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تمدید گواهینامه سیستم 
مدیریت کیفیت »بیمه ما«

شرکت بیمه ما براساس 
ممی��زی مراقبتی انجام 
ش��ده توس��ط ممیزان 
ش��رکت آری��ن ت��وف 
پاس��ارگاد )نماینده رس��می شرکت توف 
اینترس��رت “TUV Inter Cert” آلمان(، 
در کلی��ه فعالیت ه��ای ش��رکت موفق به 
تمدی��د گواهینام��ه سیس��تم اس��تاندارد 
مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱;۲۰۱5 ش��د. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ما، در آیین 
افتتاحی��ه ممیزی که با حضور مدیرعامل، 
معاونان و ممیزان ش��رکت در روز هش��تم 
اس��فند ماه برگ��زار ش��د، آق��ای بهاری فر 
مدیرعامل بیمه ما ضمن اشاره به اقدامات 
اثر بخش انجام گرفته در راس��تای حرکت 
به س��مت تعالی س��ازمانی گفت: شرکت 
بیمه ما با در اختیار داشتن نیروهای جوان 
و متعه��د در کن��ار مدی��ران ب��ا دان��ش و 
توانمن��د، عملکرد خوب��ی در صنعت بیمه 
داش��ته و توانس��ته است با کسب رتبه ۲3۶ 
و س��طح یک توانگری، خدمات به موقع و 
مناس��بی را ب��ه بیمه گذاران ارائ��ه نماید. 
براساس این گزارش پس از انجام ممیزی 
توسط ممیزان شرکت آرین توف پاسارگاد 
و برگ��زاری جلس��ه اختتامی��ه و بیان نقاط 
قوت ش��رکت از جمله مس��ئولیت پذیری، 
دان��ش و دارا ب��ودن مهارت های حرفه ای 
مدیران و کارکنان شرکت، صاحیت این 
ش��رکت برای تمدید گواهینامه سیس��تم 
مدیری��ت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱5 برای 

یکسال دیگر مورد تأیید قرار گرفت.

بیمه البرز حامي نمایشگاه 
»موزه لوور در تهران«

ش��رکت بیم��ه البرز به 
عنوان تنها شرکت بیمه 
کشور، حامي نمایشگاه 
»م��وزه لوور در تهران« 
ش��د. به گزارش روابط عمومي بیمه البرز، 
این ش��رکت از نمایش��گاه م��وزه لوور در 
ته��ران ک��ه ۱4 اس��فند ۱3۹۶ و به مدت 
چهارم��اه در ای��ران برگزار ش��ده، حمایت 
کرد. این نمایش��گاه ک��ه نتیجه همکاري 
بی��ن م��وزه ل��وور و م��وزه ملي ای��ران و با 
حمای��ت مالي ش��رکت بیمه البرز اس��ت، 
گامي دیگر در چارچوب قراردادي اس��ت 
ک��ه بی��ن م��وزه ل��وور و س��ازمان میراث 
فرهنگ��ي ای��ران در س��فر ژانوی��ه ۲۰۱۶ 
ریی��س جمهوري ایران به پاریس به امضا 
رس��ید. همچنین در این نمایش��گاه آثاري 
چون » مجس��مه پادیمائس با لوح هروس 
در دس��ت« اث��ري از مص��ر باس��تان قرن 
چه��ارم قب��ل از میاد مس��یح و »مینرو« 
اثري از قرن دوم بعد از میاد مس��یح که 
نمونه ای بسیار بارز از مجسمه سازي روم 
 باس��تان اس��ت ب��ه نمای��ش گذاش��ته 

مي شود.

