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در این شماره میخوانید
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كسب دو نشان برتر و يك گواهينامه بينالمللي اعتماد مشتريان
افتتاح چند شعبه جدید بیمه پارسیان
حضور در هشتمين نمايشگاه تخصصی( الکامپ همدان )
برگزاري مراسم سوگواري تاسوعا و عاشوراي حسيني در بيمه پارسيان
نیاز سنجی آموزشی چیست؟

مجمع عمومي
عادي به طور
فـوق العــاده
بيـمه پارســيان
برگزار شد

به گــزارش روابط عمومي و امور بيــن الملل بيمه
پارسيان ،جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
اين شركت صبح روز سه شــنبه مورخ  92/07/30در

محل سالن همايش هاي نيايش با حضور سهامداران ،
نماينده بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و نماينده
سازمان بورس و اعضاي هيئت مديره اين شركت برگزار
شد .ابتدا گزارش مختصري از عملكرد  6ماهه اول سال
 92شــركت بيمه پارسيان توســط اويار حسين مدير
عامل اين شــركت ارائه شد .براساس اين گزارش طبق
آمار و ارقام ارائه شده ،شركت در بخشهاي صدور انواع
بيمه نامه ،تركيب پورتفوی و ســرمايه گذاري ،رشد و

عملكرد مثبتي را داشته است و در ادامه؛ جلسه مجمع
به رياست دكتر شــمس عالم تشكيل و تركيب جديد
هيئت مديره شــركت بيمه پارســيان و با آراء اكثريت
سهامداران شــركت به ترتيب -1 :بانك پارسيان -2
شركت ليزينگ پارسيان  -3شركت تجارت الكترونيك
پارســيان  -4گسترش ســرمايه گذاري ايران خودرو
 -5صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت به مدت
دو سال انتخاب شدند.

بيمه پارسيان جايزه مديريت سالمت اداري را دريافت كرد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه پارســيان ،براي دومين ســال متوالي جايزه
مديريت ســامت اداري و تنديس ســازمان پيشــرو در مديريت سالمت اداري در بخش
بيمه (ســال  )92به بيمه پارسيان تعلق گرفت.
در راســتاي برنامه ششم از ده برنامه تحول اداري كشور و فرمان  8ماده اي
مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاســـد اقتصادي ،در ســومين
دوره نظــام ارزيابــي مديريت ســامت اداري كه با حضورســازمان هاي
مختلف صورت پذيرفت ،از شــركت بيمه پارســيان براي دومين سال متوالي با
اهداي تنديس و نشـــان سازمان پيشــرو در مديريت سالمت اداري در
بخش بيمه ســال 1392تقدير به عمل آمد.

متولدین ماه آبان

بيمه پارسيان موفق به كسب دو نشان برتر و يك
گواهينامه بينالمللي اعتماد مشتريان شد

) به همراه دو نشــان برگزيده ( نشان مديريت
مدرن و شايسته ) و ( نوآوري در خدمات بيمه)
به شركت بيمه پارسيان اهدا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امور
بينالملل ،دومين اجالس اكوايت (اجالس
دســتاوردهاي نيم قرن تجربه شركتهاي
برتــر و مديــران موفق اقتصــاد ،صنعت

با حکم مدیرعامل
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علی تقوی به عنوان معاون پشتيباني و
اقتصادي مديرعامل منصوب شد
طی حکمی از سوی آقای هادی اویارحسین مدیرعامل
بیمه پارسیان ،آقای علی تقوی به عنوان معاون پشتيباني
و اقتصاديبیمه پارسیان منصوب شد .در ادامه این حکم
آمده اســت :امید است با استعانت از درگاه قادر متعال و
در ســایه بهره گیری از تجربیات خود در راستای اهداف
شرکت منشا خدمات موثر و شایسته ای باشید.
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بيستمين همايش ملي وششمين همايش بين المللي
بيمه و توسعه همزمان با روز بيمه برگزار مي شود
مدير روابط عمومي و امور بين الملل بيمه پارسيان
از حضور اين شــركت در بيســتمين همايش ملي روز
بيمه و توســعه خبر داد.اين همايش در آذرماه ســال
 92با حضور كارشناســان ،دســت اندركاران ،مديران
ارشد ،اساتيد و دانشــجويان صنعت بيمه به مناسبت
بزرگداشت روز بيمه (سيزدهم آذر) برگزار مي شود.
پژوهشــكده بيمه با همكاري بيمه مركزي هر سال
با يك محور بيمه اي كه موضوع روز اين صنعت است
اقــدام به برگزاري ايــن همايش مي كند.بيســتمين
همايش ملي امسال با عنوان نظارت مطلوب بر صنعت
بيمــه و فعاليــت هاي بيمــه گري برگزار مي شــود.
دبيرخانه اين همايش  15آبان را آخرين مهلت ارسال
مقاالت اعالم كرده است.

