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مدیر عامل درآیین دید و بازدید نوروزی:

وظیفه صنعت بیمه
خدمترسانی به
تولیدکننده
داخلی است
2

تقدیر وزارت
بهداشت از بیمهآسیا
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در نامهای به نایب رئیس کمیسیون نود مجلس شورای
اسالمی از ایفای تعهدات بیمهآسیا در پرداخت ۱۰درصد از حق
بیمه شخص ثالث ،به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تقدیر و تشکر کرد.

در راستای ایفای تعهدات شرکتهای بیمه تجاری از محل حق بیمه شخص ثالث ،مبلغ ۴۰۰
میلیارد ریال از طرف بیمهآسیا طی نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۶به حساب وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی واریز شده است.

بنابر این گزارش ،واریز  ۴۰۰میلیارد ریال در اجرای پرداخت  ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث از سوی
شرکتهای بیمه تجاری به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بابت بند ب ماده  ۳۷قانون برنامه
پنجم توسعه و ماده  ۳۰قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲است که
توسط بیمهآسیا انجام شده است.
دکتر رضا رضایی ،رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نیز در برنامه نبض شبکه خبر ،از تالش و همکاری شرکت بیمه آسیا و دکتر کاردگردر راستای واریز 400
میلیارد ریال در اجرای پرداخت  10درصد از حق بیمه شخص ثالث تقدیر و قدردانی کرد.

بازدید مدیرعامل
از شعب استانهای خراسان رضوی،
کردستان وایالم
2

بيمه آسيا دریازدهمین
نمايشگاهبينالمللي
بورس ،بانک و بيمه
3

تبلیغات بیمهآسیا در استانها
4

مدیرعامل
در آیین دید و بازدید نوروزی:

حوزه مدیرعامل

وظیفه صنعت بیمه
خدمترسانیبه
تولیدکننده داخلی است

بازدید مدیرعامل از شعب
استانهای
خراسان رضوی ،کردستان
و ایالم

صنعت بیمه به عنوان
یک نهاد در کنار سایر
نهادهای اقتصادی
نقش خدمت رسانی به
تولیدکننده داخلی را دارد.

خراسان رضوی

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در آیین دید و بازدید نوروزی با اشاره به نامگذاری سال 1397
از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کاالی ایرانی گفت :بیمه به عنوان یک نهاد در کنار سایر نهادهای اقتصادی
میتواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در اقتصاد کالن کشور داشته باشد.

مدیرعامل وظیفه صنعت بیمه را خدمت رسانی به تولیدکننده عنوان کرد و افزود :ایجاد اطمینان خاطر برای صاحب بنگاه
اقتصادی و تولیدکنندگان کاالی داخلی و خدمت به صنایع به عنوان تأمینکننده مالی تولیدکنندگان از جمله نقشهای مهم
صنعت بیمه در اقتصاد کشور است که حمایت از بخش تولید کشور را بر عهده دارد.

کردستان

دکتر کاردگر ابراز امیدواری کرد که صنعت بیمه کشور در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی با برداشتن گام مستحکم
بخشی از نقدینگی خود را مستقیم ًا به تولید و خط تولید کشور اختصاص دهد و به عبارت دیگر به بخش واقعی اقتصاد
وصل شود.

نایب رییس هیأتمدیره با اشاره به آمار بیمه آسیا در سال  ،1396عملکرد شرکت را با تدابیر تنظیم شده در هیأتمدیره و
همکاری و تالش کارکنان و شبکه فروش مثبت ارزیابی کرد.
مدیرعامل با تأکید بر کنترل داخلی ،نظارت در پرداخت و جدی گرفتن وصول مطالبات اظهار امیدواری کرد با تالش،
همدلی و همکاری کارکنان روند رو به رشد بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور در سال  1397نیز ادامه یابد.
آیین دید و بازدید نوروزی مدیرعامل بیمهآسیا با حضور اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران ،مشاوران و
کارکنان در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمهآسیا برگزار شد.

مدیر عامل:

حمایت از کاالی ایرانی اولویت صنعت بیمه

ایالم
مدیـرعامل و هیـأت همـراه طی سفـرهایی به
استـانهای خـراسان رضوی ،کردستان و ایالم از
شعب این استانها بازدید کردند.
▌ ▌خراسان رضوی

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طی
سفری به استان خراسان رضوی در نشست انجمن صنفی استان
حضور یافت و به ارائه سخنانی درخصوص فعالیت و مشکالت
شبکه فروش و راهکارهای الزم پرداخت.

ت همراه ضمن بازدید از کارخانه
در این سفر مدیرعامل و هیأ 
پودر شیر مشهد ،طی گفتگویی با مدیران این شرکت در راستای
همکاریهای متقابل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش ،محمدعلی
اسمعیلنیا ،مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل ،احمد صحرانورد ،مدیر
امور نمایندگان و کارگزاران ،داود سرایی ،مدیر امور مالی و مهدی
خسروی ،مدیر توسعه بازار و امور مشتریان ،مدیرعامل را در این
سفر همراهی کردند.
▌ ▌کردستان

براساس گزارش رسیده از استان کردستان ،دکتر کاردگر ،نایب
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل به همراه حسین حسینی ،معاون
بازاریابی و شبکه فروش در دیداری صمیمی با کارکنان استان
کردستان از نزدیک در جریان امور واحدهای صدور و خسارت
شعبه قرار گرفت و به بررسی مسائل و مشکالت آنها پرداخت.
اولویت صنعت بیمه حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی است.
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دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طبق سنت هرساله در آیین دید و بازدید نوروزی در استان اصفهان که با حضور
اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران ،سرپرست شعب استان ،روسای شعب استان ،اعضای کانون نمایندگان ،کارکنان
بیمهآسیا در شعبه استان اصفهان و هنرمندان بنام کشور برگزار شد ،ضرورت تحقق شعار سال  1397را یکی از اولویتهای بیمهآسیا
دانست و اظهار امیدواری کرد که با همدلی خانواده بزرگ بیمهآسیا ،شاهد تداوم موفقیتهای این شرکت در صنعت بیمه کشور باشیم.
دکتر کاردگر ضمن قدردانی از حضور هنرمندان بنام کشور در آیین دید و بازدید نوروزی در استان اصفهان تاثیرگذاری هنرمندان در
رفتارهای اجتماعی مردم از جمله توسعه و تعمیم فرهنگ بهرهمندی از خدمات و تسهیالت بیمه را بسیار مهم ارزیابی کرد.

همچنین نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا و هیات همراه ضمن بازدید از شعبه مرکزی استان اصفهان و گفتگوی
صمیمانه با کارکنان ،رهنمودهایی را ارائه کردند.

کیومرث خسروی ،رییس شعبه استان کردستان نیز در این
نشست آمار و عملکرد بیمهآسیا در استان کردستان را ارائه کرد.

مدیرعامل همچنین طی نشستی با شبکه فروش استان
کردستان به بیان عملکرد صنعت بیمه و جایگاه بیمهآسیا در کشور
پرداخت و خواستار رصد ماهانه فعالیت بیمهای نمایندگان گردید.
▌ ▌ایالم
مدیرعامل به همراه معاون بازاریابی و شبکه فروش ،ضمن سفر
به استان ایالم از شعبه این استان بازدیدکردند.
ایشان در این سفر ضمن دیدار و گفت و گو با کارکنان شعبه
ایالم از نزدیک به بررسی مسائل و مشکالت آنها پرداخته و
راهکارهای الزم را ارائه نمودند.

