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بیمهآسیا؛ نماد اعتماد و اطمینان

بیمهآسیا70ریال سود تقسیم کرد
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       پرداخت  220میلیارد ریال به شرکت کروز
مدیرعامل:

اولویت اول ما استفاده از
توان و ظرفیت نیروهای داخل
شرکت است

بیمههای عمر و زندگی
باثباتترینابزارتامینمالی
در بازارسرمایه است
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پنج زبان سخت و پنج زبان آسان دنیا
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حوزه مدیرعامل

بیمههای عمر و زندگی
باثباتترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه است
بیمههای عمر و زندگی به عنوان باثباتترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه میبایست مورد توجه
مسئوالن قرار گیرد.

مدیرعامل:

اولویت اول ما استفاده از توان و
ظرفیت نیروهای داخل شرکت است

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در سومین گردهمایی ساالنه راهکارهای توسعه فروش بیمههای
جامع عمر و پسانداز بیمه آسیا در ادامه مطلب فوق گفت :در قانون برنامه ششم توسعه ،برنامهریزان و مدلسازان اقتصادی
کشور ،نقش بیمههای عمر را در اقتصاد برجسته دیدهاند.
ایشان پتانسیل بیمهای رشته عمر و پسانداز را بسیار باال توصیف کرد و بر
ضرورت فعالتر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.

نایب رییس هیأتمدیره با اشاره به بنیانگذاری بیمهآسیا در رشته بیمههای عمر
و پسانداز اظهار داشت :برای حفظ و ارتقای این نگاه ،باید به فروش هر چه بیشتر
این بیمهنامه ورود پیدا کنیم.
مدیرعامل در ادامه افزود :همکاران حوزه بیمههای زندگی و شبکه فروش باید
محکم وارد این عرصه ازبازار شده تا صنعت بیمه از نامالیمتها در سایر رشتههای
بیمهای عبور کند.

ایشان با اشاره به توان مالی بیمهآسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه
فروش ،بر فروش هر چه بیشتر بیمههای عمر و پسانداز تأکید کرد.

مدیرعامل در پایان ،برگزاری اینگونه همایشها را در راستای کمک به اقتصاد کشور ،افزایش شاخص رفاه و برتری در
میان سایر کشورها مفید دانست.
احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز در ادامه با
ارائه گزارش اجمالی از فعالیتها و اقدامات انجام شده مدیریت
بیمههای عمر و پسانداز در یک سال گذشته و اهداف آتی
مدیریت در سال  ،1396راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه
فروش ارائه داد.

وی با اشاره به رشد دو درصدی پورتفوی بیمههای عمر و
پسانداز بیمهآسیا در سال  1395نسبت به سال قبل ،اقدامات
بیمهآسیا در این رشته را در سال  1395شامل چهار محور بهبود
فرآیندها ،توسعه محصول و ارائه طرحهای نوین بیمهای ،اعطای مشوقهای فروش و آموزش عنوان کرد.

وی مهمترین اقدامات تأثیرگذار صنعت بیمه در سال  1395از فروش این بیمهنامه را اجرای مکمل آییننامه شماره ،67
اصالح جداول پیشبینی ،ورود بیمه مرکزی در افزایش نظارت روی بیمههای عمر و پسانداز و  ...دانست.

سربخشیان اقدامات تشویقی بیمهآسیا در سال  1395در رشته بیمههای عمر و پسانداز را شامل برگزاری سومین دوره
همایش فروش ،مسابقات فروش ،جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز با مشارکت بیمهگذاران و تقدیر از آنها عنوان کرد
و به بیان گزارش کوتاهی از برگزاری مسابقات فروش و جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز پرداخت.
مدیر بیمههای عمر و پسانداز ،توانمندسازی شبکه فروش ،ارائه محصوالت جدید ،استمرار اجرای مسابقات فروش و
جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس مطالب سال  1396بیان کرد.

وی چالشهای پیش روی توسعه بیمههای زندگی را شامل افزایش تعداد شرکتهای بیمه ،شروع فعالیت شرکت بیمه
تخصصی زندگی خاورمیانه ،ورود بانکها به عرصه رقابت ،کاهش سودهای بانکی و بازده سرمایهگذاری عنوان کرد.

بهبود و مهندسی مجدد ساختار سازمانی مدیریت عمر و پسانداز با توجه به ارکان سه گانه فوق ،تشکیل دپارتمان بیمههای
زندگی در شعب ،توانمندسازی شبکه فروش با راهاندازی نمایندگان حرفهای و ممتاز و عملیاتی نمودن تفکیک حسابها و
سرمایهگذاری بیمههای عمر و پسانداز ،از جمله پیشنهادات مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا بود.
وی با تأکید بر شعار توسعه بیمههای زندگی ،هر نماینده ،هر ماه ،فروش حداقل یک عدد بیمهنامه جامع عمر و پسانداز
سخنان خود را به پایان رساند.
سومین گردهمایی ساالنه راهکارهای توسعه فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش ،با
حضور مدیرعامل ،معاونین مدیرعامل ،مدیران ،رؤسای شعب استانی ،رؤسای شعبههای سراسر کشور ،منتخبین شبکه فروش
تهران و استانهای سراسر کشور  ،کارکنان و نمایندگان رشته بیمههای عمرو پسانداز در سالن اجتماعات بیمهآسیا برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال  ،1395نمایندگان عضو باشگاه میلیاردیها ،اعضای
کارگروه تخصصی بیمههای عمر و پسانداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقالب تا بهار طبیعت و ارائه مقاالت ،برگزاری
کارگاههای آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخشهای این گردهمایی بود.

آیین معـارفه معاونین فنـی بیمههـای اموال ،مالی و اقتصادی ،توسعه
و برنامهریزی ،مدیر امور مالی و رییس شورای فنی با حضور نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونین مدیرعامل و مدیران
در دفتر مدیریت عامل برگزار شد.
دکتـر کـاردگر ،نایب رییس هیأتمـدیره و
مدیرعـامل در سخـنانی ،انتصابات جدید را در
راستای تکمیل چارت جدید سازمانی شرکت
دانست و گفت :اولویت اول ما استفاده از توان
و ظرفیت نیروهای داخل شرکت است و جایگاه
پستها را اشخاص با حضور تاثیرگذارشان بها
میدهند.
ایشان با توصیف معاونت توسعه و برنامهریزی
به عنوان قلب شرکت بیان داشت :بهرهبرداری
از تکنولوژیهای روز دنیا برای اداره این معاونت
یک ضرورت انکارناپذیر است که میبایست
مدنظر مسئوالن آن قرار گیرد.

نایب رییس هیأتمدیره در ادامه با قدردانی
از تالش دکتر نوراللهی در معاونتهای بازاریابی
و شبکه فروش و توسعه و برنامهریزی گفت:
دعوت از پژوهشگران قدرتمند و متخصص،
اعزام کارشناسان به خارج از کشور به منظور
آموزش و انتقال دانش به داخل شرکت ،تقویت
واحد  R&Dو اتصال واحدهای دانشگاهی به
صنعت بیمه و بیمهآسیا از جمله وظایف و الزامات
معاونت توسعه و برنامهریزی است.