«چترآسايش»
ميكوشدتمام
خدمات بيمهاي را
در آسايش كامل به
مشتريانارايهدهد
محمود

رابطيان

مديريت امور بازار

محمد

جهانديده

مديريت بيمه هاي مسئوليت

الهام

ولي زاده

مديريت روابط عمومي

زهرا

عطاپور

مديريت روابط عمومي

حميده

حاجي جعفركاشي مديريت روابط عمومي

هوشنگ

نسودي

مديريت بيمه هاي باربري

ماندانا

شهيدي شندي

مديريت صدور بيمه هاي
خودرو

آتنا

رحيمي قاسم آبادي مديريت امور بازار

اميرقاسم

رحيمي هوجقان

مديريت حسابرسي ،
بازرسي و كنترل هاي
داخلي

ليال

كاظمي

مديريت بيمه هاي
مسئوليت

هادي

بياتاني

مديريت امور بازار

فاطمه

رسولي

مديريت امور مالي

رحيم

رحمن پور

مديريت بيمه هاي اتكايي

محمد

وزان

مديريت فناوري
اطالعات

زهرا

سنداني

مديريت بيمه هاي اتكايي

سبحان

سقاي پلكو

مديريت فناوري اطالعات

زينب

فالحي قلعه جوقي مديريت بيمه هاي مسئوليت

شكيبا

نوروزي

محمد علي ميخاني

مديريت بيمه هاي آتش سوزي
مديريت امور بازار

جواد

اعتصامي همداني

خدمات

جواد

حبيب زاده

مديريت امور بازار

علي اصغر

عنايت

كميته فني

سيامك

نعمتي اردبيلي

مديريت امور بازار

حسین

سروش تبار

مديريت امور بازار

زهرا

نعيمي

مديريت امور بازار

رضا

فريد شولمي

مديريت امور ساختمان ،
تاسيسات و تداركات

سيد جالل

شبستري

مديريت امور بازار

محمد

معارف وند

خدمات

الهام

پوررسول آقچه كندي مديريت خسارتهاي جاني
خودرو

اميرعابديني مديرعامل شركت خدمات بيمهاي چتر آسايش پارسیان و مجري طرح تحول بيمههاي
عمر پارســيان در گفتوگوي كوتاهي بر محورهاي فعاليت اين شركت و برنامههاي توسعهاي آن در
آينده صحبت كرده است .اين گفت و شنود كوتاه پيش روي شماست :او ميگويد :شركت ما در پایان
سال  90تاسيس شده و تمام فعاليتهاي خود را بر ارايه انواع خدمات بيمهاي متمركز ساخته است.
در واقع اصل و محور اصلي فعاليتهاي ما بر «بيمه زندگي» معطوف است.
او در پاسخ به اين سوال كه در خصوص ارايه خدمات
مربوط به بيمــه از چه روشهایي براي معرفي خدمات
خود استفاده ميكنيد ميگويد :ما در زمينه انواع بيمهها
اعم از بيمههاي زندگي و غيرزندگي فعاليت داریم .در شاخه
بیمههای زندگی بايد بگويم بیشــتر در رشته بيمههاي عمر
و ســرمايهگذاري ،بيمه ســنوات و طرح خانواده كه بســيار
جامع است ،بیشتر فعالیت داریم .درباره روشهاي كاري هم
بايد گفت عالوه بر فروشهــای انفرادی ،بهصورت گروهي با
سازمانها و ارگانهاي مختلف و شركتهاي متعدد همكاري
داريم و در ارائه مطالب به مشتریان ميكوشيم تمام اطالعات
مورد نیاز به صورت جامع و كامل به مخاطبان منتقل شــود.
از ســوي ديگر يك تيم بازاريابي قوي روي طرحهاي خاص
شــركت كار ميكنند؛ همچنین مشاوران فروش بيمه شركت
نیــز که بهصورت تیمی با هدایت مدیران فروش كارشــان را
شروع ميكنند و در بخشهای مختلف نیز بهصورت انفرادی
یا حتی جمعی به ارايه مشــاوره در مــورد خدمات بيمهاي
ميپرد ازند .
عابديني درباره وجه تمايز شركت خدمات بيمهاي
چتر آسايش با ساير رقبا و شركتهاي فعال در زمينه
بيمه معتقد اســت :به صورت كلي اگــر بخواهيم صحبت
كنيم بايد گفت تمايز مــا در نحوه برخورد ،روابط عمومي و
نحوه ارائه خدماتمان اســت .تمام پرسنل سازمان آراسته به
لباس فرم هســتند و اين ،ما را از بیشتر فعاالن بيمه متفاوت
كرده اســت .ما براي خود لوگــو و آرم لباس خاصی طراحي
كرديم و اين آرم روي تمام سربرگها استفاده ميشود .لباس

