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مؼریف سازمان( :رشکت سِامی بمیَ ایران)
رشکت بمیَ ایران از آذرماٍ  3131ظدور بمیَ انمَ در رص تَُای خمتلف را آغاز منودو ظرف یک سال درصِرُای
مضِد ،صریاز ،اظفِان  ،مهدان  ،اُواز و بوصِرمنایيدگی تأسیس کرد.مهزمان تؼدادی از داوضجواین رص تَُای
اكتعادی و جتارت برای آموخنت فٌون بمیَ بَ خارج از کضور اغزام صدهد  .رشکت بمیَ ایران موفق صددرُامن سال
خنست فؼاًیتش  %26،ابزار بمیَ کضوررادر اختیاربگریدو سِم مؤسسات خاریج را از  %311بَ  %13اکُش
دُد  .بمیَ ایران مهچينی درظد واگذاری اتاکیئ را از حدود  %01بَ %11تللیي داد و اب اکُش ىرخ حق بمیَ در
بریخ از رص تَُا بَ حدود ، %01درگسرتش وتوسؼَ بمیَ هلش مؤثری را ایفاءکرد بعوریکَ امروز هَ تهنا دررسارس
کضور  ،بلکَ درکضورُای اروپایی و آس یایی  ،بویژٍ در خاورمیاهَ انمی پرآوازٍ و آص ياست .
موضوع فؼاًیت :
بمیَ ایران در لکیَ رص تَُای بمیَ زهدگی و غریزهدگی فؼاًیت میکيد و اب غرضَ بمیَُای جتاری و خاهوادٍ صامي
بمیَُای اتومبیي،اصخاص (معر – حادثَ – درمان )،آتشسوزی  ،ابربری،هميدیس و مس ئوًیت بیش از  %01سِم
بمیَُای ابزرگاین کضور را دراختیاردارد.درخبش حامیتُای میل هزی اکرثیت پروژٍ ُای بزرگ میل هظری هفت و گاز
و پرتوص میی ُ ،واپامییی  ،سدسازی ،هریوگاُِا و ظيایع حتت پوصش بمیَ ایران است کَ در مواكع ًزوم خعرات
بمیَصدٍ خود را ىزد ابزارُای بنی امللیل بمیَ اتاکیئ می کيد  .بمیَ ایران اب توجَ بَ ظرفیت ابالی ریسکپذیری خود ،
ػالوٍ بر اجنام بمیَ ُای مس تلمی  ،وسبت بَ پذیرش ریسک بَ ظورت بمیَاتاکیی كبویل از رشکتُای بمیَ داخیل و
خاریج اكدام می کيد .
هریوی اوساین :
مجموع هریوی اوساین صاغي در رشکت (رمسی ،پامیین ،كراردادی) حدود چِارُزار و ُفتعد و یس و هَ هفر
میابص يد .تؼداد اکرکيان رمسی رشکت بمیَ ایران  3901هفر است کَ صامي  3211هفر ( 10درظد) مرد و  321هفر
(1درظد) زن میباصد  .تؼداد اکرکيان پامیین رشکت بمیَ ایران  392هفر است کَ صامي  311هفر (1درظد)مرد و 11
هفر (3درظد) زن میباصد .تؼداد اکرکيان كراردادی رشکت بمیَ ایران  6210هفر است کَ صامي  3969هفر
(19درظد) مرد و  033هفر(61درظد) زن میباصد .از لک هریوی اوساین رمسی رشکت تؼداد 600هفر ( 2درظد) در
واحد ُای س تادی و  3013هفر ( 11درظد) در واحد ُای اجرایی بَ اجنام وظیفَ اص تغال دارهد .از لک هریوی
اوساین پامیین رشکت تؼداد 16هفر ( 3درظد) در واحد ُای س تادی و  311هفر ( 1درظد) در واحد ُای اجرایی بَ
اجنام وظیفَ اص تغال دارهد .از لک هریوی اوساین كراردادی رشکت تؼداد 016هفر ( 36درظد) در واحد ُای س تادی
و  6311هفر ( 12درظد) در واحد ُای اجرایی بَ اجنام وظیفَ اص تغال دارهد.
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برریس هلاط كوت وضؼف :
هلاط كوت:
رسمایَ وپض تواهَ مایل وكویهریوُای متخعط وخربٍسابلَ ظوالین در امور بمیَص بکَ توزیع گسرتدٍتؼامي رشکت بمیَ وموسسات ػلمی وپژوُضی هجت اجنام حتلیلاتظرایح و توسؼَ بمیَ ُای خرد در هجت حامیت از اكضار مک درآمدارائَ خدمات بمیَ ای بَ بیش از %91مردمهلاط ضؼف :
پاینی بودن مزیان تبلیغاتاتخری در ظدور بمیَ انمَ ُااتخری در پرداخت خساراتبمیَ گری مؼارف وسًیت وهبود بمیَ اًکرتوهیکی پوایحمدودیت در اکانل ُای ارتباط اب مضرتاینفرُيگ سازی الزم در مورد بمیَ ظورت هپذیرفتَ استبرریس فرظت ُا وهتدیدات :
فرظت ُا :
افزایش تلاضای معومیًزوم هیاز بَ بمیَ ُای جدید در آیيدٍحامیت كاهون از اکرگران واحتادیَ اکرگری3
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هپذیرفنت ریسک از ظرف رشکت ُای خعویصمهاکری اب ظيؼت توریسم کضورهتدیدات :
ورود ركبای خبش خعویصپیوسنت ایران بَ سازمان جتارت هجاینپاینی بودن سعح درآمد جامؼَ-حترمی ُای بنی امللیل

