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بیمهآسیا؛ نماد اعتماد و اطمینان

مدیرعامل:

تقدیر صندوق تامین
خسارتهای بدنی
از بیمهآسیا

2

بیمهآسیـا در خصوص ایفای تعهدات مربوط
به بنـدهـای «الـف» و «ب» صـنـدوق تامیـن
خسارتهای بدنی موضوع ماده  24قانون بیمه
اجباری خسـارت وارده به شخص ثالث ،مورد
تقدیـر صندوق تامین خسـارتهای بـدنی قرار
گرفت.
به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،در نامه دکتر جباری ،مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به دکتر
کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا از همکاری و تعامل شایسته بیمهآسیا در ایفای تعهدات
مربوط به بندهای «الف» و «ب» صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده  24قانون بیمه اجباری خسارت
وارده به شخص ثالث تشکر و قدردانی شده است.
بنابراین گزارش ،در بخش سوم قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه که مربوط به حقوق و تعهدات صندوق است ،ذیل ماده  24که به منابع مالی صندوق پرداخته شده،
بندهای الف و ب به شرح ذیل است:
الف ـ هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( )3ماده ()18
این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری ،از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع
این قانون خودداری کنند وصول میشود.
میزان مبلغ مذکور ،نحوه وصول ،تخفیف ،تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع
عمومی صندوق میرسد.

مدیرعامل:

اختصاص بیست و چهار درصد از کل پورتفوی صنعت
بیمه کشور به بیمه های درمان
6

5

2

صنعت بیمه در تحقق اقتصاد
مقاومتی نقشآفرین است

دیدار مدیرعامل
با اعضای انجمن خبرنگاران بیمه

بازدیددانشجویان«علمیکاربردیبیمه»
ازبیمهآسیا
4

حضوربيمهآسيا در نمايشگاههای بينالمللي
بورس ،بانک و بیمه
و نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
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مدیرعامل
مدیر عامل:

صنعت بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشآفرین است
صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی نقش بسیار مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

دکتر کاردگر ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در آیین دید و بازدید نوروزی با اشاره به نامگذاری سال  1396از سوی مقام معظم
رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی ،تولید ـ اشتغال گفت :صنعت بیمه کشور به عنوان یک نهاد مالی میتواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در
تحقق اقتصاد مقاومتی و بالطبع تولید و اشتغال در کشور داشته باشد.

مدیرعامل بیمهآسیا آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور را منوط به ارزیابی ریسک آن فعالیت در قدم اول دانست و اظهار داشت :صنعت بیمه
کشور با ارزیابی ریسک فعالیتهای اقتصادی در قدم اول و تامین مالی انجام این فعالیتها در قدمهای بعدی میتواند نقشآفرینی این صنعت
تأثیرگذار در تولید ملی را به اثبات برساند.

نایب رئیس هیأتمدیره بیمهآسیا با ارزیابی مثبت عملکرد بیمهآسیا در سال 1395و لزوم تداوم کنترل و نظارت دقیق در دو بخش صدور
بیمهنامه و پرداخت خسارت در سال  1396اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همراهی تمامی کارکنان بیمهآسیا روند رو به رشد و تحسین
برانگیز این شرکت درصنعت بیمه کشور در سال  1396ادامه یابد.

اعمال و پرداخت فوقالعاده ویژه ،تصویب ساختار سازمانی ،اقدام جهت خریداری مهمانسرا در مشهد مقدس و نمکآبرود ،خرید ملک برای
شعب ،احداث شعبه در شهرستانهای دارای ظرفیت ،جذب نیرو برای شعب ،تأکید بر کنترل و نظارت در راستای کاهش هزینههای شرکت،
وصول مطالبات ،دقت در آنالیز ریسک در حوزه فنی ،کنترل مقام ناظر در حوزه آییننامهها و  ...از دیگر نکات مورد اشاره مدیرعامل بیمهآسیا
در این مراسم بود.
آیین دید و بازدید نوروزی مدیرعامل بیمهآسیا با حضور اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران و کارکنان در سالن اجتماعات ساختمان
شماره یک برگزار شد.

