به سوي چشم انداز
شرکت بیمه حافظ در راستاي نيل به اهداف مندرج در سند چشمانداز و ارتقاي جايگاه خود در سطح کشور به مثابه يکي از ريتکتياي مطيت بيميه در رريته هياي
مختلف بيمه گتي ،مبادرت به طتاح و اعمال «نظام مديريت راهبردي» در سطح رتکت نموده است در ايي راسيتا و در جييت پيگييتي تققيچ چشيمانداز خيود بيا
جيتگيتي کل «پیشتازي در عرصه بیمه گري» ،از اوايل سال  1398اولي ستي از مجموعه بتنامههاي «به سوي چشم انداز ( »)1را تيدوي و جييت اجيتا بيه کلييه
حوزههاي ستادي و ربکه فتوش ،ابالغ نموده است.
در حال حاضت و با همت و جديت مجموعه مديتان و کاررناسان رتکت ،اميد م رود که رکلگيتي نظاممند تفکت استتاتژيك و اجتاي اقدامات با نگاه راهبتدي در
کليه سطو عمليات و اجتاي  ،نمود پيدا کند .توجه مديتان و کارکنان به راهبتدها و تعامل اثتبخش در بتوزنگيداري بتنامهها و همچني پيگيتي جدي عمليات ردن
پتوژههاي راهبتدي در همي راستا قابل مالحظه است ،به نقوي که اهداف ،استتاتژيها و پتوژههاي متبوط به آنيا از دغدغههاي اصل و اولويت دار تمام مديتان و
کارکنان رتکت م بارد .با اي حال ،توجه و سع وافت مديتيت اررد رتکت بت اي بوده که بينش ،منش و روش جميع آحاد ستمايه انسان رتکت (بويژه مديتان
ميان و کاررناسان) هت چه بيشتت از اقدامات اجتاي  ،مقطع و روزمتگ به جامعنگتي ،ارزش خواه  ،آيندهنگتي ،اقدام توأم با رناخت مقيط ،بيتهگيتي موثت از منابع
و ظتفيتهاي موجود و خلچ ظتفيتهاي جديد تغييت يابد .بديي است اي حتکت دروار ،پيمودن مسيتي سخت را م طلبد تا رتکت بيمه حافظ به عنوان اولي بيمه
خصوص کشور  ،بصورت سازمان توسعه يافته ،پاسخگو و متناسب با الزامات مقيط و ارزشها و رتايط منعطف و متقول بازار ،همواره به دنبال بيبود و تعال و کسب
موفقيتهاي روز افزون بارد.
رتکت بيمه حافظ در نظام مديتيت راهبتدي خود ضم تدوي اهداف ،تا حد توان تالش مضاعف نموده تا سنجههاي بتاي آنيا تعتيف و مشخص نمايد تا امکان
پيگيتي و ارزياب مشخص آنيا نيز فتاهم آيد .لذا در اجتا ،پيگيتي و ارزياب پتوژههاي راهبتدي ،ابعاد مشتوحه ذيل مد نظت قتار م گيتد:
 -1توسعه و تعميچ يادگيتي و ررد ستمايههاي انسان  ،سازمان و اطالعات و ارزش دادن به ابتکارات اجتاي و نوآوريها
 -2بيبود فتايندهاي داخل در ستاد رتکت و ربکه فتوش
 -3ارائه خدمات بتتت و مطلوب به مشتتيان
 -4بيبود نتايج مال

باور تيم مديتيت رتکت بيمه حافظ بت اي است که با پيگيتي و جاري سازي کامل نظام مديتيت راهبتدي ،رويکتد به سوي عالي بودن بقيول و قيوه اليي تققيچ
م يابد.
بنا به متاتب فوق ،رتکت بيمه حافظ در صدد بتآمده تا با استقتار و پيگيتي نظام مديتيت و بتنامهريزي راهبتدي در رتکت ،بدنبال تبلور هت چه بيشتت ويژگيياي مانند
همسونگتي ،نتيجهگتاي  ،اثت بخش  ،کيفيتمداري ،خدمتگزاري و مشتتيمداري ،هدفمندي ،اخالقگتاي  ،توسعه گتاي  ،نوانديش  ،سالمت و اجتناب از تبعيض،
رفافيت و از همه ميمتت سيم خواه از بازارهاي بيمه گتي و استفاده مطلوب از ظتفيتهاي موجود بارد.

 -2نظام مديريت راهبردي در شرکت بیمه حافظ
با عنايت به سيت تقول رتکت بيمه حافظ به سمت سازمان استتاتژي مقور و هدفگذاري راهبتدي رتکت بتاي دسيتياب و نيادينيه کيتدن فتهنير ميتتبط بيا آن و
همچني در راستاي استقتار کارآمد و اثتبخش نظام مديتيت راهبتدي ،مجموعه بتنامه هاي راهبتدي رتکت توسط معاونت بتنامه ريزي و با همکاري تنگاتنر بيا کلييه
بخش ها و حوزه هاي رتکت ،تدوي و همچني اي معاونت به عنوان دبيتخانه نظام مديتيت راهبتدي همزمان با تدوي ايي مجموعيه ،بيه بکيارگيتي عملي آن نييز
پتداخت.


