  محیول نهایی تولید شد  است.

 غالمرضا سلیماني

 رییس كل بیمه مركزي

شد،  عنوان شماب دهند  یاد می ور  به پیش از این از بهر 
ها  حاک  بر کشور  اما در شرایط فعلی اتمیاد  و تحری 

تواند بته  ور  یکی از ارکان مه  اتمیاد است که می بهر 
 توسعه کشور کم  شایانی کند. 

 داوود دانش جعفري

 استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایي

ور  کل عوامل تولید باید به عتنتوان یت   توویت بهر 
اولویت اصلی برا  کشور مدنظر ترار گیرد. متدیتریتمتی 
صحیح و کارسمد، امکان ارتوا  رشد اتمیاد  را بتدون 

 گذار  جدید محوق خواهد کرد.  سرمایه

دهنوي  محمدعلي دهقان  

 معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایي

هتا   ور  بتنتگتا  بنگاهی مؤثر در بتهتر  عوامل برون
وکار، محیط اتمیاد  و متواهت   اتمیاد ، محیط کس 

شود بتا بتهتبتود متحتیتط  طبیعی است که ت   می
 ور  فراه  شود. وکار، زمینه ارتوا  بهر  کس 

 حمید محمدي

 مدیرعامل شركت دیجي كاال

پِلِی  نوتش متهتمتی در ارتتوتا   ها  مارکت پلمفورم
گتذار   ور  دارند. نیرو  انسانی محدودتر، سرمتایته بهر 
و   تر و پراکندگی کممر، سه مزیتت ایتن  کست  پایین

 دهند. درصد بازار جهانی را شکل می 73کارهاست که 

 هادي خانیكي

 استاد دانشگاه عالمه طباطبایي و جامعه شناس

ور  از منظر ارتبتاطتی را  علت پایین بودن فرهنگ بهر 
در جامتعته ایترانتی، عتدم  »فه  کار«شود در نبود  می

بازتعریف درست کار در گذر از سنت به مدرنیمه در جامعته 
 و پردامنگی نوش حکومت و دولت در کشور تعریف کرد.

 سید محمد بهشتي

 صاحبنظر در مباحث فرهنگي
را  اصولی و پایدار توسعه ایران با بازگشت به فرهنتگ و 

ها  تمدنی ایتران  ها و ارز  ها  تاریخی و سنت ظرفیت
هتا   منظتومته فترهتنتگ«گذرد و توصیه می شود  می

 عنوان ی  محور مه  مورد توجه ترار گیرد.  به »ایرانی

 علینقي مشایخي

 استاد دانشگاه شریف

ها  اتمیاد ، سیاستی و  باید بررسی شود که زیرساخت
ور  کشور را متهتار  فرهنگی کشور چگونه ارتوا  بهر 

ور   کنند و چرا با وجود اینکه مدیران از اهمیت بهتر  می
 دارند.  ور  گام برنمی سگاهند، ولی در راسما  افزایش بهر 

 فاطمه پهلواني

وري ایران ه رییس سازمان ملي بهر  

هتا   ای  پتایته دهد. ما نموانسمه ور  ما بو  نفت می بهر 
ور  را در کشور بگذاری  و حمی عملتکترد  سیسممی بهر 
ها  کشور نیز به وضعیت نفت  ها و بنگا  غیرنفمی دسمگا 
 وابسمه است.

 مسعود حجاریان

 استاد دانشگاه و كارآفرین

ور ، اسمفاد  بهمر از منابع  نوطه مشمرک حکمرانی و بهر 
ورتر شود. بر همتیتن  است تا منابع ملی حفظ شد  و بهر 

اساس باید حکمرانی مناسبی در منابع انسانتی، متنتابتع 
 طبیعی و منابع مالی شکل گیرد.

 محمد قاسمي

 هاي اتاق ایران رئیس مركز پژوهش

ها  اتمیاد  را بته شتدت  گذار  بنگا  سازوکار تیمت
ور کرد  است و به همتان انتداز  کته اصت    غیربهر 
ها مه  است، اص   ساخمار نهاد  ه  مه  استت  تیمت

 ور  حرکت کند. تا بخش خیوصی به سمت بهر 

 محمد علي محمدي

 عضو هیات علمي سازمان مدیریت صنعتي

ور  نیازمند نگر  و نگاهی سیسمتمتی  پرداخمن به بهر 
است. بر این اساس کیفیت و کمیت منابع، کتیتفتیتت و 

ها  ی  سازمان و نیز عتوامتل درون و  کمیت تابلیت
 ور  اثرگذار است. برون سازمانی بر بهر 

 ابوالفضل كیاني
 رییس سازمان مدیریت صنعتي

ور  شامل رویکتردهتا  انستان  رویکردها  بهبود بهر 
محور است. بترا  ارتتوتا   محور، فرسیندمحور و فناور 