تقدیر بیمهآسیا
از نمایندگان برتر

بیمـهآسیـا از نمـاینـدگان بـرتر رشتههای مختلـف بیمهای در سال 1395
تقدیر کرد.
دکتـر کـاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در مراسم تقدیر از نمایندگان برتر
بیمهآسیا در سال  1395با اشاره به توانمندی و حرفهای بودن شبکه فروش بیمهآسیا ،گفت :شرایط
بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور بسیار مناسب است و امیدواریم با همدلی و همراهی واحدهای
ستادی و شبکه فروش این روند صعودی ،تداوم داشته باشد.

مدیرعامل بیمهآسیا با تاکید بر عضویت نمایندگان به ویژه نمایندگان برتر در کارگروههای
تخصصی بیمه ،اظهار داشت :آینده مناسب اقتصادی کشور و روند رو به رشد آن در سالهای آتی
با محوریت بیمهها ادامه خواهد یافت.

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش ضمن ارائه گزارشی از آمار و عملکرد شبکه
فروش ،شبکه فروش بیمهآسیا را از قویترین و حرفهایترین شبکههای فروش شرکتهای بیمه
توصیف کرد.
سازماندهی اختیارات شبکه فروش و برگزاری گردهمایی نمایندگان در سال  1396از جمله
پیشنهادات معاونت بازاریابی و شبکه فروش بیمهآسیا در این مراسم بود.

علیرضا نخستین مرتضوی ،مدیرعامل شرکت خدمات بیمهای دنیای بهتر به نمایندگی از
حاضرین در مراسم نیز به نکاتی از جمله ایجاد انگیزه در نمایندگان از طریق ارائه تشویقهای
مختلف ،تجهیز نمایندگان در راستای فعالیت شرکت ،همگامسازی بیشتر نمایندگان با
استراتژیهای شرکت و تالش در جهت کاهش هزینهها اشاره کرد.
پایان بخش این مراسم که با حضور اعضای هیأتمدیره ،معاونین مدیرعامل و مدیران بیمهآسیا
برگزار شد ،اهدای جوایز و لوح تقدیر به نمایندگان برتر بیمهآسیا در سال  1395بود.
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دیدار مدیرعامل
با اعضای انجمن خبرنگاران بیمه
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،طی نشستی صمیمی با اعضای انجمن خبرنگاران
بیمه ،به بیان پارهای از مشکالت صنعت بیمه در ایران پرداخت.
براساس گزارش روابطعمومی دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در این
نشست از عدم رعایت الزامات آئین نامه  83که مربوط به كارمزد نمايندگي و داللي رسمي بيمه است انتقاد کرد.
ایشان با بیان اینکه تفاوتی بین آئیننامهها از بعد نظارت وجود ندارد افزود :در پی عدم کنترل دقیق مفاد این
آئیننامه دیده شده که برخی کارگزاران رسمی بیمه مرکزی کتب ًا خواستار افزایش کارمزدها هستند.
مدیرعامل بیمهآسیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامطلوب رشته درمان اذعان داشت :در
شرایط نامطلوب برخی شرکتهای بیمهای قرارداد باز دندانپزشکی دارند.
شرایط غیراخالقی در صنعت بیمه یکی دیگر از انتقادهای دکتر کاردگر بود که در این خصوص اظهار داشت:
بازار رقابتی در کنار بیاخالقی شرایط را سخت کرده است.
ایشان رعایت اخالق حرفه ای در صنعت بیمه را از اصول زیر بنایی عنوان کرد و چاره حل مشکالت را فارغ از
پکیج های برنامه ای بررسي مشکالت به صورت رشته به رشته دانست و افزود :تمرکز شرکتها بر رشته ثالث
سبب گردید که بخش قابل توجهی از مشکالت این رشته مرتفع شود.
مدیرعامل با اشاره به مرتفع شدن دغدغه شرکتهای بیمه در زمینه تخفیفهای ثالث ،پیشنهاد حل مشکل رشته
درمان با یک اجماع در صنعت بیمه را عنوان کرد.
ایشان با بیان این که قراردادهای درمانی  10هزار نفر به باال نیاز به تائید بیمه مرکزی دارند و بیمه مرکزی از این
طریق میتواند بازار را کنترل کند اذعان داشت :در این زمینه طی نشستی با مقام عالی بیمه مرکزی پیشنهاداتی را
در خصوص لیست کردن تعهدات نرخ پایه اعالم کردم.
مدیرعامل بیمهآسیا کم بیمهگی در حوادث اخیر را یکی از آسیبهای صنایع اعالم کرد و افزود :آزادسازی نرخها
در کنار کم بیمهگیها سبب شده که نرخها و ارزیابی ریسک متناسب نباشد و از سوی دیگر در مواقع خسارت
صنایع نتوانند خسارت مناسبی را از بیمهگران دریافت کنند.
ایشان بزرگترین مشکل صنعت بیمه را عدم انتقال اطالعات بخش مالی شرکتها در سنهاب اعالم کرد و
افزود :بخشی از تخلفات صنعت بیمه به همین دلیل روی میدهد و شرکتها فقط صدور و خسارت را گزارش
میکنند.
وی با بیان اینکه کنترل کارمزدها و سایر نسبتهای مالی میتواند به سالمت بیشتر صنعت کمک کند گفت:
در غیاب اطالعات کامل از صنعت ،کنترل و نظارت نیز سخت و پیچیده است.