تخفیف بیمه پاسارگاد ویژه 
نوروز ۱39۷

ش��رکت بیمه پاسارگاد 
در آس��تانه فرارس��یدن 
س��ال نو ۱3۹7 هجری 
شمس��ی و ب��ه منظ��ور 
گرامی داش��ت یازدهمین سالروز تأسیس 
ش��رکت، بر اساس رعایت اصول مشتری 
م��داری و ب��ا در نظر گرفت��ن رفاه عمومی 
هموطنان در زمان تهیه بیمه نامه، نسبت 
ب��ه ارائه “تخفیف های ویژه بهاران” اقدام 

نموده است. 
گفتنی اس��ت، خریداران بیم��ه نامه های 
بدن��ه اتومبی��ل و همچنین بیمه نامه آتش 
سوزی منازل مسکونی می توانند با مراجعه 
به بیش از 8۱ شعب بیمه پاسارگاد و ۲4۰۰ 
نماینده در سراس��ر کش��ور از تخفیف های 
ویژه این ش��رکت برخوردار ش��وند. کلیه 
هموطنان گرامی می توانند جهت کس��ب 
اطاعات بیش��تر و دسترس��ی به نش��انی 
ش��عبه ها و نمایندگی های این ش��رکت در 
سراسر کشور به پایگاه اطاع رسانی بیمه 
پاس��ارگاد مراجعه و یا با تلفن گویای این 

شرکت تماس حاصل نمایند.

اخبار

مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت از بازنگری 
خدمات پایه س��امت جهت پوش��ش بیمه ای 
خدم��ات پرتوات��ر در جهت حمایت و حفاظت 
مال��ی از بیماران بویژه بیماران خاص خبر داد. 
دکتر قاس��م جان بابایی، در اجاس معاونین 
درمان دانش��گاه های علوم پزشکی کشور که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، ضمن 
بی��ان اقدام��ات در خصوص بازنگری خدمات 
پایه، اظهار داشت: بالغ بر 5۶۰۰ خدمت داریم 
که در پوش��ش بیمه اس��ت و چندین ماه است 
ک��ه هم��کاران ما در ح��وزه درمان بر روی آن 
کار می کنند و با همکاری انجمن ها و گروه ها، 
خدمات س��طح بندی شده است تا موارد مورد 
نی��از ب��ا اولویت حفاظت مال��ی از مردم تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند. وی با بیان اینکه یکی 
از اقدامات دیگر در راس��تای بازنگری خدمات 
پایه، تدوین گایدالین و راهنمایی بالینی است، 
گف��ت: تاکن��ون ۶۱ نوع گایدالین و راهنمایی 

بالینی آماده شده است.
جان بابایی با اش��اره به اینکه یکی از مس��ائلی 
که نیاز به بازنگری داش��ت، کاهش فرانش��یز 
است، گفت: در این زمینه بازنگری را به صورت 
غیرقابل اس��تناد اباغ می کنیم تا هفته آینده 
بازنگری شود، خدمات مربوط به بیماران خاص 
ه��م از نظ��ر قانونی باید در این دس��تورالعمل 
باش��د. جان بابایی بر استانداردسازی خدمات 
شیمی درمانی تاکید کرد و گفت: دستورالعمل 
خدمات ش��یمی درمانی در سه محور مدیریت 
فرآینده��ای بیم��ار، مدیریت فرآیندهای دارو 
و پروس��ه آن و مدیری��ت مرب��وط به کارکنان 

اباغ شده است که ان شاءاهلل در بخش دولتی 
و خصوص��ی اجرایی می ش��ود. معاون درمان 
وزارت بهداش��ت با بیان اینکه س��اماندهی و 
بهره برداری از مراکز غربالگری س��رطان نیز 
باید مورد توجه معاونین درمان قرار گیرد، افزود: 
اگر مراکز س��رپایی طب تس��کینی سرطان در 
اس��تان ها راه اندازی شود، بیمار برای تسکین 
درد در بیمارستان بستری نمی ماند؛ چراکه این 
بس��تری ها هزینه ها را ب��اال می برد. وی ادامه 
داد: آیین نام��ه مربوط به مراکز س��رپایی طب 
حمایتی را با کمک معاونت پرس��تاری تدوین 
کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال اباغ کنیم 

و بعد از آن نیز برای برخی بیماری های دیگر 
این آیین نامه را تدوین کنیم؛ چراکه هزینه ها 