ورانه را از سنین پاییتن پترور   ور  باید ذهن بهر  بهر 
 ورانه نوظهور باید مدنظر ترار گیرد.   داد و تغییرات بهر 

 پيشنهاد   

این همایش ور  در تال  ی  مجلد شامل بخشی از سمارها  ارائه شد  و هشت راهکار و توصیه پیشنهاد  و موردتاکید  پیام و بیانیه دهمین همایش ملی بهر 
 د  است.ها  صوتی این همایش در کانال تلگرامی انجمن منمشر ش ع و  فایل منمشر شد. ممن کامل این بیانیه از طریق سایت انجمن تابل دسمرس است. به
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هاي بیمه وري ایران و شركت هاي انجمن بهره ارتقاي همكاري  

 اخبار كوتاه   

 نيما نورالهي، مديرعامل شركت بيمه تجارت نو

بیمه تجارت نو سال گذشمه دو پروند  خسارت سنگیتن را 
پرداخت کرد، اما خوشبخمانه پرتفو و سرمایه این شرکت از 
رشد تابل توجهی برخوردار بود  است. این شرکت بتیتمته، 

 0333نمایندگی در سراسر کشور دارد و بتا  733بیش از 
مرکز درمانی در سراسر کشور طرف تترارداد استت. ایتن 

هتا   ها  کشمی و بتیتمته شرکت توانسمه در زمینه بیمه
 مهندسی گام ها  موثر  بردارد.

ها  بیمته کشتور  بیمه تجارت نو یکی از جوانمرین شرکت
کند. با توجه به تتجتارب  ها  نو اسموبال می بود  که از اید 

ور  ایران، این شرکت سمادگی دارد تا  ارزشمند انجمن بهر 
ها  مشمرک توسعته دهتد.  ها  خود را در زمینه همکار 

ها  رایتج، تتوان ارائته  شرکت بیمه تعاون ع و  بر بیمه
ا  و  ها  بیتمته ها  الزم در راسما  انواع پوشش مشاور 

 ا  نوین را دارد. طراحی و عرضه محیوالت بیمه

 يونس مظلومي، مديرعامل شركت بيمه تعاون

شرکت بیمه تعاون موفق به اخذ اسمانداردها  متدیتریتمتی 
ISO9001 اسمانداردها  رضایممند  مشمریان شتامتل ،
ISO1002  وISO10004   شد  که نوش مهمتی در
 ور  در این شرکت دارند. ارتوا  بهر 

یکی از موضوعاتی که در این شرکت مورد توجه جد  ترار 
گرفمه، مووله مدیریت ریس  است که این شرکت سمادگتی 
دارد تجربیات خود را در این زمینه در اخمیار سایر نتهتادهتا 

 ترار دهد. 
 933نمایند  عتمتومتی و  400شعبه،  04این شرکت با  

هزار نفر بتیتمته  033نمایند  در بیمه عمر، در حال حاضر 
گذار در سراسر کشور را تحت پوشش خود دارد. سرمایه این 

میلیارد تومان و پترتتفتو  سن در  903شرکت به میزان 
میلیارد تتومتان  029درصد به  23فرابورس با رشد  حدود 

 رسید  است.  

 سيد مجيد بختياری، مديرعامل شركت بيمه رازی

این است که جزو سته  9434انداز بیمه راز  در سال  چش 
بیمه برتر کشور از نظر میزان، کیفیت و پایدار  سود باشتد. 
بیمه راز  فعالیت ها  خود را بر اساس سه ارز  سازمانی 
دلسوز  )رعایت س مت مالی(، اخ ق مدار  و دانتایتی 

کند و بر همین اساس معمود است که ارائه الگو   دنبال می
مدیریمی در صنعت بیمه بر اساس این سته ارز ، امتر  

 الزم و ضرور  است.
ا  در  از اهمیتت ویتژ  »تحول دیجیمال«تحول به ویژ  

صنعت بیمه برخوردار بود  و مفاهیمتی متانتنتد نتوسور ، 
ور  از اهمیت مضاعفی برخوردار بود  کته  خ تیت و بهر 

بیمه راز  با جدیت به دنبال حرکت در این مسیتر استت. 
نمایند  تخییی بیمه زندگتی،   033شعبه،  01این شرکت 

 9070نمایند  عمومی در سراسر کشور دارد و بتا  9333
 مرکز درمانی طرف ترارداد است.

