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بیمهآسیا؛ نماد اعتماد و اطمینان

برای چهارمین سال متوالی

بیمهآسیا رتبه اول گروه
موسسات بیمهای را کسب کرد
بیمهآسیا برای چهارمین سال متوالی ،رتبه اول گروه موسسات
بیمهای شرکتهای برتر ایران را کسب کرد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا و بنابر اعالم مرکز رتبهبندی
شرکتهای برتر سازمان مدیریت صنعتی ،بیمهآسیا در بیستمین سال
رتبهبندی شرکتهای برتر ایران و در میان  500شرکت بزرگ کشور با در
نظر گرفتن  33شاخص و11پله صعود ،برای چهارمین سال متوالی ،رتبه
اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران را کسب کرد.
بنابراین گزارش ،در مراسمی که با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
مسئوالن سازمان مدیریت صنعتی و مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر،
مدیران عامل شرکتهای برترایران و فعاالن اقتصادی کشور در مرکز
همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد ،بیمهآسیا برای چهارمین
سال متوالی به عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر
ایران معرفی شد.
بنابر اعالم سازمان مدیریت صنعتی ،اين رتبهبندی با فراهم نمودن
آمار و اطالعات شفاف و مفيد در مورد بنگاههاي اقتصادي كشور ،فضاي
روشنتري از كسب و كار اقتصادي كشور ارایه ميدهد و به مديران
بنگاههای اقتصادی ،سياستگذاران و پژوهشگران ،ياري ميرساند تا
شناخت و درك دقيقتري از مقياس ،ساختار مالي و اقتصادي صنايع و
بنگاههاي اقتصادي بزرگ كشور بيابند.
هم چنین هدف از رتبهبندی شرکتهای برتر ایران شفافسازی فضای
کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکتهای ایران و رتبهبندی آنها از نظر
میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب
و کار بنگاههای اقتصادی بیان شده است.
بنابر این گزارش ،بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور،
حائز رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران در چهار
سال متوالی1393،1394،1395،1396و دارا بودن بیش از یکصد شعبه
و سه هزار نمایندگی در سراسر کشور ،در تمامی بیست سال رتبهبندی
شرکتهای برتر ایران در بین صد شرکت برتر کشور قرارداشته است.

مدیرعامل:

صنعت بیمه قیم مدیریت ریسک است
2

حضوربيمهآسيا
در نمایشگاه بینالمللی انرژی

بازیگر سینما و تلویزیون
تحت پوشش بیمهآسیا
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زود خصوصی شدیم
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بیمهآسیا هزینه چاپ سررسید را
به تهیه نوشتافزار اختصاص داد
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حوزه مدیرعامل

مدیرعامل:

صنعت بیمه قیم مدیریت ریسک است

مدیرعامل طی سخنانی اظهار داشت :در دنیا صنعت
بیمه قیم مدیریت ریسک است.

دکترابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در
جلسه ستاد پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی و گلهای
فاطمی استان مرکزی و مراسم رونمایی از  2000جلد قرآن اهدایی
بیمهآسیا به مساجد در استان مرکزی ،اظهار کرد :حضور بیمهآسیا
در این جشنواره در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی است که
شرکتهای بیمه در کشور برعهده دارند.
ایشان بیان کرد :صنعت بیمه نهادی است که در دنیا در کنار
سایر نهادهای مالی فعالیت کرده و دو کارکرد اساسی دارد که
مهمترین آن ،ایجاد آرامش و آسایش برای خانوارها و آحاد مردمی
است که در آن جامعه زندگی میکنند.
دکترکاردگر عنوان کرد :مردم هر جامعه با ریسکهای متعددی
مواجه هستند که ممکن است این ریسکها به نوعی فرد ،خانواده،
فعالیت اقتصادی و غیره را تهدید کند.

تقدیر از
مدیرعامل

ایشان افزود :افراد در جوامع ریسک را شناسایی ،اندازهگیری
و کنترل نموده و تا حدی نیز از آن اجتناب میکنند و سعی در
انتقال این ریسکها دارند ،معموال مردم ریسکها را به صنعت
بیمه منتقل میکنند.

مدیرعامل ادامه داد :در دنیا صنعت بیمه قیم مدیریت ریسک
است و امیدواریم که این مهم در ایران نیز محقق شود ،با تاسیس
صندوق حوادث طبیعی در مجلس ،مسائلی مانند سیل ،زلزله و
دیگر خطرات ،وارد این صندوق شده و به آنها پوشش بیمهای داده
میشود ،در همین راستا دولت دیگر درگیر پرداخت خسارتهای
ناشی از سیل و زلزله نمیشود و به مسئولیت ذاتی خود میپردازد.
ایشان عنوان کرد :صنعت بیمه در فرایند انتقال ریسکها ،نیاز
به مدیریت ریسک دارد ،در نتیجه میتوان گفت صنعت بیمه
در این زمینه نمیتواند هیچگونه ریسکی داشته باشد ،لذا در کنار
فعالیتهای مدیریتی که در حال اتفاق است ،یک بخش اتکاء
ریسک نیز وجود دارد.

دکترکاردگر تصریح کرد :اتکاء ریسک به منزله واگذار کردن
ریسک به بیمهگران خارجی است ،به عنوان مثال در جریان سانحه
کشتی سانچی  ۷۰درصد خسارت ناشی از آن مربوط به بیمهگران
خارج از کشور بود.

ایشان اظهار کرد :فلسفه حوزه بیمههای اتکایی بر مبنای رخ
ندادن سوخت سرمایه ملی است ،امروزه ریسکهای بزرگ در
کشور مانند کشتیها ،هواپیما ،نفتکش و پاالیشگاهها ،دارای
ریسک اتکایی در خارج از کشور هستند.

مدیرعامل در خصوص کارکرد مهم صنعت بیمه ،اظهار کرد :بین
دریافت مبلغ حق بیمه از مردم و پرداخت خسارت ،یک وقفه ایجاد
میشود ،لذا صنعت بیمه ،این مبالغ را به سمت سرمایهگذاری در
بورس ،پروژههای ساختمانی و غیره سوق میدهد که این مهم
از جمله وظایف اساسی صنعت بیمه است ،متاسفانه این موضوع
در کشور ما کمرنگ است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این
اتفاق بیشتر حادث شود و صنعت بیمه در کنار سایر صنایع کشور،
در خدمت اقتصاد و اشتغال جامعه باشد.

بازدید مدیرعامل از
پروژه عمرانی شماره  7بیمهآسیا

شورای اسالمی روستای
گرگ ،مدیر کل نوسازی
و تجهیز مدارس استان
سیستان و بلوچستان و

دکتـر کـاردگر ،نایـب رییـس هیأت
مدیره و مدیرعامل و هیأت همراه از
پروژه شماره  7بازدید کردند.

رییس اداره آموزش و
پرورش منطقه سرباز
با ارسال لوح سپاس
خطاب به دکترابراهیم
کاردگر ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل
از اقدام خداپسندانه
بیمهآسیا در ساخت
مدرسه شهدای بیمهآسیا

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ،دکتر کاردگر با تاکید بر استفاده بهینه از سرمایه های بیمه آسیا ،اظهار داشت :مهمترین عنصر در حوزه عمران ،آینده نگری است که می تواند بر تمامی شاخص
های این حوزه تاثیرگذار باشد که به طور حتم توسط شرکت آسیا سازه در پروژه شماره  7مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین گزارش ،زمین پروژه شماره  7که در مجاورت ساختمان شماره یک (قدس) قرار دارد ،پس از اخذ مجوزهای الزم از شهرداری در  9طبقه به مساحت هر طبقه  280مترمربع و  4طبقه منفی
برای پارکینگ و تاسیسات و در مجموع  5600متر مربع ساخته خواهد شد.

این گزارش می افزاید :با برگزاری کمیسیون مناقصات در تاریخ  96/8/1شرکت سامان پی به عنوان پیمانکار برای گودبرداری و پایدارسازی خاک مشخص و شروع به کار کرد .در حال حاضر حدود
 53درصد در کار پیشرفت حاصل شده و با برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار سازه ،ادامه کار طبق برنامه زمان بندی انجام خواهد شد.

در روستای گرگ منطقه
سرباز استان سیستان
و بلوچستان قدردانی
نمودند.

مدیرعامل:

ابزارهایی مثل اینشورتک طوری باید به کارگیری شود
که معیشت نمایندگان فروش را به خطر نیندازد
در واقع ریشه بروز دامپینگ همین موضوع است .اگر ما جنس
بازار صنعت بیمه را میشناختیم مبتال به دامپینگ نمیشدیم .بدتر
از اینها اینکه بازار ما امروز هم رقابتی نیست بلکه برای خیلی از
ریسکهای بیمه با پدیده جنگ قیمت روبرو هستیم .به نظر باید
یک فلش بک بزنیم و تا حدودی مسیر گذشته را اصالح کنیم.
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دکتر کاردگر در خصوص ویژگیهای بازار بیمه
در کشور گفت :بازار صنعت بیمه به دلیل نوپایی
شرکتهای خصوصی و داشتن سهم اندک در بازار،
یک بازار رهبری قیمت بود نه یک بازار رقابتی ،ما این
دو را با هم اشتباه گرفتهایم .در آن شرایط شرکتهای
بیمه همه باید پیرو بیمه ایران بودند نه اینکه با بیمه
ایران رقابت میکردند.

ایشان همچنین در مورد راهکارهای رفع این مشکالت نیز
گفت :در صنعت بیمه اگر در ابتدا بیزینس پلن شرکتهای نو
تاسیس را با عملکرد آنها در یک دوره زمانی مثال شش ماهه
و یا یک ساله پس از آغاز فعالیت بررسی میکردند ،قطع ًا
انحراف این شرکتها مشخص میشد .اما این اتفاق میسر
نشد تا اینکه امروز شرکتهای بیمه کوچک ریسک صنعت
بیمه را افزایش دادند تا جایی که رئیس محترم کمیسیون
اقتصادی مجلس در روز بیمه اشاره فرمودند ،امروز صنعتی
که باید ریسک را پوشش دهد خود دچار ریسک است.
مدیرعامل در پاسخ به این سوال که به نظر شما نواقص
سندیکای بیمه کدام است ،اظهار داشت :او ًال سندیکای بیمه نیاز
به ابزار دارد ،ثانی ًا برای تقویت سندیکا الزم است دپارتمانهای

حقوقی و آیتی شکل گیرد .این چرخ ها در دنیا ساخته شده است
و قرار نیست ما چرخ جدید بسازیم ،باید از روی همان چرخها
الگوبرداری کنیم و بومیسازی صورت پذیرد.

دکتر کاردگر در خصوص دالیل فقدان نوآوری در صنعت
بیمه خاطر نشان کرد :شما نگاهی به نقدینگی شرکتهای بیمه
بیندازید .آنها هرکدام مانند یک پدر بدهکارند ،پدر بدهکار هم فکر
جدید ندارد .او فقط به فکر رفع و رجوع مشکالت خویش است.
آنها اگر از ابتدا در مسیر درست حرکت میکردند ،با مشکالت امروز
مواجه نمیشدند و به واسطه تمرکزی که در کار ایجاد میشد،
نوآوری هم در صنعت بیمه دیده میشد.

یکی دیگر از مسائل مهم صنعت بیمه به کارگیری فناوری
اطالعات در این صنعت است و ایشان اشاره کردند ابزارهایی مثل
اینشورتک طوری باید به کارگیری شود که معیشت نمایندگان
فروش را به خطر نیندازد ،چون اساس ٌا این ابزارها قرار است در
خدمت رفاه بشر قرار گیرد نه باعث به تهدید انداختن معیشت
آنها شود.

انتصاب

ستــــــادی

دکتر ابراهیـم کـاردگر ،نایب رییس هیـأتمدیره و مدیرعامل در حکمی ،مدیر بیمههای
اتومبیل بیمهآسیا را منصوب کرد.
براساس حکم صادره ،محمود مهربان به سمت مدیر بیمههای اتومبیل منصوب شد.

حضور بيمهآسيا
در نمایشگاه بینالمللی انرژی

مدیرعامل :ابزارهایی مثل اینشورتک طوری
باید بکارگیری شود که معیشت نمایندگان
فروش را به خطر نیندازد
مدیرعامل :زود خصوصی شدیم
مدیر عامل :صنعت بیمه قیم مدیریت ریسک
است
معاون بازاریابی و شبکه فروش :اجرای طرح
استعدادیابی در بیمهآسیا
معاون بازاریابی و شبکه فروش :راهاندازی
نرمافزار داشبورد مدیریتی بیمهآسیا
مدیر بیمههای عمر و پسانداز :دومین
جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز
بیمهآسیا

بیمهآسیــا در چهـاردهمیـن
نمایشگـاه بیـنالمللـی انـرژی
حضوری فعال داشت.

روابطعمومی :حضور بيمهآسيا در نمایشگاه
بینالمللی انرژی کیش
روابـطعمـومی :به روزرسـانی نرمافزار آسیـا
همراه
روابطعمومی :بهرهبرداری از مراکز رفاهی و
ورزشی بیمهآسیا
به گـزارش روابطعمـومی بیمهآسیـا ،مـديران
و کارشناسـان فنی بيمـهآسيا به ویژه در حـوزه
بیمههای مهندسی و انرژی در غرفه اختصاصي اين
شرکت و در طول برگزاری چهاردهمین نمایشگاه
بینالمللی نفت و انرژی که از دوم تا پنجم بهمن
ماه سال جاری در مرکز نمايشگاههاي بينالمللي
جزيره کيش برگزار شد ،به ارايه خدمات و مشاوره
بيمهاي پرداختند.

بنابراین گزارش ،حضور بیمهآسیا به عنوان
بزرگترين بيمه خصوصي کشور و حائز رتبه اول
برای چهار سال متوالی در گروه موسسات بيمهاي
يکصد شرکت برتر کشور در نمایشگاه با دارا بودن
 100شعبه و بيش از  3000نمايندگي در سراسر
کشور ،فرصت مغتنمي براي تعامل دستاندرکاران
صنعت نفت و انرژی و مدیران و کارشناسان فنی
حوزه انرژی بيمهآسیا برای توسعه و بهرهمندي
ازمزاياي صنعت بيمه بوده است.