دکتر کاردگر ضمن قدردانی از تالش فرامرز
خجیر در حوزه معاونت فنی بیمههای اموال به
دلیل موفقیتها و تبریک به مسعود بادین ،بر
مدیریت الحاقیههای برگشتی در این معاونت
تاکید کرد و اظهار داشت :امیدواریم روند ارتقاء و
توسعه معاونت بیمههای اموال با سرعت و دقت
هرچه بیشتر ادامه یابد.

مدیرعامل با آرزوی موفقیت برای داود سرایی
در سمت مدیر مالی ،انتظارات از واحد مالی را
اصالح آییننام ه ها و مقررات ،تالش در راستای
ایجاد ارتباط تنگاتنگ با واحدهای فنی و سایر
بخشها ،تالش در جهت وصول مطالبات،
دارا بودن توان باالی تحلیل به دلیل دراختیار
داشتن اطالعات ،استخراج هزینه تمامشده یک
بیمهنامه یا پروژه بیمهای و  ...عنوان کرد.

ایشان همچنین با آرزوی موفقیت برای داود
خوشنویسان در سمت رییس شورای فنی ،رصد
و تحلیل مسائل فنی و کمک به هیأتمدیره در
بررسی پروندههای خاص فنی را از جمله وظایف
مهم این شورا ذکر کرد.

گفتنی است دکتـر کاردگر ،نایـب رییـس
هیأتمـدیره و مدیرعامل در احکام جداگانهای
به ترتیب مسعود بادین ،دکتر نوراللهی ،فرامرز
خجیر ،داود سرایی و داود خویشنویسان را به
عنوان معاونتهای فنی بیمههای اموال ،مالی و
اقتصادی ،توسعه و برنامهریزی ،مدیر امور مالی و
رییس شورای فنی منصوب کرد.
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بیمهآسیا70ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمهآسيا با حضور 92درصد
سهامداران ،مديرعامل و اعضاي هيأتمديره بیمهآسیا،
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس و اوراق بهادار
و سازمان حسابرسي  26تیرماه سال جاری برگزار و
صورتهاي مالي سال  1395اين شرکت به تصويب رسيد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،دکتر کاردگر ،نايب رئيس هيأتمديره
و مديرعامل بیمهآسیا با اشاره به سود 155ریالی هر سهم و تقسیم 70ریال
سود بین سهامداران و تأکيد بر روند رو به رشد توليد حق بيمه در سال
 ،1395گفت :توليد حق بيمه در سال  1395بالغ بر  27654میلیارد ریال گرديد که نسبت به سال  1394با  21درصد رشد همراه بوده است.

مديرعامل بيمهآسيا با اشاره به نسبت خسارت  68درصدي در سال  ،1395اظهار داشت :شرکت بيمهآسيا در سال  1395بالغ بر  18849میلیارد ریال
خسارت به بيمهگذاران خود و زيانديدگان پرداخت کرده است.

دکتر کاردگر در ادامه با مقايسه درآمد سرمايهگذاري بيمهآسيا در سال هاي  1394و  1395از رشد ( 1/4یک و چهار دهم) درصدي ،درآمد
سرمايهگذاري بيمهآسيا در سال  1395خبر داد.

نایب رئیس هیاتمدیره بيمهآسيا با اشاره به سهم ( 10/1ده و یک دهم) درصدي بيمهآسيا از کل بازار بيمه و ( 16/2شانزده و دو دهم)درصدي
از بازار بيمه خصوصي کشور اظهار اميدواري کرد که روند رو به رشد سهم بيمهآسيا از صنعت بيمه کشور در سال  1396همچنان ادامه داشته باشد.

بنابراین گزارش ،بخش بعدی مجمع ،پاسخگویي مستدل به بندهاي گزارش حسابرس بود که در نهایت صورتهاي مالي سال  1395بيمه آسيا به
اتفاق آراي حاضرين مجمع عمومي عادي ساليانه بيمهآسيا به تصویب رسید.

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تعيين روزنامه کثيراالنتشار برای درج آگهيهاي بيمهآسيا بخش پاياني مجمع بود که براساس آن سازمان
حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني و روزنامههای اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامههای کثيراالنتشار برای درج آگهيهاي بيمهآسيا
تعيينشدند.

پرداخت  220میلیارد ریال به شرکت کروز

بیمهآسیا در دو مرحله پرداخت خسارت به شرکت کروز ،مبلغ  220میلیارد ریال پرداخت کرد.

بنابر اعالم مسعود بادین ،عضو هیأتمدیره و معاون بیمههای اموال بیمهآسیا ،در مرحله دوم پرداخت خسارت به شرکت کروز ،مبلغ  70میلیارد ریال
پرداخت شده است.
بنابراین گزارش ،بیمهآسیا در مرحله اول پرداخت خسارت ،پس از دریافت اسناد و مدارک بیمهگذار ،در نشستی چک  150میلیارد ریالی به عنوان
علیالحساب خسارت وارد شده به شرکت کروز را تحویل مسئوالن این شرکت داده بود.
به گفته معاون بیمههای اموال بیمهآسیا باقی خسارت در چارچوب بیمهنامه صادر شده پرداخت خواهد شد.

گفتنی است کارخانه شرکت کروز در سال جاری دچار آتشسوزی گردید و خساراتی به ساختمانها ،موجودی و ماشینآالت وارد شد .به دلیل
اهمیت موضوع و وسعت خسارت ،محل آتشسوزی در روز بعد از حادثه توسط مدیرعامل ،معاون فنی بیمههای اموال و مدیر بیمههای آتشسوزی
بیمهآسیا مورد بازدید قرار گرفت.

به خانواده جانباختگان حادثه

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

بیمـهآسیا خسـارت  90میلیارد ریالی بـرج طاووس را
پرداخت کرد.

معدن آزادشهر پرداخت شد

به گزارش روابطعمومی ،حمید رضا ساری اصالن ،مدیر بیمههای
مسئولیت بیمهآسیا با اشاره به سه مرحله پرداخت خسارت حادثه
معدن آزاد شهر گفت :در مرحله سوم پرداخت خسارت 15 ،خانواده
از جانباختگان حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر با حضور در شعبه

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

پرداخت خسارت
 90میلیارد ریالی

بیش از  75میلیارد ریال

بیمهآسیا در سه مرحله پرداخت خسارت حادثه معدن
زمستان یورت آزادشهر مبلغ  75میلیارد و  600میلیون
ریال به  36خانواده معدنکار جانباخته در این حادثه
پرداخت کرد.

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل :اختصاص بیست و چهار
درصد از کل پورتفوی صنعت بیمه کشور به بیمههای درمان
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل :بیمههای عمر و زندگی
باثباتترین ابزار مالی در بازار سرمایه است
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل :اولویت اول ما استفاده از
توان و ظرفیت نیروهای داخل شرکت است
معاون توسعه و برنامهریزی :جایگاه صنعت بیمه در جغرافیای
فکری کاندیدای ریاست جمهوری
(ریسک نیوز)
معاون مدیر بیمههای اتومبیل در خسارت مسئولیت :نص صریح
قانون درخصوص نحوه انتقال مصدومان رانندگی
(ریسک نیوز)
روابطعمومی :بیمهآسیا زائران حرم مطهر امام خمینی (ره) را
بیمه کرد
روابطعمومی :نمازگزاران عید سعید فطر تحت پوشش بیمه آسیا
روابطعمومی :بیش از چهل و چهار میلیارد ریال به خانواده
جانباختگان حادثه معدن آزادشهر پرداخت شد
روابطعمومی :قهرمانی بیمهآسیا در مسابقات والیبال ساحلی
استان هرمزگان
روابطعمومی :بیمهآسیا  70ریال سود تقسیم کرد

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،چک دوم خسارت برج طاووس در
منطقه آزاد انزلی به مبلغ  40میلیارد ریال با حضور نمایندگان مدیریت
بیمههای آتشسوزی بیمهآسیا ،تحویل مسئوالن این برج شد.