را کاهش می دهد.
ج��ان بابای��ی ب��ا اینکه اس��تاندارد و آیین نامه 
خدم��ات بیماران خ��اص طی این هفته اباغ 
خواهد ش��د، اظهارداش��ت: آیین نامه خدمات 
بیم��اران خ��اص در راس��تای تجمیع خدمات 
س��رپایی، خونی، دندانپزشکی و تزریق داروها 
اس��ت.  وی در خصوص بازنگری س��ند درمان 
گفت: بازنگری سطح بندی درمان سند درمان 
به کمک پژوهش��کده آین��ده پژوهی کرمان 
آماده و اباغ ش��د که می توانیم با اس��تفاده از 

آن الیه بن��دی خدم��ت را طراح��ی کنیم. این 
الیه بن��دی خدمت م��دل بین المللی هم دارد، 
به این صورت اس��ت که هر اس��تان بر اساس 
خدماتی که ارائه می دهد، خدمات را بارگذاری 
کرده و الیه بندی خدمت را مشخص می کند 
و بر اساس آن نیروی انسانی و تجهیزات مورد 
نیاز بارگذاری می ش��ود. این خدمت در س��ال 
آینده آغاز می شود که می تواند اوال هزینه ها و 
بعد سیستم ارجاع را بر اساس آن مدیریت کند. 
جان بابایی از پایلوت استحقاق سنجی درمان 
در 4 استان مازندران، البرز، کرمان و شیراز خبر 
داد و گفت: براس��اس طرح اس��تحقاق سنجی 

درمان، بیمار در بدو ورود به بیمارستان براساس 
نوع بیمه و داشتن بیمه تکمیلی، نوع خدمات و 
پوشش مالی اش تعیین خواهد شد. بنابر اعام 
وبدا، وی گفت: بازنگری بس��ته ترویج زایمان 
طبیعی نیز به منظور دستیابی به هدف کاهش 
میزان س��زارین انجام ش��د که دو اقدام مهم در 
این راس��تا عملیاتی ش��ده است؛ یکی ساخت 
و توس��عه اتاق ه��ای یک نفره زایمان طبیعی 
و دیگری رایگان ش��دن زایمان اس��ت که با 
ایج��اد انگیزه و توانمندس��ازی کادر درمان و 
افزای��ش میزان انجام زایمان بدون درد میزان 
س��زارین کاهش پیدا کرد. جان بابایی تصریح 
کرد: س��ند جامع شبکه آزمایشگاه دانشگاه ها 
نیز به عنوان یکی از اقدامات موثر در کاهش 
هزینه های درمان، کاهش تقاضای القایی در 
برخی خدمات پر هزینه، سطح بندی خدمات 
بر اس��اس الیه بندی بیمارس��تان و متناس��ب 
ب��ا آن اختصاص تجهیزات مناس��ب و نیروی 
انس��انی مناس��ب، تدوین شده است که اباغ 
خواهد ش��د. معاون درمان وزارت بهداش��ت 
گف��ت: در حوزه مدیریت خدم��ات ناباروری، 
آیین نامه مربوط به ساماندهی مراکز بر اساس 
استانداردهای جهانی تا پایان سال اباغ خواهد 
شد. در این حوزه برای ثبت خدمات ناباروری 
پورت��ال مربوطه راه اندازی ش��ده اس��ت. وی 
در پایان تاکید کرد: در راس��تای س��طح بندی 
خدمات درمان، سعی کردیم مدیریت و فعالیت 
کلینیک های ویژه را مستقل تر کنیم تا با ایجاد 
انگیزه در کادر پزش��کی ارائه خدمات سرپایی 

بهبود یابد.