به روزرسانی نرمافزار آسیا همراه
نرمافزار آسیا همراه ویژه تلفنهای همراه با سیستم عامل اندروید به روزرسانی شد.

به گزارش روابطعمومی و بنابر اعالم مدیریت
فنـاوری اطالعـات بیمـهآسیـا در نسخـه جـدید
نـرمافـزار آسـیا همـراه ،عالوه بر به روزرسـانی
اطالعـات و نشـانی شعب ،نمایندگان ،واحدهای
پرداخـت خسـارت اتومبیل و مراجع درمانی طرف
قرارداد با امکان انتقال مستقیم اطالعات تماس
هر یک به دفتـرچه تلفـن گوشـی ،امکان ثبت
مشخصات کلیه بیمهنامههای جاری فرد با قابلیت
یادآوری تاریخ انقضاء و سررسید اقساط بیمهنامه
اضافه شده است.
بنابـراین گـزارش ،کلیه بیمـهگذاران بیمـهآسیا
در سـراسـر کشـور میتوانند با مـراجعه به سایت
بیمهآسیا ( )www.bimehasia.comبخش
خدمات الکترونیک ،نرمافزار آسیا همراه را دریافت
کنند.

روابطعمومی :برای چهارمین سال متوالی
بیمهآسیا رتبه اول گروه موسسات بیمهای را
کسب کرد
روابـطعمـومی :بیـمـهآسیا برای دومـین
سال متوالی هزینه چاپ سررسید را به تهیه
نوشتافزار اختصاص داد.

حمایت
بیمهآسیا از
قهرمان دو جهان
فرهاد باباپور موفق
شد در مسابقات دوی
 10کیلومتر جهان با
پیراهن منقش به آرم
بیمهآسیا ،مقام نخست
این دوره از مسابقات را
در رده سنی  45سال
از آن خود کند.
این مسابقات با حضور
بیش از  30هزار دونده
از  130کشور جهان در
شهر دبی کشور امارات
برگزار شد.
وی پیش از این نیز

خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز،
پول پرس ،پولی مالی ،شما نیوز ،دنیای بانک،
بانکداری ایرانی ،عصر اعتبار ،اقتصاد تهران،
ایبنا ،راه امروز ،نقدینه ،افق تازه ،عصر 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 ،بانکداری
 ،24بیمه صنعت نفت ،فرصت امروز ،راه مردم،
اقتصادگردان ،کوتاه آنالین ،ایران اکونومیست،
آریا ،ایستانیوز ،تصویر امروز ،خبرهای بانکی،
بانکداری الکترونیک ،تدبیر تازه ،سیبنا ،بولتن،
دیده بان ایران ،جمهوریت ،ایسکانیوز ،نسیم
آنالین ،تابناک ،اکوویژن ،ایرنا ،تحریر نو ،تین
نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر ،روزان نیوز ،بورس 24
روزنامهها :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد،
فرصت امروز ،عصر اقتصاد ،آفتاب یزد ،کار و
کارگر ،تفاهم ،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

با حمایت بیمهآسیا در
مسابقات دوی نیمه
ماراتن اوپن جهان به
مقام قهرمانی دست
یافته بود.
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مدیرعامل بیمهآسیا مطرح کرد:

حوزه مدیرعامل

زود خصوصی شدیم
موارد مطمئن ًا ریسکهایی را بر عملیات بیمه ،شرکت بیمه سوار خواهد کرد .همچنین آییننامههایی که توسط شورای عالی بیمه
تنظیم میشود و آییننامههایی که توسط شورای پول و اعتبار تنظیم میشود به اضافه مقررههایی که در شورای پول و اعتبار در
حوزه نرخ سود و نرخ سپرده سرمایهگذاری سپردههای بانکی تنظیم میشود ،میتواند ریسکهایی را برای شرکت بیمه حاکم کند.
تمام اینها اسناد باالدستی محسوب میشود و ریسکهای اسناد باالدستی برونزا است.

در این موارد شرکت بیمه نمیتواند تصرفی داشته باشد مگر این که همان دفتر مشورتی یا آن شورای هماهنگی نظارت بازارهای مالی
ایجاد شود و نماینده صنعت بیمه اثرات تصمیم سازی را برای شرکت بیمه بسنجد و آن را تعدیل کند یا سندیکای بیمهگران قوی داشته
باشیم و سندیکای بیمهگران تیمی داشته باشد که مقررهها را رصد کند.
این موارد در ساختار حاکمیت شرکتی تحت عنوان تطبیق مقررات در ساختار حاکمیت شرکتی دیده شده است و تطبیق مقررات یعنی
مقررهای که بر این شرکت حاکم میشود ،تطبیق داده شده و به نحوی تعدیل صورت بگیرد که کمترین ریسک را برای شرکت ایجاد کند.

شرکت های بیمه باید انگیزه افزایش سرمایه در
یک صنعتی مثل یک شرکت بیمه یا موسسه مالی
مثل بانک را داشته باشند یعنی تا انگیزه وجود
نداشته باشد ،کسی در این برنامه ورود پیدا نمیکند.
به گزارش اخبار پولی مالی -اجرای خصوصیسازی در
صنعت بیمه یکی از مواردی است که سالهاست از آغاز آن
میگذرد و به اعتقاد برخی از فعاالن صنعت بیمه این اتفاق
با اشکاالتی همراه بوده و در واقع خصوصیسازی در صنعت
بیمه را با نقایصی همراه میبینند .یکی از افرادی که در بحث
خصوصی سازی در صنعت بیمه موارد قابل توجهی ذکر کرد،
دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
بیمهآسیا بود .با وی در زمینه محورهای مختلف مربوط به
صنعت بیمه به گفت و گو نشستیم که متن کامل آن را در
زیر میخوانید:

◁◁تعریف شما از ریسک در صنعت بیمه
چیست؟

امروز اصطالح ریسک اص ً
ال خاص صنعت بیمه نیست بلکه
مربوط به همه سازمانها و نهادها است .حتی نهاد خانواده ،حتی
یک فرد که عضوی از یک نهاد کوچکی در جامعه نهاد خانواده
است با ریسک رو به روست ،البته ما متولد میشویم تا دار فانی را
بگوییم در طول مسیر ریسکهای متعددی ما را تهدید میکند،
اصطالح ریسک مربوط به همه نهادهای مالی پولی میشود و
حتی کوچکترین نهاد اقتصادی و غیر اقتصادی با ریسک رو به
روست .ما اصطالحی داریم که میگویند هیچ فعالیت اقتصادی
شکل نمیگیرد مگر با ریسکی همراه باشد .یعنی ریسک و
فعالیت اقتصادی با هم همزمان اتفاق میافتد .خود تصمیم به
یک کسب و کار با ریسک رو به رو است ،خودت تصمیم گرفتی
و میخواهی آن کسب و کار را ادامه بدهی ،انواعی ریسک شما
را تهدید میکند .لذا ما برای این که بتوانیم در زندگی شخصی
خودمان آدم موفقی باشیم برای این که بتوانیم نهادمان در هر
نهادی که کار میکنیم نهاد موفقی باشد در هر صنعتی که کار
میکنیم صنعت موفقی باشد ،هر صنعت بیمه یا هر شرکت بیمه
شرکت موفقی باشد باید این ریسکها کام ً
ال شناسایی شود،
اندازهگیری شود و کنترل شود .ما ریسک را نمیتوانیم صفر
بکنیم باید کنترل اندازهگیری و کنترل کنیم.

◁◁مهمترین چالشهای مدیریت ریسک
در صنعت بیمه ایران شامل چه مواردی
میشود؟
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ریسک فقط مختص صنعت بیمه نیست .در صنعت بیمه و
داخل شرکت بیمه ریسکهایی وجود دارد که شرکت را تهدید
میکند و به ریسکهای عملیاتی معروف است.
یک سری ریسکها نشأت گرفته از اسناد باالدستی است.
منظور از اسناد باالدستی مقررهها و قاعدههایی است که در
کشور حاکم میشود مثل قانون شخص ثالث .که این گونه

همچنین یک سری از ریسکهایی است که شرکتهای بیمه در ارتباط با مشتری با آن مواجه میشود .وقتی یک شرکت بیمه یک
قرارداد کالن را با یک شرکت بزرگ میبندد ،باید آن شرکت را هم رصد کند و ببیند که چه اتفاقاتی در شرکت میافتد .یا بداند که
عملکرد مدیر شرکت چگونه است .بدین صورت مشخص میشود که آیا شرکت توانایی پرداخت به موقع حق بیمه را دارد و آیا در آن
شرکت اخالق رعایت میشود و باید بررسی شود که نکند شرکت بیمه در نتیجه این قرارداد دچار ریسک عدم پرداخت حق بیمه شود؛
این مواردی که ذکر شد ،ریسکهایی است که در حوزه مشتریان بر صنعت بیمه حاکم است .این ریسکها باید در صنعت بیمه شناسایی
شده و اندازهگیری و کنترل شود.

◁◁همان طور که میدانید صنعت بیمه ایران تا به حال راه طوالنی را پیموده است به نظر
شما در این مسیر مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت شامل چه مواردی بودهاند و
صنعت بیمه چگونه میتواند با این مخاطرات برخورد کند؟

تا پیش از این چهار شرکت بیمه در کشور فعالیت میکردند و شرکتها کام ً
ال دولتی بودند و میتوان گفت که بازار انحصاری بود و
همه بر اساس تعرفه کار میکردند و نظام کنترل و نظارت نظام تعرفه ای بود .تا این که در راستای اجرای اصل  44و خصوصیسازی،
ابتدا بحث آزادسازی مطرح شد ،بعد بحث خصوصیسازی به اجرا درآمد و در نتیجه شرکتهای متعددی شکل گرفتند .در حال حاضر
حدود سی و یک شرکت بیمه داریم و شرکتهای بیمه اتکایی و سایر شرکتها در مناطق آزاد کار میکنند و تعداد زیادی هم در سرزمین
اصلی حضور دارند.

شاید بتوان گفت بزرگترین چالشی که در صنعت بیمه اتفاق افتاده نحوه اجرای اصل چهل و چهار است .یعنی در وهله اول که
شرکتهایی در صنعت بیمه و حتی صنعت بانکداری به بخش خصوصی واگذار شدند و شرکتهای خصوصی که وارد عرصه فعالیت
شدند ،به نظر میرسد که اتفاقات درستی پیش نیامده یا دقت الزم در این زمینه نشده است.

هنگامی که می خواهیم خصوصیسازی را عملی کنیم ،میبینیم که بر صنعت بیمه بازار رقابتی حاکم است ،مولفههای بازار تصمیم
میگیرند که این فعالیت شکل بگیرد و یک خدمت به چه قیمتی فروخته شود .این به نظر من خوب تنظیم نشده ،چون داده سالمی
نداشتیم .دیتای سالم یعنی یک «کور بانکی» سالم یک «کور بیمهای» سالم که بتواند تمام مولفهها را شناسایی کند نیاز است که تمام
موارد مندرج درصورت مالی یک بانک یا یک بیمه باید در آن لحاظ شود و تاکنون چنین چیزی نداشتهایم؛ چون دیتای سالم نداشتیم لذا
صورت مالیهایی که خارج شده صورت مالیهای درستی نبوده بنابراین استارت کار که یک شرکت خصوصی شده است ،به نظر میرسد
که شرکت بیمه با آن صورت مالی نباید خصوصی میشده است.

◁◁چرا انتشار اوراق بهادار بیمه هنوز موفق نشده است به نظر شما آیا خوب است این اوراق
منتشر شود یا خیر؟

شرکتهای بیمه باید انگیزه افزایش سرمایه در یک صنعتی مثل یک شرکت بیمه یا موسسه مالی مثل بانک را داشته باشند
یعنی تا انگیزه وجود نداشته باشد ،کسی در این برنامه ورود پیدا نمیکند .در افزایش سرمایه هم همین طوراست .در حال حاضر
دولت یک سری اوراقی را منتشر میکند .اوراق بدهی است یعنی دولت یک سری بدهی را به پیمانکاران ،به نهادها و به موسسات
دارد .از طریق فروش این اوراق بدهی هزینه به قیمت آینده امروز بدهی خودش را پرداخت میکند .این که آیا شرکت بیمه بیاید
برای افزایش سرمایه از این اوراق استفاده کند اص ً
ال الزام وجود دارد؟ یعنی اآلن این نیاز هست که شرکت بیمه این کار را بکند؟
در واقع دلیل کافی برای این که سهام دار ورود کند به افزایش سرمایه یا سهام دار جدیدی وارد شود ،برای افزایش سرمایه این
شرکتها وجود ندارد.

◁◁شما به عنوان شرکت بیمه قدیمی برنامهای برای شناسایی ریسکهای نوظهور دارید؟

به نظر شما آیا همه ریسکها بیمه پذیر است؟ نه برای هر ریسکی ما نمیتوانیم پوشش بیمهای داشته باشیم .بعضی از
ریسکها اص ً
ال بیمهپذیر نیستند .در واقع ریسکی بیمه پذیر است که ریسک قابل اندازهگیری باشد .خیلی از ریسکها را
نمیتوان اندازهگیری کرد ،چون دیتای آن وجود ندارد .ریسکهایی در دنیا وجود دارد که هر سال میگویند که این ریسکها
ریسکهای نوظهور هستند .اما آیا دنیا اینها را بیمه کرده است؟ مطمئن ًا خیلیها پوشش بیمهای ندارند چون اص ً
ال قابل
اندازهگیری نیستند .مثال این سوال مطرح است که چرا امروزه نمیتوان نوسانات نرخ ارز را بیمه کنیم؟ در حالی که در کشورهای
دیگراین نوسات قابلیت بیمه شدن دارد ،ولی این نوسانات در کشور ما انقدر غیر استاندارد و غیر قابل اندازهگیری است و ما
نمیتوانیم اندازهگیری کنیم .وقتی هم احتمال یک ریسک را نتوان اندازهگیری کرد ،نمی توان به آن پوشش بیمه مناسب داد.

