رسالت شرکت بیمه ایران و پتروشیمی
فاطمه عباسی
.1شرکت ملی صنایع پتروشیمی
چشم انداز
هدف بنیادي
ارزش هاي بنیادي
اهداف کیفی ،سیاستها و خط مشی ها
استراتژي شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
با نگاهی گذرا به گذشته پتروشيمی و دستاوردهاي آن ،می توان با سمت و سوي موفقيتها و مراحل توسعه اين
صنعت بيشتر آشنا گرديد ،مراحل توسعه اين صنعت بدين گونه است :
مرحله گسترش اولیه  -با ايجاد مجتمع هاي پتروشيمی رازي ،آبادان ،كربن اهواز (ايران) ،خارك ،فارابی ،بندرامام
و طرحهاي توسعه پتروشيمی شيراز آغاز شد ( .دوره سالهاي 56-1352و  5431 -15و ) 5434 - 34
مرحله رکود  -در اين مرحله به علت مسائل ناشی از بازتابهاي انقالب اسالمی و اينكه بيشتر واحدهاي صنعت
پتروشيمی در دوره دفاع مقدس ،در مناطق جنگی و در معرض حمالت دشمن قرار داشت ،توليد به حداقل رسيد و
عمليات تكميل احداث پتروشيمی بندرامام نيز متوقف شد .ولی تكميل طرحهاي نيمه تمام از جمله طرح گسترش شيراز
ادامه داشت)5411-41( .
 .مرحله تجدید حیات و بازسازي  )5447 -17 ( - -اجراي برنامه پنجساله اول  -زمان بازسازي ،راه
اندازي مجدد و اجراي طرحهاي توسعه بود .در برنامه دوم توسعه نيز اجراي طرحهاي توسعه اي و افزايش توليد شدت
بازسازي مجتمع هاي آسيب ديده در
گرفت و توليد در سال پايانی برنامه دوم (  ) 5417به  51ميليون تن رسيد.
جنگ در طی برنامه اول توسعه در سالهاي  5447تا 5414
بهره برداري از برخی طرحهاي اساسی شامل پتروشيمی اصفهان  ،اراك و تكميل مجتمع بندرامام
توسعه صادرات و خصوصی سازي وسود دهی در برنامه پنج ساله دوم در سالهاي  5413تا 5417
افزايش توليد ساالنه محصوالت از  1/3به  51ميليون تن در سال  17با بهره برداري از طرحهاي باقيمانده از برنامه
پنجساله اول
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مرحله جهش و تثبیت

( )5417-74برنامه سوم توسعه پتروشيمی – با عنايت به تالش دوره هاي مورد اشاره ،برنامه پنجساله سوم توسعه
پتروشيمی سرآغاز مرحله جديدي گرديد .در اين دوره پتروشيمی به سمت استقرار در كالس جهانی حركت كرد.
ويژگيهاي متمايز اين دوره صرفنظر از جهش و فزونی توليد و ارزش توليدات ،ارتقاء جايگاه صنعت پتروشيمی در
صادرات كاالهاي غيرنفتی  ،ارتقاء جايگاه صنعت پتروشيمی در سهم اقتصاد ملی تا  %5/47در سال  ،74ارتقاء نسبی
جايگاه پتروشيمی ايران در منطقه و جهان ،پرداختن به مباحثی راهبردي در ساختار شركت ملی صنايع پتروشيمی بوده
است كه ،بقاي هر بنگاه اقتصادي بدان وابسته است.
تا مقطع پايان برنامه سوم ،عالوه بر بهره برداري از طرحهاي ، MTBEپارازايلين بندرامام  ،پليمرهاي مهندسی ،الفين
ششم ،آروماتيك سوم  LAB ،بيستون ،متانول سوم فن آوران ،اسكله مايعات منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمی و خط
لوله ان تقال خوراك و محصول منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمی ،ساير طرحها نيز در مرحله پايانی نصب بوده و به تدريج
در خط توليد قرار خواهند گرفت .
برنامه چهارم توسعه كشور در حالی تدوين می شود كه برنامه سوم توسعه پتروشيمی در نيمه راه خود موفقيتهاي با
ارزشی را تجربه كرده است .اين درحالی است كه برنامه بلند مدت شركت ملی صنايع پتروشيمی از طريق اجراي برنامه
هاي چهارم و پنجم براي دستيابی به فروش  12ميليارد دالر محصوالت پتروشيمی هدف گذاري شده است  .در اين
راستا شركت ملی صنايع پتروشيمی در سالهاي اخير تمامی تالش و همت خود را به كار بسته تا با دستيابی به موقعيت
برتر و حداكثر استفاده از مزيتهاي نسبی كشور حضوري موثرتر  ،در منطقه و جهان بدست آورد  .نماد چنين حضوري ،
تغييرات شاخص ها و متغيرهاي اقتصادي بنگاه  ،چون توليد  ،صادرات ،سرمايه گذاري  ،ارزش افزوده و سهم در توليد
ملی  ،مشاركتهاي من طقه اي و گستردگی بازارهاي هدف صادراتی در سه برنامه پنج ساله كشور بخصوص در برنامه
سوم بوده است .عملكرد پتروشيمی تا پايان سال سوم برنامه چهارم توسعه به صورت زير بوده است:

شرح

توليد

فروش داخلی

سرمايه گذاري

صادرات

هزار تن

هزار تن

ميليارد ريال

هزار تن

ميليارد دالر

ميلياردريال

5471

57

4244

14112

4233
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14431

5474

13

4474

41421

0142
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محورهاي  11گانه استراتژي شرکت ملی صنایع پتروشیمی مباحث راهبردي با تأكيد بر«توسعه
براي زندگی بهتر» از طريق  -تالش آفرينش و بالندگی  -منجر به تهيه برنامه استراتژيك با همكاري اساتيد دانشگاه
شريف در نه محور استراتژي زير گرديد .دو محورآخر نيز طی تدوين برنامه چهارم توسعه و تجديد نظر برنامه استراتژيك
 .توسعه تهاجمی با مقياس اقتصادي جهانی و تمركز در محل استقرار
بدان اضافه گرديد
خصوصی
بخش
به
توليدي
هاي
ظرفيت
واگذاري
و
احداث
زبده
نيروهاي
بكارگيري
و
نگهداري
رشد،
و
آموزش
جذب،
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ها
دارائی
كل
بازدهی
و
چرخش
سرعت
افزايش
طراحی ،استقرار و به هنگام سازي نظام هاي جامع برنامه ريزي و كنترل و اطالعاتی عملياتی
طرحها
اجرائی
نظام
بهسازي
و
بهبود
گسترش و تعمق تحقيق و توسعه در جهت تسلط ،بهبود و توسعه تكنولوژيهاي كليدي
افزايش سهم سرمايه گذاري و مشاركت خارجيان و ايرانيان خارج از كشور
منطقه
در
مشابه
شركتهاي
با
مشاركت
و
همكاري
،
هماهنگی
كشور
از
خارج
در
گذاري
سرمايه
آغاز
اهداف کمی پتروشیمی در چشم انداز  11ساله
تقويت بازاريابی ،فروش و خدمات بعد از فروش
( )49-49و برنامه چهارم توسعه