گنبدکاووس بیمهآسیا ،هر یک دو میلیارد و یکصد میلیون ریال و در
مجموع  31میلیاردو 500میلیون ریال دریافت کردند.
مدیر بیمههای مسئولیت بیمهآسیا افزود :پیش از این بیمهآسیا در
دو مرحله پرداخت خسارت حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر ،مبلغ
 44میلیارد و  100میلیون ریال به  21خانواده از جانباختگان این حادثه
پرداخت کرده بود.

بنابراین گزارش ،در پی اعالم آتشسوزی در برج طاووس ،مدیرعامل،
معاون فنی مدیرعامل در بیمههای اموال ،مدیر بیمههای آتشسوزی و
کارشناسان خسارت بیمهآسیا در محل حضور یافته و پس از بررسیهای
اولیه ،چک اول خسارت به مبلغ  50میلیارد ریال در کوتاه ترین زمان
ممکن به صورت علیالحساب توسط معاون فنی مدیرعامل بیمهآسیا در
بیمههای اموال به مسئوالن این برج تحویل داده شده بود که با تحویل
چک دوم به مبلغ  40میلیارد ریال در مجموع 90میلیارد ریال خسارت
برج طاووس پرداخت شد.
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شعب و استانها

بازدید معاون بازاریابی و شبکه فروش
از استانهای خوزستان و زنجان

انتصاب

معـاون بازاریابی و شبکه فروش و هیأت همراه طی سفـرهایی به استانهای
خوزستان و زنجان از شعب و ادارههای این استانها بازدید کردند.

سیدحسین هاشمی به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی و عمرانی منصوب
شدند.

▌ ▌بازدید از استان خوزستان

سیدحسین هاشمی دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه
تهران است و پیش از این به عنوان رییس اداره پشتیبانی فنی ،مهندسی در
بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.

حسـین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکـه
فـروش و رضـا رنجبر ،مدیر هماهنگی امور
شعب و مناطق در سفر به استان خوزستان
ضمن بازدید از اداره خسارت شعبه استان
خوزستان به ارائه رهنمودهای الزم پرداختند.

در ادامه طی دو نشست با اعضای انجمن
صنفی نمایندگان و رؤسای شعب و کارکنان
شعبه ضمن استماع مشکالت و نقطهنظرات حاضرین ،راهکارهای الزم از سوی معاونت بازاریابی
و شبکه فروش و مدیر هماهنگی امور شعب ارائه شد.
بازدیـد از شعبه دزفول و دیـدار با کارکنان و نمایندگان این شعبه پایان بخش سفر معاون
بازاریابی و شبکه فروش به استان خوزستان بود.
▌ ▌بازدید از استان زنجان

رییس گروه امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جنوب شهر تهران ،عضو هیأتمدیره تعاونی
مسکن دارایی استان تهران ،مجری طرح پروژه  241واحدی مجتمع مسکونی کوثر تعاونی مسکن کارکنان
اداره کل امور مالیاتی استان تهران ،مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان تهران،
رییس گروه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران و  ...از دیگر سوابق شغلی سرپرست مدیریت
پشتیبانی و عمرانی بیمهآسیا است.

قهرمانی بیمهآسیا در مسابقات والیبال ساحلی
استان هرمزگان

تیم والیبـال ساحلی شعبه بندرعباس
بیمهآسیا ،مقام نخست مسابقات والیبال
سـاحلـی شـرکتهای بیمـه در استـان
هرمزگان را کسب کرد.

معاون بازاریابی و شبکه فروش با سفر به
استان زنجان ضمن بازدید از شعبه استان
زنـجـان طی نشستی صمیمـی با کارکنان،
شبکه فـروش و اعضـای انجمـن صنفـی
امور نماینـدگان استان به بررسی مسائل و
مشکالت آنها پرداخت.

تیم والیبال ساحلی بندرعباس بیمهآسیا ،موفق
شد در یک رقابت تنگاتنگ به مقام قهرمانی دست
پیدا کند.
مسابقات والیبال ساحلی شرکتهای بیمه استان
هرمزگان با حضور شش تیم و به مدت شش روز
در شهر بندرعباس و سواحل نیلگون خلیج فارس
برگزار شد.

مـدیر بازرسی و انتظامـات و سـرپرست
مدیریت توسعه بازار و امور مشتریان ،معاون
بازاریابی و شبکه فروش بیمهآسیا را در این
سفر همراهی میکردند.

بیمهآسیا
حامی مراسم سالگرد
تأسیس سرزمین شاد

شرکتکنندگانمسابقاتجهانیلتونی
تحت پوشش بیمهآسیا

بیمهآسیا در یازدهمین سالگرد تأسیس مجموعه سرزمین شاد استان گیالن به عنوان حامی
مالی ،حضوری فعال داشت.
براساس گزارش رسیده ،این مراسم با حضور رییس کل شعب بیمهآسیا در استان گیالن ،مدیرعامل منطقه
آزاد انزلی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل و کارکنان سرزمین شاد در سالن همایشهای منطقه
آزاد انزلی برگزار شد.

در این مراسم تعداد  50فقره بیمهنامه آتشسوزی منازل مسکونی به صورت قرعهکشی به شرکتکنندگان
اهدا گردید.
گفتنی است مجموعه سرزمین شاد به عنوان یکی از بیمهگذاران عمده تحت پوشش بیمهآسیا قرار دارد.

نشست مسئوالن
بیمهآسیا و ستاد امر به
معروف و نهی از منکر
استان مازندران
مسئوالن بیمهآسیا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران ،طی نشستی در
محل شعبه بیمهآسیا با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.

براساس گزارش رسیده از استان مازندران ،در این نشست علی محمد رشیدیان رییس کل شعب استان
مازندران به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از قبیل ساخت نمازخانه ،برپایی نماز جماعت ،زیارت عاشورا
و  ...پرداخت.

سردار شالیکار ،دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان نیز ضمن ابراز رضایت از تالش بیمهآسیا در
راستای احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر ،از ادارات شعبه مرکزی بیمهآسیا در استان مازندران بازدید کرد.
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دکترابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طی
حکمی سرپرست مدیریت پشتیبانی و عمرانی را منصوب کرد.

بیمهآسیا شرکتکنندگان در مسابقات جهانی ورزش کارگری لتونی را تحت پوشش
بیمههای درمان قرار داد.

براساس گزارش رسیده 224 ،نفر از دستاندرکاران ،اصحاب رسانه ،مربیان و اعضای تیم ملی کارگران ایران
که به مسابقات جهانی لتونی  2017اعزام گردیدهاند ،تحت پوشش بیمههای درمان مسافران خارج از کشور
بیمهآسیا قرار گرفتند.
پنجمین دوره مسابقات جهانی ورزش کارگری در شهر ریگا ،پایتخت کشور لتونی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ورزشکاران تیم ملی کشورمان در  18تیم و در رشتههای دو و میدانی ،تنیس روی میز،
فوتبال ،والیبال ،شطرنج و  ...با حریفان خود مبارزه کردند.
این اقدام با تالش و هماهنگی (نمایندگی بیمهآسیا کد  26118استان تهران) انجام شد.