معاون وزیر بهداشت خبر داد

بازنگری در خدمات پایه سالمت جهت پوشش بیمه ای

سعید بیژنی در نشست سراسری مدیران 
و نمایندگان سراس��ر کش��ورصندوق 
اعتباری هنر، نسبت به تأخیر در پرداخت 
برخی هزینه های درمان بیمه تکمیلی 
هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر 
توضی��ح داد. به گزارش روابط عمومی 
بیم��ه رازی ب��ه نق��ل از روابط عمومی 
صن��دوق اعتباری هن��ر، وی از به روز 
شدن پرداخت ها در شرایط فعلی خبرداد 
و تاکید کرد: در حال حاضر اززمان ارسال 
پرون��ده به بیمه رازی تا زمان پرداخت 

تنه��ا یک هفته زمان الزم خواهد بود. 
وی درعی��ن حال دلی��ل تأخیر بوجود 
آم��ده در پرداخ��ت هزینه های درمان 
تکمیل��ی ط��ی ماه های گذش��ته را در 
تغییرات سیس��تمی صندوق اعتباری 
هن��ر و بیمه رازی عنوان کرد و درعین 
حال از تغییرات مدیریتی بیمه رازی در 
سالجاری نیز به عنوان یکی دیگر از علل 
مش��کل بوجود آمده یاد کرد. بیژنی در 
توضیح تغییرات سیستمی دو مجموعه 
اضاف��ه کرد: زم��ان ارائه خدمات بیمه 

تکمیل��ی صندوق اعتباری هنر با ارائه 
دو سیس��تم جدید ازسوی این صندوق 
در قالب ارائه خدمات الکترونیک بیمه 
تکمیلی»بیمانو« و راه اندازی س��امانه 
راهکار سامت الکترونیک »رسا« بیمه 
رازی صورت گرفت که همین امر در دو 
ماه ابتدایی ارائه خدمات بیمه تکمیلی 
رازی به اعضای صندوق اعتباری هنر 
نیز تأخیر ایجاد کرد. وی افزایش حجم 
پرونده ها در ابتدای خدمات دهی بیمه 
رازی به هنرمندان را به عنوان دلیل اصلی 

تأخیر در پرداخت خسارت های درمان 
بیمه تکمیلی هنرمندان دانست وضمن 
عذرخواه��ی از اصح��اب هنر به دلیل 
این تاخیرها از سوی بیمه رازی افزود: 
خوشبختانه در حال حاضر این مشکل 
کامًا برطرف ش��ده است. وی ضمن 
مثبت دانس��تن طرح صندوق اعتباری 
هن��ر در خص��وص ثب��ت الکترونیک 
مدارک اعضای این صندوق در بیمانو 
ب��رای دریافت هزینه های خس��ارت 
درم��ان خود، خاطرنش��ان س��اخت: 

هنرمندان طی س��الهای آینده متوجه 
نتایج مثبت این تغییر سیستم صندوق 
اعتباری هنر خواهند ش��د. سرپرس��ت 
مدیری��ت بیمه های درمان بیمه رازی 
درعین حال به ارائه خدمات جدید این 
شرکت پرداخت و در رأس آن راه اندازی 
سامانه آناین پرداخت هزینه خسارت 
درمان اعضا از طریق سامانه »رسا« را 
نقطه قوت بیمه رازی در شرایط فعلی 
برش��مرد. به اذعان وی، براس��اس این 
طرح افرادی که از خدمات بیمه تکمیلی 

رازی به��ره می برند درصورت مراجعه 
ب��ه مراکز درمانی ک��ه تحت قرارداد با 
بیمه رازی هس��تند تنها با ارائه کدملی 
خ��ود خدمات دریافت می کنند و دیگر 
نیازی به ارائه اس��ناد به بیمه نیس��ت. 
وی درعی��ن حال تصریح کرد: درحال 
حاضر این شرکت بیمه در حال امضای 
قرارداد با داروخانه های سراس��ر کشور 
اس��ت تا درصورت مراجعه افراد به این 
مراکز نیز با ارائه کد ملی این خدمات را 

دریافت کنند.