اكنون شركت ملی صنايع پتروشيمی در شرايطی قرار دارد كه برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور در پروسه شكل گيري
خود براي اولين بار با چشم انداز و افقی  52و  12ساله و با هدف پيوستن به جوامع پيشرفته جهانی در حال تدوين
است ،انتظار می رود كه صنعت پتروشيمی بتواند با تحقق اهداف پيش برنده خود نقش مورد انتظار را بعنوان لكوموتيو
نمايد.
ايفا
كشور
اقتصادي
و
صنعتی
توسعه
در
اقتصاد
لذا شركت ملی صنايع پتروشيمی با پيش رو داشتن چنين نقش و چشم اندازي ملی از اهداف برنامه چهارم توسعه كشور
و همچنين هدفهاي استراتژيك ،تدوين چشم انداز كمی ،اهداف كيفی ،خط مشی و سياستها ،نسبت به تنظيم برنامه
چهارم توسعه شركت اهتمام نموده است .باشد تا اين شركت در طول برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه كشور ،در
رسيدن به قله هاي توفيق و تثبيت دستاوردهاي خودو پيوستن به تحوالت پرشتاب جهانی بتواند به مدد ايمان و علمی
فزونتر و تصميمات و عملی متحورانه كه شاخصه مديران و نيروي انسانی بنگاههاي موفق و پيشرو جهان است مصمم
تر گام بر دارد .انشاءا…
اهداف کیفی ،سیاستها و خط مشی ها
در حال بازنگري
خط مشی و سیاست ها
ايجاد واحد هاي بزرگ توليد كننده مواد پتروشيمی درسواحل جنوبی براي دسترسی بهتر به بازارهاي بين المللی
حداكثر استفاده از منابع گازي به جاي فرآورده هاي نفتی به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمی جهت استفاده
از اين مزيت ايران
افزايش سهم سرمايه گزاري غير دولتی در بخش صنايع پتروشيمی
افزايش سهم صادرات محصوالت پتروشيمی در صادرات غير نفتی كشور
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توسعه و گسترش واحد هاي تحقيق و پژوهش در بخش پتروشيمی
مشاركت با شركتهاي خارجی ذيصال ح در زمينه هاي توليدي وخدماتی
استفاده حداكثر از گاز اتان همراه با گاز طبيعی در توسعه صنايع پتروشيمی
ايجاد كارخانجات جديد پتروشيمی كه از متان و اتان بعنوان خوراك استفاده می كنند در مناطق نزديك پارس
جنوبی بمنظور كاهش هزينه حمل و نقل خوراك و محصول
توسعه صنعت پتروشيمی بطوريكه در چشم انداز سال  5403ارزش توليدات پتروشيمی به  12ميليارد دالر برسد.
انتقال خوراك اتيلن از محل منابع توليدي عمده ( عسلويه و بندر امام ) به نقاط غربی كشور
هدف بنیادي
هدف بنيادي شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران “ توسعه براي زندگی بهتر “ است  .ما هدف هاي مرحله اي،
استراتژي ها ،برنامه هاي عملياتی و كوتاه مدت و سعی و كوشش خود را معطوف توسعه اي می كنيم كه براي جامعه،
كاركنان و سهامداران شركت زندگی بهتر با ابعاد مختلف مادي و معنوي آن فراهم سازد .كسب رضايت مشتريان ،فراهم
ساختن محيط كار سالم و با نشاط و نوآور و مولد ،رشد و توسعه توانائی ها و ظرفيت هاي حرفه اي و انسانی همكاران و
خانواده آنها ،افزايش توليدات و ايجاد تعيير و تنوع در نوع محصوالت ،دستيابی به بهره وري باالتر از امكانات ،ارائه بازده
مناسب از دارائی ها و جلوگيري از هدر رفتن آنها ،پيشگيري از اتالف منابع ،حفظ محيط زيست و بسياري از هدف هاي
ارزشمند ديگر را به آن جهت مورد توجه و تأكيد قرار می دهيم كه منجر به زندگی بهتر براي مردم ،مشتريان ،همكاران
و نسل آينده جامعه مان خواهد شد.