نمازگزاران عیدسعید فطر
تحت پوشش بیمهآسیا
بیمهآسیا نمازگزاران عید سعید فطر را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داد.

بنابر اعالم مدیریت بیمههای عمر و حوادث ،نمازگزاران عید سعید فطر در محل برگزاری نماز و
خیابانهای همجوار در مقابل خطرات فوت بر اثر حادثه تا150میلیون ریال ،نقص عضو و از کار افتادگی
ناشی از حادثه تا 150میلیون ریال و هزینههای پزشکی بر اثر حادثه تا شش میلیون ریال تحت پوشش
بیمه حوادث گروهی بیمهآسیا قرار داشتند.

ستادی
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برگزاریگردهماییمسئولینپذیرشبیمارستانهای
طرف قرارداد بیم هآسیا
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گفتمان
حقوقی

تامین دلیل در دعاوی حقوقی و کیفری
«قسمت اول ـ تشریح موضوع»

گردهمایی مسئولین پذیرش بیمارستانهای طرف قرارداد بیمهآسیا با محوریت صدور معرفینامه آنالین (سامانه
صماد) برگزار شد.
براسـاس گـزارش روابطعمومی ،سیـداحمد حسینی ،مدیر
بیمههای درمان افزایش سطح تعامالت بیمهآسیا و مراکز
درمانی طرف قرارداد را در راستای افزایش خدمترسانی به
مردم بسیار مؤثر دانست و افزود :در کنار فعالیت اقتصادی،
وظایف سازمانی و فضای بازرگانی ،توفیق خدمترسانی به
مردم ،باالخص خدمت به بیماران پراهمیت است.
حسینی یکی از روشهای تسهیل ارائه خدمت به
بیمهگذاران را «سامانه صماد» نام برد و از صدور  5هزار
معرفینامه آنالین برای طالب و خانوادههای آنها در ابتدای
این طرح و اجرایی شدن این سامانه در سراسر کشور از
مردادماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به سابقه  58ساله بیمهآسیا و ارتباط خوب
و مسـتمـر با مراکز درمـانی طرف قـراداد گفت :مطالبات
بیمارستانهای طرف قرارداد در کمترین زمان ممکن تسویه و پرداخت شده است.
ارتباطات مؤثر و تعامالت دو جانبه برای خدمترسانی به مردم از دیگر نکات مورد اشاره مدیر بیمههای درمان بیمهآسیا در این همایش بود.
ابوالقاسم مناقبی ،معاون مدیر بیمههای درمان در خسارت نیز ضمن خیرمقدم ،روابط شرکتهای
بیمه با مراکز درمانی را دوجانبه ،مهم و حساس عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت درمان و سالمت مردم،
قرارداد درمان را نسبت به سایر قراردادها دارای ارجحیت دانست.
وی طرح صدور معـرفینامه آنالین را در راستای تسهیل خدمترسانی به بیمـهگذاران ،افزایش
پورتفوی و سودرسانی به بیمارستانها و شرکتهای بیمه مؤثر دانست.

◁◁برگزاری کارگروه صدور معرفینامه آنالین سامانه صماد

در ادامه این گردهمایی ،کارگروه صدور معرفینامه آنالین «سامانه صماد» با حضور مسیحاله اسکندری ،مشاور معاون فنی بیمههای
اشخاص و مسئولیت در کنترل و نظارت بیمههای درمان ،امیر مهاجرانی ،رییس اداره امور قراردادهای مراکز درمانی و مرضیه حسنینیا،
کارشناس اداره امور قراردادها برگزار شد.
مهاجرانی ،رییس اداره امور قراردادهای مراکز درمانی ،روند حرکت به سوی خدمات الکترونیکی را
روندی اجتنابناپذیر عنوان و آن را از سادهترین و عملیترین راهها برای ارائه خدمات به بیمهگذاران
توصیف نمود که اطمینان خاطر و رفاه بیشتر را برای بیماران به ارمغان میآورد.

وی در ادامه به ارائه نکاتی درخصوص طرح صماد از قبیل نیاز به تأیید پزشک معتمد بیمهآسیا،
استثنائات ،موارد مشمول و  ...پرداخت.
حسنینیا ،کارشناس اداره امور قراردادها نیز به ارائه نحوه صدور معرفینامههای آنالین با جزئیات آن
از جمله :نحوه ورود کاربران به سامانه ،ترخیص بیمار ،ابطال معرفینامه آنالین و  ...پرداخت.
پاسخ به پرسشهای حاضرین توسط اسکندری و مهاجرانی،
پایان بخش این گردهمایی بود.
گفتنی است در بخشـی از این گردهمـایی ،رابطین بیمهآسیا
با مسئولین پذیرش بیمارستانهای طرف قرارداد ،به حاضرین
معرفی شدند.

كسب نتيجه مطلوب در دعاوي حقوقي و كيفري
بدوا ً منوط و مشروط به حفظ قرائن ،داليل و
شواهد مي باشد كه در زبان حقوقي تحت عنوان
«تامين دليل» از آن ياد ميشود .در شماره حاضر
و دو شماره آتي بنابر آن است كه ضمن تشريح
موضوع ،مرجع صالح جهت طرح دعوي تامين
دليل و همچنين آثار آن مورد بررسي واقع گردد.
◁ ◁ تاميندليل

در بسياري از موارد حاالتي پيش ميآيد كه الزم است
وجود چيزي در جايي يا اتفاق افتادن حالتي يا وجود حالتي
رسم ًا ثبت و احراز شود .يا گاهي اتفاق ميافتد كه براي
اثبات حقي به شهادت افرادي نياز داريم كه اكنون در
دسترس هستند اما ممكن است در آينده نباشند ،پس الزم
است شهادت ايشان را به طور رسمي در جايي ثبت كنيم تا
استناد بعدي به آن ممكن باشد .در اينگونه موارد از «تامين
دليل» استفاده ميكنيم .در واقع تامين دليل به معناي در
امنيت قرار دادن دليل است.
ماده  149قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالب در امور مدني در اين خصوص اشعار ميدارد:
در مواردي كه اشخاص ذينفع احتمال دهند كه در آينده
استفاده از داليل و مدارك دعوي آنان از قبيل تحقيق محلي
و كسب اطالع از مطلعين و استعالم نظر كارشناسان يا
دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل
و يا داليلي كه نزد طرف دعوي يا ديگري است ،متعذر يا
متعسر خواهد شد ،ميتوانند از دادگاه درخواست تامين آنها
را بنمايند .مقصود از تامين دليل در اين موارد فقط مالحظه
و صورت برداري از اين گونه داليل است.
مفهوم ماده فوقالذكر به اندازه كافي روشن و فقط كافي
است معني بعضي لغات تشريح گردد.
استعالم :يعني طلب علم يا آگاهي كردن ،يا نظر
تخصصي و علمي كسي را خواستن.
قرائن :جمع قرينه يعني چيزي كه از وجود آن بتوان به
وجود چيز ديگري پي برد ،مث ً
ال وجود دود ،قرينه وجود آتش
است .يا وجود اتومبيل يا موتور سيكلت كسي را در محل
ميتوان قرينه حضور او در آن محل دانست.
امارات :اماره عبارت است از اوضاع و احوالي كه به حكم
قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود( .ماده
 1321قانون مدني) مثل اينكه در اختيار داشتن و در تصرف
داشتن محلي يا چيزي به عنوان مالك ،اماره مالكيت آن
براي متصرف است( .ماده  35قانون مدني)
متعذر :يعني غير ممكن و محال
متعسر :يعني سخت و دشوار
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شعب و استانها

کسب موفقیت

مقام اول قرآن

محمدمهدی جاهدیان ،فرزند محمد جاهدیان
همکارمان در استان خراسان رضوی موفق
شد در سی و پنجمین دوره مسابقات
قرآن ،عترت و نماز رتبه اول در
سطح آموزشگاه را کسب کند.