طرح زرین بیمهنامه جامع منازل مسکونی بیمهآسیا
بیمهگذاران در طرح زرین بیمهنامه جامع منازل
مسکونی بیمهآسیا با پرداخت  55هزار تومان سالیانه
از  92میلیون تومان تعهدات بهرهمند میشوند.

مسعـود بادین ،عضو هیـاتمدیره و معـاون فنی بیمههای
امـوال در ادامـه مطلب فوق ،گفـت :عالوه بر پوشش خطرات
آتشسوزی ،انفجار ،صاعقه ،زلزله ،سیل ،طوفان و سرقت لوازم
منزل و خسارتهای ناشی از ترکیدگی لولههای آب ،برف و
باران ،پوشش های ویژهای به بیمهگذاران ارائه میشود.

معاون فنی بیمههای اموال در ادامه افزود :جبران خسارت وارده
به همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتشسوزی و آبدیدگی و
بالعکس ،جبران خسارت ناشی از سرایت آبدیدگی از همسایگان به محل مورد بیمه ،پرداخت هزینه اجاره و اسکان موقت
بیمهگذار در صورت وقوع حادثه ،بیمه حوادث بیمهگذار و اعضای خانواده ناشی از آتشسوزی و انفجار ،پرداخت خسارت وارده
به اتومبیل بیمهگذار واقع در پارکینگ منزل ناشی از خطرات بیمه شده و پرداخت هزینههای پاکسازی ناشی از وقوع خطرات
از جمله پوششهای اضافی است که به بیمهگذاران ارائه میشود.

عضو هیاتمدیره با اشاره به ارائه طرح زرین بیمهنامه جامع منازل مسکونی در تمامی شعب و نمایندگیهای بیمهآسیا در
سراسر کشور ،بیان داشت :سرمایه مورد نظر برای دریافت پوششها به صورت کامل ،متناسب با زیربنای واحد مسکونی و لوازم
منزل به انتخاب بیمهگذار قابل افزایش است.

ستــــــادی

مدیرعامل :وظیفه صنعت بیمه خدمترسانی
به تولیدکننده داخلی است
عضو هیـأتمدیره و معـاون بیمههای اموال:
طرح زرین بیمـهنامه جـامع منـازل مسکـونی
بیمهآسیا
روابـطعمـومی :تقـدیر وزارت بهـداشت از
بیمهآسیا
روابط عمـومی :سررسید هوشمنـد اختصاصی
سال  1397بیمهآسیا
روابط عمـومی :شعبـههای کشیـک نوروزی
بیمهآسیا در سراسر کشور
روابطعمومی :تمدید اولین جشنواره فروش
بیمههای جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا
روابـطعمـومی :بیمـهآسـیـا در یـازدهمیـن
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه

تغییر شماره تلفن
شماره تلفنهای جدید
شعبه چیتگر اعالم شد.
براساس گزارش رسیده
شماره تلفنهای شعبه
چیتگر به نشانی بزرگراه
لشکری ،بعد از چهار راه
ایران خودرو ،خیابان جهاد،
جنب میدان جهاد ،به شرح

بيمهآسيا دریازدهمین
نمايشگاه بينالمللي بورس،
بانک و بيمه

بيمهآسيا دریازدهمين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانک
و بيمه حضوري فعال داشت.
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونان
مدیرعامل و مدیران ضمن حضور در غرفه اختصاصی بیمهآسیا از
نمایشگاه بازدید کردند.

مدیران و کارشناسان رشتههای مختلف بیمهای و سهام در چهار روز
برگزاری یازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه ( 27تا 30
فروردین ،مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران) در غرفه اختصاصی
بیمهآسیا در سالن  31Aبا استفاده از استندهای لمسی که برنامه
جامع فناوران بر روی آن نصب شده بود ،پاسخگوی پرسشهای
بازدیدکنندگان بودند.
همچنین دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران ،مشاور وزیر و مدیر کل
روابطعمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مدیران عامل و مدیران
فنی و مدیران روابطعمومی شرکتهای بیمه در غرفه اختصاصی
بیمهآسیا حضور یافتند.

یازدهمين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانک و بيمه به عنوان
مهمترین و معتبرترین رویداد مالی کشور در سطح منطقه ساالنه
با حضور شركتهاي توانمند داخلي و خارجي با رویکرد همکاری و
ارتباط و فرهنگسازی عمومی برگزار میشود .مهمترين برنامههای
نمایشگاه ،افزایش ارتباط و آگاهی مردم از بازار مالی و خدمات آن،
باال بردن سواد مالی ،ارائه توانمندیهای داخلی در سه حوزه بورس،
بانک و بیمه از طریق آموزش و فرهنگسازی ،برگزاری کارگاههای
آموزشی ،فرآهم آوردن زمینه مناسب برای تعامالت بینالملل با توجه
به پیشرفت اخیر بینالمللی در حوزه مالی و استقبال سرمایهگذاران
خارجی به همراه فضای مذاکرات  ،B2Bبرگزاری رویداد استارتاپ
حوزه مالی و  ...میباشد.

خبرگزاریها :ایسـنا ،راز پول ،ریسـک نیوز ،پول
پرس ،پـولی مالی ،شمـا نیوز ،دنیـای بانک ،بانکداری
ایرانی ،عصر اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،راه امروز،
نقدینه ،افـق تازه ،عصـر بانک ،بانک و رسانه ،تجارت
آنالین ،فرصت نت ،دیوان اقتصاد ،ماد ،صنعت بیمه،
بانک و صنعت ،خبر اقتصادی ،پول نیوز ،تصویر روز،
شبکه ایرانیان ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و بیمه ،بانکـداری
 ،24بیمه صنعت نفت ،فرصـت امروز ،راه مردم،
اقتصـادگردان ،کـوتاه آنالین ،ایران اکونومیست ،آریا،
ایستانیوز ،تصویر امروز ،خبرهای بانکی ،بانکداری
الکترونیک ،تدبیر تـازه ،سیبنـا ،بولتن ،دیدهبان
ایران ،جمهـوریت ،ایسکانیوز ،نسیم آنالین ،تابناک،
اکوویژن ،ایرنا ،تحریر نو ،تین نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر،
روزان نیوز ،بورس 24

زیر تغییر یافت:
 25ـ  44781823ـ 021
 99ـ  44798998ـ 021
دورنگار 44781824ـ 021

روزنامههـا :دنیای اقتصـاد ،جهان اقتصاد،
فرصـت امروز ،عصـر اقتصـاد ،آفتاب یزد ،کار و
کـارگر ،تفـاهم ،ابتکار ،ابرار اقتصادی ،مناقصه و
مزایده ،تجارت ،شروع ،صبح اقتصاد ،آفتاب یزد،
ترقی ،اقتصاد پویا ،آفتاب یزد ،عصر ایرانیان ،کسب و
کار ،کائنات ،وطن امروز ،جهان صنعت ،هفت صبح،
آسیا ،تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان ،مردم ساالری

بازنشستگان

چند تن از كاركنان پرتالش بيمه آسيا پس
از سالها خدمت به افتخار بازنشستگي نايل
شدهاند ،ضمن تقدير از زحمات بيدريغشان
اسامي آنها به شرح زير اعالم ميشود:
رضا محسنی
اصغر پناهی
سیدرضا خاتمی
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تبلیغات بیمهآسیا در استانها

شعب و استانها

تقدیر از رییس
بازنشستهشعبه
صادقیه

تقدیر از نمایندگان برتر

شعبه بیمهآسیا در استان فارس از نمایندگان
برتر تقدیر کرد.

• •یزد

• •یزد

براساس گزارش رسیده ،در راستای طرح درجهبندی و
افزایش انگیزه نمایندگان به سه نفر از نمایندگان برتر استان
هدایایی به همراه لوح تقدیر اهدا شد.