انتصاب

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
در حکمی مدیر برنامه و بودجه بیمهآسیا را منصوب کرد.

براساس حکم صادره ،مصطفی نصیری علیائی به عنوان مدیر برنامه و
بودجه منصوب شد.

نصیری علیائی در شرکت بیمهآسیا تجربیات بسیاری را در بخشهای
مختلف همچون اداره سختافزار و شبکه ،اداره کنترل و نظارت فنی بر
امور شعب ،اداره برنامهریزی و تحقیقات مدیریت برنامهریزی ،آموزش و
تحقیقات ،اداره برنامه مدیریت برنامه ،بودجه و بررسیهای آماری و مدیریت
فناوری اطالعات در پشتیبانی کسب کرده است.

ستادی

مسئـولیت مدنی معـدنکاران زمسـتان یورت (متعلق به شـرکت
صنعتـی معدنی شمال شرق شاهرود) تحت پوشش بیمهآسیا قرار دارد.
روابطعمومی بیمهآسیا در اطالعیه ای ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه معدن
زمستان یورت و آرزوی سالمت برای سایر معدنکاران این حادثه اعالم کرد :مدیران و
کارشناسان بیمههای مسئولیت بیمهآسیا پس از وقوع حادثه در معدن زمستان یورت در
محل حضور یافته و نسبت به برآورد خسارت اقدام کردند.
بنابر اعالم معاونت فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت بیمهآسیا ،خسارت وارد شده
به معدنکاران زمستان یورت در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پرداخت خواهد شد.

بیمهآسیا فدراسیون کوهنوردی
و صعودهای ورزشی را بیمه کرد

بیمهآسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران ،قرارداد
بيمه مسئوليت مدني برگزارکنندگان برنامههای کوهنوردی و صعودهای ورزشی در قبال
استفادهکنندگان را امضا کردند.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،در این قرارداد عالوه بر مسئوليت مدنی مدیر باشگاه برنامههای
کوهنوردی و صعودهای ورزشی مسئولیت عوامل اجرایی (اشخاص حقیقی تعیین شده از سوی بیمهگذار)
شامل موسس ،مدیر ،سرپرست برنامه ،مسئول فنی برنامه ،مربی مسئول برنامه و راهنمای سطح باشگاه
در نتیجه قصور و یا اشتباه در مقابل خسارتهای بدنی به شرکتکنندگان در برنامههای کوهنوردی و
صعودهای ورزشی از جمله اتباع خارجی بر اساس رای مراجع قضایی یا کارشناس رسمی بیمهگر تحت
پوشش قرار گرفته است.