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
ثنـا و سـارا رمضـانی فـرزندان
محـمـد رمضـانی ،همکـارمـان
در شعبه شهیـد مدنی همدان،
موفق شدند گواهینامه روخوانی
و روانخوانی قرآن کریم را از
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
جامعه القرآن الکریم و اهل البیت
(ع) دریافت کنند.

این موفقیت را به وی و خانواده
محترمـش تبـریک میگـوییم و
موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند
منان آرزومندیم.

کسب موفقیـتهای یاد شده
را به این دو خـواهر تبـریـک
میگوییم و موفقیت روزافزون
آنها را زیر سایه قرآن کریم از
درگاه حضرت حق خواهانیم.

قهرمان دو و میدانی

لیال جوانمرد ،فرزند احمد جوانمرد،
همکارمان در شعبه رضاشهر مشهد
موفــق شد در مسـابقات دو و
میدانی منطقهای کشور در رده
سنی نونهاالن ،در ماده  400متر
رتبه اول و در ماده  100متر رتبه
دوم را به دست آورد.

کــسـب مقــامهــای اول در
مسـابقات دو و میدانی متوسطه دور
اول دانشآموزان استان خراسان رضوی ،اول امدادی دو و
میدانی دختران آموزشگاه ناحیه  ، 6اول  800متر دو و میدانی
دختران آموزشگاه ناحیه  6و دوم رشته  800متر مسابقات دو و
میدانی جام مشهد از دیگر موفقیتهای کسب شده این نونهال
ورزشکار است.

کسب موفقیتهای پی در پی را به وی و خانواده محترمش
تبریک میگوییم و موفقیتهای بیشتر وی را در عرصههای
باالتر ورزشی آرزومندیم.

هدیه یک دستگاه پراید
به بیمهگذار

ایده برگزیده

کیاشا کردجزی ،فرزند مریم ضمیری
همکارمان در استان خراسان رضوی
موفق شد در چهارمین جشنواره
علمی جابربن حیان که در سال
تحصیلی جاری بین مدارس شهر
مشهد برگزار شد ،با ارائه موضوع
روشهای تولید برق ،برگزیده
شود.

جشنواره علمی جابربن حیـان هر ساله
در بخشهای علمـی و پژوهشـی با ایدههـای پژوهشگران
کوچک برگزار میشود.

با نهایت تاسف وتاثر درگذشت همکار عزیز مرحوم منوچهر آزاد
را به خانواده گرامی ایشان و کلیه همکاران شرکت تسلیت عرض نموده
و از خداوند متعال برای آن انسان شریف ،رحمت واسعه الهی و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم همکاران بازنشسته ،مرحوم
ابراهیم رهبانی و مرحوم محسن عمادی الهیاری (پدر نازیال
عمادیاله یاری) ،دار فانی را وداع گفتهاند .ضمن عرض تسلیت ،از
خداوند متعال برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای آن مرحومان
آمرزش واسعه مسئلت مینماییم.
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.

حمیدرضا خیاط ،نماینده استان خراسان
جنوبی یک دستگاه پراید به بیمهگذار خود
اهدا کرد.

براساس گزارش رسیده از شعبه استان خراسان
جنوبی ،در مراسم قرعهکشی که بین بیمهگذاران
نمایندگی حمیدرضا خیاط (کد  )22628شعبه بیرجند
برگزار شد ،سید حمید هاشمی خراشاد از بین 2250
نفر ،برنده یک دستگاه پراید شد.
بنـابراین گزارش ،نماینـدگان دادستـــان بیـرجند،
اتاق اصنـاف و حراست دارایی استان بر نحوه اجرای
قرعهکشی نظارت داشتند.
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خشایار بابازاده ،در غم فقدان برادر
عبدالغفار دویران (شعبه استان زنجان) ،در غم فقدان خواهر
محمدعلی بهشتی گرمی (مدیریت امور نمایندگان) ،در غم
فقدان پدر
مجید راد (مدیریت بیمههای اتومبیل) ،در غم فقدان پدر
علیرضا بهشتی (مدیریت بیمههای اتومبیل ،خسارت شمال
تهران) ،در غم فقدان پدر
زهرا سلیمانی (مدیریت طرح و توسعه) ،در غم فقدان پدر
عبدالرضا بشارتلو (شعبه شرق تهران) ،در غم فقدان پدر
اسماعیل زشیرزاده (شعبه استان اصفهان) ،در غم فقدان
برادر
مژگان طاهری (شعبه امام خمینی اصفهان) ،در غم فقدان
برادر
اصغر بداقی (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان مادر
حبیب و زهرا عسکری (شعبه ابهر) ،در غم فقدان پدر
سیدجعفر ظهیری (شعبه تنکابن) ،در غم فقدان مادر
شاهین چارهجو (شعبه استان کردستان) ،در غم فقدان مادر

کسب افتخار

مقام قهرمانی کاراته

معصومه قبادی ،نمایندگی کد  25806شهرستان کامیاران استان
کردستان موفق شد مقام نخست رشته کاراته مسابقات قهرمانی غرب
کشور در سبکهای آزاد کاراته را کسب و مدال طالی این دوره از
مسابقات را دریافت کند.
کسب این افتخار را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.

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:

مهدی حاضری
مجید جودکی

عبدالغفار دویران
سیدحسن سجادیه

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.

مهرناز زنگنهپور ،دبیر کمیته فنی بیمههای اشخاص و
مسئولیت
حمیدرضا علیرضایی ،معاون مدیر پشتیبانی و عمرانی
سیدسامدین میره بیگی ،رییس شعبه پانزده خرداد
حمیدرضا شهبازی منشادی ،رییس شعبه مطهری
فرشاد الیاسی ،سرپرست شعبه انقالب
فرامرز کیانیان ،رییس اداره هماهنگی و پیگیری امور
مالی و پشتیبانی شعب
عبدالناصر اسماعیلی ،رییس اداره خسارت بدنی مرکز
یعقوب نظری ،رییس اداره خسارت بیمههای درمان
مراکز آزاد
محمد عرفانی راد ،رییس اداره پشتیبانی و مهندسی
مجید فتحعلی ،رییس اداره خدمات عمومی و نقلیه
مهرنوش رنجبران ،رییس اداره فروش بیمهنامههای
غیرصنعتیآتشسوزی
مسعود عباسمنش ،رییس اداره خرید و تدارکات
مصطفی زندینژاد ،رییس اداره هماهنگی ،پایش و
کنترل و نظارت فنی بیمههای آتشسوزی
عبداله عبدلی ،رییس اداره بازیافت
عبدالرضا مسعودیفر ،سرپرست اداره حسابداری
اموال و داراییهای ثابت
آمنه محمدپور ،سرپرست اداره حسابداری شعب و
مناطق
اکبر شیخلو ،رییس شعبه شهید رجایی ارومیه
علیرضا روانخواه ،رییس شعبه گنبد کاووس
پرویز محمدی ،معاون شعبه مهاباد
رضا یزدانیان ،معاون شعبه گرمسار
سیدمهدی نوربخش ،معاون امور بیمهای استان
چهارمحال و بختیاری
کیوان مالکی ،معاون امور بیمهای شعبه خاقانی
سمیه ابراهیمی ،معاون امور مالی و پشتیبانی شعبه
سیدجمالالدینشیراز
منوچهر واعظی ،معاون امور مالی و پشتیبانی شعبه
شهید رجایی ارومیه
جواد قلیپور ،معاون امور بیمهای شعبه شهید رجایی
ارومیه
سیدعلیرضا گلشنی ،معاون امور بیمهای شعبه سنندج