شعب بیمهآسیا در استانهای مازندران و
یزد با همکاری پلیس راه استان به معرفی
خدمات بیمهآسیا پرداختند.

در این مراسم که در نشست مجمع نمایندگان در محل
ساختمان انجمن صنفی استان فارس برگزار شد ،شرکت
فرهنگ گستر ایلیا ،شرکت طلوع توفیق و سعید جعفری
طیبلو به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

براساس گزارش رسیده ،شعبه بیمهآسیا در استان
مازندران ،در ایام نوروز ضمن همکاری و تعامل با
پلیس راهور اقدام به توزیع  20هزار تراکت با محتوای
معرفی خدمات بیمهآسیا ،آموزش فرهنگ ترافیک و
نقشه استان در پایگاههای پلیس راه و راهنمایی و
رانندگی نمود.

تقدیر از وکیل
بیمهآسیا

همزمان با گرامیداشت
روز وکیل ،از علی قائمپناه
وکیل شرکت بیمهآسیا در
استان همدان
تقدیر و تشکر شد.

قهرمانی تیم فوتبال
بیمهآسیا در داراب

نصب  36بنر آموزشی مشترک و  6استند شهرداری
و اعالم کسب رتبه اولی بیمهآسیا برای چهارمین سال
متوالی در گروه مؤسسات بیمهای یکصد شرکت برتر
از دیگر اقدامات شعبه بیمهآسیا در استان مازندران بود.

شعبه بیمهآسیا در استان یزد نیز با چاپ رتبه اولی
بیمهآسیـا و نصـب در بیلبـوردهای شهر یزد و چاپ
آگهی در ویژهنامه خبری پلیس راه و توزیع در میان
شهروندان و میهمانان نوروزی استان یزد توسط پلیس
راه استان ،به معرفی خدمات بیمه آسیا پرداخت.

تیم فوتبال بیمهآسیا در شهرستان داراب
برای دومین سال متوالی مقام قهرمانی را
کسب کرد.

براساس گزارش رسیده ،تیم فوتبال بیمهآسیا موفق
شد مقام قهرمانی در زمین پنج نفره در شهرستان
حاجیآباد و زمین هفت نفره در شهرستان داراب را
در میان باشگاههای این شهرستانها به دست آورد.

• •مازندران

نصب تلویزیون شهری
یک دستگاه تلویزیون شهری در
نمایندگی کد  26499شهرستان سبزوار
نصب شد.
نصب این تلویزیون شهری به منظور توسعه
تبلیغات دیجیتالی و در راستای معرفی خدمات
بیمهآسیا انجام شده است.

• •سبزوار

ارائه مقاله
در کنفرانس بینالمللی فرصتها وچالشها
در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری
احمد پورقنبر ،معاون امور مالی و پشتیبانی استان خراسان
جنوبی موفق به ارائه مقاله در دومین کنفرانس بینالمللی فرصتها
و چالشها در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری گردید.

براساس گزارش رسیده ،پورقنبر با همکاری عبدالرضا اسعدی ،مقالهای با
عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر فروش بیمههای آتشسوزی در شرکت بیمهآسیا
خراسان رضوی» ارائه نمود.
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این مقاله طی تحقیقی بر روی  173نفر از مدیران ،کارشناسان ،کارکنان و
نمایندگان فعال بیمهآسیا در استان خراسان رضوی انجام شده است.

دومین کنفرانس بینالمللی فرصتها و چالشها در مدیریت ،اقتصاد و
حسابداری با هدف گسترش دانش و انتشار یافتههای نو و بدیع در زمینههای گوناگون علوم انسانی با بهرهگیری از تجارب
ارزشمند گذشته ،اساتید دانشگاههای معتبر ایران ،جهان و نهادهای علمی پژوهشی در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و
سیمای تهران برگزار شده است.

مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم فقدان
عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب
آمرزش و مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای
بازماندگان آنها صبر و سالمت آرزومنديم.

محمدحسین قیاسی (مدیر یت منابع انسانی) ،در غم
فقدان برادر
محمد مولوی (مدیریت منابع انسانی) ،در غم فقدان
مادر
علیرضـا دامنافشان (مدیریت پشتیبانی و عمرانی)،
در غم فقدان خواهر
مهدی عظمتی (شعبه انقالب) ،در غم فقدان مادر
اسداله صالحی (شعبه چیتگر) ،در غم فقدان مادر
محمد امانی (شعبه دامغان) ،در غم فقدان پدر
حسـین قلیوندان (شعـبه استـان آذربایجان غربی)،
در غم فقدان پدر
آزاد جماکوهی (شعبه تالش) ،در غم فقدان پدر
حسن حاجی شمسائی و محسن حاجی شمسائی
(شعبه سبزوار) ،در غم فقدان پدر

انتصاب

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طی احکامی
جداگانه مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی و سرپرست مدیریت هماهنگی
امور شعب را منصوب کرد.
براساس احکام صادره ،رضا رنجبر به عنوان مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی و جواد بهاری
آبان به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی امور شعب منصوب شدند.

بهاری آبان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه است
و پیش از این به عنوان رییس شعبه مطهری ،رییس شعبه ممتاز شرق و معاون مدیر هماهنگی امور شعب در بیمهآسیا
مشغول به کار بوده است.

گفتمان حقوقی

10

ستــــــادی

مالحظاتی در مورد تامین دلیل
(قسمت پایانی)

مراحل تأمین دلیل

تقدیر و تشکر
اداره اطالعرسانی و روابطعمومی اداره کل آموزش و
پرورش استان خراسان شمالی ،با چاپ آگهی در شماره
 19784روزنامه خراسان از تالش و همکاری کارکنان
بیمهآسیا در این استان در راستای پرداخت دیه کارکنان
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
قدردانی کرد.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی
به جرایم و تخلفات رانندگی شیراز ،با ارسال لوح تقدیر
از همکاری و تعامل علیرضا کتیرایی ،رییس کل شعب
استان فارس با این مرکز تقدیر و تشکر کرد.
مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان
شرقی با ارسال نامه خطاب به رییس کل شعب استان،
از همکاری و تالش مهدی نصیری اصل ،محمد
حسنخانی و سیده سهیال سیادتفر کارشناسان بیمهآسیا
در شعبه تبریز در راستای صدور معرفینامه و پرداخت
خسارت درمان کارکنان ارتباطات زیرساخت این استان
تشکر نمود.
سرپرست شهرداری کبودرآهنگ با ارسال لوح سپاس
از تالش و همکاری سعید ضیایی ،رییس شعب استان
همدان فاطمه زمانی ،معاون امور بیمهای شعب استان
همدان ،نیره شکوری و فریبا عزیزی ،کارشناسان شعبه
همدان در راستای انجام امور اداری ،بانکی و پرداخت
هزینههای پزشکی که موجب رضایتمندی کارکنان و
نماینده شهرداری گردیده قدردانی کرد.

دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا
احکامی را برای تعدادی از همکاران به شرح ذیل صادر کرد.
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

مهدی مصباح ،معاون مدیر بیمههای عمر و حوادث
در فروش
سیده نسرین موسوی ،معاون مدیر در صدور
بیمههای عمر و پسانداز
کوروش خلیلی دهکردی ،رییس شعبه شرق تهران
تیمور پرهام ،رییس شعبه خاقانی
فرشاد الیاسی ،رییس شعبه انقالب
یوسف توالئی نصرتآبادی ،سرپرست شعبه
صادقیه
علی خطیب زاده ،رییس شعبه دامغان
غالمرضا بهرامی ،رییس شعبه امام خمینی اصفهان
فرناز افضال ،رییس اداره فروش بیمههای عمر و
پسانداز
زهرا بزمی ،رییس اداره فروش بیمههای عمر و
حوادث
محمد عرفانی ،رییس اداره خرید و تدارکات
هادی فالح ،رییس اداره امور بازرسی ادارات و
شعب مدیریت بازرسی و انتظامات
موسی غالم ژیان ،رییس اداره پشتیبانی فنی و
مهندسی
مسـعـود عباسیمنش ،رییس اداره خدمات عمومی
و نقلیه
هـادی رسـولی ،رییس دفتر معاونت مالی و
اقتصادی
اسماعیل زمانیان ،معاون رییس شعبه آستارا
سعید رشیدی ،معاون شعبه دامغان
علیرضا کشمیری ،معاون امور بیمهای شعبه
مطهری
نرگس سادات توکلی مهرامنژاد ،معاون امور بیمهای
شعبه صادقیه
محمدرضا حیدری فر ،معاون امور بیمهای شعبه
کرمانشاه

کسب موفقیت

قهرمان ژیمناستیک آموزشگاههای شهرستانهای استان تهران

فاطمه جراحیان ،فرزند محمد جراحیان ،همکارمان در مدیریت بازرسی و انتظامات موفق شد
در مسابقات ورزشی آموزشگاههای شهرستانهای استان تهران در رشته ژیمناستیک مادههای:
زمینی ،پارالل ،قهرمان قهرمانان و خرک مقامهای اول را کسب کند.

دعوت به اردوی تیم ملی دو و میدانی

لیال جوانمرد فرزند احمد جوانمرد ،همکارمان در شعبه رضاشهر استان خراسان رضوی موفق
شد در مسابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن کشور که در شهر تهران برگزار شد ،در رده
سنی جوانان در ماده  4×400متر رتبه اول و در مادههای  400و  800متر رتبه سوم را کسب و
جواز حضور در تیم ملی دو و میدانی نوجوانان ایران را به دست آورد.
بیمهآسیا ،موفقیت این عزیزان را تبریک گفته و آرزومند کسب افتخارات
بیشتر آنان در دیگر عرصههای ملی و بینالمللی میباشد.

1ـ بررسی و تعیین اینکه موضوع تامین دلیل و یا نشانی
طرف دعوی در محدوده کدام یک از مجتمع های شورای
حل اختالف واقع است.
2ـ تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع شورای حل
اختالف مربوطه.

3ـ تنظیم دادخواست تامین دلیل بر روی فرم مخصوص
مأخوذه به تعداد خوانده یا خواندگان (طرف و یا طرفین
دعوی) به عالوه یک نسخه.
4ـ تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که میخواهید به
آنها استناد کنید (ضمائم دادخواست) به تعداد خوانده یا
خواندگان (طرف یا طرفین دعوی) به عالوه یک نسخه.
 5ـ مراجعه به قسمت تطبیق اسناد (برابر اصل) مجتمع
شورای حل اختالف مربوطه و گواهی کردن برابری
فتوکپیها با اصل.

 6ـ مراجعه به واحد ابطال تمبر مجتمع به منظور
پرداخت هزینه دادرسی.
7ـ تسلیم دادخواست و ضمائم به دفتر معاونت ارجاع
و اخذ شماره ثبت یا رسید مربوطه از واحد رایانه« .در این
مرحله باید از معاونت مذکور بخواهید که چون موضوع
دعوی تامین دلیل است و فوریت دارد ،تسریع در خصوص
ارجاع آن صورت پذیرد».
8 ـ ارجاع پرونده به یکی از شعب یا حوزههای مجتمع
شورای حل اختالف مربوطه.
9ـ مراجعه به شعبه یا حوزه مربوطه و گرفتن کالسه
پرونده« .در این مرحله نیز با توجه به فوریت موضوع تامین
دلیل باید از مدیر دفتر شورا بخواهید که پرونده را برای
صدور قرار تامین دلیل به نظر رئیس شعبه برساند».
10ـ پس از صدور قرار تامین دلیل و تعیین کارشناس
متخصص به قید قرعه در خصوص موضوع مورد
درخواست از سوی شعبه یا حوزه شورای حل اختالف،
مدیر دفتر با کارشناس منتخب برای حضور در محل
هماهنگی خواهد کرد .در این مرحله بدواً باید دستمزد
کارشناس را که شورا تعیین میکند ،به حساب اعالم (بنام
کانون کارشناسان رسمی دادگستری) واریز و رسید مربوطه
را ضمیمه پرونده متشکله نمائید ،تا موجبات اجرای قرار
تامین دلیل صادره فراهم گردد.
11ـ مراجعه به محل به همراه مدیر دفتر و کارشناس
منتخب.
12ـ اجرای قرار تامین دلیل « .در این مرحله دقت
کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند .اگر مدیر دفتر
یا کارشناس به چیزی توجه نداشتند ،باید نظر ایشان را به
مطلب مورد نظر خود جلب کنید تا در صورتجلسه تامین
دلیل یا نظریه کارشناسی نوشته شود».
13ـ پس از هماهنگی با کارشناس منتخب در خصوص
زمان ارائه نظریه کارشناسی به شورای حل اختالف،
مراجعه مجدد به دفتر شعبه مرجع یاد شده و اخذ فتوکپی
مصدق (برابر اصل) صورتجلسه تامین دلیل و یا نظریه
کارشناسی تامین دلیل صادره.
نهایتا صورتجلسه و یا نظریه کارشناسی مذکور و
همچنین خود پرونده تامین دلیل می تواند بعدها مستند به
دعوی شما قرار گیرد و از دالئلی که تامین کرده اید برای
اثبات ادعاهای خود استفاده کنید.

نایب قهرمان
شنای کشور
آزاده اردشیری،
همکارمان در شعبه
شیراز موفق شد در
مسابقات شنا ،اولین
دوره المپیاد فرهنگی
ورزشی بانوان کارگر
کشور در کرمان ،رشته
 50متر کرال سینه
و  50متر قورباغه به
ترتیب مقام های دوم
و سوم این دوره از
مسابقات را کسب کند.
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استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار

شعب برتر

سال 1396

بیمهآسیا در استان
آذربایجان غربی در
برگزاری مراسم روز
حمل و نقل و روز
دندانپزشک مشارکت
و حضوری فعال
داشت.
براساس گزارش
رسیده این نمایندگی
با برپایی غرفه ،نصب
بنر ،توزیع بروشورهای
بیمهای و هدایای
تبلیغاتی و  ...به معرفی
هرچه بیشتر خدمات
بیمهآسیا پرداخت که
با استقبال حاضران و
بازدیدکنندگانهمراه
بود.
معاون وزارت راه
وشهرسازی ،نماینده
مردم ارومیه در مجلس

استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین خسارت
پرداختی طی سال 1396

نمایندگی کد 26332

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ بیشترین درصد
افزایش رشد تولید طی سال 1396

حضور
فعالنماینده
بیمهآسیا در
مراسم روز حمل
و نقل و روز
دندانپزشک

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ تولید حق بیمه
طی سال 1396

مدیریت طرح و توسعه بیمهآسیا 10 ،استان و شعبه مستقل در سطح کشور را به لحاظ شاخصهاي توليد حق بيمه،
بيشترين درصد افزايش رشد توليد ،بیشترین خسارت پرداختی و بیشترین نسبت خسارت طی سال ( 1396در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