بنابر اعالم مدیریت بیمههای مسئولیت بیمهآسیا ،غرامت واردشده به بیمهگذار و عوامل اجرایی ،شامل
غرامت فوت ،نقص عضو یا از کارافتادگی دائم اعم از کلی یا جزئی و هزینه پزشکی ناشی از حوادث
تحت پوشش این قرارداد ،وفق ماده  10آییننامه شماره  84شورای عالی بیمه موسوم به شرایط عمومی
بیمهنامه حوادث اشخاص وخسارات فوت و صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و هزینه
پزشکی وارد به شرکتکنندگان غیر از بیمهگذار و عوامل اجرایی بر اساس قانون دیات تحت پوشش بیمه
قرار گرفته است.

بیمهآسیا  150میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد
بیمهآسیا  150میلیارد ریال به عنوان
علیالحساب خسارت وارد شده به شرکت
کروز را پرداخت کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،معاون بیمههای
اموال بیمهآسیا در نشستی چک  150میلیارد ریالی به
عنوان علیالحساب خسارت وارد شده به شرکت کروز
را تحویل مسئوالن این شرکت داد.

بنا بر اعالم معاونت بیمههای اموال بیمهآسیا ،شرکت
کروز تحت پوشش بیمهآسیا قرار دارد و با توجه به
اهمیت و فوریت این موضوع و خط مشی بیمهآسیا در
پرداخت خسارتهای بنگاهها و واحدهای تولیدی در
کوتاهترین زمان ممکن ،پرونده خسارت شرکت کروز به صورت ویژه در دست رسیدگی است و پس از دریافت
ت ارزیاب خسارت ،مابقی خسارت در چارچوب بیمهنامه
اسناد و مدارک بیمهگذار و گزارشهای کارشناسی شرک 
صادر شده ،پرداخت خواهد شد.
این گزارش میافزاید ،کارخانه شرکت کروز در سال جاری دچار آتشسوزی شد که خساراتی به ساختمانها،
موجودی و ماشینآالت وارد شد و به دلیل اهمیت موضوع و وسعت خسارت ،روز بعد از حادثه توسط مدیرعامل،
معاون فنی بیمههای اموال و مدیر بیمههای آتشسوزی بیمه آسیا مورد بازدید قرار گرفت.
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معدنکاران زمستان یورت
تحت پوشش بیمهآسیا