“ توسعه براي زندگی بهتر “ با همه عمق و ژرفايش به مانند ستاره درخشانی خواهد بود كه مجموعه كاركنان شركت را
به سوي خود می خواند و به كوشش و تالش آنها معنا می دهد .اين هدف بنيادي براي سال هاي طوالنی راهنماي ما
خواهد بود و ما را با اميد به آينده اي بهتر به سوي خود خواهد كشاند .در سير به سوي هدف بنيادي ممكن است هدف
هاي مرحله اي ،استراتژي ها ،محصوالت ،بازارها و يا فعاليت هاي ما تعيير كند .ولی هدف بنيادي براي ما نيرومند و
برانگيزاننده و جهت دهنده باقی خواهد ماند  “ .توسعه براي زندگی بهتر “ آوائی است كه هر چقدر بسويش حركت
كنيم ،همچنان نيرومند و پرتوان ما را به عرصه هاي جديدتر و سطوح باالتر فرا خواهد خواند “ .توسعه براي زندگی
بهتر “ برخاسته از عمق اعتقادات ملت ماست و ما به عنوان فرزندان مسئول و متعهد همين مردم براي حركت به سمت
آن متعهدانه و مخلصانه كوشش خواهيم كرد و از اين طريق دين خود را به نسل فعلی و آتی كشور ادا خواهيم نمود.
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ارزش هاي بنیادي
ما در سير به سمت هدف بنيادي شركت به ارزش هاي حرفه اي خاصی عميقآ باور داريم .شخصيت و هويت سازمان و
كاركنان شركت ما هر روز با قوت بيشتري براساس اين ارزش هاي حرفه اي شكل خواهد گرفت .اين ارزش ها بر پايه
ارزش هاي اعتقادي جامعه استوار بوده و برخاسته از اعتقاد و باور عميق مديران شركت به آنها می باشد .اين ارزش ها
كه قويآ بر سياست ها ،تصميمات و رفتار مديران و كاركنان شركت تآثير خواهد داشت ،ارزش هاي بنيادي شركت
هستند و عبارتند از “ تالش ،آفرينش ،بالندگی “.
“ تالش “ ارزش اصيل و بنيادينی است كه بدون آن توسعه براي زندگی بهتر “ تحقق نخواهد يافت .لذت پيشرفت و
توسعه در نتيجه تالش حاصل خواهد شد .تالش عنصر جدائی ناپذير افراد و سازمانهائی است كه قافله انسانی را به
پيش می برند .ما نيز كه می خواهيم در اين پيشرفت سهيم باشيم در شركت خود به تالش و تالشكران ارج می نهيم و
تالش را از ارزش هاي بنيادي شركت می دانيم كه بايد هر چه بيشتر و عميق تر در فضاي انسانی و حرفه اي شركت
نفوذ كرده و متجلی گردد.
“ آفرینش “ ارزش بنيادي و اصيل ديگري است كه عميقآ به آن بها می دهيم .آفرينش يا خلق ايده ها ،راه حلها،
روشها ،محصوالت و فناوري هاي جديد با تفكر ،نوآوري و ابتكار حاصل می شود .اين ارزش اصيل استعدادهاي بالقوه و
غالبآ بالاستفاده افراد را به عرصه عمل می كشد و موجب رشد و تعالی حرفه اي و انسانی آنان می گردد .آفرينش
ارزشی است كه نه فقط در سطح افراد بلكه در سطح گروهها ،واحدهاي سازمانی و كل يك سازمان نيز تجلی می يابد.
ما در شركت به آفرينندگی در تمام سطوح آن ارج می نهيم و زمينه آن را فراهم نموده و از آن حمايت خواهيم كرد.
“ بالندگی “ ارزش بنيادي سوم شركت ماست .ما بالندگی را رشد و اعتال مستمر توان ها و دستاوردها و سرزندگی و
شادابی حاصل از آن می دانيم و براي آن عميقآ ارزش قائليم .تالش و آفرينش سازمان يافته و هدفمند ،بالندگی ايجاد
خواهد كرد .افراد ،گروها و سازمان هاي بالنده ،سرزنده و شاداب ،هر روز نيرومندتر و رشيدتر از روز قبل به پيش ميروند
و به زندگی خود و ديگران طراوت و تازگی می بخشند و سطح آن را ارتقاء می دهند .ما بالندگی را به خاطر لذت و
نشاطی كه براي كاركنان و ثمراتی كه براي مشتريان و جامعه دارد به شدت ارج می نهيم و در تعميق و گسترش آن در
تمام سطوح شركت همت خواهيم گمارد
تحليل رسالت :
در رسالت اين شركت شعاري ذكر نشده است و اهداف با دسته بندي كمی و كيفی و از انواع هدف مقصود بيان شده
است بيان شده است اوردن ارزش ها ضرورتی نداشت
شرکت سهامی بیمه ایران
.1سوگند نامه
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اكنون كه به عنوان كارمند دستگاه اجرايی در نظام جمهوري اسالمی ايران افتخار خدمتگزاري به مردم عزيز ايران براي
من فراهم شده است  ،در برابر قرآن مجيد به خداوند متعال سوگند ياد می كنم كه تمام تالش خود را براي انجام
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وظايف شغلی و مسئوليت هاي قانونی به كار گيرم و به حفظ حقوق مردم ،پيشرفت نظام اداري و اعتالي كشور اهتمام
نموده و در اين راه وجدان كار داشته و همواره عدالت ،صداقت  ،امانتداري  ،رازداري و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و
كردار خود قرار داده و ارزش هاي دينی  ،انسانی و اجتماعی و قوانين  ،مقررات و ضوابط را در انجام فعاليت هاي
سازمانی و اداري رعايت نمايم و در همه حال به احكام الهی ،قانون اساسی  ،مقررات حاكم و منشور اخالقی و اداري
كارمندان دولت و دستگاه متبوع خود پايبند باشم و تالش خود را در جهت جلب رضاي خداي متعال و اجراي احكام و
مقررات اسالمی به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادالنه انسانی در جامعه و تحقق جامعه اسالمی و ترويج دين و
اخالق  ،رفع تبعيضات ناروا و ايجاد محيطی عادالنه در زمينه هاي مادي و معنوي  ،مهرورزي به بندگان خدا و اعتالي
سطح علمی به كار گيرم و با تقويت روحيه خالقيت و ابتكار در تمام زمينه هاي علمی  ،فنی و فرهنگی ،همواره سالمت
و شادابی و نشاط را در محيط كار ترويج نمايم .اين منشور به منظور اشاعه و اعتالي فرهنگ اسالمی و ارزشهاي
انسانی و سازمانی در نظام اداري كشور و نهادينه كردن ابعاد آنها در انديشه و عمل كارمندان دولت تدوين گرديده است.
باطالع از اين كه كارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمامی تالش و همت خود را براي انجام
هرچه بهتر وظايف شرعی و قانونی و مسئوليتهاي اداري برمبناي باورها و ارزشهاي اسالمی و افزايش سطح رضايتمندي
مردم به كار گيرند  ،خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير می دانم :