چضم اهداز:
ما بر آهمی ات اب ارائَ خدمات بمیَ ای و توسؼَ و هوآوری آن در هجت رضایت افراد جامؼَ ظيؼت بمیَ کضور را ارتلا
دُمی و مهیضَ جایگاٍ اول را در ابزار ظيؼت بمیَ کضور داص تَ ابص می .
حتلیي چضم اهداز :
در این چضم اهداز موضوع خالظَ بودن و جامؼیت رػایت صدٍ است .واز ظریف ُامىگوهَ کَ برای ایيدٍ تؼریف
صدٍ است ىگاُی هزی بَ گذص تَ وهلاط كوت وضؼف رشکت بمیَ دارد ومهچينی اب تؼینی جایگاٍ بَ ملعد هنایی وهجت
گریی رشکت اصارٍ دارد و ان را بَ گوهَ ای تؼریف کردٍ است کَ دست ایفتین و اًِام خبش ابصد .اًبتَ اب بیان
موضوع توسؼَ وهواوری چضم اهداز رشکت در هجت تریق هزی گام بر می دارد.

ارزش ُای رشکت سِامی بمیَ ایران :
اب توجَ بَ چضم اهداز معرح صدٍ در رشکت بمیَ ایران ارزش ُای زیر بیان صدٍ اهد:
-3خالكیت ،هوآوری ،تولک و خستکویش
-6اجیاد ابالترین مرتبَ هظم و دكت ممکن ،توآم اب تؼلي و تدبر درامور
-1اجیاد اغامتد و دوری جسنت از احجاف وسبت بَ مضرتاین ،اکرکيان و ظاحبان رشکت
4
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-1پایبٌدی بَ كواهنی و ملررات داخیل و بنیامللیل
-0ىگرش بَ سازمان رشکت سِامی بمیَ ایران بؼيوان یک خاهوادٍ و اجیاد اىگزیٍ و وضاط اکری
-2تروجی اکرگروُی و تالش فردی مهَ اکرکيان در هجت دستیایب بَ پرتفوی مٌاسب
-9اس تلرار و تلویت اًگوی صایس تَساالری معابق اب صاخطُای ختعط ،تؼِد ،مس ئوًیتپذیری و رویکرد
ارزیش
-3آموزش مس متر و تربیتهریوی اوساین اب کیفیت ػایل
-0تيوع خبضی بَ پوصش ریسک وغرضَ پوصشُای جدید بَ مضرتاین
-31پواییی و هببود مس متر در امور رشکت و ابزىگری مداوم سیس متُای مدیرییت بدون تردید ابگسرتش ابؼاد سازماین
و پیچیدگی کسب و اکر

ماموریت رشکت سِامی بمیَ ایران :