بیمه در ایران و جهان

معاون اول رئیس جمهور ،آییننامه نحوه توقیف وسایل
نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث مصوب هیات وزیران
را برای اجرا به وزارتخانههای کشور ،راه و شهرسازی،
دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،این آییننامه به منظور پیشبینی
ساز و کارهای الزم در جهت استفاده از سامانههای اطالعاتی توسط
پلیس و شرکتهای بیمه برای تسهیل کار رانندگان دارای بیمهنامه که
هنگام توقف خودرو ،بیمهنامه خود را به همراه ندارند ،به شرح زیر تصویب
شده است:

ماده 1ـ در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به
کار میروند و سایر اصطالحات مندرج در این آییننامه تابع تعاریف مندرج
در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه است:
الف ـ قانون :قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،مصوب .1395

ب ـ پلیس :ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران.
پ ـ بیمهگر :شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی
دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمهنامه معتبر شخص ثالث :سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه،
متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده ( )2قانون ،میان دارنده وسیله نقلیه و
بیمهگر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ توقفـگاه :توقفگـاههای مـذکور در تصـویب نامـه شمـاره
/179398ت46844ک مورخ  13آذرماه  1391و اصالحات بعدی آن.
ج ـ توقیف :بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمهنامه معتبر.

چ ـ سامانه بیمهنامه شخص ثالث :سامانهای الکترونیکی به منظور
تجمیع اطالعات بیمهنامههای شخص ثالث صادر شده توسط بیمهگر.

ح ـ دارنده وسیله نقلیه :اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و
هر کدام که بیمهنامه موضوع ماده ( )2قانون را تحصیل کند تکلیف از
دیگری ساقط میشود.

ماده 2ـ بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه
دارای بیمهنامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذیربط
فراهم آورد.
ماده  3ـ به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمهنامه

معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعالم برخط وضعیت بیمهنامه،
پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطالعات مورد نیاز
را مطابق ماده ( )54قانون فراهم آورد.

ماده 4ـ حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمهنامه معتبر شخص ثالث
ممنوع است .در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمهنامه معتبر
شخص ثالث را به همراه ندارد ،پلیس موظف است براساس استعالم از
بیمه ،نسبت به احراز دارا بودن بیمهنامه یا فقدان آن اقدام و در صورت
فقدان بیمهنامه معتبر شخص ثالث ،ضمن اعمال قانون ،وسیله نقلیه را
توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره 1ـ انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات
وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابجایی و طی دوران توقیف،
هزینه حمل ،جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس
تصویب نامه شماره /179398ت46844ک مورخ  13آذرماه  1391و
اصالحات بعدی آن است.
تبصره  -2در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس
از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و
بار ،دارنده و موسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب
نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد
شده اقدام نمایند.

ماده  -5به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث
توسط شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است .در
صورت احراز تخلف ،پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق
ماده ( )31قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  -مصوب  -1389جهت
اعمال قانون به مراجع ذیربط اعالم نماید.
ماده  -6رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه ،مستلزم احراز دارا بودن
بیمه نامه معتبر شخص ثالث است.

ماده  -7مراجع ذیربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای
جمهوری اسالمی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه
وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل
نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث ،با رعایت ماده ( )7قانون اقدام
نمایند.
ماده  -8وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه
باربری و صورت وضعیت مسافری ،شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث
و تاریخ انقضای آن درج گردد.

استفاده از رباتها در صنعت بیمه

بزرگترین شرکت بیمه سوئیس ،جهت تصمیمگیری در زمینه
ادعای صدمات وارد شده به اشخاص ،اقدام به استفاده از رباتها
کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از  ،Russia Todayآزمایشات انجام شده
حاکی از آن است که زمان پردازش صدمات توسط رباتها ،میتواند از یک ساعت
به تنها چند ثانیه کاهش پیدا کند.

تام دی سوان ،مدیر عامل بیمه زوریخ در گفت و گویی با رویترز خاطر نشان کرد،
«ما اخیرا هوش مصنوعی ( )AIرا به دنیا معرفی کردیم که میتواند  ۴۰هزار ساعت
کار را در خود ذخیره و بررسی کند ،حال آن که سرعت پردازش این اطالعات توسط
این سیستم تنها  ۵ثانیه میباشد».

شرکتهای بزرگ بیمه مانند شرکت بیمه آمریکایی لیمونید ،به دنبال استفاده از
فواید و منافع فن آوریهای جدید ،از جمله هوش مصنوعی و ایدههای مبتنی بر
تکنولوژیهستند.

شرکت آمریکایی لیمونید ،با استفاده از رباتهای هوش مصنوعی ،در کمتر از ۹۰
ثانیه پروسه بیمه اجارهکنندگان و مالکان امالک را انجام داده و مطالبات را نیز در سه
دقیقه پرداخت میکند.
به گفته دی سوان ،شرکت بیمه زوریخ به طور فزاینده به دنبال استفاده از رباتهای
تشخیصدهنده ادعای اشخاص بیمه شده ،میباشد.
وی اشاره کرد« ،دقت در این زمینه بهبود یافته ،زیرا هر ادعای جدیدی را که این
دستگاه ثبت میکند ،باعث میشود دایره اطالعاتش افزایش یافته و در نتیجه سرعت
تشخیص نیز افزایش یابد».
وی همچنین اذعان کرد ،ما نگران افزایش رقابت توسط غولهای بزرگ تکنولوژی

مانند  Alphabet ،Appleو  Google Parentکه
متمایل به ورود در بازار بیمه هستند ،نیستیم« .هیچ یک از
شرکتهای فن آوری تا کنون ریسک بیمه را در ترازنامه
خود نپذیرفته اند ،زیرا آنها تمایلی به تعیین ارقام در ترازنامه
خود ،ندارند .شما برای فروش بیمه باید ترازنامه داشته باشید
و ریسک بیمه را بپذیرید».