فرم بانوان كام ً
ال متفاوت و با لباس ساير نمايندگيها متمايز
اســت .به عالوه اين موارد ،نوع ارايــه خدمات ما نيز متفاوت
اســت .مشاوراني كه در مجموعه ما همكاري ميكنند در این
امر متخصص هســتند و فروشــنده صرف نيستند .فروشنده
فقــط ميتواند خدمــات را معرفي كند اما تيــم ما در قالب
مشــاور عمل ميكند به ايــن معني كه با حضــور در كنار
مشــتري ،طرحها را بــه او توضيح داده و تمــام جنبههاي
خدمات و مزاياي آن را براي مشتريان تبيين ميكنند و طرح
را كامال براي هر مشــتري اختصاصي ميكنند .يعني با توجه
به نياز مشتري طرح را ســاماندهي و معرفي كرده و مزاياي
آن را براي تامين نياز مشــتري تبيين و تشريح ميكنند .اين
نگاه تخصصي ســبب شده بيمهگزاران نگاه كامال متفاوتي به
مجموعه ما داشــته باشند و ما را در كنارشان احساس كنند
نه در مقابل خود .
باشگاه مشتريان ،باشگاه آسايش
او ادامــه ميدهــد :دركنــار تمام ايــن مــوارد ،طراحي و
مديريت باشــگاه مشــتريان شــركت اين امــكان را فراهم
كرده تا براي مشــتريان پیشــنهادهای ویژهای داشتهباشیم
از جمله ارائه بيمههاي آتشســوزي رايــگان براي بيمههاي
عمر و ســرمايهگذاري ،و ضمناً براي مشــتريان باشگاه انواع
قرعهكشــيها و صدور كارتهــاي  VIPرا داریم .همچنين
پاســخگويي  24ســاعته بــه تمــام تماسها و ســوالها و
خســارتهاي مشتريان سبب شده تمام مشتريان در آسايش
كامل از خدمات ما بهرهمند شوند.
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گواهينامه بينالمللي اعتماد مشتريان (TBA

وتجارت ايــران)  8آبانماه  1392در مركز
همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي ج.ا.ا
برگزار شــد .در اين اجــاس كه با هدف
حمايــت از دســتاوردها و توانمنديهاي
فعــاالن بخــش خصوصــي و گســترش
همكاري بين بخشهاي دولتي و خصوصي
برگزار شــده بود ،شــركت بيمه پارسيان
همگام با برخي شركتهاي بيمهاي و ديگر
شركتهاي برتر كشور حضور فعال داشت
و موفق به اخذ گواهينامه كيفيت بر اساس
اســتانداردهاي اروپــا (اعتماد مشــتريان
 )TBAبهمراه دو تنديس برگزيده (نشان
مديريت مدرن و شايســته) و (نوآوري در
خدمات بيمه) ولوح تقدير از ســوي دبير
كل اجالس اكوايت گرديد.