کل

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مطهریتهران

خوزستان

مرکزی تهران

اصفهان

قم

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

مازندران

هرمزگان

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

البرز

اصفهان

مطهری تهران

صادقیه تهران

4

گیالن

شرق تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

مازندران

مازندران

مطهری تهران

مازندران

خراسان رضوی

خراسان رضوی

5

خراسان رضوی

مازندران

آذربایجان شرقی

صادقیه تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مطهری تهران

صادقیه تهران

آذربایجان شرقی

6

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

مازندران

اصفهان

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

مازندران

7

آذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی

فارس

فارس

آذربایجان شرقی

قم

قم

البرز

کرمان

فارس

8

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

شرق تهران

البرز

البرز

پانزده خرداد تهران

زنجان

گیالن

بوشهر

مطهری تهران

9

البرز

انقالب تهران

مطهری تهران

آذربایجان غربی

مرکزی

گیالن

سمنان

خوزستان

پانزده خرداد تهران

قم

10

شرق تهران

کرمان

مازندران

گیالن

گیالن

سمنان

کرمان

فارس

فارس

پانزده خرداد

1

مطهریتهران

کردستان

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

مطهری تهران

همدان

لرستان

پانزده خرداد تهران

2

چیتگرتهران

خوزستان

خاقانی تهران

خاقانی تهران

مرکزی

کرمانشاه

آزادی تهران

خاقانی تهران

کرمانشاه

مطهری تهران

3

خراسانشمالی

کرمانشاه

مطهری تهران

مطهری تهران

خراسان جنوبی

همدان

خراسان جنوبی

سمنان

صادقیه تهران

خاقانی تهران

4

خاقانیتهران

ایالم

خراسان جنوبی

چیتگرتهران

پانزده خرداد تهران

اصفهان

یزد

مرکزی

سیستان و بلوچستان

صادقیه تهران

5

کرمان

اردبیل

صادقیه تهران

صادقیه تهران

کهکیلویهوبویراحمد

مرکزی

مرکزی تهران

اردبیل

آزادی تهران

مرکزی

6

همدان

هرمزگان

شرق تهران

کرمان

اصفهان

کهکیلویهوبویراحمد

سمنان

کرمانشاه

سمنان

مرکزی تهران

7

کرمانشاه

خراسان جنوبی

البرز

کردستان

انقالب تهران

گیالن

صادقیه تهران

زنجان

پانزده خرداد تهران

خراسان جنوبی

8

البرز

بوشهر

خراسان رضوی

سیستان و بلوچستان

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

خراسانشمالی

سیستان و بلوچستان

همدان

چیتگر

9

آزادی تهران

مازندران

کرمان

همدان

زنجان

گلستان

کهکیلویهوبویراحمد

انقالب تهران

چهارمحال و بختیاری

همدان

10

صادقیهتهران

آزادی تهران

قزوین

کرمانشاه

آزادی تهران

خراسان شمالی

چیتگرتهران

کهکیلویهوبویراحمد

اردبیل

زنجان

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

گیالن

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

خوزستان

اصفهان

3

اصفهان

شرق تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

قم

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

4

مازندران

کرمان

آذربایجان شرقی

فارس

خراسان رضوی

اصفهان

فارس

سمنان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

5

پانزده خرداد تهران

مازندران

فارس

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

البرز

خوزستان

خراسان رضوی

مازندران

6

مطهریتهران

هرمزگان

خراسان رضوی

مازندران

مازندران

مازندران

اصفهان

مازندران

آزادی تهران

فارس

7

خراسان رضوی

مطهری تهران

مازندران

آذربایجان غربی

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مطهری تهران

مازندران

قم

8

زنجان

خراسان رضوی

شرق تهران

خوزستان

البرز

گیالن

مازندران

آذربایجان شرقی

گیالن

صادقیه تهران

9

قزوین

گلستان

مطهری تهران

گیالن

گیالن

یزد

خوزستان

قم

قم

گیالن

10

شرق تهران

پانزده خرداد تهران

خوزستان

قم

خوزستان

خوزستان

سمنان

گیالن

یزد

خوزستان

شورای اسالمی و  ...در
حضور داشتند.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 167
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استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین نسبت
خسارت طی سال 1396

مراسم روز حمل و نقل

1

کهکیلویهوبویراحمد

چهارمحال و بختیاری

خراسان شمالی

کهکیلویهوبویراحمد

قزوین

مرکزی تهران

کردستان

سمنان

آزادی تهران

کهکیلویه و بویراحمد

2

کرمانشاه

ایالم

همدان

خراسان شمالی

ایالم

پانزده خرداد تهران

خراسان شمالی

کهکیلویهوبویراحمد

خوزستان

خراسان شمالی

3

مرکزی تهران

کرمان

یزد

لرستان

اردبیل

چهارمحال و بختیاری

ایالم

کرمانشاه

خاقانی تهران

لرستان

4

اصفهان

گلستان

کرمان

مرکزی

کرمانشاه

خراسان رضوی

اردبیل

ایالم

آذربایجان شرقی

ایالم

5

قزوین

مطهری تهران

کهکیلویهوبویراحمد

ایالم

خوزستان

خوزستان

چهارمحال و بختیاری

لرستان

قم

چهارمحال و بختیاری

6

زنجان

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

فارس

قزوین

قم

خراسان جنوبی

یزد

سمنان

7

گیالن

خراسان شمالی

لرستان

کردستان

آذربایجان شرقی

یزد

فارس

آذربایجان غربی

خراسانشمالی

همدان

8

پانزده خرداد تهران

آزادی تهران

فارس

خوزستان

بوشهر

مطهری تهران

آذربایجان غربی

خوزستان

گلستان

کرمانشاه

9

خراسانشمالی

کردستان

کرمانشاه

همدان

البرز

آذربایجان شرقی

لرستان

همدان

شرق تهران

خوزستان

10

لرستان

همدان

خوزستان

گلستان

قم

فارس

کرمانشاه

زنجان

کهکیلویهوبویراحمد

قم

همتی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک و بیمه:

گردش مالی صنعت بیمه
در سال  1396بیش از
 500هزار میلیارد ریال بود

حكايت
لیوان شیر

شرکتهای بیمه و بیمهگران اتکایی میتوانند از
طریق صدور اوراق بهادار متصل به بیمه بر ساماندهی
ریسک ،متمرکز شده ،آنها را مستقیما به بازارهای اوراق بدهی منتقل کنند و بازده حقوق صاحبان سهام خود
را بهبود بخشند.

دکتر همتـی ،رییس کل بیمـه مرکزی ،همکاری بازار بیمـه و بازار بورس اوراق بهـادار بیمـهای را از همکاریهای مهم اعالم
کرد و گفت :این اوراق ،ریسک تعهدات بیمهای را به بازار سرمایه منتقل میکند و ضمن گسترش ظرفیت بیمه و بیمه اتکایی کشور
ابزار جدیدی را در اختیار سرمایهگذاران بازار سرمایه قرار میدهد .شرکتهای بیمه و بیمهگران اتکایی میتوانند از طریق صدور اوراق
بهادار متصل به بیمه بر ساماندهی ریسک ،متمرکز شده و آنها را مستقیم ًا به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان
سهام خود را بهبود بخشند .از طریق انتشار اوراق بهادار متصل به بیمه ،صنعت بیمه کشور میتواند از ظرفیت های بازار سرمایه برای
تأمین مالی و پوشش ریسکهای خود استفاده کند.

وی افزود :البته در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته این ابزار بیشتر برای پوشش حوادث فاجعهآمیز در بیمههای حوادث طبیعی
و بیمه های زندگی استفاده میشود که با این نوع تأمین مالی تناسب دارد .لذا با رشد بیمه های حوادث طبیعی و پوششهای بیمه
عمر بتدریج نیاز صنعت بیمه به این نوع تأمین مالی جهت پوشش ریسکهای خود افزایش مییابد .در کنار انتشار اوراق بهادار متصل
به بیمه ،طراحی محصوالت جدید بیمهای مرتبط با سرمایهگذاری بویژه استفاده از ظرفیت بورس از جمله صندوقهای سرمایهگذاری
در طراحی محصوالت بیمه زندگی ،موضوع دیگری است که محمل همکاری تنگاتنگ بیمه و بورس میباشد که امیدوارم هر چه
زودتر عملیاتی شود.