ارکان نظام مديريت راهبردي

ارکان نظام مديتيت راهبتدي در رتکت بيمه حافظ عبارتند از:
 روراي عال نظام مديتيت راهبتدي
 دبيتخانه نظام مديتيت راهبتدي
 کميته تدوي و تلفيچ نظام مديتيت راهبتدي
 کميته پيگيتي و ارزياب نظام مديتيت راهبتدي

 -3چشم انداز
«متمايز در ارائه خدمات بیمه اي به بیمه گذاران و ارزش آفرين براي سهامداران»
با اتکال به قدرت اليزال الي و با اليام از چشمانداز کل و بلندمدت نظام مقدس جميوري اسالم ايتان و در پتتو انديشه ،دانش ،تخصص ،تعيد ،ايمان و کورش
بتنامهريزي رده و مدبتانه جمع کارکنان و مديتان ،رتکت بيمه حافظ در  1٠سال آينده سازمان خواهد بود توسعه يافته ،يادگيتنده و دانش مقور که با بيتهگيتي از
ويژگ هاي زيت در افچ چشمانداز مزبور ،در صدد است تا با حضور و تعامل سازنده و اثت بخش در صنعت بيمه کشور به جايگاه رايسته درمنابع انسان  ،ربکه فتوش،
کسب و کار و ف آوري در امور بيمه گتي ،دست يابد.
 سازمان است توسعه يافته و پاسخگو که متناسب با مقتضيات مقيط  ،ارزشها ،رتايط منعطف و متقول ،همواره به دنبال بيبود و تعال م بارد.
 سازمان دانش مقور و مسألهگتا که با استفاده از دانش روز در پ يافت بيتتي راه کارها است.
 داراي ستمايه هاي انسان دانا ،فعال ،مسئوليت پذيت ،پتانگيزه ،رضايتمند ،مثبتانديش ،منضبط ،مشتتيگتا ،ارزشآفتي  ،نوگتا و نوآور ،با وجدان کاري و روحيه
همکاري و تعاون ،وفادار ،با احساس تعيد و تعلچ به رتکت م بارد.
 سازمان است يادگيتنده که ياد م گيتد بيتتي و بتتتي بارد ،از همي روي:
 جامعنگت و نظامگتاست و خود را عضوي ميم از صنعت بيمه کشور م داند.
 تصويت و آرمان مشتتک از آيندهاي مطلوب دارد که به همت کارکنان خود در پ تققچ آن م بارد.
 معتقد به کار گتوه است و از ميارت و توان همفکتي ،گفتگو و مفاهمه مشتتک همه کارکنان با يکديگت بتخوردار است.
 در پ ارتقا و غنا بخشيدن به واقعگتاي و مثبتانديش کارکنان خويش است.
 همواره در پ کشف روند رتايط مقيط بيتون کسب و کار خود بوده و در جيت دستياب به بيشينه تتي سود بتاي رتکت با بيينهتتي روشها ،در تجزيه
و تقليل مقيطهاي مزبور توانمند است.

 -4بیانیه ماموريت
شرکت بیمه حافظ به عنوان اولین شرکت خصوصي در صنعت بیمه کشور ،با رويکرد تأمین انواع پوششهاي بیمهاي ،مي کوشد با؛ »جذب و
بکارگیري سرمايه هاي انساني متخصص ،شناسايي نیازهاي بیمهاي و منافع کلیه ذينفعان و ايجاد نوآوري در ارائه خدمات و فرايند بیمهگري«،
مناسب ترين و جامع ترين خدمات بیمهاي را با سرعت و دقت باال به مشتريان خود عرضه نمايد.
ما رتکت هستيم که از تمام توانمنديها و منابع به رايستگ استفاده م کنيم تا عالوه بت دستياب به رناخت درست از انتظارات و خواستههاي مشتتيان،
خدمات متمايز بيتتي رکل ممک  ،با کيفيت بتتت و منطبچ با استانداردهاي مل و با هدف ارزشآفتين در مديتيت خدمت و زنجيته تأمي نيازهاي مشتتيان ،ارائه
نماييم.
م کوريم با توجه به تعيدي که نسبت به صاحبان سيام داريم ،بيتهوري مجموع عوامل و منابع را پيوسته افزايش دهيم تا با سودآوري مناسب در بلندمدت بيتتي
بتاي ستمايه گذاري باريم.
بتاي کارکنان رتکت در تمام سطو احتتام و ارزش ويژه قائل هستيم و با تکيه بت ستماييياي انسان حتفهاي ،متخصص ،دانشگت ،مسئويت پذيت ،متعيد و
اخالقگتا همواره تمام توجه خود را در استفاده از ف آوريهاي جديد ،دستياب به نوآوريها و توسعه ظتفيتها و توانمنديها به منظور ارائه خدمات متنوع و بتتت
معطوف م کنيم تا بتوانيم ضم انعطاف در بتابت رتايط متقول مقيط  ،در قبال اهداف و مسئوليتهاي مل نيز عملکتدي مطلوب دارته باريم.
نيايت سع خود را در حفظ مقيط زيست ،رعايت حقوق و مصالح جامعه ،پايبندي عمل به قواني و مقترات و صيانت از ارزشها و کتامت انسان مصتوف م داريم.