◁◁بعضی از ریسکها که قابل بیمه شدن است آیا صنعت بیمه ما زیرساخت و آمادگیاش
را دارد که انجام بدهد؟

زیرساخت و آمادگی فقط به دیتا بستگی دارد .در واقع اگر شما دیتای غلط داشته باشید ،نمیتوانید هیچ ریسکی را اندازهگیری
کنید و اندازهگیریتان غلط است .میتوان گفت اتفاقاتی که در کشور در اسناد باالدستی میافتد ،به وجود یا عدم وجود داده
درست برمیگردد و اگر دیتا برای اندازهگیری ریسک دقیق و درست باشد قطعا امکان ارزیابی ریسک هم وجود خواهد داشت.

◁◁از عملکرد شرکت بیمهآسیا در سال
جاری بگویید؟

ما در سالی که در آن هستیم ،دو خسارت بزرگ پرداخت
کردیم .یکی خسارت معدن یورت و یکی هم خسارت قطعات
کروز بوده است .مبلغ خسارت یورت حدود هشت تا ده میلیارد
تومان و خسارت کروز حدود شصت و سه میلیارد تومان بود .در
واقع اینها عمده خسارت ما در سال جاری بوده است.

تولید حق بیمه  31/3هزار میلیارد ریال با  4میلیون و  381هزار
بیمهنامه در یازده ماهه سال  1396با رشد معادل  26/5درصد
نسبت به یازده ماهه سال قبل و همچنین نسبت خسارت این
دوره  60درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل  4درصد
کاهش داشته است.

پرداخت  18/8هزار میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران در
رشتههای مختلف بیمهای در یازده ماهه سال  ،1396پرداخت
روزانه بیش از  56میلیارد ریال و پرداخت یک هزار میلیارد ریال
خسارت در حوادث آتشسوزی ساختمان پالسکو ،معدن زمستان
یورت آزادشهر ،شرکت کروز و برج طاووس بیانگر توانمندی
بیمهآسیا در پرداخت خسارتهای وارد شده به بیمهگذاران خود
است.
سرمایه شرکت هم در حال حاضر دویست و سی میلیارد تومان
است و سعی میکنیم برنامه افزایش سرمایه را از طریق سود
و اندوخته سود اجرایی کنیم .همچنین بیشترین سهم پورتفوی
شرکت را شخص ثالث و سرنشین دارد و چون سرنشین هم به
آن اضافه میشود ،اگر بخش شخص ثالث حدود  42درصد
باشد  5درصد هم اگر سرنشین را به آن اضافه کنیم جمعشان
 47درصد است.

◁◁نظر شما در رابطه با اپلیکیشنهای جدید
چیست؟

بیمه مرکزی هنوز برای فعالیتهای این چنینی مجوز نداده
اما تکنولوژی که میآید ،نمیتوان جلویش را گرفت .ما هم
باید خودمان را با آن تنظیم کنیم ،طوری که منافع شبکه
فروش هم تعدیل نشود .در بیمهآسیا و سندیکا هم روی
این قضیه کار میکنیم و میخواهیم نظرات شبکه فروش را
بگیریم .به یک مدلی برسیم که هم منافع شبکه فروش دیده
شود هم مشکلی برای شرکت در همراهی این تکنولوژی
جدید ایجاد نشود.

◁◁ چه تفاوتهایی در صنعت بیمه ایران
پیش  و پس از برجام قابل مالحظه و ذکر
هستند؟

همانطوری که مستحضرید محدودیتهای وضع شده توسط
اتحادیه اروپا تحریم ارائه بیمه و بیمههای اتکایی را نیز شامل
میشد که عالوه بر کاهش ظرفیت اتکایی برای پوشش بیمهای
ریسکهای بزرگ کشور در ارتباط با انتقال دانش فنی مشکالتی
را رقم می زد.

پس از برجام و حذف محدودیتهای اعمال شده در صنعت
بیمه شرایط مناسبتری برای اخذ پوشش اتکایی از بازار اتکایی
خارج از کشور فراهم شده اما به دلیل عدم رفع کامل موانع
بانکی و همچنین اختالف فاحش نرخ متداول در بازار جهانی با
نرخهای موجود در صنعت بیمه هنوز نتوانستهایم به طور کامل از
این ظرفیتها استفاده نماییم.

◁◁اولویت نخست صنعت بیمه کشور
پس از برجام چه بود و در حال حاضر چه
اولویتهایی پیش روی صنعت بیمه
کشور به عنوان یک رویکرد کلی قراردارد؟

پس از برجام اولین اولویت صنعت بیمه استفاده از ظرفیت
اتکایی بینالملل برای پوشش اتکایی ریسکهای بزرگ
کشور و انتقال دانش فنی بود .میبایست با اصالح قوانین
و مقررات با بسترسازی مناسب جهت رتبهبندی شرکتهای
بیمه زمینه الزم جهت ورود به بازارهای بینالمللی صورت
پذیرد.
در ضمن به غیر از انعقاد قراردادهای اتکایی همکاری با
شرکتهای بیمه خارجی از طرق سرمایهگذاری مشترک و
همچنین عضویت در صندوقهای منطقهای و بینالمللی در
دستور کار قرار گیرد.
منبع :پولی مالی

دومین جشنواره فروش
بیمههای جامع عمر و پسانداز

ستــــــادی

بیمهآسیا دومین جشنواره فروش
بیمههای جامع عمر و پسانداز و
جامع مهر آسیا را برگزار کرد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،احمد
سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز
بیمهآسیا با اشاره به اهدای جوایز ارزنده و
ویژه به خریداران بیمههای عمر و پسانداز
در طول برگزاری جشنواره ( 12بهمن
 1396تا  12فروردین  )1397گفت :افزایش
متناسب در اندوخته بیمهنامه جامع عمر و
پسانداز و جامع مهـر آسیا ،انجام آزمایش و
معاینه رایگان متقاضیان خرید بیمهنامه عمر
و پسانداز و خدمات ویژه در بیمهنامههای
عمر و حوادث انفرادی ،حوادث منضم به
اتومبیـل و بیمهنامه مسئولیـت مدنی جامع
هیاتمدیره ،مدیر و مالکین ساختمان در قبال ساکنین ،اشخاص ثالث و مراجعین مشاعات از دیگر تسهیالتی است که در
طول جشنواره به خریداران بیمههای عمر و پسانداز ارائه شده است.

مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا ،برگزاری جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز و جامع مهر آسیا را در
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این شرکت و توسعه فرهنگ بیمههای زندگی در کشور دانسته و عالوه بر ارائه تسهیالت
ویژه بر دسترسی آسان هموطنان به خدمات بیمه ای با کیفیت تاکید کرد و اظهار داشت :دومین جشنواره فروش بیمههای
جامع عمر و پسانداز و جامع مهر آسیا بیمهآسیا از  12بهمن ماه سال  1396و همزمان با سالگرد ورود تاریخی حضرت امام
خمینی (ره) به ایران تا  12فروردین ماه سال  1397همزمان با روز جمهوری اسالمی در سراسر کشور برگزار شده است.

گفتنی است بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در گروه موسسات بیمهای شرکتهای
برتر ایران با یکصد شعبه و بیش از  2500نمایندگی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمهای به ویژه بیمههای عمر و
پسانداز به هموطنان گرامی است.

برای دومین سال متوالی

بیمهآسیا هزینه چاپ سررسید را به تهیه
نوشتافزار اختصاص داد
بیمهآسیـا بـرای دومیـن سـال متـوالی
هزینه چاپ و توزیع سررسید را به تهیه
نوشتافزار برای توزیع درمدارس مناطق
محروم کشور اختصاص داد.

روابطعمومی بیمهآسیا در گزارشی با اشاره به
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی ،اعالم کرد:
بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور
و حائز رتبـه اول گروه موسسـات بیمهای یکصد
شرکت برتر کشور و در تداوم انجام فعالیتهای
فرهنگی ـ آموزشی به ویژه در مناطق محروم کشور،
هزینه چاپ و توزیع سررسید سال  1397را به تهیه
نوشتافزار برای توزیع در مدارس مناطق محروم
کشور اختصاص داد.

اهدای شاخه
گل به پرستاران
توسطنماینده
بیمهآسیا
نمایندگی کد 24773
بیمهآسیا در استان
خراسان جنوبی،
همزمان با سالروز
والدت حضرت
زینب (س) و روز
پرستار ،با اهدای
شاخه گل از پرستاران
سه شهر این استان
قدردانی نمود.
براساس گزارش
رسیده ،همکاران
بیمهآسیا در این
نمایندگی با حضور
در سه بیمارستان و
 12مرکز بهداشتی
شهرستانهایآیسک،
سرایان و فردوس
به منظور قدردانی از
پرستاران و معرفی
هر چه بیشتر خدمات
بیمهآسیا،شاخه
گلهای طبیعی رز به
پرستاران اهدا نمودند.

بنابراین گزارش ،نوشت افزارهای اختصاصی
بیمهآسیا با رویکرد استفاده بهینه از امکانات تبلیغاتی
و اطالعرسانی و طراحی هدفمند به منظور معرفی
بیمه به شکلی ساده برای دانشآموزان مقاطع
مختلف تحصیلی تهیه خواهد شد.

این گزارش میافزاید ،نوشتافزارهای اختصاصی
بیمـهآسیـا در سـال 1396با همـاهنـگی مسئـوالن
آمـوزش و پـرورش اسـتانها و با حضور مدیران
استـانی بیمهآسیـا همزمان با آغاز سـال تحصیلی
1396-97در مدارس مناطق محروم سراسر کشور توزیع شد.

گفتنی است ساخت و افتتاح مدرسه شهدای بیمهآسیا در منطقه سرباز استان سیستان و بلوچستان و تهیه و توزیع توپهای
ورزشی در مدارس مناطق محروم کشور از دیگر فعالیتهای فرهنگی ـ آموزشی بیمهآسیاست که مورد استقبال چشمگیر
مسووالن آموزشی مناطق محروم کشور قرار گرفته است.
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شعب و استانها

بازدید مدیرعامل
از شعب استانهای مرکزی و گیالن
مدیرعامل و هیأت همراه طی سفرهایی به استانهای مرکزی و گیالن از شعب این استانها بازدید کردند.
سفر به استان مرکزی

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل و هیأت
همراه در این سفر ضمن بازدید از شعبه اراک ،طی نشستی صمیمی با
کارکنان به بررسی مسائل و مشکالت آنها پرداختند.

نشست با مدیر کل سازمان امور اقتصادی و دارایی و نایب رییس
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان مرکزی ،نشست با معاونین
استانداری ،مدیران کل دستگاههای اجرایی استان مرکزی ،مدیریت
بحران استانداری ،معاونت امور اقتصادی ،شرکت در مراسم رونمایی
از  2000جلد قرآن اهدایی بیمهآسیا به مساجد و مصاحبه با خبرگزاری
ایسنا استان مرکزی از دیگر برنامههای مدیرعامل در این سفر بود.

جلوگیری از
پرداخت خسارت
من غیرحق
مسئوالن بیمهآسیا در
استان گیالن ،با همکاری
پلیس راه استان از
پرداخت خسارت
من غیرحق به مبلغ 4
میلیارد ریال جلوگیری
کردند.

سفر به استان گیالن

مدیرعامل و هیأت همراه همچنین با سفر به استان گیالن از شعبه
رشت بازدید و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکالت کارکنان
پرداختند.

اصفهان

معاون بازاریابی و شبکه فروش و هیأت همراه
طی سفرهایی به استانهای بوشهر و اصفهان از
شعب این استانها بازدید کردند.

ایشان در این سفر از گروه کارخانجات سرزمین شاد مستقر در
منطقه آزاد ویژه اقتصادی انزلی بازدید کردند.

مسئوالنبیمهآسیا

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش به همراه
رضا رنجبر ،مدیر هماهنگی امور شعب و مناطق ضمن بازدید
از شعبه مرکزی استان بوشهر طی نشستی صمیمی با کارکنان
و شبکه فروش به بررسی مسائل و مشکالت آنها و ارائه
راهکارهای الزم پرداختند.

بازیگر سینما و تلویزیون
تحت پوشش بیمهآسیا

با تالش و همکاری
صمیمانه سروان شهرام
پلیس راه استان گیالن
از پرداخت این خسارت
جلوگیریکردند.
در این راستا مسئوالن
شعبه بیمهآسیا در استان
گیالن با حضور در
صبحگاه مشترک افسران

اهدای لوح سپاس و
هدیه از تالش و همکاری
سروان شهیدی قدردانی
نمودند.

نشست با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در
راستای بررسی امور بیمهای استان ،از دیگر برنامههای معاون
بازاریابی و شبکه فروش بیمهآسیا در این سفر بود.

حسین عابدینی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون تحت
پوشش بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا قرار گرفت.

معاون بازاریابی و شبکه فروش و هیأت همراه همچنین
با سفر به استان اصفهان از شعب این استان بازدید و طی
نشستی با حضور کارکنان و انجمن صنفی نمایندگان به بررسی
وضعیت استان پرداخته و توصیههای الزم را ارائه نمودند.

براساس گزارش رسیده ،این بازیگر با حضور در شعبه هفت تیر کرج ،خود
و همسرش را تحت پوشش بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا قرار داد.
عابدینی ،بازیگر سینما و تلویزیون در دوران نوجوانی با فیلم پدر مجید
مجیدی وارد عرصه سینما و با حضور در فیلم باران همین کارگردان ،برنده
سیمرغ بلورین برترین بازیگر مرد در نوزدهمین جشنواره فیلم فجر شد.

محمدشفیع برومند ،رییس کل شعب استان اصفهان در این
نشست به ارائه گزارشی از آمار و عملکرد شعب پرداخت.

رضا رنجبر ،مدیر هماهنگی امور شعب و مناطق و مهدی
خسروی ،مدیر توسعه بازار و امور مشتریان ،حسینی را در سفر
به استان اصفهان همراهی میکردند.

وی در آثار تلویزیونی همچون سرزمین کهن ،آقا و خانم سنگی ،بیدار
باش و  ...نیز ایفای نقش نموده است.

ستادیپاسگاههای
پلیس راه استان ،با

بوشهر

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش و محمدعلی اسمعیلنیا ،مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل ،نایب رییس هیأتمدیره را در
این سفر همراهی میکردند.