شاهین
و چنگیز مغول
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ابالغ آییننامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث

حكايت
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یک روز صبح ،چنگیز مغول و درباریانش برای شکار
بیرون رفتند .همراهانش تیر و کمانشان را برداشتند
و چنگیزمغول ،شاهین محبوبش را روی ساعد نشاند.
شاهین از هر پیکانی دقیقتر و بهتر بود ،چرا که
میتوانست در آسمان باال برود و آنچه را ببیند که
انسان نمیدید.
اما با وجود تمام شور و هیجان گروه ،شکاری نکردند.
چنگیزمغول مایوس به اردو گاه برگشت ،اما برای آنکه
ناکامیاش باعث تضعیف روحیه همراهانش نشود ،از
گروه جدا شد و تصمیم گرفت تنها قدم بزند.
بیش از حد در جنگل مانده بود و نزدیک بود از خستگی
و تشنگی از پا در بیاید .گرمای تابستان تمام جویبارها را
خشکانده بود و آبی پیدا نمیشد ،تا این که رگه آبی دید
که از روی سنگی جلویش جاری بود .چنگیزمغول شاهین
را از روی بازویش بر زمین گذاشت و جام نقره کوچکش
را که همیشه همراهش بود ،برداشت .پر شدن جام
مدت زیادی طول کشید ،اما وقتی میخواست آن را به
لبش نزدیک کند ،شاهین بال زد و جام را از دست او
بیرون انداخت.
چنگیز مغول خشمگین شد ،اما شاهین حیوان محبوبش
بود ،شاید او هم تشنهاش بود .جام را برداشت ،خاک
را از آن زدود و دوباره پرش کرد .اما جام تا نیمه پر
نشده بود که شاهین دو باره آن را پرت کرد و آبش را
بیرون ریخت .چنگیزمغول حیوانش را دوست داشت،
اما میدانست نباید بگذارد کسی به هیچ شکلی به او
بیاحترامی کند ،چرا که اگر کسی از دور این صحنه را
میدید ،به سربازانش میگفت که فاتح کبیر نمیتواند
یک پرنده ساده را مهار کند.
این بار شمشیر از غالف بیرون کشید ،جام را برداشت
و شروع کرد به پر کردن آن .یک چشمش را به آب
دوخته بود و دیگری را به شاهین .همین که جام پر شد
و میخواست آن را بنوشد ،شاهین دوباره بال زد و به
طرف او حمله آورد .چنگیزمغول با یک ضربه دقیق سینه
شاهین را شکافت.
جریان آب خشک شده بود .چنگیزمغول که مصمم بود به
هر شکلی آب را بنوشد ،از صخره باال رفت تا سرچشمه
را پیدا کند .اما در کمال تعجب متوجه شد که آن باال
برکه آب کوچکی است و وسط آن ،یکی از سمیترین
مارهای منطقه مرده است .اگر از آب خورده بود ،دیگر
در میان زندگان نبود .چنگیزمغول ،شاهین مردهاش
را در آغوش گرفت و به اردوگاه برگشت .دستور داد
مجسمه زرینی از این پرنده بسازند و روی یکی از
بالهایش حک کنند:

یک دوست ،حتی وقتی کاری میکند که دوست
ندارید ،هنوز دوست شماست.
و بر بال دیگرش نوشتند:
هر عمل از روی خشم ،محکوم به شکست است.

شرکت سوئیسی اولین شرکتی نیست که از مزایای
استخدام رباتها بهره میبرد .در ماه ژانویه ،شرکت بیمه
عمر ژاپنی فوکوکو ( ،)Fukokuیک برنامه مشابه را با
جایگزینی رباتها به جای  ۳۴نفر ،آغاز کرده است .این
شرکت میگوید که با این اقدام میتواند ساالنه تا ۱۴۰
میلیون ین و معادل  3/1میلیون دالر در سال ،صرفهجویی
کند .شرکت بیمه انگلیسی اویوا ( )Avivaنیز تصمیم
گرفته است ،تا در برخی فرآیندهای شرکتش از هوش
مصنوعی بهره ببرد.

7
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دانستنی ها

علت سوار و پیاده شدن
مسافران هواپیما از سمت چپ
تا کنون به این مسئله فکر کردهاید که
چرا سوار و پیاده شدن مسافران از سمت
چپ هواپیما انجام میشود؟ این موضوع به
یک قرارداد ثابت تبدیل شده است که این
روزها در مورد آن سوالی نمیشود .اما تاریخ
آن به همان روزهای اول سیستم هوایی
برمیگردد.
در زمانهای گذشته هواپیماها باید برای سوار و
پیاده کردن مسافران ،تا نزدیکی ساختمان فرودگاه
حرکت میکردند .بعد از تصویب این قرارداد ،صندلی
خلبان در سمت چپ کابین قرار گرفت تا خلبانها
راحتتر بال سمت چپ را در صورت نزدیک شدن
به ساختمان ببینند و هواپیما را کنترل کنند .درهای
سمت چپ ،جا به جایی مسافران را از هواپیما به
ترمینال راحت تر میکرد .همچنین از دور زدن دور
هواپیما امنتر بود.
یکی از دالیل اصلی دیگر این موضوع که درهای
ورود و خروج در سمت چپ قرار دارد ،به زمانی
بازمیگردد که سفرهای دریایی تازه شروع شده بودند.
قبل از کشتیهایی که سکان هدایتشان در وسط قرار
دارد ،کشتیها به وسیله پارو که در سمت راست قرار
داشت هدایت میشدند.
برای اینکه پاروها در زمان پهلوگیری کشتی
به اسکله گیر نکند ،کشتیها از سمت چپ پهلو
میگرفتند .زمانی که استفاده از پله ورود و خروج
هواپیما رواج پیدا کرد ،با تصمیم سازندگان هواپیماها،
قراردادی تنظیم شد که همیشه در ورود و خروج سمت
چپ قرار گیرد.
بارگیری کاالها ،چمدانها و بخش سوختگیری در
سمت راست هواپیما قرار دارند .این امر باعث میشود
تا بخش ورود و خروج مسافران از کارهای دیگر جدا
باشد .همچنین این اجازه را به خلبان میدهد تا در
صورت لزوم موتور سمت راست را روشن نگاه دارد.

امام علی  علیهالسالم:

توانگری نادان ،به مال و دارایی اوست.

غررالحکم ،ح 6382

پنج زبان سخت و پنج زبان آسان دنیا

زبانشناسان با مقایسه عناصر مختلف زبانهای دنیا مانند دستور زبان ،صرف افعال و تعداد الفباها زبانهای زنده دنیا را بر اساس
میزان دشواری آموختن آنها دستهبندی كردهاند ،که بر این اساس پنج زبان عربی ،چینی ،ژاپنی ،كرهای و مجارستانی دشوارترین
زبانهای دنیا هستند.
اگر تا پنجاه سال پیش «باسواد بودن» به معنای سواد خواندن و نوشتن و بلد بودن چهار عمل اصلی ریاضیات بود اما در دنیای مدرن معیارهای دیگری نیز
به آن افزوده میشود ،تا با سواد بودن سختتر از دهههای گذشته باشد .دانستن یك زبان خارجی یا بلد بودن كار با كامپیوتر و استفاده از اینترنت را میتوان از
دیگر معیارهای باسواد بودن به حساب آورد.