اصول حاکم بر منشور :
.5

.1
.4

.3

.1

اصل برابري  :همشهروندان دربرابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت.
كارمندان بايد در محدوده وظايف شغلی خود ،امكان دسترسی برابر به خدمات دولتی را براي همه شهروندان
فراهم كرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار نمايند.
اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداري  :همه امور دولتی مبناي قانونی دارد و تصميمات و اقدامات
اداري كارمندان بايد براساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
اصل شهروند مداري ( مردم مداري  ) :هدف غايی از تشكيل سازمانهاي دولتی واستخدام كارمندان ،
ارايه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است .كارمندان بايد در گفتار  ،كردار و نگرشهاي خود عنوان "
خدمتگزار مردم " را متجلی سازند .كارمندان متعهد هستند كه در تصميم گيريها  ،انجام وظايف و رفتارهاي
خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را درنظر گيرند و امكان دسترسی راحت تر و عام تر
به خدمات دولتی را فراهم نمايند.
اصل احترام و اعتماد :كارمندان در تعامالت و رفتارهاي خود با ساير افراد از قبيل مافوق ها  ،زيردستان ،
همكاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند .به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر
مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.
اصل شفافیت  :كارمندان بايد تمامی اطالعات مربوط به امور و فرآيندهاي جاري دستگاههاي اجرايی ( به
غير از اموري كه در زمره اسناد و اطالعات طبقه بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و
ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند .اين اطالعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازمانی  ،مبناي
پاسخگويی كارمندان به مردم و مراجع ذي صالح پاسخگو هستند.
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.4

.1

.7

.0

اصل پاسخگویی  :سازمانهاي دولتی براي مردم ايجاد می شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند.
كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنهابه مردم و مراجع ذيصالح
پاسخگو هستند.
اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی  :كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلی و سازمانی خود
در جهت منافع شخص يا گروه خاصی استفاده نمايند .اختيارات شغلی و سازمانی بايد فقط براي انجام وظايف
سازمانی و در جهت مصالح عمومی به كار گرفته شوند.
اصل تعهد و وفاداري به سازمان  :كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف  ،مأموريتها و
ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با عالقه مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليتهاي
شغلی و سازمانی در راستاي تحقق اهداف و مأموريتهاي سازمان تالش نمايند.
اصل به کارگیري مهارت و تخصص  :كارمندان بايد تالش نمايند تا مهارت  ،دانش و تخصص مربوط
به وظيفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی  ،تخصصی و حرفه اي خويش را براي انجام
بهينه فعاليتهاي شغلی و سازمانی به كارگيرند.

مفاد منشور :
 .5انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلی و سازمانی
 oبه رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم.
 oدر انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار و جديت داشته و آنها ر ابا دقت  ،صحت وبه موقع انجام دهيم.
 oسعی نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليتهاي سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و
ابتكار خود در انجام فعاليتهاي اداري و سازمانی به كار گيريم.
 oبه ايده ها و افكار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايی كردن آنها به شكل منطقی در دستگاه
اجرايی متبوع و نظام اداري تالش كنيم.
 oبراي افزايش بهره وري نظام اداري از طريق افزايش بهره وري حيطه فعاليت خود تالش كنيم.
 oاز امكانات  ،تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها
بكوشيم.
 oدر انجام فعاليتها و تعامالت  ،روابط خويشاوندي  ،قومی  ،جنسی  ،نژادي  ،مذهبی و غيره تأثيري در
تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد.
 oروحيه انتقاد پذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتی براي اصالح و بهبود خود و
فعاليتهايمان بدانيم.
 oهميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرارداده وبر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهی
می كند  ،توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.
 .1رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران
 oمردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستنند ،تالش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب
و ارايه خدمت بهتر  ،تصويري مثبت از دستگاه اجرايی و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم.
 oبه مراجعه كنندگان به صورت عادالنه و در چارچوب قوانين  ،مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم.
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در محدوده وظايف شغلی  ،اطالعات و راهنماييهاي الزم و مناسب به ارباب رجوع ارايه و در زمينه
خدمات  ،شفاف سازي صورت دهيم.
خواسته هاي قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت  ،دقت و سرعت و بدون
تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافی به وي ارايه دهيم.
به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشيم.
به نظرات  ،پيشنهادها وبازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعی گرانبها براي بهبود
عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقی به آنها توجه كنيم.
به نظم و آراستگی شخصی و محل كار خود توجه كنيم.
سعی كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع  ،پاسخگويی و گره گشايی از مشكالت مردم و مراجعان به
يك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.
روحيه كار جمعی را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليتهاي گروهی مشاركت جو و مشاركت پذير
باشيم.
روحيه قدردانی از ديگران را در خود تقويت كرده و سعی نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه
دهيم.
دانش  ،تجربه و توانمنديهاي خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرارداده و در ارتقاء توانمنديهاي
آنان كوشا باشيم.
تا حد ممكن در حل مشكالت شغلی همكاران تالش نماييم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان
پرهيز نماييم.

مأموریت ها






بيانيه مأموريت شركت سهامی بيمه ايران
شركت سهامی بيمه ايران رهبر بازار صنعت بيمه و عرضهكننده نيازهاي بيمهاي جامعه و اقتصاد كشور،
خدمات و پوششهاي بيمهاي خود را توسعه داده و عالوه بر داخل كشور در بازارهاي بينالمللی نسبت به
فعاليت بيمهگري خود اقدام خواهد نمود .مأموريت شركت بكارگيري توانمنديهاي كليه كاركنان جهت بهبود
مستمر خدمات بيمهاي ،در راستاي پاسخگويی به نيازهاي مشتريان است تا بدين وسيله در كسب و كارخود به
موفقيت رسيده و منافع كليه ذينفعان را تأمين نمايد همچنين  ،انواع خدمات و پوشش هاي بيمه اي خود را
توسعه داده و عالوه بر داخل كشور در بازارهاي بين المللی به فعاليت حرفه اي بيمه گري با رعايت اصل
مشتري مداري در راستاي افزايش ضريب نفوذ بيمه فعاليت می نمايد.
مأموريت فناوري اطالعات شركت سهامی بيمه ايران
توانمندسازي شركت سهامی بيمـه ايران براي حفظ رهبري بازار بيمه كشـور ،با پشتيبانی مؤثر از اهـداف و
سياستها ،و ايجاد تحـول در عمليات بيمهگـري همـراه با بهبود و اصالح فـرآيندهاي كـاري از طريق
برنامهريـزي ،تـوسعه و نگهداري زيرساختها و كاربردهاي فناوري اطالعات و محتواي اطالعاتی
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چشم اندازها