گفت و گو با اميــرعابديني ،مديــرعامل شركت خدمات بيــمهاي چتــر آســايش پارســیان
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نیازسنجی آموزشی ،فعالیتی حیاتی
و مهم برای آموزش و بهسازی عملكرد
مدیران و كاركنان اســت .آیا شما یك
متخصص منابع انسانی هستید یا خیر؟
بسیار مهم است كه شــما در اجرای
نیازسنجیآموزشیتبحرداشتهباشید.
این مقاله با دیدگاهی كلی به بررســی
آموزش و بهســازی عملكرد مدیران
و كاركنان می پــردازد و اینكه چگونه
نیازسنجیدراینفرایندبهخوبیتناسب
پیدا می كند .در ادامه نیز با دیدی عمیق،
به مفاهیم اصلی و گامهایی كه درگیر با
انجام نیاز سنجی آموزشی است ،می
پردازد .پیشینه طراحی یك برنامه برای
آموزش و بهسازی عملكرد مدیران و
كاركنان ،شامل سلسله گامهایی است
كه می توان آنها را در پنج مرحله دسته
بندیكرد:
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به منظور كارایی و اثربخشی ،همه برنامه های
آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز
شوند .قبل از این كه آموزش واقعی اتفاق
بیفتد ،مدیر آموزشی باید این موضوع را
مشخص كند كه چه كسی ،چه چیزی ،چه
وقتی ،چه جایی ،چرا و چگونه آموزش دهد.
به منظور انجام این امر مدیر آموزشی باید در
حد توانش اطالعات را تجزیه و تحلیل كند.
سنجش همراه با « نیاز» است كه آن را
می توان از طرق مختلفی شناسایی كرد ،اما
به طور كلی نیاز به عنوان شكاف بین آنچه
كه در حال حاضر وجود دارد و آنچه كه در
آینده مورد نیاز است ،توصیف می شود .این
شكاف ها می تواند شامل تفاوت هایی بین،
آنچه كه سازمان انتظار دارد اتفاق بیفتد و
آنچه كه اتفاق می افتد ،عملكرد شغلی
فعلی و مطلوب ،شایستگی ها و مهارت های
موجود و مطلوب باشد.
نیازسنجی همچنین می تواند برای كمك
به بهبود شایستگی ها و عملكرد گروه های
شغلی ،موضوعات بهره وری و حل مسأله ،
نیاز به آمادگی و پاسخگویی به تغییرات آینده
در سازمان یا وظایف شغلی به کار برده شود.
نتایجنیازسنجیبهمدیرآموزشیاجازهمیدهد
تا اهداف آموزشی را از طریق پاسخگویی به
دو سؤال خیلی اساسی شناسایی كند:
چه كسـی به آمـوزش نیاز دارد؟
چه آموزشـی مـورد نیـاز است؟
فرهاد سلمانی -آموزش

ادامه دارد...

طرح تحول بيمه پارسيان تاثير
شگرفي روي نمايندگيهاي
فروش گذاشته است

«مســعود خبازمافينژاد» نمايندگي برتــر و برگزيده بيمه
پارسيان در جشنواره نوروزي ســال  91و مديرعامل شركت
تامين آتيه فرزندان و خانواده» در ســال  91به عنوان نماينده
برتر «جشنواره فروش بيمه پارسيان» برگزيده شده و رتبه اول
را به دست آورده است .او «طرح تحول بيمه پارسيان» را طرحي
مفيد و تاثيرگذار قلمداد كرده و ميكوشد ركورد بينظيري را در
اين طرح از خود به جاي بگذارد .گفتوگوي كوتاه ما با او پيش
روي شماست.
خبازمافي ميگويــد :از زماني
كــه وارد فعاليتهاي بيمه شــدم يا
نفر اول بودم يا دوم .همیشــه بر این
باور بــوده ام که نوع کاری که به من
محول می شــود مهم نیست و تمام
توانم را به این مســئله که کار را به
نحو احســن ،به درســتی و به شکل
کمال انجــام دهم ،معطوف می کنم.
زيرا اعتقاد و باورم اين است كه مهم
نيســت چه كاره هســتيد مهم اين
است كه متفاوت باشيد .در خصوص
فروش بيمه هم بايد گفت تمام سعي
من اين اســت كه متفاوت باشــم .از
لحظهاي كه وارد شــدم خيلي خوب
پيش رفته است.
او مـيافزايـد :جشنواره فروش
بیمه پارســیان اواخر سال  91برگزار
شــد که به جشنواره نوروزی معروف
است .در اين جشــنواره موفق شدم
 1340بيمهنامه به فروش برســانم.

