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 ٢فرم شماره 
 راهكارها و روستاييان بيمه خدمات جامع طرح مشكالت و ها چالش استخراج چارچوب
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  اعتبار تامين پايدار منبع يك نبود

  روستاييان استقبال عدم

  هبيم عالي شوراي دولت يا هيت جمله از رسمي مرجع يك در طرح نشدن مصوب

  سازي فرهنگ براي انسانياني نيروي نداشت

  شهري و روستايي بيمه هاي تفاوت از بيمه نمايندگان نبودن مطلع

  بانك پست كاركنان باور عدم و نبوده مطلع

  ساير موارد(لطفا ذكر فرمائيد)
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  رسمي مرجع يك در تصويب و نامه آيين يك تدوين

  اسالمي شوراي مجلس در تصويب و طرح يا اليحه تدوين

  بيمه نمايندگان به بيمه فرهنگ نياز مورد هاي مهارت ارايه

  يمهب شوراي عالي در محروم مناطق و روستايي توسعه معاونت از نماينده يك حضور

  طرح پايش و رصد هوشمند سامانه يك ايجاد

  نياز مورد خدمات انجام جهت اي بيمه هاي آپ استارت شناسايي

  روستايي توسعه معاونت در كارگروه يك ايجاد

  ساير موارد(لطفا ذكر فرمائيد)

  
 يمهب (گيرد؟ قرار اولويت همكاري در است بهتر اي بيمه هاي شركت از يك كدام شده كسب تجربه به توجه با

 را زينهه كمترين داراي آنها به مردم ها و دهياري دسترسي و داشته ها بخش سطح در را شعبه بيشترين كه هايي
 )باشد داشته مكاني و زماني لحاظ از

 شعبه بيشترينبا  هايي بيمه رديف
 كمترين سرانه پرداخت

 (حق السهم بيمه گذار)
 سرعت در پرداخت غرامت
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