رشکت سِامی بمیَ ایران رُرب ابزار ظيؼت بمیَ و غرضَکييدٍ هیازُای بمیَای جامؼَ و اكتعاد کضور ،خدمات و
پوصشُای بمیَای خود را توسؼَ دادٍ و ػالوٍ بر داخي کضور در ابزارُای بنیامللیل وسبت بَ فؼاًیت بمیَگری خود
اكدام خواُد منود .مأموریت رشکت باکرگریی توامنيدیُای لکیَ اکرکيان هجت هببود مس متر خدمات بمیَای ،در
راس تای پاخسگویی بَ هیازُای مضرتاین است ات بدین وس یهل در کسب و اکرخود بَ موفلیت رس یدٍ و مٌافع لکیَ
ذیهفؼان را تأمنی مناید مهچينی  ،اهواع خدمات و پوصش ُای بمیَ ای خود را توسؼَ دادٍ و ػالوٍ بر داخي کضور
در ابزارُای بنی امللیل بَ فؼاًیت حرفَ ای بمیَ گری اب رػایت اظي مضرتی مداری در راس تای افزایش رضیب هفوذ
بمیَ فؼاًیت می مناید
حتلیي ماموریت :
ُامهعور کَ می داهمی رساًت مضخط کييدٍ آن است کَ سازمان چَ اکری و ای چَ وظایفی رااجنام می دُد و برای
چَ کساین این وظایف اجنام می صود ومهچينی در کدام كلمرو جغرافیایی سازمان فؼاًیت می کيد کَ دراین بیاهیَ ابتدا
بَ مؼریف اجامیل سازمان و بیان وظایف سازمان می پردازد وسپس درابرٍ ایيکَ وظایف تؼریف صدٍ را برای چَ
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کساین اجنام می دُد ومهچينی كلمرو جغرافیایی وُدف اجنام ایياکر را بَ روص ین مضخط کردٍ است .در اهتِا هزی می
توان اُداف هنایی سازمان را در این بیاهیَ ماموریت مضاُدٍ کرد.

اُداف اسرتاتژیک رشکت سِامی بمیَ ایران :
 .1افزایش ارزش رشکت و مزیان سود دُی
 .2ایفاي مس ئوًیت ميل و اجامتغي از ظریق افزایش توان ىگِداري ظيؼت
 .3کسب سِم مٌاسب از ابزار بمیَ اتاکیی داخیل
 .4مضارکت موثر در افزایش ظرفیت بمیَ ای و مزیان ىگِداری ابزار داخیل
 .5حضور در ابزارُای بمیَ مٌعلَ ای و بركراري ارتباط موثر اب ابزارُای بنی امللیل بَ غيوان یک رشکت بمیَ
اتاکیی مؼترب
 .6رسمایَ گذاری هبیيَ مٌابع مایل

تدوین اسرتاتژی اب اس تفادٍ از ماتریس :SWOT
فرظت ُا (:)o

هتدیدات (:)T

 -افزایش تلاضای معومی

 -ورود ركبای خبش خعویص

 ًزوم هیاز بَ بمیَ ُای جدید در  -پیوسنت ایران بَ سازمان جتارتهجاین
آیيدٍ
 حامیت كاهون از اکرگران و احتادیَ  -پاینی بودن سعح درآمد جامؼَاکرگری
6
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 حترمی ُای بنی امللیلكوت ُا (:)S

):(SO

 -رسمایَ و پض تواهَ مایل كوی

 غرضَ بمیَ انمَ ُای جدید اب توجَ  -پذیرش ریسک کَ رشکت ُایخعویص تواانیی پذیرش آن را هدارهد
بَ هیازُای آیت جامؼَ

 -سابلَ ظوالین در امر بمیَ

 جلب رضایت مضرتاین اب تکرمی و  -ارائَ تسِیالت بر كرش مک درآمدجامؼَ
احرتام ارابب رجوع

 -هریوُای متخعط و خربٍ

):(ST

 ص بکَ توزیع گسرتدٍضؼف ُا (:)W

):(WO

-پاینی بودن مزیان تبلیغات

 افزایش مزیان تبلیغات و مؼریف بمیَ  -افزایش رسغت خدمات رساینانمَ ُای جدید
 افزایش امور تبلیغایت هجت مؼریف هبيگام سازی سیس مت برای ارائَ خدمات رشکت و سوابق آنمبوكع خدمات