اين ميــزان فروش حــدود  400تا
 500ميليــون تومان گردش مالي را
ايجاد كرد.
خبـاز مافـــي دربـاره روش
ابتكاري اش بــراي فروش بيمه
و ثبــت ركــورد ميگويد :روش
من برگزاري همايش اســت .در اين
همايــش از ســازمانها و ارگانهــا
دعوت ميكنم و در سالن براي مردم
به صــورت گروهي صحبت ميكنم و
با بيان كالم انگيزشي و تبيين فوايد
بيمه بــراي فرزندان ،بــه همه افراد
حاضــر در همايش وقــت خصوصي
جداگانه اختصاص ميدهم و در اين
وقت خصوصي به سواالت مردم پاسخ
داده و آنــان را درباره تصميمي كه
ميخواهند به مرحلــه اجرا بگذارند،
یاری می کنم.
مديرعامل شركت تامين آتيه

حاضــر روي طرح تحول بيمه پارســيان
متمركــز هســتم و روي ايــن طرح كار
ميكنم و قــول دادم ركورد بينظيري را
در سطح كشــور براي مجموعه پارسيان
داشــته باشم .تمام تالشم معطوف به اين
گزينه اســت تا پارســيان بتواند با طرح
تحــول آمار خود را بــه اهداف كالني كه
تعريف كرده نزديك كند.
خباز مافي دربــاره طرح تحول
و جنبههــاي گوناگون آن ميگويد:
در طــرح تحول بيمه پارســيان ،ركورد
مشخصي براي مدت ســه سال در نظر
گرفته شده است .هر كس بتواند در اين
مدت زمان خاص به به اهداف مورد نظر

آقــای بهمــن
پویانفر مدیر اداره
حسابرسی داخلی
بیمه پارســیان،
مقالــه جامــع و
مفصلی در این زمینه
نگاشته اند که برای
آگاهی هر چه بیشتر
همکاران پرتالشــمان ،مقاله ایشان از این
شماره در این ستون درج می گردد.
مسير آينده حسابرسي داخلي
حسابرس داخلي مي تواند به عنوان يك
عامل بســيار مهم در اداره بهينه سازمان
ها نقــش آفرينــي كند .به دليــل وجود
تغييرات ســريع در بخش هــاي مختلف
بخش خصوصي و دولتي وجود حســابرس
داخلي با يك فرآينــد كنترلي و مديريتي
بهينه مي تواند اثر بخشــي بيشتري را در
ســازمان ها ايجاد كند .خدمات قابل ارائه
در اين ساختارها عبارتند از :تاكيد بر ارائه
بهتــر خدمات  ،حذف فعاليــت هاي زائد
و داراي حاشــيه عملكردي پايين  ،انجام
تمركززدايي و در قدرت و انتقال مسووليت
هاي كنترلي بــه كليه عوامل و واحد هاي
داخلي ســازمان .بسياري از ســازمان ها
تعريف كنترل را شــامل بررسي همه چيز
يك ســازمان در راه رســيدن بــه اهداف
كســب و كار مي دانند.گسترش در حوزه
حسابرســي عبارت از توجــه به كنترل ها

تقريباً در تمام زمينه هاي فعاليت با انجام
ارزيابي هاي يكپارچه و جامع از كنترل هاي
مالي است.
حسابرسي در حال تغيير است(روند
ارزش افزوده در حسابرسي داخلي)
عملكرد حسابرســي داخلــي امروزه به
صورت مســتمر در حال حركت اســت و
اين فرايند بــه دور از صدور صرف گزارش
حسابرســي در قالب كمبــود و ضعف در
كنترل هاي داخلي سازمان به عنوان نقش
اوليه سنتي در حال حركت به سمت ارائه
رهنمودهاي مديريتي به مديريت شــركت
است.حسابرســي داخلــي در حال تبديل
شــدن به ماهيت مقرون به صرفه بودن با
محوريت (خطر و ريســك) است و اين به
عنوان مدلي توسعه يافته براي بسياري از
سازمان ها شناخته شــده است.بر همين
اساس در سازمان همواره به دنبال ارزيابي
خطر به صورت مداوم و مســتمر هستند.
وجود تكنيك هاي ارزيابي ريســك هاي
پيچيــده به عنوان عاملي به حسابرســان
داخلي به منظور شناسايي و تعيين بخش
هاي پر خطر كه در ســطح سازمان نهفته
هستند كمك خواهد كرد.حسابرسي ها در
حال تبديل شــدن به واحدي با خروجي
هاي مفيد و اثر بخش اســت و شناســايي
مشكالت در سطح هر مديريت و سازمان ،
مديريــت را در حل آن كمك خواهد كرد.
ارائه شاخص هاي كلي كفايت كنترل هاي
اجرايي و پيدا كردن راه هاي جديد و بهتر