چشمانداز شركت سهامی بيمه ايران
حفظ پرتفو و توسعه آن و نگهداري جايگاه شماره يك در بازار صنعت بیمه كشور »
اين مهم در ارزشهاي سازمانی شركت نيز بعنوان جوهره فرهنگی حاكم بر سازمان بطور مستقيم اشاعه داده
شده است .برخی از ارزشهاي شرکت سهامی بیمه ایران عبارتند از :
)1خالقيت ،نوآوري ،توكل و سختكوشی )1 ،ايجاد باالترين مرتبه نظم و دقت ممكن ،توأم با تعقل و تدبر
درامور )4 ،ايجاد اعتماد و دوري جستن از اجحاف نسبت به مشتريان ،كاركنان و صاحبان شركت )3 ،پايبندي
به قوانين و مقررات داخلی و بينالمللی )1 ،نگرش به سازمان شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان يك
خانواده و ايجاد انگيزه و نشاط كاري )4 ،ترويج كارگروهی و تالش فردي همه كاركنان در جهت دستيابی به
پرتفوي مناسب )1،استقرار و تقويت الگوي شايستهساالري مطابق با شاخصهاي تخصص ،تعهد،
مسئوليتپذيري و رويكرد ارزشی )7 ،آموزش مستمر و تربيتنيروي انسانی با كيفيت عالی )0 ،تنوع بخشی به
پوشش ريسك وعرضه پوششهاي جديد به مشتريان )52 ،پويايی و بهبود مستمر در امور شركت و بازنگري
مداوم سيستمهاي مديريتی
بدون ترديد باگسترش ابعاد سازمانی و پيچيدگی كسب و كار ،مسئوليت مديران در جهت همسو و يكپارچه
سازي سازمان در مسير تعالی و بهبود مستمر دشوارتر میگردد .در چنين شرايطی ،بهرهگيري از دانش روز در
جهت استقرار توانمندسازهاي سازمانی و تالش درجهت جاري نمودن قابليتهاي ياد شده به منظور كسب
نتايج هدفمند و قابل اتكا فراتر از الزامات مورد تأكيد مدلهاي تعالی سازمانی و به عنوان يك ضروري
اجتنابناپذير نمايان میگردد .شرکت سهامی بیمه ایران با درك اهميت اين موضوع و در مسير تحقق
اصول سازمان استراتژي محور در گستره فعاليتها و كسب و كارهاي ارزش افزاي خود ،تعهد به اصول تعالی
سازمانی را مشی سازمانی خود قرارداده و در اين مسير همواره پيشقدم بوده است .
پس از تعيين نقاط قوت و ضعف داخلی و نيز تهديدات و فرصتهاي محيطی بیمه ایران ،جايگاه استراتژيك
شركت در ماتريس  SWOTدر مربع دوم يعنی موقعيت «محافظه كارانه» بدست آمد .جايگاه شركت در اين
ماتريس ،تعيين كننده استراتژيهاي مناسب شركت می باشد لذا با توجه به جايگاه بیمه ایران در اين
ماتريس ،چشم انداز بیمه ایران در هفت حوزه كليدي ،سه راهبرد بنيادين و همچنين ساير استراتژيهاي
اساسی در راستاي تعالی سازمانی تدوين گرديد :
الف) سه راهبرد بنیادین : 1.چرخش راهبردي در ساختار مديريتی و اتخاذ راهبرد بنيادين «شعبه
محور بودن به جاي ستاد محور بودن »
2.چرخش راهبردي از بیمه گري متعارف و سنتی به بیمه گري پویا و الکترونیکی (براساس
نيازهاي بازار )
3.چرخش راهبردي از يك سازمان اداري /دولتی به یک سازمان اقتصادي /بازرگانی(وابسته به
دولت )
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ب) سایر استراتژيهاي اساسی :
1.توسعه محصول .1 ،رسوخ در بازار .4 ،حفظ و توسعه بازار .3 ،توسعه كمی و كيفی شبكه نمايندگی.1 ،
توسعه منابع انسانی .4 ،توسعه نظامهاي برنامه ريزي و مديريت مالی .1 ،بهبود نظامهاي تحقيق و توسعه.7 ،
افزايش كارايی فعاليتهاي بازاريابی شركت .0 ،ارتقاء فعاليتهاي بیمهگري در كارشناسی ،ارزيابی و پرداخت
خسارت و  .52همكاري با شركتهاي خصوصی فعال در صنعت بیمه كشور
تبیین و ترویج ارزش هاي سازمانی
ارزشهاي سازمانی شركت شامل  14ارزش براي اولين بار در سال  71در محورهاي مختلف شامل مشتريان،
كاركنان ،نمايندگان ،دولت و جامعه توسط رهبران بیمه ایران تدوين گرديد .سپس در سالهاي  73و  74با
توجه به اطالع رسانی گستردهاي كه در شعب و نمايندگیهاي سراسر كشور صورت گرفت بازخوردهاي متعدد
از سراسر كشور جمعآوري و با الگوبرداري از شركتهاي برتر ،مجدداً ارزشهاي سازمانی اولويت بندي شده و
با اجماع رهبران شركت بازنگري و به  54ارزش كليدي به شرح ذيل كاهش يافت .برخی از ارزشهاي شركت
عبارتنداز :
1خالقيت ،نوآوري ،توكل وسختكوشی -1 ،ايجاد باالترين مرتبه نظم و دقت ممكن ،توأم با تعقل و تدبردر امور -4 ،ايجاد اعتماد و دوري جستن از اجحاف نسبت به مشتريان ،كاركنان و سهامداران شركت-3 ،
پايبندي به قوانين و مقررات داخلی و بينالمللی -1 ،نگرش به سازمان شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان
يك خانواده و ايجاد انگيزه و نشاط -4 ،ترويج كارگروهی و تالش فردي همه كاركنان در جهت دستيابی به
پرتفوي مناسب -1 ،آموزش مستمر و تربيت نيروي انسانی با كيفيت عالی -7 ،پويايی و بهبود مستمر در امور
شركت و بازنگري مداوم سيستمهاي مديريتی و  -0اتكاء به آمار و اطالعات در حل مشكالت و
تصميمگيريها.
چشمانداز فناوري اطالعات شركت سهامی بيمه ايران
دستيابی و حفظ جايگاه نخست (برترين نمونه موفق) در زمينه كاربرد فناوري اطالعات درصنعت بیمه كشور،
بهمنظور ايجاد آمادگی براي ارائه خدمات الكترونيكی به ذينفعان ،از طريق تحقق معماري سازمانی فناوري اطالعات
با ويژگیهاي زير :