براساس گزارش رسیده،

شهیدی از کارکنان

بازدید معاون بازاریابی و
شبکه فروش
و هیأت همراه از استانهای
بوشهر و اصفهان

آمــــوزش

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در شعب

دورههای آموزشی بیمههای اتومبیل ،باربری و عمر و حوادث در شعب بیمهآسیا برگزار شد.

دوره آموزشی بیمههای اتومبیل با حضور مدیرعامل
ت همراه ،کارشناسان خسارت استانهای خراسان
و هیأ 
رضوی ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،سمنان و سیستان
و بلوچستان در شعبه خراسان رضوی برگزار شد.
در دورههای آموزشی تخصصی برگزار شده فرامرز خجیر،
معاون توسعه و برنامهریزی؛ سعید فوالدی ،معاون مدیر

بیمههای عمرو حوادث؛ سیدمحمدتقی فضل هاشمی ،معاون
مدیر بیمههای اتومبیل در خسارت مسئولیت؛ سیدجمالالدین
حسینی ،معاون مدیر بیمههای اتومبیل در خسارت بدنه؛
شیدا سیدوثوقی ،معاون مدیر بیمههای باربری در بیمههای
مؤسسات حمل و نقل؛ مهدی مصباح ،رییس اداره صدور
بیمههای عمر و حوادث گروهی؛ غالمرضا ترکاشوند ،رییس
اداره هماهنگی و پایش نظارت فنی اتومبیل؛ زهرا بزمی،

اتومبیل

کارشناش ارشد یک اداره صدور بیمههای عمر و حوادث
گروهی؛ مسعود عزتینیا ،کارشناس ارشد دو اداره کارشناسی
خسارت بیمههای مهندسی؛ سپیده بوبهرژ ،کارشناس اداره
فروش بیمههای باربری و نادر شیرکول ،کارشناس اداره
کارشناسی و ارزیابی خسارت اتومبیل به ارائه آموزشهای
الزم پرداختند.

عمر و حوادث

باربری
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• •خراسان رضوی

• •یزد

• •یزد

دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمهآسیا احکامی را برای تعدادی از همکاران
به شرح ذیل صادر کرد .براي ايشان در انجام وظايف محوله آرزوي موفقيت داريم.

تقدیر و تشکر
مدیر کل گمرک استان زنجان با ارسال نامه به مدیرعامل بیمهآسیا و
لوح سپاس خطاب به حمیدرضا علمداریان ،کارشناس شعبه بلوار زنجان
از همکاری یک ساله وی در ارائه خدمات بیمهای به همکاران اداره کل
گمرک استان زنجان تقدیر و تشکر کرد.

مدیر سرمایه انسانی بانک مهر اقتصاد استان زنجان نیز با ارسال
لوح تقدیر خطاب به غالمرضا سلیمانی ،مسئول بازرسی شعب استان
زنجان و معصومه دین محمدی کارشناس خسارت درمان استان زنجان
از تالش و همکاری نامبردگان در راستای ارائه خدمات بیمهای قدردانی
نمود.

بازگشت همه هب سوی اوست
درگذشت ناگهانی همکار ارجمندمان مرحوم
سعید آسن،رییس شعبه بیمهآسیا در آستارا
را به خانم زهرا آسن (همکارمان در مدیریت
بیمههای آتشسوزی) ،خانواده گرامی ایشان
و تمامی همکاران معزز در سراسر کشور
تسلیت عرض نموده ،از خداوند سبحان برای
آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان
صبر و سالمت آرزومندیم.

خبر درگذشت همکار بازنشسته مرحومه مهرانگیز جهانبینی موجب
تاسف و تالم فراوان شد .ضمن ابراز همدردی و آرزوی صبر و اجر برای
بازماندگان ،برای آن مرحومه آمرزش الهی مسئلت مینماییم.
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم همکار بازنشسته مرحوم عبدالرضا کبیر
(رئیس اسبق شعبه گرگان ) دار فانی را وداع گفته است .ضمن عرض تسلیت
به خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران شرکت ،از خداوند متعال برای آن
مرحوم آمرزش واسعه مسئلت مینماییم.
مطلع شدیم پیکر شهید علی بمان غیاث برادر آقای رمضان غیاث
همکارمان در شعبه یزد پس از  35سال دوری از وطن به شهر و دیار خود بازگشت.
شهید علی بمان غیاث در عملیات رمضان در شرق بصره در سال  1361به
افتخار شهادت نائل شده است .روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
مطلع شدیم چند تن از همکارانمان نیز در غم فقدان عزیزانشان
به سوگ نشستهاند .ضمن طلب آمرزش و مغفرت الهی براي اين
عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبر و سالمت آرزومنديم.
فرشاد الیاسی (شعبه انقالب) ،در غم فقدان پدر

محمود طاهری سایان (اداره صدور بیمههای آتشسوزی) ،در
غم فقدان مادر

علی منصوری (مدیریت پشتیبانی و عمرانی) و شهرام منصوری
(مدیریت امور نمایندگان) ،در غم فقدان پدر

سیده زهرا افشار ایمانی (مدیریت دفتر حقوقی) ،در غم فقدان همسر
مهرزاد سیالخوری (شعبه خاقانی) ،در غم فقدان مادر
پروانه پردل (شعبه استان البرز) ،در غم فقدان مادر

محمود رهنما (شعبه بلوار امام رشت) ،در غم فقدان پدر و برادر

میترا خضرزاده (شعبه ارومیه) ،در غم فقدان مادر
محمد رزقی (شعبه ساوه) ،در غم فقدان برادر

حجت قنبرنژاد (شعبه بندر انزلی) ،در غم فقدان مادر

ناصر مدیری ،معاون مدیر فناوری اطالعات در توسعه و پشتیبانی زیرساخت
غالمرضا مختاری اصل ،رییس اداره کارشناسی و ارزیابی خسارت بیمههای آتشسوزی
مرتضی قاضیزاده ،رییس شعبه چیتگر
هادی محمدی خلخالیان ،رییس شعبه کیش
سیروس یاسمنی لیسار ،رییس شعبه تالش
محمد نادری ،رییس شعبه میانه
سعید فاطمی ،سرپرست شعبه آبادان
یعسوبالدین کالگر ،سرپرست شعبه بابل
حمیدرضا علمداریان ،معاون شعبه بلوار زنجان
ناصر حاللی ،معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت استان آذربایجان شرقی
مهری جنتیفر ،معاون امور مالی و پشتیبانی شعبه مطهری اصفهان
هدیه حیاتی ،معاون امور مالی و پشتیبانی رییس استان سیستان و بلوچستان
سمیه پورتقیزاده نودهی ،معاون امور مالی و پشتیبانی رییس استان هرمزگان
غالمرضا برازش ،معاون امور بیمهای استان هرمزگان
مصیب عبدلینژاد گروهی ،معاون امور بیمهای رییس شعبه بم
سیدقربان طاهری اطاقسرا ،معاون امور بیمهای شعبه بابل
سیدپویان امیدی ،معاون امور بیمهای شعبه چیتگر

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:
محمود کاظمی طامه
شهریار نظری
مهناز دولتشاهی
مهرناز زنگنه پور
سیما فخر دوزدوزانی
حمید چائیچی
سعید فوالدی
شهرام سالمی
عاطفه غفاری
حسین جیرانی
سیدرضا مرتضوی اقدم
پرویز محمدی
مجید فتحعلی
سهیال خیامباشی
ثریا درخشانفر
سهیال محمودزاده
بهروز بختیاری
احمد چشم عاقل
مصطفی حبیبزاده
سیروس عباسزاده صابونی
علی ایمانی
محمدصادق اویسی
فاطمه یارندپور طهرانی
شیده بصیری آزاد
هایده ازهدی الکانی
حسین طارمی
نرگس عسگری
فاطمه رمضانی
نسترن عدالت خواه
غالمرضا سلیمانی آرمیده
فرهاد بندری
حسین لشکری
علی عابدینی
محمد مولوی
محمود دامغانیان
لیال کربالیی محمدصادق
مهدی آقایی
میترا عسگری
الهه فراهانی
پروین سنگاری کجور
فرشته پازوکی

علی سمنبری
محمدرضا کسمایی
ناصر قربانی تاج
منصور احمدی افضل
عبدالقادر آگاهی
اناماله کاشفی
نصرتاله زحمتکش
سعداله مرادوندی
مهرزاد سیالخوری
عبدالمهدی عفراوی
یحیی وکیلی
عبداالمیر صباحیپور
کیومرث کرمی بابایی
یداله براتی دهقی
مریم ضیائی
عفت رحیمزاده اشکلک
محمود رهنما
محمدمهدی امیرحسینی
محمد زلفی
غالمرضا عطار سیاح
لیال خلیلی
ایرج جلیلی
منصوره فتاحی خسروشاهی
محمد ذبیحی
بهناز گرجی درونکال
رحمتاله صبوری
نبیاله قاسمی احمدی
منوچهر داشی چپکی
عذرا چشمارو
عبدالحسین احمدی مطوری
احمد بهمنی
جمشید احمدی
درویش محمدی
ابوالحسن خوارزمی
سیدعلی قدمگاهی
فیروزه روشن مقدم
عبدالحسین عربخانی
محمدرضا قرهداغی
عباس عامریان
امیرحسین رحیمی
اسمعلی انفرادی

شعب و استانها

حضور
سوارکار
ایرانی با آرم
بیمهآسیا در
مسابقات
عرفان شیخ ،یکی از
بیمهگذارانبیمههای
عمر و پسانداز
بیمهآسیا در استان
مرکزی پس از چهار
سال تمرین پیاپی
موفق به کسب رتبه
سوم سوارکاری
اسب اصیل ایرانی
در رده سنی
نونهاالن و نوجوانان
ایران شد.
وی در تمام
تمرینات و مسابقات
با پیراهن منقش به
آرم بیمهآسیا حضور
داشته است.
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بهرهبرداری از
مدرسه شهدای بیمهآسیا
در استان سیستان و بلوچستان
شـرکتهای بـزرگ اقتصـادی با هـدف ایفـای
نقش خود در حوزه مسوولیت اجتماعی ،بخشی از
درآمد خود را به فعالیتهای اجتماعی اختصاص
میدهند.

یکی از مهـمترین حـوزههایی که نیـازمند توجه وعنایت
مضاعفی است ،فضای آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم
جامعه است.

سازمانها و شرکتهای اقتصادی و از جمله شرکتهای بیمه
در تحقق مسئولیت اجتماعی خود میتوانند در تربیت نسلی
مشارکت کنند که در آینده برای کشور مفید باشند.

ماندگاری در قلوب نسلهای آینده در دنیای امروز با مشارکت
در اقدامات زیر بنایی و ساختاری از جمله آموزش و پرورش
محقق خواهد شد.
توافقنامه ساخت مدرسه  4کالسه در روستای گرگ دهستان
کشیکور شهرستان سرباز در سال  1393به امضای نایب رئیس
هیاتمدیره و مدیر عامل بیمهآسیا ،نماینده مردم ایرانشهر و
مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان رسید و
در سال  1396افتتاح و مورد استفاده دانش آموزان این منطقه
قرار گرفت.

در نشست مسئوالن استان سیستان و بلوچستان وخیرین
مدرسه ساز ،نیک اندیشی مسئوالن بیمهآسیا در احداث و
اجرای پروژه عمرانی ساخت مدرسه  4کالسه در روستای گرگ
دهستان کشیکور شهرستان سرباز از طرف مدیر کل آموزش
و پرورش و مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
سیستان و بلوچستان ،رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه
سرباز و فرماندار شهرستان سرباز با اهدای لوحهای سپاس به
رئیس شعبه بیمهآسیا در زاهدان مورد تقدیر و تشکرقرار گرفت.
مدیر کل آمـوزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در
سخنانی ضمن ارج نهادن به حضور و مشارکت بیمهآسیا در
فعالیتهای آموزشی ـ فرهنگی اظهار امیدواری کرد :تداوم
اینگونه فعالیتها به عنوان امری خداپسندانه به طور حتم در
ارتقای سطح آموزشی ـ فرهنگی کشور تاثیر بسزایی خواهد
داشت.

بهرهبرداری از مراکز رفاهی و ورزشی

ستــــــادی

همزمان با گرامیداشت ایاما ...دهه فجر
مراکز رفاهی و ورزشی بیمهآسیا در مشهد
مقدس ،بابلسر و تهران مورد بهرهبرداری
قرار گرفتند.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،مرکز رفاهی
بیمهآسیا در مشهد مقدس همزمان با گرامیداشت
ایاما ...دهه فجر و افتتاح پروژههای گروه
سرمایهگذاری مسکن در بافت فرسوده اطراف حرم
مطهر رضوی با حضور دکتر کاردگر ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل و هیات همراه ،شهردار
مشهد ،مدیرعامل و مدیران بانک مسکن در 13واحد
مجزای یک و دو خوابه نزدیک به حرم امام رضا (ع)
بهرهبرداری شد و از  19اسفندماه سال  1396برای
همکاران قابل استفاده است.

کسب مقامبرتر
در مسابقات
ورزشی استان
آذربایجان شرقی
شرکتهایبیمهای
استان آذربایجان شرقی
همزمان با دهه مبارک
فجر ،مسابقات ورزشی

و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،مدیران و مسئوالن استانی بیمهآسیا انجام شد.

این گزارش میافزاید ،سالن چند منظوره ورزشی بیمهآسیا با حضور دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،مدیران بیمهآسیا و محمد پنجعلی و اصغر حاجیلو (پیشکسوتان
باشگاههای پرسپولیس و استقالل) ،در شعبه خاقانی تهران (خیابان تهران نو) با برخورداری ازامکانات رشتههای بسکتبال ،والیبال ،فوتسال ،بدمینتون و تنیس روی میز به منظور بهرهمندی کارکنان در
اوقات فراغت و برگزاری مسابقات ورزشی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

در رشتههای والیبال و
فوتسال برگزار کردند
که تیم والیبال و فوتسال
بیمه آسیا در این استان
به ترتیب مقامهای دوم و

اقدامات بیمهآسیا در گرامیداشت ایاما ...دهه فجر
همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،بیمهآسیا در ایاما ...دهه فجر و  22بهمن ،حضوری فعال و تأثیرگذار داشت.