ور  بته نتیتمتا    بلورین بهر ور  به یون  مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون و سید مجید بخمیار  مدیرعامل بیمه راز  و ه  چنین تندی طی سه نشست جداگانه، تندی  سیمین بهر 
ها  بیمه به متوتولته  توجه این شرکت ها، ضمن تدردانی از ور  ایران اهدا شد. و  در این نشست نو از سو  سید حمید ک نمر  مدیرعامل انجمن بهر  نورالهی، مدیرعامل بیمه تجارت

در  »ضری  نتفتوذ«ور ،  یمه و بهر ور  ایران به صورت مخمیر پرداخت. به گفمه و ، مساله مشمرک ب ها  انجمن بهر  ور  و همچنین تشریح فعالیت ور ، به تبیین مفهوم بهر  بهر 
ها  سه شرکت بیتمته  باشد. مدیرعامل ور  و همچنین گسمر  بیمه در جامعه موثر تواند در زمینه ارتوا  فرهنگ بهر  ها  بیمه می ور  ایران و شرکت جامعه است و تعامل انجمن بهر 

نیز به جتمتع حتامتیتان  »بیمه سرمد«و  »بیمه د «ور  پرداخمند که چکید  سن به شر  ذیل است. همچنین دو شرکت  ها  خود در حوز  بهر  نیز به تشریح اهمیت موضوع و فعالیت
 ها  سنها اهدا خواهد شد. ملزود  از سو  انجمن به مدیرعا ور  این دو شرکت نیز به ها  بهر  اند که تندی   ور  ایران پیوسمه ور  کشور و انجمن بهر  حرکت توسعه بهر 

با اخذ مجوز  9020شرکت بیمه د  )سهامی عام( در سال    
رسمی از بیمه مرکز  ایران و شورا  عالی بتیتمته، بته 

ها  مخملف به ثتبتت  ا  در رشمه منظور ارایه خدمات بیمه
مند  از کارشناسان ممخیص و  رسید. این شرکت با بهر 

ممبحر صنعت بیمه و همچنین گسمر  شبکه فرو  خود 
در تمامی نوا  کشور برا  ارایه خدمات بهینه و مطلوب به 

کند. ماموریت اع م شد  از سو  این شرکت اطمینان و سرامتش  گذاران ت   می بیمه
انداز این شترکتت  خاطر جامعه با راهکارها  نو از را  جبران یا کاهش مخاطرات و چش 

ها  سازمانتی  بود  و ارز  »ترین شرکت صنعت بیمه پدید  محبوب مشمریان و پربازد «
هتا   ا  شامل بتیتمته گر  است و خدمات بیمه ا  سن س مت، انسجام سازمانی و حرفه

 دهد. عمر، ستش سوز ، اشخاص، مهندسی، مسئولیت، حمل و نول و خودرو را ارائه می

ساز  در صنعت بتیتمته  در راسما  اب غ سیاست خیوصی
هتا   ا  خوشنام و توانا از گترو  کشور و با حمایت مجموعه
گذار  کشور، موافوت اصولی بترا   مالی، اعمبار  و سرمایه

تاسی  شرکت بیمه سرمد از بیمه مرکز  ایران در شهریتور 
ساز  موتدمتات الزم، بتیتمته  اخذ و نهایما با فراه  9019

مرکز  مجوز و پروانه فعالیت شرکت بیمه سرمتد را طتی 
اعطا کرد. با توجه به جایگا  بیمه سرمد در صنعت بیتمته و  9010سبان  مراسمی در تاریخ

طبق اساسنامه میوب، موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت از انتجتام عتمتلتیتات 
ا  زندگی و غیر زندگی، تحییل پوشش بیمه اتکایتی از  ها  بیمه ا  در انواع رشمه بیمه

ها  اتکایی از موسسات بیمه داختلتی و ختارجتی و  داخل یا خارج از کشور، تبول بیمه
 ها  فنی و تانونی است. گذار  از محل سرمایه، ذخایر و اندوخمه سرمایه

 

شتد  در  بیتنتی ها  پیش ها  اجرایی و دسمیابی به اهداف و برنامه ور  در دسمگا  کل کشور مبنی بر ارتوا  بهر  9011( تانون برنامه بودجه سال 09نامه اجرایی بند )د( تبیر  ) سیین 
 شد.  ها  اجرایی اب غ جمهور  برا  اجرا به دسمگا  اول رئی  ( تانون برنامه شش  توسعه، در جلسه هیات وزیران به تیوی  رسید و از سو  معاون 0( و )0مواد )
ور  بتا  مشاوران حوز  مدیریت کیفیت و بتهتر و  ور  ایران ور  با حضور رئی  و معاونان سازمان ملی بهر  ها  همفکر  با اعضا  شبکه ملی بهر  اولین جلسه از سلسله نشست 

 .ور  در این شبکه برگزار شد و همفکر  در خیوص نحو  مشارکت و تعامل مشاوران مدیریت کیفیت و بهر  ور  ایران هدف تبیین رویکرد شبکه ملی بهر 
التمتلتلتی از  نظران برجسمه بینها  مرتبط به صورت مسممر با حضور کارشناسان و صاحب ور  و سایر زمینه ها  تخییی در حوز  بهر  ها  سن ین در تال  وبینار با موضوع نشست 

 ر به سایت این سازمان سسیایی مراجعه کنید.مند شوند. برا  اط عات بیشم ها بهر  توانند از این دور  مندان به صورت رایگان می شود که ع ته ور  سسیایی برگزار می سو  سازمان بهر 