نايب رئيس هيأتمديره و مديرعامل 51 :واحد ساختمان پالسکو تحت پوشش بیمه آتشسوزی
بودند
نايب رئيس هيأتمديره و مديرعامل :صنعت بیمه فاقد آیندهنگری است
نايب رئيس هيأتمديره و مديرعامل :افزایش سرمایه شرکتهای بیمهای به سختی محقق خواهد
شد.
نايب رئيس هيأتمديره و مديرعامل :سرنوشت بانکها عبرت شد؛  IFRSبرای بیمهها مرحلهای
اجرا میشود.
مصاحبه اختصاصی بورس 24
نايب رئيس هيأتمديره و مديرعامل :نقشآفرینی صنعت بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی
پای صحبتهای خودمانی «کاردگر» از مشکالت صنعت بیمه
عضو هیأتمدیره و معاون توسعه و برنامهریزی :تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ،گناهی
نابخشودنی
عضو هیأتمدیره و معاون توسعه و برنامهریزی :چالشهای نمایندگان در بازار بیمه
عضو هیأتمدیره و معاون توسعه و برنامهریزی :صنعت بيمه تا رسيدن به سطح مطلوب هنوز
فاصله دارد
عضو هیاتمدیره :شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر عملکرد تجاری صنعت بیمه کشور
معاون فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت :اکثر مشکل مردم با شرکتهای بیمه ناشی از نبود
آگاهی است
معاون فنی بیمههای اموال :آماده پرداخت خسارت زیاندیدگان ساختمان پالسکو به بیمهگذاران
هستیم
معاون فنی بیمههای اموال :تشکیل  32پرونده خسارت آتشسوزی پالسکو
معاون فنی بیمههای اموال :پرداخت  40میلیارد ریال خسارت آتشسوزی پالسکو
روابطعمومی :تقدیر بیمهآسیا از نمایندگان برتر
روابطعمومی :جشنواره بهار تا بهار بیمهآسیا
روابطعمومی :بیمهآسیا راهپيمايان يوم ا ۲۲ ...بهمن را تحت پوشش قرار داد
روابطعمومی :بیمهآسیا از فارغالتحصیالن دانشگاه پیام نور تقدیر کرد
روابطعمومی :بیمهآسیا جریمه بیمهای موتور سیکلتها را دریافت نمیکند
روابطعمومی :بیمهآسیا در آینه تدبیر و امید
روابطعمومی :شعبههای کشیک نوروزی بیمهآسیا در سراسر کشور
روابطعمومی :حمایت بیمهآسیا از برگزاری نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی مکانیک
روابطعمومی :بیمهآسیا هزینه چاپ سررسید را به تهیه نوشتافزار اختصاص داد
روابطعمومی :تسریع در پرداخت خسارت شرکت کروز
روابطعمومی :بیمهآسیا در دهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه
روابطعمومی :تمدید جشنواره بهار تا بهار بیمهآسیا
روابط عمومی :سررسید هوشمند اختصاصی سال  1396بیمهآسیا
روابط عمومی :افتتاح واحد پرداخت خسارت تربت جام بیمهآسیا
روابط عمومی :بیمهآسیا رتبه اول گروه موسسات بیمهای را کسب کرد
روابط عمومی :قدردانی صندوق تامین خسارتهای بدنی از بیمهآسیا
روابط عمومی :قرارداد بیمهآسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
روابط عمومی :بیمهآسیا  150میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد
روابط عمومی :معدنکاران زمستان یورت تحت پوشش بیمهآسیا
روابط عمومی :حضور بیمهآسیا در نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
روز پرکار مدیرعامل بیمهآسیا در استان مرکزی
(تصویر روز)
کاشت نهال توسط اعضای پایگاه بسیج بیمهآسیا
(تصویر روز)
بلوک  9/5درصدی بیمههای آسیا و البرز فروخته شد
(بورس )24
عرضه بلوک  5درصدی بیمهآسیا در بورس
(بورس پرس)
پیشبینی رشد  20درصدی بیمهآسیا در سال 96
(بانکداری ایرانی)
پوشش  80درصدی سود بیمهآسیا طی  9ماه
(بانکداری ایرانی)

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
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ستادی

بازیکن پرسپولیس تحت پوشش بیمهآسیا
بیمـهآسیـا ،علی علیپـور ،بازیکن تیم
فوتبـال پرسپـولیس را تحت پوشش
بیمههـای جامع عمـر و پسانداز قرار
داد.

علـی علیپـور ،بازیکن  22ساله تیم فوتبال
پرسپـولیس ،توسط شعبه بیمهآسیـا در اسـتان
مازندران و نمایندگی کد  2295تحت پوشش
بیمههای جامع عمر و پسانداز قرار گرفت.
علیپور با اشاره به مزایا و ویژگیهای بیمهنامه
جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا ،استفاده از
پوششهای بیمهای در زندگی امروز به خصوص
برای ورزشکاران را یک ضرورت دانست.