 اتخری در ظدور بمیَ انمَ ُا -اتخری در پرداخت خسارات

):(WT

ماتریس  SPACEرشکت سِامی بمیَ ایران :
وضؼیت حمیعی ES
حتوالت فنآوری

-3

ىرخ تورم

-3

تغیریات تلاضا

-2

كمیت حمعوالت ركیب

-2

مواهع ورود بَ ابزار

-6
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فضارُای انیش از ركابت

-3

وضش كمیت در ملابي تلاضا

-1
-2.5

میاىگنی
كدرت مایل FS
ابزگضت رسمایَ

+2

وسبتُای هلدیيگی

+0

رسمایَ در گردش

+6

جراینُای هلدی

+5

خعرُای انیش از هسب و اکر

+4
5.2

میاىگنی
كدرت ظيؼت IS
پتاوس یي رصد

+2

پتاوس یي سودآوری

+0

ثبات مایل

+0

داوش فین

+0

مزیان رسمایَ

+2

سِوًت ورود بَ ابزار

+1

هبرٍوری ،اس تفادٍ هبیيَ از ظرفیتُا

+0
0.3
8
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میاىگنی
مزیت ركابیت CA
سِم ابزار

-1

هیفیت حمعول

-1

مزیان اس تفادٍ ازظرفیتُای ركابیت

-6

داوش فین

-6

مزیان نيرتل بر اتمنینييدگان و توزیعنييدگان

-1

-6.2
میاىگنی

FS+ES=5.2-2.5=2.7
IS+CA=5.1-2.6=2.5
سازمان در كسمت هتامجي منودار كرار میگرید و میتواهد از اسرتاتژي ُاي رسوخ در ابزار ،توسؼَ خدمت ،یىپارچَ
سازي و تيوع ای ترهیيب از آهنا اس تفادٍ نيد.
موكؼیت سازمان در هلعَ زرد رىگ ()6.0,6.9ووسبت بَ ىمیساز بَ خط معود مامتیي يم ابصد نَ وضاىگر آن است
نَ سازمان از هظر مايل موكؼیت خويب داص تَ و در یم ظيؼت رو بَ رصد فؼال ُست.
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ارزاییب رشکت سِامی بمیَ ایران اب اس تفادٍ از اکرت امتیازی متوازن : BSC
در این كسمت بَ ارزاییب معلکرد رشکت بمیَ می پردازمی  .بَ این مٌظور  ،ابتدا صاخط ُای ارزاییب را اب اس تفادٍ از
معاًؼات کتاخباهَ ای و هظر اکرص ياسان در چِار صاخَ مایل  ،مضرتی  ،کسب و اکر داخیل و رصد و ایدگریی
مضخط می کيمی  .سپس اب اس تفادٍ از روش ُای تعممی گریی چٌد مؼیارٍ ماهيد  AHPو  ...اوزان و مزیان امهیت
آهنا را مضخط می کيمی .کَ هتاجی بدست آمدٍ وضان دُيدٍ ایًست کَ چضم اهداز مایل همم ترین ػامي وسپس بَ
ترتیب چضم اهداز مضرتی  ،رصد و ایدگریی و هنایتا فرآیيد ُای داخیل است و در پااین بَ ارائَ پیض يِادات زیر
می پردازمی :
 ابید برای ركابت در ابزار و هببود معلکرد ػالوٍ بر صاخط ُای مایل ،صاخط ُای دیگر را هزی باکرگرفت. مهچينی در زمیيَ معاًؼَ ابزار و ص ياسایی ابزار ُای جدید حتلیلات مفعیل اجنام گرید ات سِم بیضرتی را از ابزاربدست آورد .
صاخط ُا
مایل

اوزان

 مزیان حق بمیَ -درظد تغیری در حق بمیَ خاًط وسبت بَ سال كبي
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1.12

 رضیب خسارت ُزیيَ متوسط وسبت بَ سال كبي سود انیش از رسمایَ گذاریمضرتی

 رصد تؼداد منایيدگان سود مٌدی مضرتاین بزرگ -سِم پرتفوی رشکت از لک پرتفوی ابزار

1.63

 جذب مضرتاین جدید ػالوٍ بر مضرتاین داخیل حق بمیَ ظادر صدٍ بَ ُزیيَ ابزاراییب درظد تؼداد بمیَ انمَ ُای متدیدیفرآیيد
داخیل

ُای  -متوسط زمان تعفیَ خسارت
 درظد جواب گویی مرکز تلفن بَ متاس ُای مضرتاین ایدآوری بَ موكع بمیَ گذار هجت متدید كرارداد بمیَ خود 1.36 حق بمیَ ظادر صدٍ بَ تؼداد پرس يي سود خاًط بَ تؼداد پرس يي متام وكت وسبت ُزیيَ ُای اداری و معومی بَ حق بمیَ ظادرصدٍ