کارا و کارآمد



یکپارچه



امن



قابلدسترس



انعطافپذیر

)2-1اهداف
منظور از تعيين اهداف توسعه itدر يك سازمان ،مشخصنمودن جهات اصلی توسعه itدر آن سازمان است ،بهگونهاي
كه تحقق مأموريت و چشمانداز itرا ممكن سازد .در تحليل اهداف توسعه itدر شركت بیمه ایران ،به چند نكته زير

11

www.hajarian.com

توجه شده است :
پشتيبانی مؤثر از اهداف ،وظايف و فرآيندهاي كسبوكار شركتافزايش قابليتهاي زيرساختی itشركت براي ارائه خدمات به ساير واحدهاي شركتكسب پيشگامی در صنعت براي تحقق چشمانداز itمبنی بر دستيابی و كسب جايگاه نخستدر تعيين اهداف اصلی توسعه itدر بیمه ایران ،از الگوي نقشه استراتژي استفاده شده است .اين الگو كه در اصل
براي تعيين اهداف كسبوكار و تشخيص روابط علّی بين اين اهداف طراحی شده است ،امكان كنترل ارتباطات
علتومعلولی بين اهداف را فراهم میسازد .بهمنظور تطابق اين الگو با ماهيت اهداف  ،itنقشه اهداف در اليههاي
معماري سازمانی (كسبوكار ،اطالعات ،كاربردها ،زيرساخت و مديريت )itطبقهبندي شدهاند .اهداف اليه كسبوكار در
اين ساختار ،نمايانگر پيشرانهاي عمده كسبوكار است كه توسعه itرا در بیمه ایران ضروري میسازد .بهعبارت
ديگر ،اين اهداف بيان تفصيلی چشمانداز فناوري اطالعات از منظر كسبوكار است .
فهرست و نقشه اهداف itشرکت بیمه ایران در ادامه ارائه شده است :
جدول  )1اهداف توسعه فناوري اطالعات بیمه ایران
اهداف فناوري اطالعات


افزايش بهرهوري سازمانی از طريق ايجاد بلوغ فرآيندي
تسريع و تسهيل فرآيندهاي كسبوكار از طريق ايجاد سيستمهاي مكانيزه
توانمندسازي و هوشمندسازي كسبوكار از طريق ارائه سرويسهاي تحليلی
بهبود ،گسترش و متنوعسازي كانالهاي ارتباط با مشتريان
كاهش تقلبات
افزايش كنترلپذيري واحدهاي كسبوكار



ايجاد يكپارچگی اطالعاتی بين واحدها و بخشهاي مختلف شركت
استفاده بهينه از دادهها و اطالعات توليدشده در شركت
رفع نيازهاي اطالعاتی ذينفعان شركت
مديريت موثر دانش سازمانی



دستيابی به سيستمهاي اطالعاتی يكپارچه و متمركز در همه حوزههاي كسبوكار
ايجاد سرويسهاي كاربردي الزم براي تسهيل و پشتيبانی ارتباطات و تصميمات
ارائه سرويسهاي كاربردي (خدمات الكترونيكی) موردنياز ذينفعان شركت



ايجاد زيرساخت مطمئن ،امن و فراگير ارتباطی ،پردازشی و ذخيرهسازي بهمنظور
حوزه زيرساخت
پشتيبانی از ساير سرويسهاي فناوري اطالعات شركت



مديريت موثر فرآيند توسعه it
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كاهش هزينههاي پشتيبانی و نگهداري زيرساخت و كاربردها
دستيابی به بلوغ فرآيندهاي مديريت فناوري اطالعات
ايجاد قابليت كنترل و مميزي در مديريت it

حوزه مديريت فناوري
اطالعات

ارزش ها )(Values








خالقيت ،نوآوري ،صداقت،توكل،سخت كوشی وپاي بندي به اصول اخالقی.
ايجاد باالترين مرتبه نظم ودقت ممكن،توام با تعقل وتدبردرامور
ايجاداعتماد ودوري جستن ازاجحاف نسبت به حقوق مشتريان،كاركنان وسهامداران شركت
پاي بندي به قوانين و مقررات داخلی و بين المللی
ترويج كارگروهی وتالش فردي همه كاركنان درجهت دستيابی به پرتفوي مناسب
استفاده از تبليغات مبتنی بر واقعيت.
آموزش مستمر و تربيت نيروي انسانی با كيفيت عالی.

اهداف بنیادین )(Goal


حفظ و ارتقاء جايگاه  ،اعتبار  ،خوشنامی و تعهد پذيري شركت
 oگسترش و متنوع سازي پرتفوي  ،محصوالت بیمه اي و معرفی انواع پوشش ها خدمات بیمه اي
جديد به مشتريان
 oشويق و حمايت از شبكه نمايندگان در سراسر كشور
 oتوسعه و تمركز بر پوشش ها و خدمات بیمه اي جديد و با اولويت افزايش بیمه هاي عمر و خرد
 oيكپارچه سازي مديريت بر عملكرد سركت و توسعه تبليغات و بازاريابی نوين
 oحفظ و توسعه پرتفوي و سهم بازار شركت از بازار بیمه كشور



تقويت و توسعه ظرفيت هاي بیمه اي شركت و افزايش پوشش ها و خدمات بیمه اي در سطح كشور
 oهدايت  ،بستر سازي و همكاري براي ايجاد مزيت و ظرفيت هاي رقابتی مناسب جهت سبكه
نمايندگی و شعب تحت پوشش در سراسر كشور (نماينده محوري – شعبه محوري)
 oتوسعه زيرساختها و ارائه خدمات مناسب جهت توليد و فروش طرحها و بیمه نامه هاي جديد و
فراگير
 oتوسعه و تقويت شبكه نمايندگی
 oارايه خدمات آسان  ،سريع  ،ويژه و اعطاي مشوق هاي بیمه اي هدفمند
o