براي انجام كارهاي سازمان از وظايف ديگر
حسابرسي داخلي است.يكي ديگر از موارد
با اهميت در وظايف حسابرس داخلي  ،شنا
سايي نقطه نظرات و نگرش هاي كاركنان
در تمام سطوح و ارائه آن به مديريت ارشد
سازمان اســت كه اين امر منتج به ارتقاي
جايگاه كاركنــان و ايجاد احترام موازي و
متقابل بين كاركنان و مديريت در ســطح
باالي سازمان خواهد شد.
حسابرســي داخلــي  ،مكاني براي
بهترين هــا و كاركنان درخشــان
سازمان
ســازمان هاي پيشرو در بخش خصوصي
با اســتفاده از واحد حسابرسي داخلي آن
را به عنوان يك زمينه آموزشي در توسعه
و انتصاب مديران آينــده مورد توجه قرار
مي دهند زيرا حسابرســي داخلي در عمل
جايــگاه ســهامداران و مديــران اصلي به
منظور تصميم ســازي در اين ســازمان ها
خواهد بود ،بــه طوري كه آنهــا اقدام به
جذب نيرو هاي متخصص در ســطوح باال
پس از بررســي و مشاهدات عملكردي دو
تا چهار ســاله آنها با تغيير مســير شغلي
پرســنل حاضر در مديريــت هاي مختلف
حسب شــناخت از تجارب و توانايي هاي
آنها مي كنند.
ادامه دارد...
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نیاز سنجی آموزشی چیست؟

گفت و گو با «مسعود خبازمافينژاد» نمايندگي برتر و برگزيده بيمه پارسيان

فرزندان و خانواده درباره طرح توسعه
اين شركت براي آينده ميگويد :در حال

دســت يابد در واقع ركــورد دار خواهد
بود .تمام تالش من اين است كه در اين
طرح هم بتوانم ركورد بزنم و بيشــترين
آمار فروش بيمهنامه را از آن خود كرده
و باالترين رقم را به نفع بيمه پارســيان
ثبت كنم .اين طرح ،طرحي ســه ساله
اســت كه از ابتداي سال  92آغاز شده و
تمام تالشــم اين است كه تا پايان سال
 92اوليــن ركورد آمارگيــري را از خود
به جاي بگذارم و براي ســه سال متوالي
هم ادامه داشته باشــد .البته آمار سال
اول هنوز ارايه نشــده و فقط به صورت
جشــنواره برگزار شده است و قرار است
تــا پايان بــرج دهم (دي ماه امســال)
اعالم شــود و در طرح تحول ،ركوردها
و برنامهريزيهايي كه انجام شــده مورد

بررســي قرار گيرد تا نتايج آموزشهاي
انگيزشــي كه در اين زمينه ارايه شــده
مورد سنجش قرار گيرد.
او درباره فوايد طرح تحول معتقد
است :اين طرح ،طرح بسيار خوبي بوده
اســت زيرا ما نمايندگيهايي در سطح
كشور داشــتيم كه عمال غيرفعال بودند
اما بعــد از دريافــت آموزشهاي طرح
تحول و انگيزشهايي كه براي مشاوران
ايجــاد كــرد توانســتيم نمايندگيهاي
غيرفعال را فعال كنيــم .با اين توصيف
بايد گفت اين طرح زمانبر است و نتايج
آن بيشــتر در ســال  93به بار خواهد
نشست .در ســايه اين طرح فعاليتهاي
نمايندگيهــاي پارســيان تغيير زیادی
كرده است.

5

در راستاي تحقق شعار مشتريمداري صورت گرفت

افتتاح سه شعبه جدید بیمه پارسیان در
شـهرهایمختلفکشور
شعبه بروجرد
شــعبه بيمهاي بروجرد به سرپرســتي آقــاي مهدی زمانی
با حضور دکتر حســین رهبر معــاون مدیرعامل در بیمه های
زندگی و جمعی از مســئوالن ســازمان های دولتی شهرستان
بروجرد در تاریخ  92/08/26افتتاح شــد .این شعبه در نشانی
شهرســتان بروجرد  ،خيابان تختی  ،مقابــل داروخانه آزادی،
پــاک  184آماده ارائه انواع بيمهنامهها به مشــتريان محترم
بيمه پارسيان در شهرستان بروجرد است.