حمایت بیمهآسیا از برگزاری نخستین
«ایده بازار تخصصی مهندسی مکانیک»

کسب موفقیت

رتبه ممتاز قرآن

محمدرضا خداکرمی فرزند ابراهیم خداکرمی ،همکارمان در مدیریت
بازرسی و انتظامات در مسابقات قرآن ،رشته قرائت زیر  16سال مقام
اول را کسب کرد.
کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک گفته و
توفیقات بیش از پیش همراه با سعادت و سالمت در سایه سار قرآن
کریم را از حق تعالی برای وی خواهانیم.

رتبه برگزیده نقاشی

نقاشی کیمیا بنیاسدی ،فرزند همکارمان علیرضا بنیاسدی ،مشاور فنی
و نماینده مدیرعامل در امور مناقصات بیمهای در چهارمین جشنواره
نقاشی آموزشهای شهروندی فرهنگ ترافیک که توسط سازمان
حمل و نقل ترافیک شهرداری استان تهران برگزار شد ،برگزیده و
پوستر آن در ایستگاههای اتوبوس مناطق مختلف شهر نصب گردید.
کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.

قهرمان تکواندوی استان

سیدآرتین کهنهپوشی ،فرزند سیدصالحالدین کهنهپوشی ،همکارمان
در شعبه استان کرمانشاه ،موفق شد در مسابقات قهرمانی تکواندو آزاد
استان کردستان شهرستان سنندج ،در رده سنی زیر خردسال (سبز،
آبی) در وزن  -28کیلوگرم مقام نخست و مدال طال را از آن خودکند.
به این قهرمان خردسال و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.

قهرمان کاراته شهدای آتشنشان

بیمهآسیا از برگزاری نخستین «ایده بازار تخصصی مهندسی مکانیک» دانشگاه صنعتی
امیر کبیر حمایت کرد.

روابطعمومی بیمهآسیا در گزارشی با اشاره به تداوم مشارکت و حمایت بیمهآسیا از فعالیتهای
علمی ـ آموزشی اعالم کرد :نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی مکانیک با موضوع انرژیهای
تجدیدپذیر و ارائه هشت ایده با حمایت بیمهآسیا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

عرشیا صادقی ،فرزند وحید صادقی ،همکارمان در شعبه مرکزی کرج
موفق شد در مسابقات کاراته قهرمانی کمیته دانشآموزی استان
تهران ،گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان مقام اول رده سنی
جوانان در رشته کومیته را کسب کند.
کسب این موفقیت را به فرزند کاراته کار جوان بیمهآسیا تبریک
میگوییم و موفقیتهای بیشتر وی را در ردههای باالتر ورزشی آرزومندیم.

مقام دوم شنا

حانیه سادات صارمی ،فرزندسیدعلی اصغر صارمی ،همکارمان در شعبه
سبزوار موفق شد در مسابقات شنای شهرستان سبزوار در رده سنی
هشت سال مقام دوم ماده آزاد کرال پشت را به دست آورد.
وی پیش از این نیز موفق به کسب مقام اول مسابقات شنا
گرامیداشت هفته تربیت بدنی در ماده  25کرال پشت گردیده بود.
کسب موفقیتهای یادشده را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک
میگوییم.

مقام سوم شنا

علیرضا شیری ،فرزند رضا شیری ،رییس اداره خسارت مالی جنوب
تهران در مسابقات شنای آموزشگاههای منطقه  13در مقطع ابتدایی
مقام سوم را کسب کرد.
کسب این موفقیت را به وی و خانواده محترمشان تبریک میگوییم و
موفقیتهای بیشتر ایشان را در سطوح باالتر ورزشی آرزومندیم.

بازدید دانشجویان «علمی کاربردی بیمه»
از بیمهآسیا

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بیمه ضمن بازدید از بیمهآسیا ،از نزدیک با روند
پرداخت خسارت بیمههای اتومبیل آشنا شدند.

در این بازدید که با هماهنگی مدیریت روابطعمومی انجام شد ،اکبرزاده مقدم ،رییس اداره خسارت مالی
بیمههای اتومبیل مرکز ،در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک با بیان کلیات مراحل و شرایط پرداخت
خسارت بیمههای ثالث و بدنه اتومبیل پاسخگوی پرسشهای دانشجویان بود.
دانشجویان در ادامه ،ضمن حضور در ادارههای خسارت ثالث ،خسارت بدنه و کارشناسی مرکز از نزدیک
با روند پرداخت خسارت بیمههای اتومبیل آشنا شدند.