◁◁تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل

سوم را کسب کرد.

(ره) تجدید میثاق کردند.

همزمان با دهه مبارک فجر
انقالب اسالمی ،دکتر کاردگر نایب
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
به همراه مدیران صنعت بیمه
ضمن حضور در مرقد مطهر
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
با آرمانهای حضرت امام خمینی

◁◁کسـب مقـام توسط کارکنان بیمهآسیـا در مسابقات دهه فجر
وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرکز مسابقات بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت دهه مبارک فجر ،یک دوره مسابقات
ورزشی در مجموعه ورزشی بانک تجارت و سالن دارایی برگزار کرد که در این مسابقات محسن
صادقی ،دبیر و عضو کمیته فنی بیمههای اموال مقام دوم در رشته دارت و الناز جاوید ،کارشناس
مدیریت بیمههای باربری مقام دوم در رشته پرتاب توپ به حلقه را کسب کردند.

◁◁جشن بزرگ فجر انقالب

مراسم گرامیداشت سی و
نهمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران با حضور مدیرعامل،
مدیران و کارکنان بیمهآسیا
و اجرای برنامههای متنوع از
قبیل سخنرانی حجتاالسالم
و المسلمین فاطمینژاد ،امام
جماعت نمازخانه ساختمان مرکز ،اجرای موسیقی توسط نوید مولوی ،نماینده بیمهآسیا و از خوانندگان
خوشنام کشور ،اجرای سرود توسط گروه آوای دستان پارسی (ناشنوایان) و اجرای مسابقه برگزار شد.

◁◁برگزاری مسابقات دارت ویژه بانوان
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بنابراین گزارش ،بهرهبرداری از مجتمع رفاهی
بیمهآسیا در شهر بابلسر منطقه دریاکنار در شش واحد
دو خوابه با هدف استفاده کارکنان از این امکانات
رفاهی با حضور دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره

آتشسوزی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

در این مسابقات که به مناسبت
دهه مبارک فجر در جنب سالن
اجتماعات ساختمان شماره یک
برگزار شد ،ملیحه زند از مدیریت
بیمههای آتشسوزی ،لیال اسدی
از مدیریت امور مالی و سیما
کالنتری از مدیریت بیمههای

◁◁برپایی و تجهیز غرفه اختصاصی بیمهآسیا در مسیر راهپیمایی
یوما 22 ...بهمن در شعبه آزادی و تجهیز میز اختصاصی بیمهآسیا
در محل غرفههای وزارت امور اقتصادی و دارایی

برپایی غرفه اختصاصی
در شعبه آزادی و حضور در
غرفه وزارت امور اقتصادی
و دارایی در خیابان آزادی،
توزیع اقالم فرهنگی ،گریم
نونهاالن با طرحهای ملی
به خصوص پرچم جمهوری
اسالمی ایران ،پاسخگویی به پرسشهای بیمهای و  ...از برنامههای غرفه بیمهآسیا در مسیر
راهپیمایان یوما 22 ...بهمن بود.

◁◁برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک جام گرامیداشت دهه
مبارک فجر انقالب اسالمی

این مسابقات با حضور  19تیم
از بخشهای مختلف شرکت
برگزار شد .فینال مسابقات که با
افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی
بیمهآسیا در شعبه خاقانی تهران
همراه بود ،تیم مدیریت امور
مالی با شکست تیم خدمات
عمومی به مقام قهرمانی و در دیدار ردهبندی تیم مدیریت پشتیبانی با پیروزی بر تیم مدیریت
بیمههای اتومبیل به مقام سوم دست یافتند.

◁◁برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب و محصوالت فرهنگی

نمـایشـگاه بـزرگ کتـاب و
محصوالت فرهنگی با همکاری
انتشارات بینالمللی آبرنگ ،نسل
نواندیش ،پیام عـدالت ،جیحون،
زرین ،نگاه و مدیریت روابط
عمومی از  10تا  21بهمن ماه در
جنب سالن اجتماعات ساختمان
شماره یک برپا و کتابهایی با موضوعات اجتماعی ،تاریخی ،هنری ،روانشناسی ،کودکان،
لوازمالتحریر و سایر فرآوردههای فرهنگی و هنری با تخفیف ویژه در اختیار همکاران قرار
گرفت.

معاون بازاریابی و شبکه فروش:

اجرای طرح استعدادیابی در بیمهآسیا
طـرح استعـدادیابی به عنـوان یکـی از زیر
سیستمهای مدیریت استعداد ،با طراحی 38
شاخص در چهار بعد اصلی در استانهای سراسر
کشور اجرا شد.

به گزارش روابطعمومی ،حسین حسینی ،معاون بازاریابی
و شبکه فروش با اشاره به اتمام طرح استعدادیابی و ارزیابی
استعدادهای سازمانی شرکت در کلیه استانهای کشور ،گفت:
پس از فاز مطالعاتی طرح شامل رجوع به منابع روزآمد در
حوزه مدیریت استعدادها ( )Talent Managementو
تشکیل گروههای کانونی با کارشناسان منابع انسانی38 ،
شاخص در چهار بعد استخراج شد و کارکنان چند استان
توسط مقیاس استخراج شده ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود :پس از دریافت بازخوردها ،انجام تعدیالت الزم
و بررسی پیرامون روایی و پایایی مقیاس ،کلیه کارکنان استانهای کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

معاون بازاریابی و شبکه فروش مزیتها و برتریهای این طرح نسبت به طرحهای مشابه را اتخاذ همزمان رویکرد عام و خاص به بحث
استعدادهای سازمانی ،ارزیابی کارکنان توسط افراد متعدد ،استفاده همزمان از شاخصهای کمی و کیفی ،استفاده از  38شاخص در چهار
محور جهت سنجش تواناییهای ذهنی ،شناختی ،شخصیتی ،رفتاری و عملکردی کارکنان ،ضریبدهی به نمرات با توجه به جایگاه افراد
ارزیابیکننده و کاربردی بودن طرح عنوان کرد.
حسینی برون داد این طرح را شامل ایجاد یک مخزن استعداد سازمانی و بانک اطالعاتی صحیح و دقیق در خصوص کارکنان دانست
که در بسیاری از تصمیمگیریهای مدیریتی در خصوص منابع انسانی از قبیل تخصیص بهینه منابع انسانی ،ایجاد تناسب بین شغل و
شاغل ،ارتقاء شغلی ،برنامههای آموزشی ،توانمندسازی و جبران خدمت کارکنان قابل استفاده است.

وی بیان داشت :ضمن اینکه با استفاده از ترکیبهای مختلف ابعاد مقیاس در مورد هر کارمند در سطح خرد و به طور جمعی در یک
شعبه ،استان یا کل کشور ،تحلیلهای مدیریتی متنوعی در خصوص عارضهیابی مسائل منابع انسانی و عملکردی به دست میآید.

معاون بازاریابی و شبکه فروش در پایان اظهار داشت :به طور خالصه این طرح استعدادیابی ،استعدادهای گمنام را شناسایی میکند،
رتبهبندی صحیحی از کارکنان در ابعاد مختلف ارائه میدهد و به عنوان یک سیستم خبره تصمیمگیری مدیران عملیاتی و ستادی به
کار میآید .در واقع این طرح را میتوان مقدمهای برای استعدادداری و استعدادپروری در شرکت دانست که در صورت یکپارچه شدن با
تصمیمگیریهای مدیریتی ،کارکردهای انگیزشی و عملکردی قابل توجهی برای شرکت به ارمغان خواهد آورد.
الزم به ذکر است خالصهای از این طرح در قالب یک تجربه مدیریتی ،توسط پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت برای ارائه شفاهی
مورد پذیرش قرار گرفت و در مجموعه مقاالت کنفرانس چاپ شد.

راهاندازی نرمافزار داشبورد مدیریتی بیمهآسیا
نرمافزار داشبورد مدیریتی بیمهآسیا با محوریت معاونت بازاریابی و شبکه فروش در کلیه شعب بیمهآسیا در
سراسر کشور راهاندازی شد.

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش با اشاره به دستور مدیرعامل محترم در خصوص اجرایی شدن و بهرهبرداری از این
نرمافزار در کلیه شعب سراسر کشور ،گفت :داشبورد مدیریتی ،امکان دسترسی به گزارشهای کاربردی را در کمترین زمان ممکن برای
کاربران فراهم میکند.
گفتنی است ،در سیستمهای اطالعات مدیریت ،داشبورد ارائه گرافیکی مهمترین اطالعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف
مشخص است ،که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شدهاند ،تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظاره کنند.

سازمانها در جستجوی روشهایی ساده برای دستیابی به اطالعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطالعات بوده تا با تحلیل آنها،
عملکرد سازمان را اندازهگیری نمایند و تصمیمات مناسب و به موقع را اتخاذ و در نهایت هزینهها را کاهش دهند.

داشبورد مدیریتی ،ابزاری است غنی از شاخصها ،گزارشات و نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در
هر لحظه عملکرد سازمان را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشماندازهای کوتاه و بلندمدت مقایسه و بررسی کنند.

پذیرش و ارائه مقاله
مقاالت آزاده داودی همکارمان در مدیریت بیمههای آتشسوزی در سومین همایش ملی علوم مدیریتی و دومین کنگره
بینالمللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت پذیرش و ارائه شد.

داودی با همکاری دکتر محمد عسگری مقاله «رابطه مؤلفههای مهندسی مجدد کسب و کار با بهبود عملکرد» را در
سومین همایش ملی علوم مدیریتی به صورت سخنرانی و مقاله «رابطه مهندسی مجدد کسب و کار با بهبود عملکرد با تأکید
بر نقش میانجی فناوری اطالعات» را در دومین کنگره بینالمللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم
انسانی و مطالعات مدیریت به صورت پوستر ارائه نمود.
***********

مقاله یحیی زکریایی ،رییس شعبه استان خراسان شمالی با همکاری امیر رحیمپور با عنوان «بررسی رابطه بین بازاریابی
مستقیم با میزان فروش خدمات بیمهای (مطالعه مورد :خدمات بیمه عمر و پس انداز شرکت بیمهآسیا در شهر بجنورد)»
در کنفرانس ساالنه پژوهش درعلوم انسانی و مطالعات اجتماعی که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیمای تهران
برگزار گردید پذیرش و مورد تایید کمیته علمی قرار گرفت.

گفتمان حقوقی
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ستــــــادی

مالحظاتی در مورد تامین دلیل
(قسمت چهارم)

دادخواست تامین دلیل نیز مثل سایر دادخواستها
باید به طرف ابالغ شود و اصوال اجرای قرار تامین
دلیل باید پس از ابالغ دادخواست صورت گیرد.
اما در اغلب موارد وضعیتی که باعث تامین دلیل
شده اقتضاء دارد که کار فوراً انجام شود .حال آنکه
بدیهی است تشریفات ارسال و ابالغ دادخواستها
مدتی طول خواهد کشید.
در این موارد با ذکر علت فوریت را تقاضا
میکنیم دادگاه و یا شورای حل اختالف بدون
احضار طرف قرار تامین دلیل را اجرا کند.
مثال« :چون شهود و مطلعین پراکنده خواهند
شد و دیگر در دسترس نخواهند بود .......و یا چون
ممکن است شرکت و یا شخص خوانده دفاتر
را مخدوش یا تعویض نماید .....یا چون خوانده
شروع به ادامه عملیات ساختمانی کرده و به این
ترتیب بزودی تفکیک کارهای انجام شده قبلی از
کارهای جدید غیرممکن خواهد شد» ....
به لحاظ فوریت موضوع مستنداً به قسمت اخیر
ماده  152قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی (به اختصار ق.آ.د.م) که
اشعار میدارد :در اموری که فوریت داشته باشد
دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل
مینماید .مقرر فرمایند قرار تامین دلیل اجرا گردد.

ممکن است نتوانیم طرف خود را در دادخواست
تامین دلیل مشخـص کنیـم .مثال با دیوار خراب
شده منزل خود یا در ورودی شکسته یا مجرای
آب مزرعه که تخریب شده است مواجه میشویم
و قادر نیستیـم مشخـص کنیـم که عامل این
خرابی چه کسی یا کسانی بودهاند .از طرفی به
منظور طرح دعوی بعدی و مطالبه خسارت (در
صورت شناسایی طرف) قصد تامین دلیل داریم.
در این حـالت در ستـون خوانده خواهیم نوشت:
«فع ً
ال تعیین طرف دعوی ممکن نیست ».و در
متن توضیح خواهیم داد« :چون در حال حاضر
مشخـص نیسـت که خسـارت وارده مستند به
فعل و اقدام چه کسی یا کسانی بوده و از طرفی
برای ثبت و ضبط وضع موجود به صورت رسمی
و تعیین میزان خسارت چارهای جز تامین دلیل
نیست ،لذا مستنداً به ماده  154قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی (به
اختصار ق.آ.د.م) که اشعار میدارد « :در صورتی
که تعیین طرف مقابل برای درخواستکننده تامین
دلیل ممکن نباشد ،درخواست تامین دلیل بدون
تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد
شد ».اجرای قرار تامین دلیل را استدعا میکنیم.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1396
شماره 166
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شعب و استانها

کسب موفقیت

مقام اول مسابقات انشای نماز

سفر عضو هیأتمدیره
و معاون فنی بیمههای اموال
به استان اصفهان

محمدحافظ نجفی ،فرزند سعید نجفی همکارمان در مدیریت روابطعمومی
مقام نخست مسابقات انشای نماز منطقه پنج آموزش و پرورش تهران (دوره
اول دبیرستان) را کسب کرد.

مقامهای اول و سوم جشنواره مجازی کتابخوانی

عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال و هیأت همراه طی سفر به استان
اصفهان از شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) و شرکت حمل و نقل توکا بازدید کردند.
براساس گزارش رسیده ،مسعود بادین ،عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال و هیأت همراه
از شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) بازدید و از نزدیک با عملکرد این شرکت آشنا شدند.

همچنین عضو هیأتمدیره بیمهآسیا طی نشستی با مسئولین این شرکت درخصوص توسعه همکاریهای
فیمابین مذاکره کردند.
گفتنی است بخشی از پوششهای بیمهای شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) ،از جمله پوشش هواپیما
تحت پوشش بیمهآسیا قرار دارد.

