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به نام خدایی که همین نزدیکی است
در راستای عمل بله وظلای

محولله طبل شلر وظلای

کمیتله و براسلا

درخواسلت همکلارا و

دعللوت کمیتلله  ،جلسلله ای در مللور  95/6/10واقلل در سللالن مجللل طریقللت از سللاعت 14:30
لغایللت  16:30برگللزار گردیللد  .تعللداد پنجللاه نفللر از نماینللدگا در جلسلله حاضللر و همچنللین طللی
 ،هیئلت ملدیره محتلرم و اعضلای سلازمانی انجملن

دعوت کمیته تنی چند از همکلارا سلایر شلع

از جمله آقایا کدخدایی  ،استیری  ،مهرآئین  ،آهنخواه و راد نیز حضور بهم رساندند .
با خوش آمد گویی ریاست کمیته  ،آقای روشنی به حاضرین  ،دستور جلسه با عنوا

:

" بررسی مشکالت نمایندگا در ارتباط  ،شعبه شرق و تعام فی مابین "
را اعالم ودر محیطی صمیمی همکارا در این خصوص بحث وتبادل نظر نمودند0
یکی از مهمترین دالی دستیابی بزرگتلرین بیمله خصوصلی کشلور بله عنلوا برتلرین شلرکت بیمله
در طللی دو سللال گذشللته فعالیللت وجایگللاه شللبکه فللروش وتللالش مسللتمر نماینللدگا وکللارگزارا
بیمه آسیا  ،همواره مورد تائید مدیریت عامل

و ملدیرا شلرکت بلوده اسلت و بررسلی نقلاط ضلع

وقوت وتلالش و پایلداری بیشلتر از گذشلته  ،حفل ایلن جایگلاه در طلی سلالهای آینلده را امکلا
پذیر خواهد نمود 0
برگذاری چنین جلساتی بلا تبلادل آراء همکلارا وهمفکلری وارائله راهکلار در جهلت بلرو رفلت از
مشللکالت پللی

رو در راسللتای حفلل جایگللاه شللرکت در صللنعت بیملله وافللزای

سللهم بللازار

می باشد0
بدیهی اسلت سلایر شلرکتهای بیمله بله عنلوا
تخفیفات در رشته های مختل

رقبلای بلازار  ،بلا افلزای

سلط خلدمات و ارائله

 ،سعی در ارتقلاء شلرکت خلود داشلته وهملواره تلالش دارنلد کله در

جهت رضایتمندی بیمه گلذارا در صلدور وخسلارت کوشلیده تلا بتواننلد جایگلاه بلاالتری را کسل
نمایند0
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عناوین مورد گفتگو در جلسه به شر ذی اعلالم شلده و امیلد اسلت بلا رفل مشلکالت مطلر شلده ،
جایگاه شرکت حف ومنجر به توسعه کس

وکار شبکه فروش گردد0

-1طوالنی بود مسیر نر دهی وعلدم توجله بله درخواسلتهای نماینلده در ارتبلاط بلا بیمله نامله هلای
مهندسی وریسک های متنوع در تعام بین نماینده – شعبه  -مرکز
-2عللدم توجلله کللافی پرسللن شللعبه در خصللوص اعللالم نللر وصللدور بیملله ناملله هللای مسللئولیت و
آت

سوزی

-3عدم توجه بعضلی از پرسلن محتلرم شلعبه در تحلت فشلار بلود نماینلده از طلر بیمله گلذار بلا
توجه به شرایط رقابتی بازار وعدم احسا

این موضوع

-4مشکالت بی شلمار نماینلدگا در مسلیر رسلیدگ ی بله مالیلات بلر ارزش افلزوده توسلط حلوزه هلای
مالیللاتی و پیشللنهاد بلله ایجللاد سللاز وکللار مناسل
پیشنهاد گردیلد کله سلهم  %9علوار

توسللط شللرکت در ایللن خصللوص بلله عنللوا مثللال

ومالیلات ارزش افلزوده بله نماینلده پرداخلت نشلده و هماننلد

سهم مالیات تکلیفی سالیانه مستقیما توسط شرکت بیمه آسیا پرداخت گردد
-5توجه بیشتر ریاست محتلرم شلعبه بله مشلکالت نماینلدگا در تعامل فلی ملابین نماینلده وپرسلن
محترم شعبه
-6اعتللرا

اکثریللت همکللارا مبنللی بللر اجبللاری شللد بازدیللد اولیلله حری ل توسللط نماینللدگا در

صلورتیکه کالسلهای آموزشلی الزم دایلر نگردیلده وبلا یلک آملوزش دو سلاعته نملی شلود کارشلنا
بازدید اولیه حری شد
در پایا جلسه به علت اقدامات انجلام شلده در ایجلاد سلایت انجملن مطلاب بلا نیازهلای نماینلدگا و
کارآمللد بللود آ  ،مراسللم قللدردانی از مسللئول روابللط عمللومی انجمللن  ،آقللای راد انجللام وکمیتلله بلله
نمایندگی از کلیه همکارا شعبه شرق  ،لو یادبودی به ایشا تقدیم کردند0
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با تواف اعضای کمیته شلرق و حاضلرین از هیئلت ملدیره محتلرم انجملن درخواسلت برگلزاری جلسله
ای با حضور کمیتله شلرق  ،هیئلت ملدیره انجملن  ،ریاسلت محتلرم شلعبه وملدیرا ارشلد شلرکت در
خصوص رف مشکالت فوق در مح انجمن گردید کله ایلن درخواسلت تهیله وبله صلورت کتبلی تقلدیم
به دبیر خانه انجمن گردید0
افراد حاضر در جلسه :
خللانم هللا  :فللرزام  ،گللائینی  ،غفاریللا  ،محمللدی  ،خرمللائی  ،بهمللن آبللادی  ،ارسللطوئیا (محمللدی
بهادر)  ،بیاتیا  ،مهرورز ،بخشی  ،قاسمی  ،مهدوی فر  ،کاشانی فر  ،شراهی
آقایللا  :کدخللدائی  ،اسللتیری  ،آهللن خللواه  ،مهللرآئین  ،راد  ،روشللنی  ،زارعللی  ،عللامری  ،حللدادی ،
رضازاده  ،علیکلاهی  ،حمیلد نلااد  ،شلیخی  ،اربابیلا  ،گراملی نیلا  ،اصلفهانی ،فرجلی  ،آقلا میلری ،
معا پور  ،بهجت پلور (خلردی ) ،صلادقی  ،مرقلی ابیانله  ،داوری  ،رو بخل

(اصلغری )  ،مهلاجرانی ،

پیللر علللی  ،شللعبا زاده  ،صللحرائی ،خللانی  ،شللریعتی راد  ،بابللازاده  ،سلللیمی  ،محمللدی ،توتونچیللا ،
آقائی  ،عاشری (بشیر) ،زواری

مسئول کمیته شرق
علی روشنی