تعامل مستمر با ذينفعان كليدي شركت ،شامل بیمه گزاران عمده ،نمايندگی ها ،بنگاههاي اقتصادي
و واحدهاي صنعتی و ارائه تسهيالت جانبی و خدمات مشاوره فنی در امر توسعه پوشش ها و خدمات
بیمه اي
12
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استقرار اصول بنگاه داري اقتصادي
 oتوسعه بیمه هاي اتكايی قبولی  ،گرفتن پوشش هاي بیمه اتكايی مناسب براي خطرات بیمه شده
o
o

o




و توسعه روابط بیمه اي -اقتصادي وبیمه اي  -تجاري با ديگر كشورها
به كارگيري كارامد ذخائر و اندوخته هاي شركت در فعاليت هاي مطلوب سرمايه گذاري
اعمال تمهيدات مقتضی براي كاهش خسارت در رشته هاي زيان ده و بويژه رشته هاي بیمه
شخص ثالث و درمان
استاندارد سازي خدمات بیمه اي

ارتقاء فرهنگ بیمه و افزايش ضريب نفوذ بیمه اي در كشور
 oارتقاء مهارتهاي علمی و تخصصی شبكه نمايندگان ،كاركنان شعب و مسئولين ذيربط
 oتبادل دانش فنی -بیمه اي با بیمه گزاران و مديريت و مشاركت فعاالنه در ارزيابی ريسك وتو صيه
هاي ايمنی به بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي صنعتی بزرگ
 oساماندهی منابع اطالعات تخصصی و اطالع رسانی درست بیمه اي
 oتوسعه و تقويت فرهنگ مشتري مداري
برنامه ريزي ،سياستگذاري،شفاف سازي و اعمال نظارت بهينه برعملكرد در كليه سطوح شركت
 oتفويض اختيارات بيشتربه استان ها  ،مجتمع ها و شعب تهران براي تحقق اصل تمركز زدايی
 oنوسازي و روانسازي جريان صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت با بهره گيري از الگوها و فناوري
هاي نوين بیمه گري حرفه اي



 oارتقاء و توسعه پوشش ها و خدمات بیمه گري الكترونيك در بخش عمليات حرفه اي
 oتوسعه كيفی شبكه فروش و تقويت نظارت بر نمايند گی ها
 oواگذاري امور حفظ وجذب پرتفوي ،بازديد اوليه و صدور بیمه نامه به بخش خصوصی ( شبكه
نمايندگی)
ارتقاء سطح كارايی و اثربخشی منابع سازمانی
 oتوسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
 oتوسعه و ارتقاء مهارتهاي علمی و عملی منابع انسانی
 oساماندهی ساختاراصلی و باز طراحی تشكيالت سازمانی شركت
 oاعمال جهت گيري استراتژيك در برنامه هاي شركت

توفيقات







دريافت جايزه آرك اروپايی تنديس طاليی سال  1227ميالدي از مؤسسه معتبر جهانی»«BID
كسب رتبه اول در بين شركتهاي بیمه ارزيابی شده بين صد شركت برتر توسط سازمان مديريت صنعتی كشور
كسب رتبه پانزدهم در بين صد شركت برتر طی سال 5474
كسب دهها رتبه اول ،دوم و سوم جشنواره «شهيد رجايی» توسط مديريتهاي استان شركت در سراسر كشور
دريافت امتياز مديريت كيفيت جامع از مؤسسه معتبر جهانی»«BID
دريافت استاندارد ايزو 0222
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كسب رتبه برتر توانگري مالی و ايفاي تعهدات براساس رتبهبندي بیمه مركزي ايران
انتخاب دستگاه نمونه در برگزاري سيامين سالگرد انقالب اسالمی ايران توسط ستاد برگزاري مراسم دهه فجر
كسب جايزه ملی «مديريت نظام توزيع و پخش» و لوح تقدير(جايزه ديموند) از دانشگاه تربيت مدرس و وزارت
بازرگانی
كسب جايزه ملی در شاخصهاي از قبيل ميزان رضايتمندي افراد از دسترسی به شبكه فروش ،ميانگين زمانی
حضور افراد در شعب و نمايندگيهاي ارائه خدمات بیمهاي ،تعداد و پراكندگی شعب و نمايندگيها ،تنوع استفاده
از  ITدر ارائه خدمات ،پراكندگی متوازن شعب و نمايندگيها و استفاده از فناوريهاي نوين در ارائه خدمات در
بين كليه شركتهاي بیمه كشور



كسب رتبه اول رضايت مشتريان طبق نظرسنجی وبسايت معاونت امور بانك وبیمه وزارت امور اقتصادي و
دارايی
اجراي طرح تبيين مسيرارتقاي شغلی كاركنان شركت
بازنگري واصالح ساختارسازمانی كليه استانهاوشعب سراسركشور درراستاي طراحی سازمان جديدصف
اجراي برنامه هاي رفاهی ،اداري و تسهيالت كاركنان
تدوين واجراي نظام جامع برنامه ريزي وبودجه نويسی عملياتی درسطوح مختلف شركت
اجراي طرح اتوماسيون اداري
ارائه و اجراي طرح صدور بیمه الكترونيكی
اجراي طرح سيار پرداخت خسارت
نوآوري و اجراي طرح هاي فراگير و جذاب در عرصه خدمات بیمه اي
اعتماد سازي ،احياء و افزايش اعتبار شركت
















سياست ها و خط مشی هاي بيست گانه شركت در سال 5477
.5
.1
.4
.3

اصالح تركيب پرتفوي كنونی شركت به تفكيك پرتفوي كليه شعب و نمايندگان تحت پوشش ورعايت تركيب
متوازن مندرج دربودجه مصوب
اعمال مديريت بهينه در بخش هزينه هاي بیمه گري و كاهش ضريب خسارت شركت به تفكيك كليه شعب
واستان ها
حفظ و جذب بیمه گذاران قديم و جديد از طريق تشكيل كميته بازاريابی ،ارائه نرخ و شرايط مناسب با توجه
به رقابتی بودن شديد بازار و ارائه تسهيالت بموقع و سريع در هنگام بروز خسارت
شناسايی كليه پوشش هاي بیمه اي مورد نياز بیمه گذاران عمده به تفكيك هر شعبه ونمايندگی با استفاده از
دانش فنی-بیمه اي كارشناسان شركت و شبكه نمايندگی و در نهايت ارائه خدمات جانبی و مشاوره اي به
ايشان به منظور اخذ پوشش هاي بیمه اي مناسب