عمل آوردند.
رشته هاي عمر انفرادي و مهندسي
بيشتر از رشــته هاي ديگر مورد استقبال
مراجعه كنندگان قـرارگرفت.
همچنين با چندين شركت كامپيوتري
مقرر شد تفـــاهم نامه همكاري بيـمه اي
جهت تجهيزات الكترونيك منعقد گردد.

مديران و كاركنان شركت بيمه پارسيان در شب تاسوعاي
حسيني در سوگ حضرت اباعبدا ..الحسين (ع) و اهل بيت
اشك ماتم ريختند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه پارســيان،
مراســم عزاداري ،نوحه خواني و سينه زني سرور و ساالر
شــهيدان حضرت امام حسين (ع) در روز سه شنبه مورخ
 92/08/21پــس از اقامــه نماز جماعت توســط حاج آقا
موقاري در محل نمازخانه ساختمان مركزي بيمه پارسيان
باحضور كثيري از مديران و كاركنان اين شــركت برگزار
شد .در اين مراسم تعدادي از كاركنان واحدهاي سازماني
جهت پاســخگويي به مراجعين و بيمه گذاران محترم در

حين اجراي مراســم مشــغول به انجام وظيفه بوده و سايرين
در مراسم ســوگواري كه به مناسبت  8محرم (تاسوعا و عاشوراي
حسيني ) برگزار گرديد با سخنراني امام جماعت از فضايل و ابعاد
شخصيتي حضرت اباعبدا ...الحسين(ع) و حماسه عاشورايي و با
مداحي و نوحه خواني كه توسط مداح اهل بيت انجـــام شد ،از
فيوض معنـوي اين ايام گرانقدر بهرمند گرديدند.

تسلیت

متاسفانه با خبر شديم همكارانمان خانم بهرامي كارشناس امور مالي ،آقاي علي عليا كارشناس واحد تداركات ،آقاي
سلطاني مدیر محترم خسارتهای جانی خودرو در غم از دست دادن عزيزانشان به سوگ نشسته اند.
نشريه چتر ضمن ابراز همدردي با اين همكاران گرامي براي آنان و خانواده هاي محترمشان از درگاه باري تعالي
طلب صبر و بردباري مي نمايد.
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در راستاي توسعه خدمات بيمه اي  ،تحقق شعار مشتري
مــداري و ايجاد ســهولت در امر دسترســي عموم مردم به
خدمات بيمه ،شــعبه بيمهاي بيرجند به سرپرســتي آقاي
اميــر دهخدا با حضــور آقای تمجیدی مدیر امــور بازار در
تاریخ 92/08/27افتتاح شــد .این شــعبه در نشانی استان
خراســان جنوبي  ،شهرستان بيرجند  ،خيابان مدرس  ،بين
مــدرس  ۲۷و  29آماده ارائه انواع بيمهنامهها به مشــتريان
محترم بيمه پارسيان در شهرستان بيرجند است.

در راســتاي توسعه خدمات بيمه اي  ،تحقق شعار مشتري
مداري و ايجاد ســهولت در امر دسترســي عمــوم مردم به
خدمات بيمه ،شــعبه بيمهاي شــاهرود به سرپرستي آقاي
وهاب آباني و با حضور آقای دکتر خدادادی معاون بیمه های
اتومبیــل و آقای عزیزی ها مدیر روابــط عمومی و در تاریخ
 92/08/27افتتاح شــد .این شعبه در نشانی استان سمنان ،
شهرستان شاهرود  ،خيابان تهران  ،نرسيده به چهارراه نادر ،
روبروي بانك ملي  ،پالك  ۱۰۷آماده ارائه انواع بيمهنامهها به
مشتريان محترم بيمه پارسيان در شهرستان شاهرود است.