دکتر همتی ،توجه به موضوع تعمیق بازار بورس از طریق سرمایهگذاری در بازار اولیه را از دیگر نکات مهم اعالم کرد و گفت:
سرمایهگذاری بیمهها در بازار ثانویه خیلی کمکی به تعمیق بازار سرمایه نمیکند .صنعت بیمه با منابع بلند مدت ناشی از رشد بیمههای
زندگی میتواند در بازار اولیه نقشآفرینی بیشتری داشته باشد و از این طریق نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی درخاتمه ،آمادگی صنعت بیمه برای تعامل بیشتر با دو بازار بورس و بانک را اعالم و تاکید کرد :با توجه
به اینکه در سال  ۹۶گردش مالی صنعت بیمه از  ۵۰۰هزار میلیارد ریال فراتر رفت ،حضور مؤثر و تعیینکننده بازار بیمه در مجموعه
بازارهای مالی را نوید میدهد.

پنج استارتاپ تأثیرگذار فناوری بیمه در سال 2018
پ تأثیرگذار در حوزه فناوری بیمه که
پنج استارتا 
در حال ایجاد تحول در تمامی سطوح صنعت بیمه
هستند ،معرفی شدند.
به گزارش اکوموتیو ،بازار بیمه پس از سه صده بهرهمندی از
ثبات اقتصادی ،حاال توسط استارتآپها یا همان شرکتهای
نوپای پیشرو در زمینه فناوری ،به صورت تمام و کمال در
معرض تغییر و تحول قرار گرفته است.
این گزارش میافزاید پنج استارتآپ تأثیرگذار در حوزه
فناوری بیمه که در حال ایجاد تحول در تمامی سطوح بیمه
هستند ،به شرح زیر است.
اورلجر ()Everledger

آنها خود را «محافظ دیجیتالی آینده» میخوانند که
نمیتوان آن را بیجهت دانست .اورلجر که بنیانش در سال
 2015گذاشته شد ،برای جلوگیری از کالهبرداری و تقلب
در حوزه جواهرات که ساالنه مبلغ هنگفت  2میلیارد دالر
به بیمهگران خسارت تحمیل میکند ،از قویترین فناوریها
استفاده میکند .اورلجر با بهرهگیری از فناوری بالکچین،
قراردادهای هوشمند و بینایی ماشین ،توانسته پروفایلی یکتا و
تغییرناپذیر برای اموال گرانبها ایجاد کند و مسیر کالهبرداری
را مسدود نماید.

اورلجر با دیجیتالیزه کردن و ثبت کردن بیش از یکو نیم
میلیون الماس در تالش است تا با بهرهگیری از انضمام فناوری
به دنیای بیمه ،اعتماد را به بازار جهانی بازگرداند .این استارتاپ
که در لندن قرار دارد با طرحهایی که برای گسترش حوزه
خدمات خود به سایر بازارها در نظر گرفته ،خدمات خود را
به بازار سرمایهگذاری الماس سنگاپور و نیز غولهای حوزه
فناوری نظیر شرکت  SAPـ مستقر در آمریکا ـ ارائه میدهد.
مترومایل ()Metromile

شرکت مترومایل که در سانفرانسیسکو استقرار دارد ،بیمه
خودرو به شیوه پرداخت به ازای مسافت طی شده ،برای کسانی
که ساالنه کمتر از  5000کیلومتر مسافت طی میکنند ،ارائه
میدهد .این مدل منحصربهفرد قیمتگذاری ،برای افرادی
مناسب است که در کالنشهرهای ناوگان عمومی قوی یا

ابَرشهرهای متراکم زندگی میکنند و نیز رانندگان جوان و هر
کسی دیگر که نیازی به بیمه خودروی نامحدود ندارد.
اسکارهلث ()Oscar Health

اسکار هلث با رشد سرمایه قابل توجه  400میلیون دالری،
در مسیر ایجاد تحول در بازار بیمه سالمت و نیز ایفای نقش،
به عنوان بخشی از یک انقالب بینالمللی در زمینه فناوریهای
حوزه سالمت قدم برمیدارد.

ایده پشت این استارتاپ تحولآفرین که در نیویورک مستقر
است ،ارائه مشاوره و جستوجوی درمانی در کمترین زمان
به افرادی است که به واسطه کارفرما ،تحت پوشش بیمه
خصوصی نیستند .شرکت اسکار با بهرهگیری از یک اپلیکیشن
کاربرپسند و وبسایت خود ،طرحهای فردی و نیز مراقبتهای
شخصی ارائه میدهد .سادگی طرحهای آنها و نیز تقاضای
ت و درمان منطقی و درعینحال
بازار برای خدمات بهداش 
کارآمد ،آنها را به یک استارتآپ تحولآفرین چابک مبدل
میکند.
تروو ()Trov

استارتآپ تروو مستقر در بریتانیا ،طرحهایی با انعطافپذیری
مناسب ،استاندارد و تقاضامحور را به منظور حفاظت از اموال
خصوصی ارائه میدهد .در دنیای دستنخورده و سنتی
بیمه ،آنچه کاربر یا مشتری با آن روبهرو میشود ،به شکلی
افراطی یکدست به نظر میرسد .با استفاده از تروو ،بیمهنامهها
را میتوان در هر لحظه آغاز ،معلق یا متوقف کرد .در این
بستر میتوان از طریق گوشی تلفن هوشمند ،فرایند مرتبط با
خسارتها را طی چند دقیقه انجام داد و از طریق گفت و شنود
آنی منازعات و شکایات را حل و فصل کرد.
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پسركی فقیر برای گذران زندگی و تامین مخارج
تحصیلش دست فروشی می كرد.
از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پولی
به دست آورد.
روزی متوجه شد كه تنها یك سكه  10سنتی برایش
باقیمانده است و این درحالی بود كه شدیدا ً احساس
گرسنگی می كرد.
تصمیم گرفت از خانه ای مقداری غذا تقاضا كند .به
طور اتفاقی درب خانه ای را زد.
دختر جوان و زیبائی در را باز كرد .پسرك با دیدن
چهره زیبای دختر دستپاچه شد و به جای غذا ،فقط یك
لیوان آب درخواست كرد.
دختر كه متوجه گرسنگی شدید پسرك شده بود به
جای آب برایش یك لیوان بزرگ شیر آورد .پسر با
طمأنینه و آهستگی شیر را سر كشید و گفت « :چقدر
باید به شما بپردازم؟ ».
دختر پاسخ داد« :چیزی نباید بپردازی .مادر به ما
آموخته كه نیكی ما به ازائی ندارد ».پسرك گفت:
«پس من از صمیم قلب از شما سپاسگذاری می كنم»
سال ها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد .پزشكان
محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او
را برای ادامه معالجات به شهر فرستادند تا در
بیمارستانی مجهز ،متخصصین نسبت به درمان او
اقدام كنند.
دكتر هوارد كلی ،جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه
مشاوره فراخوانده شد .هنگامی كه متوجه شد
بیمارش از چه شهری به آنجا آمده برق عجیبی در
چشمانش درخشید .بالفاصله بلند شد و به سرعت
بطرف اتاق بیمار حركت كرد .لباس پزشكی اش را بر
تن كرد و برای دیدن مریضش وارد اتاق شد.
در اولین نگاه او را شناخت.
سپس به اتاق مشاوره بازگشت تا هر چه زودتر برای
نجات جان بیمارش اقدام كند.
از آن روز به بعد برای نجات جان بیمارش بسیار تالش
کرد و سر انجام پس از یك تالش طوالنی علیه بیماری،
پیروزی ازآن دكتر كلی گردید.
آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود .به
درخواست دكتر هزینه درمان زن جهت تائید نزد او
برده شد .کنار صورتحساب چیزی نوشت ،آن را درون
پاكتی گذاشت و برای زن ارسال نمود.
زن از باز كردن پاكت و دیدن مبلغ صورتحساب واهمه
داشت.
مطمئن بود كه باید تمام عمر را بدهكار باشد.
سرانجام تصمیم گرفت و پاكت را باز كرد.
چیزی توجه اش را جلب كرد.
چند كلمه ای روی قبض نوشته شده بود.