معاون فنی بیمههای اموال و هیأت همراه همچنین طی نشستی با مسئولین شرکت حمل و نقل توکا،
تفاهمنامهای درخصوص پوشش بیمههای باربری داخلی امضاء کردند.
غالمرضا سرلک مدیر بیمههای باربری ،طاهره کاظمی معاون مدیر بیمههای مهندسی در بیمههای
انرژی ،کشتی و هواپیما ،محمدشفیع برومند ،رییس کل شعب استان اصفهان ،معاون فنی بیمههای
اموال را همراهی میکردند.

نیلوفر و امیرعلی صالحی فرزندان مجید صالحی ،همکارمان در مدیریت
اتومبیل موفق شدند در ششمین جشنواره مجازی کتابخوانی مقامهای اول و
سوم را در بخش نوجوان کسب کنند.

حضور فعال بیمهآسیا
در نمایشگاه بینالمللی اصفهان فارما

مقام سوم ژیمناستیک
کشور

سهـا عسکـری ،فـرزند حسـن
عسـکـری ،همـکـارمان در شعـبه
استـان یزد موفـق شد در مسـابقات
ژیمـنـاستیـک لیـگ بـاشـگاههای
کشور مقام سـوم تیمـی در رده سنی
نونهاالن را به دست آورد.

مقام سوم کاراته استان

رضـا شکـری ،فـرزند حسـن شکـری،
همکارمان در شعبه مراغه موفق شد در
مسابقات قهرمانی کـاراته سبک شوتوکان
ادونس استان آذربایجان شرقی در رده
سنی خردساالن در رشته کومیته مقام سوم
را به دست آورد.
نشریهداخلیبیمهآسیا
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بیمهآسیا ،موفقیت این عزیزان را تبریک گفته و آرزومند کسب
افتخارات بیشتر آنان در دیگر عرصههای ملی و بینالمللی میباشد.

بیمهآسیا در نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته اصفهان (اصفهان فارما) با
مشارکت نمایندگی کد  24316استان البرز حضوری فعال داشت.

براساس گزارش رسیده ،غرفه بیمهآسیا در این نمایشگاه به ارائه مشاوره حضوری درخصوص رشتههای
مختلف بیمهای ،توزیع بروشور و هدایای تبلیغاتی پرداخت ،که با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی بیمههای بازرگانی ،با موضوع بیمههای اموال و اشخاص ،کارگروه
آموزشی بیمهنامههای اموال با موضوع بیمهنامههای آتشسوزی و باربری و کارگاه آموزشی بیمههای
اشخاص با موضوع بیمههای درمان گروهی ،عمر و پسانداز و مسئولیت از دیگر برنامههای غرفه
بیمهآسیا در این نمایشگاه بود.

گفتنی است نمایشگاه بینالمللی اصفهان فارما با موضوع دستاوردهای داروی انسانی ،مکملها و
فرآوردههای دارویی ،همزمان با ششمین همایش ساالنه طالی سبز پیرامون داروهای گیاهی در بهمن
ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان برگزار شد.

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار

شعب برتر

 11ماهه 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  11ماهه سال
( 1396در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین نسبت
خسارت طی  11ماهه سال 1396

استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین خسارت
پرداختی طی  11ماهه سال 1396

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ بیشترین درصد
افزایش رشد تولید طی  11ماهه سال 1396

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ تولید حق بیمه
طی  11ماهه سال 1396

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

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

مازندران

خراسان رضوی

البرز

اصفهان

مطهری تهران

خراسان رضوی

4

گیالن

شرق تهران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

خراسان رضوی

صادقیه تهران

5

خراسان رضوی

مازندران

اصفهان

صادقیه تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مطهری تهران

صادقیه تهران

آذربایجان شرقی

6

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

اصفهان

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

مازندران

7

آذربایجانشرقی

انقالب تهران

فارس

فارس

البرز

قم

قم

البرز

پانزده خرداد تهران

فارس

8

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

شرق تهران

البرز

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

کرمان

گیالن

بوشهر

قم

9

البرز

اصفهان

مطهری تهران

آذربایجان غربی

گیالن

گیالن

زنجان

خوزستان

کرمان

مطهری تهران

10

شرق تهران

کرمان

مازندران

گیالن

خوزستان

سمنان

فارس

فارس

فارس

البرز

1

مطهریتهران

خوزستان

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

مطهری تهران

همدان

صادقیه تهران

پانزده خرداد تهران

2

چیتگرتهران

کردستان

خاقانی تهران

خاقانی تهران

خراسان جنوبی

کرمانشاه

آزادی تهران

خاقانی تهران

لرستان

مطهری تهران

3

خراسانشمالی

هرمزگان

مطهری تهران

صادقیه تهران

مرکزی

همدان

خراسان جنوبی

سمنان

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

4

کرمان

خاقانی تهران

خراسان جنوبی

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

اصفهان

یزد

کرمانشاه

کرمانشاه

خراسان جنوبی

5

خاقانیتهران

بوشهر

شرق تهران

کرمان

کهکیلویهوبویراحمد

مرکزی

سمنان

اردبیل

سمنان

مرکزی تهران

6

همدان

ایالم

کهکیلویهوبویراحمد

کردستان

صادقیه تهران

گیالن

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

قم

صادقیه تهران

7

آزادی تهران

اردبیل

البرز

چیتگرتهران

اصفهان

گلستان

مرکزی تهران

انقالب تهران

آزادی تهران

همدان

8

کرمانشاه

کرمانشاه

خراسان رضوی

کرمانشاه

زنجان

سیستان و بلوچستان

کهکیلویهوبویراحمد

مرکزی

گلستان

خراسان شمالی

9

البرز

صادقیه تهران

انقالب تهران

همدان

آزادی تهران

خراسان شمالی

خراسان شمالی

کهکیلویهوبویراحمد

پانزده خرداد تهران

زنجان

10

صادقیهتهران

خراسان جنوبی

قزوین

سیستان و بلوچستان

قم

اردبیل

پانزده خرداد تهران

آذربایجان غربی

چهارمحال و بختیاری

قم

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

اصفهان

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

فارس

آذربایجان شرقی

اصفهان

خوزستان

اصفهان

3

گیالن

شرق تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

قم

سمنان

اصفهان

خراسان رضوی

4

مازندران

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

اصفهان

فارس

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

5

پانزده خرداد تهران

هرمزگان

فارس

فارس

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

البرز

خوزستان

خراسان رضوی

مازندران

6

زنجان

مطهری تهران

خراسان رضوی

مازندران

مازندران

مازندران

اصفهان

مازندران

آزادی تهران

فارس

7

خراسان رضوی

کرمان

مازندران

آذربایجان غربی

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مطهری تهران

مازندران

قم

8

قزوین

خراسان رضوی

شرق تهران

گیالن

البرز

گیالن

خوزستان

آذربایجان شرقی

گیالن

صادقیه تهران

9

خوزستان

گلستان

مطهری تهران

خوزستان

گیالن

یزد

گیالن

فارس

قم

گیالن

10

البرز

پانزده خرداد تهران

البرز

قم

خوزستان

خوزستان

مازندران

گیالن

یزد

خوزستان

1

کهکیلویهوبویراحمد

چهارمحال و بختیاری

خراسان شمالی

کهکیلویهوبویراحمد

قزوین

مرکزی تهران

کردستان

سمنان

آزادی تهران

کهکیلویه و بویراحمد

2

مرکزی تهران

ایالم

همدان

خراسان شمالی

انقالب تهران

پانزده خرداد تهران

خراسان شمالی

کهکیلویهوبویراحمد

خوزستان

خراسان شمالی

3

کرمانشاه

گلستان

کرمان

چهارمحال و بختیاری

ایالم

چهارمحال و بختیاری

اردبیل

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقی

چهارمحال و بختیاری

4

اصفهان

مطهری تهران

یزد

لرستان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

چهارمحال و بختیاری

همدان

قم

سمنان

5

زنجان

کرمانشاه

کهکیلویهوبویراحمد

ایالم

شرق تهران

قزوین

کرمانشاه

خوزستان

گیالن

لرستان

6

قزوین

خراسان شمالی

سیستان و بلوچستان

مرکزی

اردبیل

یزد

قم

آذربایجان غربی

خراسانشمالی

ایالم

7

پانزده خرداد تهران

آزادی تهران

فارس

کردستان

کرمانشاه

خوزستان

آذربایجان غربی

هرمزگان

کهکیلویهوبویراحمد

قم

8

گیالن

کردستان

لرستان

فارس

فارس

مطهری تهران

ایالم

لرستان

گلستان

آذربایجان غربی

9

خراسانشمالی

کرمان

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی

خاقانی تهران

آذربایجان شرقی

فارس

کرمانشاه

شرق تهران

خوزستان

10

لرستان

شرق تهران

چیتگرتهران

خوزستان

بوشهر

بوشهر

اصفهان

اردبیل

یزد

همدان
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مـدیـریـت

همگامی در مدیریت
نویسنده :حجت اله نوری

مدیران از طریق قدرت شخصی و قدرت پست و
مقام در کارکنان خود نفوذ میکنند .مدیر میتواند
با برقراری ارتباطات از روی تمایل ،قدرت شخص
برای خود به وجود آورد .تالشی که برای تحت
تأثیر قرار دادن افراد در ارتباطات میورزید به
روشی بستگی دارد که به آنان احساس آسودگی
خواهد بخشید .بنابراین توصیه میشود برای
این منظور با آنان همگام شده و آنان را همراهی
کنید .رمز برقراری ارتباطات راغبانه با دیگران ،در
همگامی با آنان است .همگامی باکسانی که نیاز
دارید رفتارتان را برای سازگار کردن با رفتار آنان
تعدیل کنید ،این است که با آنان یکدل شوید به
طوری که با شما احساس آسودگی نمایند .این امر
بدین معنی است که با گفتار و ویژگیهای صدایی و
رفتار غیر حرفی مناسب با آنان همسو شوید.
▌ ▌سیستمهای جلوه مرجح

آدمها ،ازنظر روانشناختی بر اساس حقیقت یا واقعیت رفتار
نمیکنند .رفتار آنان از ادراک ،تعبیر و تفسیرشان از حقیقت یا
واقعیت برانگیخته میشود .این ادراکها و تعابیر و تفسیرها
نتیجه دریافتهایی است که از طریق حواس پنجگانه بینایی،
شنوایی ،بویایی ،چشایی و بساوایی حاصل میشود .این
دریافتها آنقدر زیاد هست که انسان نمیتواند به همگی
آنها توجه کند ،تنها بخشی از این دریافتها ،از طریق آگاهی
انتخابی ،نقشههای روانی آدمی را شکل میدهند رفتار ،مبتنی
بر این نقشههای ذهنی است و این نقشهها ،بر آنچه افراد
درک میکنند اثر میگذارد .اگر روشی که آدمها بر اساس آن،
نقشه دنیای روانی خود را ترسیم میکنند بشناسید ،ارتباطات
مؤثر فزونی خواهد یافت .آدمها در تصمیمگیری و جابجایی
در زندگی از نقشههای روانیشان استفاده میکنند .بهر حال،
نقشه ،قلمرو رفتار فرد نیست ،بلکه رفتار مبتنی بر ادراکهای
فرد از آن قلمرو است و این ادراکهای ،از فردی تا فرد دیگر
تفاوت میکند.
▌ ▌سیستمهای جلوه و ارتباطات

تمایل آدمیان به ادراک دنیای پیرامونشان ،از طریق سیستم
حسی آنهاست .این سیستمهای نمایشی ـ حسی ،برای مدیر
اهمیت دارد اگر بدانید که کارکنان چگونه دنیای روانی خود را
ترسیم میکنند ،احتمال بیشتری برای موفقیت نفوذ در آنان،
خواهید داشت .آنان منحصراً به یکی از این شیوهها دنیای
خود را ترسیم نمیکنند بلکه با آن روشی که ترجیح میدهند
آسودهترند عمل میکنند و بر همین اساس میشود انسانها را
به دستههای زیر تقسیم کرد:
1ـ بعضی از اشخاص پدیداری (تصویری) هستند .آنان اگر
نقشه دنیای روانی خود را با تصاویر تنظیم نمایند ،آسودهترند.

2ـ عدهای احساسی (همجواری) هستند .آنان اگر نقشه
دنیای روانی خود را با احساسهای درونی بیرونی ترسیم کنند،
آسودهترند.
3ـ بعضی از اشخاص شنیداری (صوتی) هستند .آنان تمایل
به تنظیم نقشه دنیای روانی خود با صداها دارند.

4ـ اشخاص ارقامی (زبانی) ترکیبی از سه دسته هستند ،آنان
قبل از آنکه بتوانند دنیای روانی خود را ترسیم کنند ،مجبورند
دریافتهای خام حسی را ،به یکزبان خاص از طریق کلمات،
اعداد یا عالئم کامپیوتری منتقل نمایند.
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اگر سیستم جلوه اصلی فرد را بشناسید به هنگام تالش برای
برقراری ارتباط در وضعیت بهتری خواهید بود .آنگاه ممکن
است بتوانید پیام خود را به طریقی که آن فرد بهتر میتواند
به رمز درآورد ،کشف رمز کند ،بفهمد و طبع ًا بپذیرد ،بفرستید.

افراد شنیداری همیشه به چشمان افراد نگاه نمیکنند ،زیرا
آنان« گوش خود را میزان کردهاند» .ضمن مکالمه یا ارائه
یک مطلب ممکن است به نقطه دیگری نگاه کنند .زیرا آنان
با گوش فرادادن به مطالب برای برقراری ارتباط و کسب
مطالب تالش میورزند ،قصد بیادبی یا بیاعتنایی ندارند،

سعی میکنند آنچه را که گفته میشود بفهمند.

افراد پدیداری ،فضا را دوست دارند .اگر مالقاتی با آنان در دفتر کارشان داشته باشید ،از شما میخواهند که در عرض میز
نسبت به آنها بنشینید و بهاندازه کافی از آنان فاصله داشته باشید تا بتوانند به آسودگی شما را در برد تصویرشان قرار دهند.