با این حال یكی از كارهای زمانبر و نسبت ًا مشكل ،آموختن زبانی به غیر از زبان مادری است و هیچ زبانی برای یادگیری آسان نیست .اما آموختن همه زبانها
به یك اندازه مشكل نیستند و برخی از زبان شناسان پنج زبان زنده دنیا را جزو مشكلترین زبانها برای آموختن انتخاب كردهاند .اینكه چرا این زبانها به عنوان
مشكلترین زبانهای زنده دنیا برای آموختن انتخاب شدهاند به فاكتورهایی مانند میزان دوری و اختالف با زبان مادری ،نحوه نگارش الفبا و گویش اصوات
آن بر میگردد.
◁ ◁پنج زبان سخت دنیا

1ـ زبان عربی :زبان عربی شباهت بسیار كمی به زبانهای هندی
و اروپایی دارد .اصوات در این زبان بسیار مهم هستند ،اما شباهت بسیار
زیادی به هم دارند .به نحوی كه با اندكی تغییر صوت ممكن است معنای
جمله به كلی عوض شود .زبان عربی بزرگترین عضو از شاخه زبانهای
سامی است و با زبانهای عبری و آرامی همخانوادهاست و یكی از شش
زبان رسمی سازمان ملل است .این زبان ،زبان رسمی  25كشور جهان
است و حدود  320میلیون نفر گویشگر دارد.

2ـ زبـان چیـنـی :زبـان چیـنی اصـطالح ًا یك زبـان تـونـال
« »Tonal Languageاست به این معنا كه با تغییر زیر و بم صدا
معانی واژگان نیز تغییر میكند .همچنین وجود هزاران كاركتر و سیستم
پیچیده خط چینی به دشوارتر شدن آموختن این زبان منجر شده است.
زبان مادری حدود یك پنجم مردم جهان یكی از انواع زبان چینی است.

3ـ زبان ژاپنی :برای آموختن زبان ژاپنی نیز باید مانند زبان چینی
هزاران كاراكتر را به ذهن سپرد .سه سیستم متفاوت نوشتن و دو سیستم
هجابندی برای این زبان وجود دارد كه یادگیری این زبان را مشكلتر
كرده است .این زبان حدود  130میلیون گویشگر دارد.

4ـ زبان كرهای :برای كسی كه پیشینه آسیای شرقی ندارد آموختن
زبان كره كار واقع ًا مشكلی است .ساختار بسیار متفاوت دستور زبان و نحوه
تغییر افعال در زمانهای مختلف براستی گیجكننده است .برای نوشتن
این زبان نیز باید همان هزاران كاراكتر مشابه زبان خط چینی را آموخت.
این زبان حدود هشتاد میلیون گویشگر دارد.

5ـ زبان مجارستانی :در زبان مجارستانی اسم در هفت حالت
مونث ،مذكر ،خنثی و  ...صرف میشود .زبان مجارستانی همچنین جزو
«زبانهای مستقل» محسوب میشود بدین معنا كه واقع ًا هنوز مشخص
نشده است كه ریشههای این زبان از كجاست و برخالف بقیه زبانهای
رایج در اروپا ریشه التین ندارد .این زبان  13میلیون گویشگر دارد.
◁ ◁پنج زبان آسان دنیا

1ـ انگلیسی :زبان انگلیسی در مقایسه با اکثر زبانهای زنده دنیا
زبان آسانی برای یادگیری است .در این زبان بینالمللی ،صرف فعل
آسان است و شامل قواعد پیچیده نیست و اشیاء و نام ها جنسیت ندارند و
تقریب ًا دستور زبان سادهای دارد .این زبان تقریب ًا در همه جای دنیا حضور

دارد و میتوان آن را شنید .مهم نیست در جایی در دل اقیانوس اطلس
مانند هائیتی یا کوبا باشی و یا در چین و ایران .این زبان کار شما را راه
میاندازد زیرا بیشترین میزان پراکندگی را نسبت به زبانهای دیگر دارد.
فعل ها در زبان انگلیس کوتاهند و فقط در حالت سوم شخص تغییر
مختصری میکنند .بسیاری از مردم دنیا ،انگلیسی را به عنوان زبان دوم
خود انتخاب کردهاند.

2ـ ایتالیایی :یادگیری زبان ایتالیایی از بسیاری از زبانهای دیگر
آسانتر است .صرف فعل قاعده پیچیده ای ندارد و تلفظ کلمات نیز براحتی
قابل حفظ کردن هستند .واژگان آن از زبان التین مشتق شده است که
با دانستن یک زبان هند و اروپایی دیگر می توان معنی برخی از کلمات
ایتالیایی را حدس زد.

3ـ اسپانیایی :اسپانیایی نیز در رده یکی از آسانترین زبان های دنیا
برای آموختن است .بسیاری از کلمات و واژگان آن شبیه زبان انگلیسی
است و نوشتن به این زبان کام ً
ال فونتیک و آوایی است .یعنی کلمات
همان طور که به گوش می رسند نوشته میشوند .زبان اسپانیایی بسیار
شبیه زبان ایتالیایی است و دستور زبان و شیوه تلفظ آن هم به آسانی زبان
انگلیسی است .این زبان هم پراکندگی بسیاز زیادی در دنیا دارد و به غیر
از اسپانیا در قاره اروپا ،همه کشورهای آمریکای التین و آمریکای جنوبی
(به غیر از برزیل) به زبان اسپانیایی صحبت میکنند.
4ـ فرانسوی :برای کسانی که زبان انگلیسی را تا حدی بلدند
یادگیری زبان فرانسوی بسیار آسانتر است ،زیرا بسیاری از واژگان در
این دو زبان شبیه هم هستند و از ریشه التین استخراج شدهاند.

5ـ اسپرانتو :زبان اسپرانتو توسط دکتر «لودویک زامنهوف»
زبانشناس لهستانی با هدف ایجاد زبانی آسان برای ارتباط همه مردم
دنیا ساخته شد .در این زبان کلمات دقیق ًا همانگونه که تلفظ میشوند،
نوشته هم میشوند یعنی مانند زبان اسپانیایی زبانی فونتیک و آوایی
است .در این زبان هیچ استثنایی در دستور زبان وجود ندارد و با آموختن
یک واژه میتوان به واژه مخالف آن نیز پی برد .هدف زامنهوف ،خلق
زبانی بیطرف و صلحپرور بود که یادگیری آن نیز آسان باشد و به درک
متقابل فرهنگهای مردم مختلف جهان کمک کند .یونسکو در استقبال
از صدمین سالگرد انتشار زبان اسپرانتو در سال  1986مراتب پشتیبانی
خود را از آموزش و گسترش زبان بینالمللی اسپرانتو در سراسر جهان
ابراز داشتهاست.

زمزمههای آشنا

ربو هب کار خود ای واعظ این هچ فریادست
مرا فتاد دل از ره تو را هچ افتادست

میان او هک خدا آفریده است از چیه
دقیقهایست هک چیه آفریده نگشادست

حافظ شیرازی

نام نشريه  :آسيا
صاحب امتياز  :شركت سهامي بيمه آسيا
مدیرمسئول و سردبير :محمود افشاري
تحريريه :محمد مظفرخرمي ،حمیدرضا فضلعلی ،اصغر ابوترابي ،سعيد نجفي
آرزو قدیانی ،محمدصاحب بیانی ،طاهره ستاري ،آرزو صالحي
صفحه آرايي  :اداره انتشارات
ليتوگرافي  :جوهري
چاپ  :فروغ دانش
تهران ،خيابان طالقاني ،تقاطع قرني ،ساختمان شماره  ،94روابط عمومي بيمه آسيا
نمابر 88900078 :
 7ـ 88900076
pr@bimehasia.ir
www.bimehasia.ir
@asiabimeh
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