پرداخت خسارت درمان تکمیلی هنرمندان به روز شد

با حضور دکتر »س��ید محمد عباس  زادگان« 
مدیر عامل شرکت بیمه تجارت نو و مدیران 
ش��عب بان��ک تجارت، پس��ت بان��ک، بیمه 
گذاران، نمایندگان و کارگزارن طی مراسمی 
دوازدهمین ش��عبه بیمه تجارت نو در اس��تان 

یزد افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو دکتر 
سید محمد عباس زادگان در مراسم افتتاحیه 

با اش��اره به آغاز فعالیت این ش��رکت بیمه از 
اردیبهش��ت ماه س��ال گذشته با سرمایه اولیه 
۲5۰ میلیارد تومان، اظهار کرد: خوش��بختانه 
توانگ��ری ای��ن ش��رکت پ��س از یکس��ال 
فعالی��ت در درجه یک تعیین ش��ده که بیانگر 
 پذیرش ریس��ک و توانایی پرداخت خس��ارت 
باالس��ت. ب��ر پای��ه گزارش رواب��ط عمومی، 
مدیرعام��ل بیم��ه تجارت نو بی��ان کرد: این 

شرکت در دوسال اخیر موفق به ارائه خدمات 
بیم��ه  ای ب��ه طرح  ه��ای بزرگ مل��ی اعم از 
س��کوهای نفت��ی، انتق��ال انرژی به کش��ور 
عراق، برخی شرکت  کشتیرانی فعال در حوزه 
ص��ادرات، انتقال س��وخت از عراق به جنوب 
کش��ور جهت صادرات، پاالیشگاه های شیراز 
و اهواز و برخی واحدهای تولیدی بزرگ کشور 
ش��ده اس��ت و در همین مدت گام  های بزرگی 

را در این حوزه برداشته است.
عباس    زادگان با اش��اره به راه  اندازی ش��عب 
این ش��رکت بیمه  ای تاکن��ون در ۱۲ نقطه از 
کشورمان ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 
آینده ش��عب بیمه تجارت نو در تمام استان  ها 
و ش��هرهای بزرگ کش��ور راه  اندازی ش��ود و 
در ش��هرهای کوچک نیز نمایندگان فروش 
مس��تقر ش��وند. وی ب��ا بیان ای��ن که وظیفه 

ش��رکت  های بیم��ه تنه��ا دریافت حق بیمه و 
پرداخت خسارت نیست، بهبود ریسک و ایمنی 
که در کشورمان وضعیت نامساعدی نیز دارد 
را از اه��داف بیم��ه تجارت نو خواند و گفت: در 
همین راس��تا تاش داریم که از طریق ارائه 
آموزش  ه��ای الزم و کمک به تهیه ابزارهای 
ریسک و ایمنی برای مشتریان خود در راستای 

ارتقای آن در کشور گام برداریم.

افتتاح دوازدهمین شعبه بیمه تجارت نو در »یزد«

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و تبلیغات، بیم��ه رازی در 
هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، تندیس طایی حقوق 
مص��رف کنن��دگان را دریافت کرد. این مراس��م با حضور 
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
آقای ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای 
پزش��کیان نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��امی و جمع 
کثی��ری از مدی��ران و صاحب نظران بخش های تولیدی، 
خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی 
صدا وسیما جمهوری اسامی ایران برگزار شد. هر سال، در 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت 
مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان، بر اس��اس آیین نامه 

ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی، بنگاه های اقتصادی 
را شناس��ایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراس��می به 
ش��رکت های برتر اهداء تندیس و گواهینامه دارد. گفتنی 
است تندیس فوق توسط دکتر محمود امراللهی، مدیرعامل 
ش��رکت بیمه رازی دریافت ش��د. حضور بیمه رازی در این 
همایش به س��ال 8۹ باز می گردد. بیمه رازی س��ال های 
8۹ و ۹۰ موفق به دریافت گواهینامه، سال های ۹۱ و ۹۲ 
موفق به کس��ب تندیس برنز و س��ال های ۹3، ۹4 و ۹5 
به عنوان اولین و تنها ش��رکت بیمه ای موفق به دریافت 
تندیس طایی شد. امسال نیز برای چهارمین سال متوالی 
و با حمایت مش��تریان همیش��ه رازی، بیمه رازی تندیس 
طایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