افراد احساسی ترجیح میدهند که شما به آنان نزدیکتر باشید .این افراد دفتر محل کارشان را طوری ترتیب میدهند که شما
بتوانید نزدیکتر بروید و بیشتر به طریق شخصی تعامل داشته باشند.

افراد ارقامی ،دوست دارند اطالعات ،مکتوب و به سبک منطقی به آنان ارائه شود ،واژهها باید تعریفشده باشند و ازنظر
امالیی ،عالئم نقطهگذاری ،دستوری ،حواشی و صفحهبندی درست باشد .از طرف دیگر ،افراد پدیداری ،عناوین ،بندها و حروف
مایل (ایتالیک) و فواصل کوتاه را در نگارش دوست دارند ،برای جلبتوجه آنان ،تنها کافی است بخشهایی از پیام را ،که
نباید ازنظر دور دارند ،با دایرهای به دور آنها ،یا خطی در زیرشان ،مشخص کنید .برای مثال در یک جلسه سخنرانی افراد
پدیداری ،به جمع شدن در عقب اتاق برای نگهداشتن تمامی دادهها ،در پیش روی خود و در حوزه دیدشان تمایل دارند .افراد
احساسی به جمع شدن در جلو (نزدیک سخنران) تمایل دارند آنان میخواهند احساس کنند که بخشی از ارائه مطلب هستند.
افراد شنیداری در کنار جمع میشوند و با توجه به بهترین گوش خود ،در سمت راست یا چپ اتاق مینشینند .پیشبینی محل
قرار گرفتن افراد ارقامی ،دشوار است بیشتر بهجایی بستگی دارد که آنان فکر میکنند اگر در آنجا باشند ،برای تجریدی کردن
مطالب (دادهها) رامترند .به دلیل این ترجیحات ،افراد برای افزایش احتمال برقراری ارتباطات ،با همهکسانی که در یک جمع
قرار دارند ،بهتر است پیام به طریق گوناگونی ارائه شود .این امر نشان میدهد که به هنگام ارائه یک سخنرانی باید همگامی
با شرکتکنندگان را از یاد نبرد:
1ـ پدیداریها ،نمودارهای جریان کار ،جریان عملیات و سایر نمودارها را بهویژه به هنگام ارائه اطالعات پیچیده به کار میبرند.

2ـ ارقامیها ،واژهها را تعریف میکنند و به اطالعات نظم و ترتیب میبخشند.

3ـ شنیداریها ،به اینطرف و آنطرف رفته و با تهییج دیگران ،صدای خود را زیروبم ،تند و آهسته میکنند.

4ـ احساسیها ،گاهگاهی مینشینند و از موضعی آرام و غیر تهدیدی صحبت میکنند ،سخنران هر وقت که ممکن باشد ،باید
سعی کند که نگاهش را زیر سطح چشمان حضار قرار دهد تا این افراد احساس آسودگی بیشتری کنند.
▌ ▌ربط مشخصهها با سیستمهای جلوهای

افراد اغلب سرنخهای مستقیمی نسبت به سیستم جلوه ترجیحی خودشان ،در اختیار شما قرار میدهند .یکی از سرنخهایی که
با تناوب و بسامد ارائه میدهند ،کلمات یا مشخصههای هستند که منعکسکننده سیستم جلوه آنهاست.
پدیداریها ،واژههای تصویری به کار میبرند« :میتوانم ببینم که» یا «برای من خوب مینماید».
شنیداریها ،واژههایی از این قبیل به کار میبرند« :گوشخراش نیست» یا « گوشم به توست».

احساسیها ،واژههای احساسی به کار میبرند« :احساس میکنم که شما ناراحت هستید» یا «راجع آن موضوع چه احساسی
دارید؟».
ارقامیها ،اصطالحاتی به شرح ذیل به کار میبرند« :به نظر میرسد این روش منطقی نباشد» یا «آیا نتایج را کنترل کردهاید؟».

برای برقراری ارتباطات راغبانه با افرادی که تالش میکنید آنان را تحت تأثیر قرار دهید ،بهکارگیری مشخصههایی که برایشان
راحتتر است ،اهمیت دارد .اگر مشخصهها را ازنظر دور دارید ،برقراری ارتباطات دشوار میشود.

مدیر نیازمند است که همه سیستمهای جلوهای را فراگرفته و تمرین کند تا در بهکارگیری آنها آزموده شود .این نوع قابلیت
انطباق رفتاری ،به توان برقراری ارتباطات ،افزایش کارایی و بنای روابط مستمر کمک میکند.
▌ ▌ منبع:

Communications management

ترجمه دکتر علی رضائیان

تاسیس اداره کل نظارت بر بیمههای زندگی

دکترعبدالناصر همتی ،رئیس کل بیمه مرکزی به
تشریح دستاوردهای صنعت بیمه در سال جاری
پرداخت و گفت :صنعت بیمه با سرعت و شناخت
خوبی که مردم از خدمات این صنعت پیدا کردهاند،
در  9ماهه امسال  42میلیون و  700هزار بیمهنامه
صادر کرده است.

به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی،
دکتر همتی اظهار داشت :در نه ماهه اول سال ،شاهد رشد 20
درصدی حق بیمهها و  23درصدی خسارتهای پرداختی بودیم.
همچنین ضریب نفوذ بیمه به رقم  2/2درصد در پایان سال 95
رسید که با رشد  20درصدی حق بیمهها در سال جاری ،امیدوارم
شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه در پایان سال  96باشیم.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به سه رشته پر طرفدار بیمهای
گفت :در  9ماهه امسال  70درصد بیمهنامهها در شخص ثالث،
درمان و بیمه زندگی صادر شده و این نشان میدهد بیمههای
بازرگانی در بطن زندگی مردم نفوذ کرده و با استقبال روز افزون
مواجه شده است.

رئیس شورای عالی بیمه ،بیمه عمر را در ایجاد اطمینان و امید
به آینده مردم موثر دانست و گفت :خوشبختانه این بیمه نامه در
دو سال گذشته با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه بوده و 70
درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد :از سال  91به بعد بیمه های عمر از سهم 7/8
درصد پورتفوی صنعت بیمه به  13/8درصد ارتقا یافته است و
در سال  95حدود  2/5میلیون نفر بیمه عمر خریداری کردند که
در حال حاضر از کل جمعیت ایران  14/5میلیون نفر دارای بیمه
عمرهستند.

دکتر همتی از آغاز به کار اداره کل نظارت بر بیمههای زندگی
خبر داد و گفت :این اداره تمام ذخایر سرمایهگذاری و تعهدات را
کنترل میکند و بدین ترتیب بازدهیهایی که از سوی شرکتهای
بیمه ارائه میشود بررسی خواهد شد و این بررسی به صورت
سیستمی است و نه لزوما مبنی بر گزارشی که آنها ارائه میکنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت نظارت جدیتر بر
عملکرد شرکتهای بیمه ،تصریح کرد :پیچ نظارت بر صنعت بیمه
در قضیه بیمههای عمر سفتتر خواهد شد.

ریسکهایی که بیمهگران را در سال  2018تهدید میکند
مالیات بر حق بیمهها طی شش سال بیش از
دوبرابر شده است؛ یعنی از  5درصد در ابتدای سال
 2011میالدی به  12درصد کنونی رسیده است .از
آنجاکه این رقم هنوز آشکارا پایینتر از مالیات بر
ارزش افزوده است ،به نظر میرسد که در مقایسه با
افزایش مالیاتها برای برآورده کردن طرحهای مالیه
عمومی ،هنوز بسیار آسیبپذیر است.
به گزارش ریسک نیوز طی تحقیقی از اعضای گروه آمار 
ی
سوال شد که برخی از بزرگترین مسائل پیش روی صنعت بیمه
در سال  2018چه خواهد بود و چگونه بر این صنعت تاثیرگذار
خواهند شد .آنچه در پی میآید پاسخیهایی است که به این
پرسشها داده شد.
 .1افزایش تراکم جمعیتی در شهرها ،بیثباتی سیاسی ،مقاومت
میکروبی در برابر دارو ،و سازوکارهای درحال تغییر انتقال عوامل
بیماریزا اشاره به همه جا گستری بحرانهایی از این جنس دارد.

 .2علم دادهها فرصتهای بزرگی را برای آمارگران ،حرفهها و
صنعت بیمه پدید آورده است .موسسه و دانشکده آمار ()IfoA
برای بازتاب این موضوع دست به تغییر سرفصل امتحانات زده
است و گروهی را مامور بررسی نحوه فراگیری آمار و فرصتهای
ناشی از آن کرده است.

 .3عصر هوشمندی فرارسیده است  -از این بهتر نمیتوان
متصور بود که هم صنعت بیمه و هم فناوری دوشادوش هم پیش
بروند .آمارگران با چالشها و فرصتهای نوینی مواجهاند مثل
هوش مصنوعی ،یادگیری ماشینی ،و تجزیه و تحیل دادههای
عمیق.

 .4خودروهای بیراننده در اوایل سال  2018میالدی در انگلستان
به درستی به آزمون گذاشته خواهند شد و انتظار میرود که در دیگر
بخشهای دنیا تا سال  2020میالدی روانه بازار بشوند .درنتیجه ،با
کاهش تصادفات خودرویی و کاهش حق بیمهها انتظار میرود که
صنعت بیمه با بازاری رقابتیتر روبهرو شود.

 .5بیمه مخاطرات سایبری خسارات مربوط به آسیب دیدن
یا از دست رفتن اطالعات سیستم یا شبکه فناوری اطالعات
را پوشش میدهد.

 .6در دنیای پسادستورالعمل توان مالی پرداخت بدهی دوم
( ،)Solvency IIناظر و سهامداران در پی کسب اطمینان
از نتایج ،طراحی ،شیوه کار و دیگر فرآیندهای درونی الگوی
داخلی ( )IMهستند .نهاد قانونگذاری احتیاطی ( )PRAو بانک
لویدز اجرای دسته معینی از اقدامات را الزامی میکنند تا تضمین
شود که الگوی داخلی ،ارزیابی واقعی و بیخدشهای از تمامی
مخاطرات مهم پیش روی سازمان ارائه کرده است.

 .7هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری ()IASB

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی  17را در ماه مه 2017
منتشر کرد که در یکم ژانویه  2021اجرایی خواهند شد .در این
الگوی نوین ،شماری از تغییرات اعمال شده است تا حسابداری
یکپارچه را برای همه قراردادهای بیمه ارتقاء و شفافیت اطالعات
مالی را در گزارشهای شرکتهای بیمه افزایش دهد.

 .8مالیات بر حق بیمهها طی شش سال بیش از دوبرابر شد
است؛ یعنی از  5درصد در ابتدای سال  2011میالدی به 12
درصد کنونی رسیده است .از آنجاکه این رقم هنوز آشکارا پایینتر
از مالیات بر ارزش افزوده است ،به نظر میرسد که در مقایسه
با افزایش مالیاتها برای برآورده کردن طرحهای مالیه عمومی،
هنوز بسیار آسیبپذیر است.

 .9در  27فوریه  ،2017وزیر دادگستری نرخ تخفیف اوگدن
(که برای محاسبه حق بیمه آسیبهای فردی به کار میرود)
را از  2/5درصد به  -0/75درصد تغییر داد .این تصمیم موجب
شگفتی فراوانی شد و تاثیر زیادی بر صورت سود و زیان پایان
سال و ترازنامه بسیاری از بیمهگران داشت که البته پس از مشاوره
با فعالین صنعت بیمه و سهامداران مرتبط ،روند معکوسی گرفته
است.

 .10دستورات پرداخت دورهای ( )PPOsنوعی جبران
خسارت در انگلستان هستند که در سراسر زندگی افراد ،برای
هزینههای مراقبت و دیگر هزینههای آنان پرداخت میشوند.
به دلیل مخاطرات همیشگی ،سرشت این تعهدات ،بهویژه با
پیشرفت علوم پزشکی ،بلندمدت و مستمری مانند است.
 .11هرچند هنوز هیچ پروندهای پیروز نشده یا شکست نخورده
است اما قرار گرفتن در معرض گازوئیل یکی از مخاطرات
نوظهوری است که بیمهگران باید هنگام ثبت تعهدات در نظر
بگیرند.

 .12حکم دادگاه عالی برای شرکت مالیه پلوین و پاراگون تاثیر
چشمگیری بر صنعت بیمه داشته است و انتظار میرود تا پایان
مهلت تعیینشده از سوی نهاد مستقل هدایت مالی (،)FCA
در سال آینده شاهد ثبت مقدار زیادی از شکایات راجع به بیمه
حمایت پرداختها ( )PPIباشیم.

 .13هیچ چیز پرهزینهتر از یک فرصت از دست رفته نیست.
پس از یک دوره بررسی زیاد و آمادهسازی هزاران صفحه طرح
و خرج صدها میلیون پوند ،رژیم سرمایه توان پرداخت بدهی دوم
( )Solvency IIهماکنون دیگر بخشی از محیط عملیاتی
بیمهگران اروپایی است که فرصتهای چشمگیری برای
فعالیتهای ارزشافزای ادغام و تصاحب ارائه میکند.
 .14تالشهایی که برای یافتن دقیق نسبت خسارت قبلی شده
است ،کلید ارزشافزایی گروههای احصائی نهتنها در ذخیره کردن
بلکه در تعهد راهبرد پرتفویی است.