شرکت بیمه پارسیان در هشتمين نمايشگاه
تخصصــي ( الكامپ الكترونيك ،كامپيوتر،
ماشين هاي اداري ،ارتباطات ،انفورماتيك،
بانكــداري الكترونيــك ،IT ،مخابــرات،
موبايل ،تبلت ،سيســتم هــاي حفاظتي و
امنيتي ،بيمه و صنعت چــاپ و ديجيتال
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين اللمللي
همدان در فضاي بالغ بر  ١٤هزار متر مربع
و پنج هزار متر فضاي نمايشــگاه در ســه
ســالن الوند ،هگمتانه ،و ابن ســينا که در
تاريــخ  1392/8/11افتتاح و به مدت پنج
روز برگزار گرديد ،شركت نمود .
مجتمــع بيمــه اي همدان در ســالن
هگمتانه داراي غرفه اي به مساحت حدود
ســي متر مربع بود و مورد اســتقبال كليه

نماينــدگان قرارگرفــت .از روز
افتتاحيــه تا تاريــخ 1392/8/16
پرســنل و تعــدادي از نمايندگان
مشــغول ارائه خدمات به مراجعه
كنندگان شدند .
در روز دوم نمايشگاه سرپرست
غرب كشــور آقاي زنگنــه وند و
سرپرســت مجتمــع بیمه ای خــرم آباد
آقاي توســلي از غرفه بيمه پارسيان بازديد
به عمل آوردند همچنيــن مدير كل بيمه
ايران اســتان همدان ،مديريت شعب بانك
رفاه ،بانك ملي همدان ،بانك مهر اقتصاد،
مديران ســاير بيمه هاي بازرگاني اســتان
و بيمــه گذاران عمده در مــدت برگزاري
نمايشگاه از غرفه بيمه پارسـيان بازديد به

برگزاري مراسـم سـوگواري تاســوعا و
عاشــواري حسيني در بيمه پارسـيان
شعبه بيرجند

شعبه شاهرود

حضور شرکت بیمه پارسیان در هشتمين نمايشگاه تخصصی
( الکامپ همدان )
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بيـمه پارسـيان از سـوي جامعه گردشـگري الكترونيكي ايران مورد تقدير قرار گرفت
كنفرانس بين المللــي گردشــگري الكترونيك
طي روزهاي  8و 9آبان ماه سال جاري در محل
هتل آزادي پارسيان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه
پارسيان ،در اين كنفرانس كه با حمايت انجمن
صنفي دفاتر خدمات مســافرتي ايران ،جامعه
هتلداران كشــور ،انجمن علمي گردشــگري
ايران ،انجمن موسســات آموزش گردشــگري
ايــران ،انجمن متخصصان گردشــگري ايران،
ســازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و
گردشــگري ،وزرات صنعت ،معدن و تجارت و

ساير دست اندركاران و فعــاالن گردشــگري
برگزار شد ،شركت بيمــه پارســيان با پرپايي
غرفه نمايشــگاهي ضمن حضور فعال در اين
كنفرانس اقدام به معرفي محصوالت و بسته
هاي خدماتي بيمه اي خود به بازديدكنندگان
از اين نمايشــگاه نمــود كـه بـا اســتقبال
خوبــي مواجه شده و در مراســم اختتاميـه
اين كنفرانس با اهــداي لوح تقــدير جامعـه
گردشگري الكترونيكي ايران به همراه تنديس
ويژه كنفرانس گردشـگري الكترونيكي از
بيمه پارسيان تقدير به عمل آمد.

صدور بیمه نامه دامپزشکان
و اعطاء مجوز صدور برخی رشته های مسئولیت

با توجه به اعالم مدیریت بیمه های مسئولیت و طرح های خاص بیمه پارسیان ،مجوز صدور بیمه مسئولیت حرفه
ای دامپزشکان به تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا رسیده است و کلیه دامپـزشکان ســراسـر کشـور می توانند با مراجعــه
به شعب و نمایندگی های مجاز از پوشش بیــمه ای مــورد نظــر استفاده کنند.
شـایان ذکــر است با عنایت به
موافقت مقام محترم مدیرعامل
و به منظور افزایش پرتفوی و
رضایتمندی نمایندگان و شبکه
فروش ،اعطای مجوز صدور در
بیـمه نامه مسئولیت مدنی حرفه
ای پزشـکان و پیــراپزشـکان،
صاحبـان آســانســور در قبـال
اســتفاده کننــدگان ،مدیــران
اردو و تورهــای گردشـگری،
مدیــران مراکـز آموزشــی در
قبال فراگیرندگان و مسئول فنی
بیمارستان ها /کلینیک ها و
مراکز درمانی در بدو درخواست
کد نمایندگی به متقاضیان
نمایندگی شرکت بیمه پارسیان
اعطا خواهد شد.
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