را در صنعت بیمه کشور دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در مراسمی که روز 
۹۶/۱۲/۱۹ ب��ا حضور آقای��ان مجتبی کاتب، نائب رییس 
هیات مدیره، مفید امینی سرپرست و سیدروح اهلل علیپور 
عضو هیات مدیره و معاون مالی اداری، حسین قربانی مدیر 
بیمه ه��ای اموال و ش��عبانی بیمه گذار مجموعه بازرگانی 
ش��عبانی در محل ش��رکت برگزار شد، چک خسارت آتش 
سوزی به مبلغ بیش از ۲۰.4 میلیارد ریال به خسارت دیده 
پرداخت شد. در این نشست کاتب با اشاره به اهمیت جلب 
رضایت بیمه گذاران برای ش��رکت بیمه س��رمد گفت: تیم 
کارشناس��ی این ش��رکت با حضور به موقع در محل حادثه 
و برآورد اولیه خس��ارت، تمام تاش خود را در راس��تای 
پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن به کار بست تا 
به منظور جلوگیری از توقف فعالیت در آن بنگاه اقتصادی 

در روزهای پایانی سال، بستر مناسبی را برای ادامه فعالیت 
کارگ��ران فراه��م آورد. وی پرداخت کل مبلغ خس��ارت را 
در س��الی که به نام »اقتصاد مقاومتی« مزین می باش��د، 
 گامی نیکو در راس��تای فرمایش��ات رهب��ر معظم انقاب 

دانست. 
امین��ی، بیمه س��رمد را حام��ی بیمه گذاران در هنگام بروز 
خسارت عنوان کرد و افزود: این شرکت به عنوان عضوی 
از خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور، در جهت جلب رضایت 
مش��تریان گام برمی دارد . آقای ش��عبانی نیز در پایان این 
مراس��م، پس از دریافت چک خس��ارت، ضمن قدردانی از 
حضور کارشناسان بیمه سرمد ساعاتی پس از وقوع حادثه 
حریق در محل، از مس��ئولین ش��رکت بابت پرداخت سریع 

خسارت، تشکر ویژه به عمل آورد.

پرداخت خسارت 20 میلیارد ریالی بیمه سرمد به بازرگانی شعبانیدریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط بیمه رازی

ش��رکت بیمه دی در پانزدهمین همایش تعالی س��ازمانی که 
توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد به عنوان تنها شرکت 
بیمه ای، موفق به کس��ب »تقدیرنامه دوس��تاره« از جایزه ملی 
تعال��ی س��ازمانی گردید. به گ��زارش روابط عمومی بانک دی؛ 
ش��رکت بیمه دی در بین ۲5 ش��رکت در س��طح تقدیرنامه به 
عنوان تنها شرکت بیمه ای موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره 

تعالی سازمانی از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی شد. 
بیمه دی پس از ماه ها تاش و با انس��جام س��ازمانی توانس��ت 
مراحل اولیه مؤلفه های یک سازمان متعالی را در شرکت پیاده 
س��ازی کند و با اعتقاد راس��خ به این موارد در مس��یر تعالی گام 
بر داش��ته و موفق به کس��ب نش��ان دو ستاره شود. گفتنی است 
جایزه ملی تعالی س��ازمانی از س��ال ۱38۲ و با نام جایزه ملی 

بهره وری و تعالی سازمانی برای سازمان های تولیدی و صنعتی 
کار خود را آغاز کرد و در س��ال های بعد مورد اس��تقبال س��ایر 
بخش های اقتصادی اعم از خدمات، آموزش، سامت و بخش 
عموم��ی ق��رار گرف��ت و با نام »جایزه ملی تعالی س��ازمانی« از 
اعتبار باالیی نزد بنگاه های اقتصادی و س��ازمان های عمومی 

کشورمان برخوردار است.

شرکت بیمه دی برنده جایزه تعالی سازمانی شد