حكايت
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بیمه در ایران و جهان

درسی از ادیسون

ادیسون در سنین پیری پس از کشف المپ ،یکی
از ثروتمندان آمریکا به شمار میرفت و درآمد
سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که
ساختمان بزرگی بود هزینه می کرد .این آزمایشگاه،
بزرگترین عشق پیرمرد بود .هر روز اختراعی جدید
در آن شکل میگرفت تا آماده بهینهسازی و ورود
به بازار شود .در همین روزها بود که نیمههای شب
از اداره آتشنشانی به پسر ادیسون اطالع دادند،
آزمایشگاه پدرش در آتش میسوزد و حقیقتا کاری از
دست کسی بر نمیآید و تمام تالش ماموان فقط برای
جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمانها است!
آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به
اطالع پیرمرد رسانده شود.
پسر با خود اندیشید که احتماال پیرمرد با شنیدن این
خبر سکته میکند و لذا از بیدار کردن او منصرف
شد و خودش را به محل حادثه رساند و با کمال تعجب
دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک
صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را
نظاره میکند!!!
پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد.
او میاندیشید که پدر در بدترین شرایط عمرش
به سر میبرد.
ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با صدای
بلند و سر شار از شادی گفت :پسر تو اینجایی؟ میبینی
چقدر زیباست؟!! رنگآمیزی شعلهها را میبینی؟!!
حیرتآور است!!!
من فکر میکنم که آن شعلههای بنفش به علت سوختن
گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است! وای! خدای
من ،خیلی زیباست! کاش مادرت هم اینجا بود و این
منظره زیبا را میدید .کمتر کسی در طول عمرش امکان
دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت! نظر تو
چیست پسرم؟!!
پسر حیران و گیج جواب داد :پدر تمام زندگیت در
آتش میسوزد و تو از زیبایی رنگ شعله ها صحبت
میکنی؟!!!!!!
چطور میتوانی؟! من تمام بدنم میلرزد و تو خونسرد
نشستهای؟!
پدر گفت :پسرم از دست من و تو که کاری بر نمیآید.
مامورین هم که تمام تالششان را میکنند .در این لحظه
بهترین کار لذت بردن از منظرهایست که دیگر تکرار
نخواهد شد!
در مورد آزمایشگاه و باز سازی یا نوسازی آن فردا فکر
می کنیم! اآلن موقع این کار نیست! به شعلههای زیبا
نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی داشت!!
توماس آلوا ادیسون سال بعد مجددا در آزمایشگاه
جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی از
بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صدا را تقدیم
جهانیان نمود .آری او گرامافون را درست یک سال پس
از آن واقعه اختراع کرد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1396
شماره 166
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دانستنیها

امام علی(علیه السالم):

هر کس به آن که الیق خوبی نیست خوبی کند ،به خوبی و احسان خود
ستم کرده است.
میزان الحکمه ،ج  ،7ص 311

اسفندی متفاوت
بوجوش،
اسفند ،ماه خاصی است .ماه جن 
ماه ترافیک ،ماه وقت کم آوردن ،ماه تکاپو و
سرانجام ماه تغییر .گویا که هر روزی از اسفند،
حرکت به سوی تغییر است ،چیزی در حال تولد
است و انتظار برای این تغییر و تولد حال و هوای
بخصوص اسفند ماه را میسازد.
با این حال چه خوب است که اسفند  96را متفاوتتر از
اسفندهای گذشته ،بسازیم .چرا به این فکر نکنیم که میتوان
کاری کرد ،اسفندهایی که پس از این خواهند آمد ،از اسفند
 96الگو گرفته شوند؟

تغییر در برخی رسوم برجای مانده از گذشته و «رسومسازی»
مطابق نیازهای روز جامعه ،میتواند اسفند ماه را متفاوت کند
و چه خوب خواهد بود که همین روزهای اسفند  ،96پایه و
آغازی بر این تغییر و تفاوت باشد.
در ادامه این مطلب به بعضی از این موارد اشاره میکنیم.

◁◁افزایش مهربانی

ما ایرانیها مردمان دریادل ،مهربان و دلرحمی هستیم .اما
گرفتاریهای روزمره زندگی ،بخصوص گرفتاریهای مالی
و اقتصادی زندگی ،حواس ما را پرت کرده است .اینچنین
است که باید برخی اوقات این حواسپرتیها را کنار گذاشت
و بهگونهای جدید به افزایش مهربانی در اسفندماه اندیشید.

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

لیتوگرافی:
جوهري

چاپ:

فروغ دانش

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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راه برای اینکار زیاد است اما در الگویی آزموده شده که
اخیرا توسط فضای مجازی الگوسازی شد ،میتوان «دیوار
مهربانی اسفندگاهی» را بهعنوان رسمی جدید معرفی کرد.
«دیوار مهربانی» ،نخستینبار با شعار «نیاز نداری بگذار»،
«نیاز داری بردار» توسط برخی کاربران فضای مجازی ایجاد
و تبلیغ شد و حتی مدتی در اقصی نقاط شهرهای مختلف
خودنمایی میکرد .اما این رسم نوپای نیکو ،با گذشت زمان
و در کوران حوادث کمرنگ شد .اکنون شاید فرصتی مناسب
برای احیای مجدد آن باشد .البته در اسفندماه مراسمهای
عمومی و خصوصی متعددی توسط مردم خیر و نیکوکار
برای کمک به نیازمندان شکل میگیرد که معروفترین آنها
جشن عاطفههاست .این مراسمها مقطع زمانی محدودی را
دربرمیگیرد .اما اگر آن دیوار مهربانی اسفندگاهی احیا و
تبلیغ شود ،تا روز آخر اسفند و حتی روزهای آغازین نوروز ،97
میتوان از ظرفیت آن در تمام کشور استفاده کرد.
کافی است شهرداریها با کمک شوراهای محله یا
معتمدین محلی در هر محله مکانی را برای این منظور
اختصاص دهند و اداره آن را به خود شهروندان بسپارند.
فضای مجازی نیز پشتوانه تبلیغی آن را به عهده بگیرد و مثال
با راهاندازی هشتگ مناسب مردم را به مشارکت دعوت کند.
اقالم نیز محدودیتی نداشته باشد و هرکس هر چه میتواند
برای کمک به همنوعش در ذیل این دیوار قرار دهد .اگر
این امر به یک رسم اسفندگاهی تبدیل شود ،ماه پایان سال
زیباتر ،شادابتر و در انتظار تغییری مثبتتر رقم خواهد خورد.

◁◁تقویت همدردی

در سال جاری حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و متاسفانه
سقوط هواپیما و غرق شدن کشتی اتفاق افتاد .در اسفند
 ،96بسیاری خانوادهها هستند که در حسرت از دست دادن
عزیزانشان هستند .حاضرند هر چه دارند بدهند تا آنها را در
این لحظات اسفندماهی در کنارشان داشته باشند.
با این حال با خلق یک «رسم جدید اسفندگاهی» میتوان
مقداری از دردها و آالم آنها کم کرد .شاید این موضوع قابل
پیشنهاد باشد که مردم مقداری از اوقات اسفندماهی خود یا
حتی نوروزی خود را به دید و بازدید و در کنار این عزیزان
اختصاص دهند .این رسم میتواند در اسفند  96یا نوروز
 97از مناطق زلزله زده کرمانشاه که عمومیت بیشتری دارد،

آغاز شود.

چه زیبا میشود اگر بسیاری از مردم ،نوروز  97یا برخی
اوقات اسفند  96خودشان را (ترجیحا استانهای نزدیک به
کرمانشاه) به سفر به مناطق زلزلهزده و نشست و برخاست
با آنها اختصاص دهند .توجه داشته باشید که حتی سفر به
این مناطق و هزینه کردن بخشی از بودجه سفر نوروزی،
به اقتصاد این مناطق کمک شایانی میکند .چرا که زلزله
فقط منازل مسکونی را خراب نکرده بلکه به واحدهای صنفی
بسیاری آسیبزده که رونقدهی به هر یک باعث بهبود
معیشت یک خانواده زلزله زده میشود.

فرقی هم نمیکند که این واحد صنفی چه باشد .از یک
سوپرمارکت ساده گرفته تا یک تعمیرگاه کوچک .اینچنین
است که سفر به به مناطق زلزلهزده در اسفند  96و نوروز 97
میتواند سرآغاز رسمی جدید باشد چه خوب است که ایرانیان
با سفر به این مناطق کنار آسیبدیدگان بنشینند و حرفشان
و درددلشان را بشنوند و به این ترتیب دردهای آنها را بهبود
داده و مهمتر از آن ،به آنان روحیه و امید و عشق به زندگی
هدیه دهند.

اعتیاد به گوشی
و راههای مقابله با آن

شما عاشق گوشی هوشمند خود هستید .این
وسیله به شما امکان میدهد که به هر گوشهای
سرک بکشید ،پست الکترونیکتان بهراحتی در
دسترس شما قرار میدهد و اجازه دارید که با
دوستان دور و نزدیک خود در ارتباط باشید .چطور
ممکن است این وسیله جذاب ،زیانآور هم باشد؟

اعتیاد به اسمارتفون یک نگرانی واقعی است .به ویژه که
مردم به طور روزافزون در فعالیتهای روزانه خود به این وسیله
وابسته شدهاند .اگر شما هم به اسمارتفون خود چنین ارادتی
دارید و فکر میکنید که به مرز اعتیاد نزدیک شدهاید ،به این
ده نشانه توجه کنید:
 .1شما برای کسی که در همان اتاق شما هست ،پیامک
میفرستید.
 .2تلفن را همه جا به دنبال خود میبرید ،حتی به رختخواب.

 .3نمیتوانید شماره تلفن هیچ یک از کسانی را که دوست
دارید ،به یاد بیاورد.
 .4همراه با گوشی تلفنتان میخوابید.

 .5شما نمیدانید که تلفنتان چطور خاموش میشود.

ت نفس شما بستگی به این دارد که چه مقدار توجه یا
 .6عز 
الیک دریافت کرده باشید.

 .7بیشتر از طریق اپ عکس گوشی خود به جهان نگاه
ن شما قرار دارد.
میکنید تا با چشمانی که زیر ابروا 

این امر بخصوص میتواند برای بچههای آسیبدیده بسیار
لذتبخش بوده و روح آسیبدیدهشان را طوری احیا کند که
برای مبارزه با سختیهای زندگی انگیزهای مضاعف بیابند.

 .8اگر تلفن شما خارج از دید شما باشد ،دچار وحشت
میشوید.

سرانجام نوبت به پاالیش برخی رسوم میرسد که
درگذشت زمان بهقدری تغییر ماهیت داده که از اصل خود
دور افتاده است.

 .10شما نمیتوانید سرتان را از صفحه نمایش گوشی
همراهتان برگردانید ،حتی اگر یک فیلم یا برنامه تلویزیونی
مورد عالقه شما در حال پخش باشد.

◁◁پاالیش رسوم

در تـکـرار یـک حـرف کلیشـهای (!) ،مهـمتـرین مثـال
بیرقیب در این باره ،چهارشنبهسوری است که واقعا به
«چهارشنبهسوزی» تبدیل شده است .رسمی که هدفی دیگر
داشته ،اما اکنون به شبی هراسآمیز برای خانوادهها و به
خصوص خانمها تبدیل شده و صدای بمب و ترقه و بوی
باروت و خدای ناکرده ،سوختگی و حادثه از آن بلند شده
است.
سالهاست که درباره این موضوع میگوییم ،اما چه خوب
است که در این روزهای اسفند ،باز هم از فضای مجازی کمک
بگیریم و به جای تکیه بیش از حد به فعالیتهای پلیسی (که
صدالبته در جای خود باید انجام شود) رو به فرهنگسازی
چهره به چهره بیاوریم .البته این را نیز توجه داریم که پاالیش
رسوم ،جز با جایگزینی عادت و خردهفرهنگی نامناسب با
نمونه مناسب و ابتکاری آن امکانپذیر نخواهد بود .بهعنوان
مثال چه میشود به جای بمب و ترقه انداختن در این روز،
مولویخوانی یا حافظخوانی را جایگزین کنیم؟ چه میشود
اگر جشنواره ورزشی یا فرهنگی جدیدی را برای این روز
طراحی و اجرا کرده و آن را هر سال تکرار کنیم؟ چرا
چهارشنبهسوری را از آتش بازی به سوی یک «جشنواره
شاد ملی» هدایت نکنیم که خشونت تزریق شده به آن
را به حاشیه براند؟ مگر در تمام دنیا روزهایی را به جشن
اختصاص نمیدهند و حال چرا نقش اسفندماهی جایگزین
چهارشنبهسوزی نشود؟

◁◁گفتمان خانوادگی

راهاندازی گفتمان خانوادگی و تغییر جریان بحثهای
عادی با نزدیکان به همین موضوعاتی که قبال به آن اشاره
شد ،میتواند به نوعی تغییر اسفندماهی منجر شود .هر چند
این تغییر سریع نخواهد بود اما به هر حال نوعی آغاز خواهد
بود که ممکن است اثرات آن در اسفندماههای بعدی آشکار
شود .اما آنچه مهم است این است که در همین روزهای
پیشرو تالش کنیم از اسفندماه  ،96زنجیره مهربانی و تغییر
برای حرکت به سوی مهربانی بیشتر بسازیم و هدف واقعی
«نوروز» را تحقق ببخشیم.

 .9ترجیح میدهید دیر کنید ،تا بدون گوشی به جلسه و یا
مهمانیبروید.

• •پنج راهنمایی برای جلوگیری از اعتیاد به تلفن همراه

 -1زمان بررسی پیامها

گاهی اوقات بررسی دائمی پیامهای دریافت شده در تلفن
همراه به نوعی واکنش غیرارادی تبدیل میشود .اگر احساس
کردید لحظه به لحظه این کار را انجام میدهید ،سعی کنید
هر  15دقیقه سراغ تلفنتان بروید و سپس مدت آن را به 30
دقیقه ،یک ساعت و حتی چند ساعت برسانید.
2ـ استفاده از برنامههای نظارت

با استفاده از این برنامهها میتوانید زمان استفاده از ابزارهای
مختلف ،بویژه تلفن همراه را محدود کنید.
3ـ ساعت شماطهدار

به جای استفاده از تلفن همراه برای بیدار شدن ،ساعتی
شماطهدار تهیه کنید .به این ترتیب تلفن را از رختخوابتان دور
کرده و به خواندن پیامها وسوسه نمیشوید.
4ـ پاک کردن تماسها

شماره تماسهای اضافی را از شبکههای اجتماعیتان حذف
کنیدتامدامحواستانپرتنشود.همچنینبرنامههاونرمافزارهای
بـیمصـرف و نیـز
هـر نـوع بـازی را
که وقتتـان را بیش
از حد میگیـرد پاک
کنید.
 5ـ منتظر ماندن

سعـی کنیـد به
محـض شـنـیـدن
دریافـت پیام ،کمی
منتظر بمانید و ابتدا
کـارهـایضـروری
دیگـرتان را انجـام
دهید.