رصد و ایدگریی  -درظد تؼداد بمیَ انمَ ُا بَ تؼداد بمیَ انمَ ُای توًید
صدٍ در ظيؼت در ظول سال
 رسمایَ گذاری درآموزش بَ مضرتی -مزیان اجنام فرآیيد ُا و امور از ظریق ایيرتهت

1.61

 -ساػات رصف صدٍ هجت حتلیق و توسؼَ
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 تؼداد اکرکيان آموزش دیدٍ برای مدیریت واحدُا وخبضِا
ُ -زیيَ ساالهَ آموزش ُر هفر

برانمَ ُای معلیایت خبش ُای خمتلف رشکت سِامی بمیَ ایران:
اب توجَ بَ رضورت تبدیي راُربد ُا بَ برانمَ ُای معلیایت ،در این خبش تالش خواُد صد اب مترکز بر چِار بؼد
معلکردی رشکت بمیَ) بؼد مایل ،بؼد فرایيدُای داخيل ،بؼد مضرتی و بؼد رصد و ایدگریی (برانمَ ُای معلیایت
مرتبط اب ُر خبش تبینی و تدوین صود .برای این مٌظور برانمَ ُا بَ سَ دس تَ تلس می يم صوهد:
 .3برانمَ ُاي اجرايي :برانمَ ُايي ُستٌد نَ مأخذ آهنا رشح وظایف واحد ُا بودٍ و ماُیت جاري دارهد و واحدُا
موظفٌد براي افزایش اکرآيي خود زمان اجراي برانمَ را متياسب و خود را اب سایر واحدُا ُامُيگ نييد.
 .6برانمَ ُاي توسؼَ اي :برانمَ ُايي ُستٌد نَ براي اظالح ای هببود روش و اجراي معلیات و هزی هبرٍ گریي از
فرظهتا ای رفع هتدیدُا تدوین و اجرا يم صوهد .
 .1برانمَ ُاي پژوُيش :بران مَ ُايي ُستٌد نَ جٌبَ حتلیلايت دارد و هتاجی آن در ظورت ًزوم در آیيدٍ
مورداس تفادٍ كرار يم گرید .این برانمَ ُا براي پیدا هردن ایفتَ ُاي جدید نَ يم تواهيد هلش هممي در معلىرد وهبر ه
وري رشهت داص تَ ابص يد ،تيظمی و اجرا خواُد صد.
مدیریت بمیَ ُای آتش سوزی :
 -هتیَ گزارش حتلییل معلىرد

برانمَ اجرایی

(فرآیيد ُای داخیل)

 ارائَ و ابزىگری پوصضِای جدید وبمیَ انمَ ُای جدید -ارزاییب دارایهیای بمیَ گذاران خاص ومعدٍ

(فرآیيد ُای داخیل) برانمَ توسؼَ ای

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی

 ابزىگری دس توراًؼمي و روصِای اجرایی در ظدور و خسارت و ابزدید اوًیَاجرایی
 -ابزدید ُای کيرتیل

(فرآیيد ُای داخیل)

(فرآیيد ُای داخیل) برانمَ

برانمَ اجرایی
(فرآیيد ُای داخیل)

 -ابزىگری فرهمای موجود و ظرایح فرهمای جدید

برانمَ اجرایی
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 ارزاییب ریسم و ابزدید اوًیَ موارد خاص -ابزىگری جزوات آموزیش

(فرآیيد ُای داخیل)

(رصد و ایدگریی)

برانمَ اجرایی

برانمَ اجرایی

مدیریت ابزریس و اهتظامات :
 -ابزریس صؼب و دفاتر منایيدگی

(فرآیيد ُای داخیل)

 -رس یدگی بَ صاکایت

(امور مضرتی )

برانمَ اجرایی
برانمَ اجرایی

 هببود روصِای تؼینی ظالحیت متلاضیان اخذ جموزُای منایيدگی -حتلیق و برریس پرس يیل

(فرآیيد ُای داخیل)

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی

برانمَ اجرایی

 -رسوضی و ابزدید حفاظیت اماهن و تأسیسات رشهت

(فرآیيد ُای داخیل)

 -ظدور اکرت ص ياسایی پرس يي و ص بىَ فروش جدیداًورود

برانمَ اجرایی

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی

مدیریت توسؼَ ابزار و امور مضرتاین :
 -اجیادُامُيگی درپاخس بَ اس تؼالهما و هتیَ گزارصِا