بیمه در ایران و جهان

تبریک روز
ارتش
نمایندگی کد 25112
در استان آذربایجان
غربی با نصب بنر
منقش به آرم بیمهآسیا
ل برگزاری
در مح 
مراسم روز ارتش
(خیابان حسنی) و
میدان انقالب شهر
ارومیه ،روز ارتش
جمهوری اسالمی
ایران را تبریک گفت.

آهسته آن را خواند:
بهای این
صورتحساب قبال ً
با یك لیوان شیر
پرداخت شده است.

لیموناد ()Lemonade

میتوان ادعا کرد که لیموناد شرکتی است که تاکنون
بیشترین توجهها را در حوزه فناوری بیمه به خود جلب کرده
است .این شرکت بیمهگر که عملکردی مشابه یک شرکت
نرمافزار توزیعشده ( )SaaSدارد ،همراه با فضا و کیفیتی
بسیار کاربرپسند و با بهرهگیری از یادگیری ماشین و نیز آنچه
«چتبات جذاب» نامیده میشود ،به بازار بیمه وارد شد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 167
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دانستنیها

امام حسین(علیه السالم):

جز به یکی از سه نفر حاجت مبر:
به دیندار ،یا صاحب مروت ،یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.
تحف العقول  ،ص ۲۵۱

 10اقدام مهم پس از وقوع تصادف
همانطور که میدانید رانندگی با خودرو همیشه با خطرهای فراوانی روبهروست و نمیتوانیم واقعیت
رخداد تصادف در خیابانها و جادهها را نادیده بگیریم .بیشک مواردی برایتان پیش آمده که در حال
رانندگی یا زمانی که سرنشین خودرویی بودهاید دچار تصادف شدهاید .دانستن اقداماتی که در آن لحظه
باعث کاهش آسیبها و کم کردن خسارات بهوجود آمده شود امری حیاتی است .در ادامه با ده مورد از
این اقدامات بیشتر آشنا میشویم.

 )1تماس با پلیس

اولین اقدامی که بعد از وقوع تصادف باید انجام شود و خوشبختانه همه از آن اطالع دارند ،تماس تلفنی با پلیس 110
است .وقتی شما با پلیس تماس میگیرید و آدرس محل وقوع تصادف را اعالم میکنید؛ نزدیکترین واحد راهنمایی
و رانندگی با اعزام کارشناس تصادف در تعیین مقصر و رفع مشکل اقدام میکند.
 )2خارج کردن خودرو از جاده

هنگام تصادف در جاده و خیابان ،خودرو را به حال خود رها نکنید .بارها اتفاق افتاده است که توقف یک خودروی
حادثه دیده در سطح جاده باعث ایجاد تصادف دیگر و چه بسا شدیدتری شده باشد .همچنین ادامه حضور خودرو در
سطح جاده باعث ایجاد ترافیک و کند شدن سرعت حرکت سایر خودروها میشود .پس از سانحه ،خودرو یا خودروهای
درگیر در حادثه را از مسیر خارج کرده و گوشه سمت راست خیابان یا بزرگراه متوقف کنید.

اگر وسط بزرگراه و خیابان پرتردد تصادف کردهاید لزومی ندارد دقیقا همان نقطه بمانید تا پلیس از راه برسد و مقصر
را مشخص کند .این تصور اشتباهی است زیرا پلیس میتواند در این حالت هر دو راننده سانحهدیده را به دلیل سد
معبر جریمه کند.
 )3از صحنه تصادف فرار نکنید

زمانی که پس از وقوع حادثه یکی از طرفین که از شرایط بهتری برخوردار است صحنه را ترک و به قول معروف
فرار کند ،این اقدام عالوه بر اینکه کاری خالف عرف ،غیراخالقی و ناجوانمردانه است باعث کندی پیشرفت پرونده
سانحه شده و اگر شدت تصادف زیاد باشد چه بسا سبب از بین رفتن یک انسان دیگر شود.
 )4مراجعه به پزشک

در سوانح منجر به جرح (آسیب بدنی) ،نسبت به درد و شدت آن برای قضاوت در مورد سالمت خود اکتفا نکنید.
بدن انسان در لحظات ابتدایی تصادف به علت ترشح هورمون آدرنالین نسبت به ضربه و فشارهای وارد شده واکنش
درستی نشان نمیدهد .شاید بتوانید از کنار یک سرگیجه ساده یا سردرد معمولی یا کوبیدگی سینه و خراش جزئی پا
براحتی عبور کنید؛ اما ممکن است همین نشانههای جزئی و کوچک پس از چند ساعت به کابوسی بزرگ تبدیل شوند.

نام نشريه :
آسيا

صاحب امتیاز:

شركت سهامي بيمه آسيا

مدیرمسئول و سردبیر:
محمود افشاري

تحریریه:

محمدمظفرخرمي
حمیدرضافضلعلی ،اصغرابوترابي
سعيد نجفي ،آرزو قدیانی
طاهره ستاري ،آرزو صالحي

صفحه آرایی:

اداره انتشارات

 )5حفظ آرامش و خونسردی

بسیاری از افراد پس از تصادف ،عصبانی شده ،کنترل خود را از دست داده و نسبت به راننده مقابل پرخاش میکنند،
زیرا تصور میکنند او مقصر حادثه است .در چنین شرایطی بهترین کار این است که چند نفس عمیق بکشیم و با
آرامش به بررسی وضعیت خود و راننده مقابل بپردازیم .فقط در این صورت میتوانیم اقدامات الزم را برای بهتر پایان
دادن به ماجرا انجام دهیم.
 )6ترک نکردن صحنه تصادف

تصور کنید خودروی شما با اتومبیل دیگری تصادف کرده ولی به هیچیک از خودروها آسیب چندانی وارد نشده است.
در این حالت ،بیشتر افراد پس از بررسی اتومبیل خود و احتماال یک جر و بحث کوچک ،سوار خودروی خود شده و
صحنه را ترک میکنند .اما باید در نظر داشته باشید که بهتر است وقتی دچار تصادفی شدید میشوید در صحنه بمانید
و پس از اطمینان از سالمت خود و دیگر افراد ،مدارک بیمه خود را با طرف دیگر جابه جا کرده و منتظر پلیس بمانید.
 )7تمرکز برای یادآوری جزئیات سانحه

لیتوگرافی:

پس از وقوع تصادف ،تماس با پلیس و تبادل کارت بیمه باید ذهن خود را متمرکز کنید و ببینید قبل از وقوع تصادف
دقیقا مشغول انجام چه کاری بودید ،در کدام خیابان و در چه خطی مشغول رانندگی بودید و خودرویی که با آن تصادف
کردید چه زمانی و به چه شکل وارد صحنه شده است.