 .1ارتقاءتوانمندي فنی-حرفه اي شبكه نمايندگی و كارگزاران بیمه درراستاي فروش هر چه بيشتر بیمه نامه
هاي خرد ،بیمه نامه هاي عمر ،طرح هاي جديد و رشته هاي مختلف بیمه اي
 .4استفاده از فرصت ها ،قابليت ها وامكانات محلی و منطقه اي به منظور توسعه بازار بیمه اي در منطقه فعاليت
از طريق برقراري ارتباط مناسب با مسئولين ذيربط
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 .1پذيرش ريسك هاي معقول و مناسب و اجتناب از قبول ريسك هاي نامناسب منطقه اي ،استانی و  ...با توجه
به تجارب چند ساله مسئولين و كارشناسان استان ها ،شعب وهمكاران شبكه نمايندگی درراستاي جلوگيري
ازپرداخت خسارت هاي بی رويه
 .7تطبيق مستمر عملكرد با برنامه مصوب استانی و شعب تابعه ،تجزيه و تحليل آمار عملكرد شعب تابعه و تطبيق
آن با بودجه هاي مصوب ،بررسی شاخص هاي ارزيابی عملكرد ،استخراج انحرافات بودجه اي ،تعيين نقاط
قوت و ضعف و ارائه راهكارها و پيشنهادات الزم در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت عمليات بیمه گري بطور
مستمر به شعب تحت پوشش هر استان
 .0تدوين  ،تسهيم و ابالغ بودجه حق بیمه صادره براساس هر رشته بیمه اي به تفكيك هر نماينده و شركت

.52

.55
.51
.54

.53

.51
.54

.51

خدمات بیمه اي و همچنين ارزيابی و تطبيق آمار عملكرد هر نماينده با مقادير برآورد شده بصورت مستمر
(هردوماه يكبار) ،اعالم نتايج وارائه راهكار به آنها در راستاي همراه بودن با اهداف مندرج در برنامه مصوب
استان و شعبه و جلوگيري از ايجاد انحراف نامساعد
برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان تحت پوشش هر واحد به منظور تبيين اهداف ،سياست ها و برنامه هاي
استانی يا شعبه اي ،تشريح برنامه هاي بازاريابی ،تشريح و ارائه ريسك هاي مطلوب به شبكه فروش و
راهنمايی الزم جهت اجتناب از قبول ريسك هاي نامعقول ،تشويق و ترغيب نمايندگان به اخذ پوشش هاي
بیمه اي مناسب و رعايت تركيب پرتفوي ،تحقق نسبت هاي عملياتی در كليه رشته ها و در نهايت شناسايی
نمايندگان برتر استان يا شعبه مربوطه وتقدير از آنها
پيگيري مستمر وصول بدهكاران بیمه اي به منظور جلوگيري از ايجاد بدهكاران سنواتی و معوق
اتخاذ تدابير الزم جهت تسريع در رسيدگی و پرداخت پرونده هاي خسارتی در راستاي جلوگيري از انباشت
خسارات معوق در مراكز استان ها يا شعب ،حفظ منابع مالی و نهايتاً كسب رضايت مشتريان
تقويت اداره ريكاوري و رسيدگی به دعاوي حقوقی استان ها ،مجتمع ها و شعب ممتاز سراسر كشور به منظور
تسريع در انجام عمليات ريكاوري و بازيافت خسارت با طراحی برنامه مدون ريكاوري استان يا شعبه ذيربط،
جابجايی نيروي انسانی متخصص موجود در ساير قسمت ها به واحد مربوطه و بكارگيري موردي كارشناسان
حقوقی و متخصص برون سازمانی در موارد مورد نيازبارعايت صرفه وصالح شركت
تقويت و توجه بيش از پيش به كميته بازاريابی ،حفظ و توسعه پرتفوي  ،تشكيل منظم جلسات بازاريابی استان
ياشعبه مربوطه  ،دعوت از شبكه نمايندگی براي همراهی و هماهنگی در اين كميته و نهايتاً طراحی برنامه
حفظ و توسعه پرتفوي استان يا شعبه ذيربط با كمك وحضورمستقيم وموثر شبكه نمايندگی
اعمال نظارت مستمر بر عملكرد فنی و مالی شركت هاي خدمات بیمه اي و نمايندگان حقيقی تحت پوشش
هراستان ياشعبه ،شناسايی نقاط ضعف و ارائه راهكارهاي مورد نياز
هدايت شعب و نمايندگان تحت پوشش در جهت افزايش فروش بیمه نامه هاي الكترونيكی و نهايتاً توجه
كافی به امكانات و توانايی هاي موجود ITدر مراكز استان ،شعب تابعه ودفاترنمايندگان وتالش براي عملياتی
شدن سيستم هاي طراحی شده
اقدام عملی دراجراي اصو ل اساسی همچون مشتري مداري ،ارتقاء كيفيت خدمات بیمه اي ،مراجعه منظم
ومستمربه مشتريان عمده و ويژه ،رعايت ادب واحترام به مشتريان ،تبليغات وتوسعه  ،بازاريابی و رقابت فعال
دربازاربومی ومنطقه اي
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 .57برنامه ريزي وفعاليت مستمر ومشخص براي جذب و حفظ پرتفوي شركت ها و ادارات دولتی با عنايت به ابالغ
سياست هاي كلی اصل  33قانون اساسی وبهره گيري از مزيت وفرصت ارزشمند بعنوان معتبرترين و تنها
شركت بیمه دولتی دربازاربیمه كشور.
 .50بهره گيري از سيستم آراستگی و ساماندهی محيط كار (فضاي كارسازمانی مطلوب) ،بكارگيري بهينه منابع
انسانی موجود واحدها در راستاي افزايش انگيزه و بهره وري نيروي انسانی در شركت
 .12افزايش سودآوري توأم با مسئوليت پذيري ،ارتقاء مانده عملكرد واحدها و نهايتاً كاهش هزينه ها با طراحی
الگوي هاي مناسب مصرف در جهت ايجاد صرفه جويی و افزايش بهره وري با درست مصرف كردن و استفاده
بهينه از منابع و امكانات در اختيارمراكز استانهاوشعب سراسركشور
تحليل :شعاري براي شركت ذكر نشده و از انواع اهداف به چشم اندار و مقصود اشاره شده است
اوردن منشور اخالقی و توفيقات نيز جزء قسمت هاي رسالت نمی باشد
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