(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی) برانمَ اجرایی

 هتیَ گزارصِای مربوط بَ متدید بمیَ انمَ ُای بمیَ گزاران بزرگاجرایی

(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی) برانمَ

 هتیَ گزارصِای موردی واکربردی از وضؼیت ابزار بمیَ و رشهتاجرایی

(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی) برانمَ

ُ -امُيگی و برانهمریزی برای مالكات اب بمیَ گزاران موجود

(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی) برانمَ اجرایی

 برگزاری جلسات ابزاراییب اب مضرتاین ابًلوٍ و اس تؼالم نييدگاناجرایی
 -ظدور اکرت خدمات ویژٍ مضرتاین

(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی) برانمَ

(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی) برانمَ اجرایی

 ُامُيگی الزم هجت برگزاری مسیيارُا وُامیضِای ویژٍ برای مضرتاین(فرایيدُای داخیل و امور مضرتی)
برانمَ اجرایی
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 برریس و اكدام درخعوص پیگریی و حي مضالكت و مسائي بمیِگزاران رشهت نَ بَ این مدیریت ارجاع میضود(امور مضرتی )
اجرایی
مدیریت رسمایَ گذاری :
 -رسمایَ گذاری ُای بوریس

(مایل )

برانمَ اجرایی

 -رسمایَ گذاری ُای غری بوریس

(مایل )

برانمَ اجرایی

 -هسب ابزدُی رسمایَ گذاری ُای بوریس

(مایل )

 -هسب ابزدُی رسمایَ گذاری ُای غری بوریس

برانمَ اجرایی
برانمَ اجرایی

(مایل )

مدیریت امور صؼب :
 -اجیاد صؼب

(امور مضرتی )

 -ابزدید صؼب

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی

 -ارزاییب وارائَ گزارش معلىرد سَ ماَُ صؼب

برانمَ اجرایی
برانمَ اجرایی

(فرآیيد ُای داخیل)

 برریس معلىرد سَ ماَُ صؼب واكدامات تضویلی و تيبهییی دركاًب بودجَ اکراهَ صؼب(فرآیيد ُای داخیل)
 -ابزىگری دس تور اًؼمي درجَ بيدی صؼب

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی
برانمَ اجرایی

مدیریت روابط معومی و بنی امللیل :
 تبلیغات و اظالع رساین -اهتضارات

(امور جاری و مضرتی )
(امور جاری و مضرتی )

 حضور در فؼاًیت ُای اجامتغی -هظرس يجی

برانمَ اجرایی

(امور جاری)

(امور جاری و مضرتی )

برانمَ اجرایی

برانمَ اجرایی
برانمَ اجرایی

مدیریت امور مایل :
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برانمَ

 معاًؼَ و تدوین ظرح حذف چم و واریز مس تلمی خسارت بَ حساب ابىىی بمیَ گذاران ،بمیَ صدگان ای ذیيفؼانبرانمَ توسؼَ ای
(امور مضرتی)
درسیس مت جامع
 ظرح نيرتل لکیَ درایفیت ُای هلدی وغری هلدی -برانمَ جدید مغایرت گریی ابىىی

برانمَ توسؼَ ای

(فرآیيد ُای داخیل)

(فرآیيد ُای داخیل و امور مضرتی)
(امور مضرتی)

 راٍ اهدازی وب سایت امور سِامداران -اس تلرار واحد حسابداری مدیریت

برانمَ توسؼَ ای

برانمَ توسؼَ ای
برانمَ توسؼَ ای

(امور مضرتی)

مدیریت امور منایيدگان :
 -اغعا منایيدگی (حلیلی و حلویق)

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی

 اغعا جموز (ظدور ،خسارت و ابزدیدُای اوًیَ بمیَ ُای خودرو واتش سوزی )برانمَ اجرایی
 اغعا وام ( راایهَ  ،جتِزی دفرت و خرید دفرت) -ابزدید از دفاتر منایيدگان

(فرآیيد ُای داخیل)

(فرآیيد ُای داخیل)

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی

برانمَ اجرایی

 -تدوین و اس تلرار هظام جامع ارزاییب معلىرد منایيدگان

(فرآیيد ُای داخیل)

برانمَ اجرایی
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