جوهري

چاپ:

فروغ دانش

 )8بیتفاوت نباشیم

نشانی:

تهران،خيابانطالقاني
تقاطعقرني،ساختمانشماره94
روابطعموميبيمهآسيا

تلفن:

 7ـ 88900076

نمابر:

88900078

پستالکترونیک:

pr@bimehasia.ir

نشانی سایت:

www.bimehasia.ir

تلگرام:

@asiabimeh
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ممکن است تصادفی رخ داده باشد که شما هیچ نقشی در آن ندارید .نه مقصر هستید و نه خسارتدیده و فقط به
عنوان رهگذر از محل سانحه در حال عبور میباشید .به حکم وظیفه و اخالق انسانی نسبت به این اتفاق بیتفاوت
نباشید و فورا با پلیس و مراکز امدادی تماس گرفته و مشخصات صحنه تصادف را به آنها اعالم کنید.
 )9پاکسازی صحنه تصادف

پس از تصادف و بعد از اینکه پلیس در محل حادثه حاضر شد و نسبت به تحقیقات کامل و کافی اقدام کرد ،نوبت
به پاکسازی محیط تصادف میرسد .در هر تصادف قطعاتی از خودروها متالشی شده و همراه با خردههای شیشه
سطح جاده و خیابان را میپوشاند .باقی ماندن بقایای این اجسام برای سایر خودروهای در حال تردد بسیار خطرناک
است .سوراخ شدن الستیک خودروها بر اثر وارد شدن قطعات نوک تیز بدنه و خرده شیشه یکی از این خطرها به شمار
میرود .بنابراین الزم است تا زمان رسیدن ماموران شهرداری برای پاکسازی کامل ،تا جایی که امکان دارد اجزای به
جا مانده از حادثه را جمعآوری کنید.
 )10مراجعه به بیمه

آخرین اقدام بعد از رسیدن پلیس و مشخص شدن مقصر در تصادفات رانندگی مراجعه به بیمه است .طرفی که
مقصر نیست باید خسارت خود را از بیمه شخص ثالث مقصر دریافت کند .پس اگر در تصادفی شما مقصر شناخته
شدید ،به دنبال گرفتن خسارت نباشید .اگر ماشینتان بیمه بدنه داشته باشد میتوانید با مراجعه به شرکت بیمهکننده،
خسارت اتومبیلتان را دریافت کنید.

حفظ سالمت مغز
به چند گام در روز نیاز دارد؟
ورزش ،جریان
خون سرشار از
اکسیژن به سمت
مغز را افزایش
داده و موجب
میشود اکسیژن
و مواد مغذی
بیشتری که مغز
برای ارائه عملکرد
درست به آنها نیاز
دارد ،در اختیارش
قرار بگیرد.

بیشتر مردم فکر میکنند که مشکالت حافظه و اختالالت شناختی از مواردی
هستند که با افزایش سن احتمال مواجهه با آنها افزایش مییابد .اما پژوهشهای
روزافزون نشان میدهند که یک سبک زندگی سالم میتواند به محافظت از مغز در
برابر آثار افزایش سن کمک کند.

یکی از سادهترین کارهایی که می توانید برای تقویت سالمت مغز انجام دهیم
پیادهروی بیشتر است .در شرایطی که بیشتر ما میدانیم پیادهروی منظم فواید
مختلفی را در سالمتی افراد ایجاد میکند ،افراد کمی از این مساله آگاه هستند که
سالمت مغز یکی از این فواید محسوب میشود.

پژوهشگران در موسسه علوم اعصاب و رفتار انسانی در دانشگاه کالیفرنیا،
طی مطالعه خود به بررسی این که چه میزان ورزش در قالب پیادهروی برای
کمک به حفظ سالمت مغز نیاز است ،اقدام کردند .این مطالعه که در نشریه
 Journal of Alzheimer’s Diseaseمنتشر شد ،نشان میدهد که
به چه میزان ورزش برای بهرهمندی از فواید سالمت پیادهروی برای مغز نیاز داریم.

شرکتکنندگان در این مطالعه  60ساله یا پیرتر بوده و از شرایط حافظه خود
شکایت داشتند ،اما به زوال عقل مبتال نبودند .این افراد به دو گروه تقسیم شدند و
طی دو سال زیر نظر قرار گرفتند .یک گروه چهار هزار گام یا کمتر در روز پیادهروی
میکردند و گروه دیگر بیش از چهار هزارگام برمیداشتند.

پژوهشگران از تصویربرداری  MRIبرای ارزیابی حجم و ضخامت بخشی از مغز
به نام هیپوکامپ استفاده کردند .هیپوکامپ در زمینه حافظه ،یادگیری و احساسات
نقش دارد .آنها دریافتند عدد جادویی بیش از چهار هزار گام در روز است .شرکت
کنندگانی که در گروه فعالتر قرار داشتند ،دارای هیپوکامپ ضخیمتر نسبت به
آنهایی بودند که کمتر پیادهروی میکردند .همچنین ،آنها از توجه بهتر ،پردازش
اطالعات سریعتر و کارکرد حافظه بهتر برای کمک به تصمیمگیریهای فوری
سود میبردند.
جای شگفتی نیست که پیادهروی به تقویت سالمت مغز کمک میکند .ورزش
جریان خون سرشار از اکسیژن به سمت مغز را افزایش میدهد که موجب میشود
اکسیژن و مواد مغذی بیشتری که مغز برای ارائه عملکرد درست به آنها نیاز دارد،
در اختیارش قرار بگیرد.

پس اگر قصد دارید هیپوکامپ خود را تقویت کنید باید بیش از چهار هزار گام
در روز پیادهروی کنید .مسافت دقیقی برای این کار نمیتوان مد نظر قرار داد ،زیرا
هر فردی به شیوهای متفاوت گام بر میدارد ،اما تقریبا باید اندکی بیش از دو مایل
( 3/2کیلومتر) در روز پیادهروی کنید تا هدف بیش از چهار هزار گام محقق شود.
• •روشهایی آسان برای پیادهروی بیشتر

شما میتوانید کفش های مناسب پیادهروی را به پا کرده و در مکان مورد عالقه
خود ،مانند یک پارک ،پیادهروی کنید .اما اگر میانه خوبی با ورزش کردن ندارید
نیز میتوانید با تغییراتی کوچک در روتین روزانه خود هرچه بیشتر بر گامهای که
برمیدارید ،اضافه کنید .از جمله این تغییرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
••به جای استفاده از خودرو در صورت امکان پیاده به سر کار بروید.
••هنگام وقت استراحت ناهار ،در صورت امکان پیادهروی کنید.
••به جای آسانسور از پلهها استفاده کنید.
••هنگام صحبت با تلفن در اتاق قدم بزنید.
••هنگام پخش آگهیهای تبلیغاتی از تلویزیون ،خود را با پیادهروی در اتاق مشغول
کنید.
••خودرو خود را دور از مقصد مورد نظرتان پارک کرده و تا مقصد پیادهروی کنید.
••از مترو یا اتوبوس یک ایستگاه جلوتر پیاده شده و مسافت باقیمانده را پیاده
طی کنید.
••پس از شام زمانی را برای پیادهروی اختصاص دهید.
••زودتر در محل جلسه خود حاضر شوید و در زمان انتظار پیادهروی کنید.
••پیش از ترک مرکز خرید یک دور دیگر در آن بزنید.
••یک زنگ هشدار در رایانه یا گوشی هوشمند خود تعیین کنید و هر یک یا دو
ساعت یک بار در محل کار یا حیاط (اگر در خانه کار میکنید) پیادهروی کنید.
••پس از غذا خوردن در رستوران ،و پیش از رفتن به خانه پیادهروی کنید.