4

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:

کبری مصاحبه
علی خادمی
رضوان توکلی
حسن آقاجانی
رقیه خواجه دهدشتی

سیداسمعیل مرتضوینژاد
سیدسعید بهشتینژاد
ابراهیم اتیولوند
مریم مشکانی فراهانی

همایشها و نمایشگاهها
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گفتمان
حقوقی

بيمهآسيا دردهمین نمايشگاه بينالمللي
بورس ،بانک و بيمه
بيمـهآسيا در دهمـين
نمـايشگـاه بيـنالمللي
بـورس ،بـانک و بيمـه
حـضـوري چـشـمگیـر
داشت.

مـدیـران و کــارشنـاسـان
بـیـمـهای ،امـور سـهــام و
روابـطعمـومـی بيمـهآسيا به
عـنـوان بـزرگتـريـن بيمـه
خصـوصي کشـور و حائز رتبه
اول براي سه سال متوالي در
گروه موسسات بيمهاي يکصد
شرکت برتر کشور در جهت گسترش ارائه خدمات بيمهاي شايسته به بيمهگذاران به منظور تعميم و توسعه فرهنگ بهرهمندي از بيمه ،در غرفه اختصاصي
این شرکت در سالن  31Bو در طول برگزاري نمايشگاه ( 26تا  29فروردین سال جاري ـ مرکز نمايشگاههاي بينالمللي تهران) به ارائه خدمات بيمهاي
و مشاورهاي در حوزه صنعت بيمه و بورس پرداختند.
بنابر اين گزارش ،اين نمايشگاه به عنوان بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس ،بانک و بيمه ،ساالنه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند
داخلي و خارجي در زمينه بورس ،بانک و بيمه در راستاى معرفى قابليتهاى نهادهاى مالى داخلي و خارجي برگزار شد و مهمترين اهداف آن،
فرهنگسازي عمومي و باالبردن سواد مالي اقشار جامعه ،ارتقاي صنعت مالي کشور و باالبردن سطح تعامالت بين شرکتي و ارتقاي سطح تعامالت
بينالمللي صنعت مالي ايران تعریف شده بود.

حضوربيمهآسيا
در نمايشگاه بينالمللي
نفت،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
بيمهآسيا در بیست و دومین نمايشگاه بينالمللي نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی حضور یافت.

مدیران و کارشناسان بیمههای مهندسی و ریسکهای متنوع و
روابطعمومی بیمهآسیا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور و
حائز رتبه اول براي سه سال متوالي در گروه موسسات بيمهاي يکصد
شرکت برتر کشور ،در غرفه اختصاصي این شرکت در سالن  18و
در طول برگزاري نمايشگاه ( 16تا  19اردیبهشت سال جاري ـ مرکز
نمايشگاههاي بينالمللي تهران) خدمات بيمهاي و مشاورهاي در خصوص
پوششهای بیمهای تاسیسات و محصوالت حوزه نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی را ارائه دادند.

بنا بر این گزارش ،نمايشگاه بينالمللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي
ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه
كه ساالنه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي
در زمينه صنعت نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي برپا ميشود ،فرصت
بسيار مغتنمي است که شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و
محصوالت خود را در معرض بازديد دستاندركاران و متخصصان اين
صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي
رشد اين صنعت ،فعاليتها و نوآوريهاي آتي خود را هدايت کنند.

قراردادها
و نقش آنها در شکلگیری تعهدات
در شماره قبل به برخی موضوعات مهم در
تهیه و تنظیم قراردادها که دارای نقش مهم و به
عبارتی شاکله اصلی یک قرارداد میباشند اشاره
گردید .اما نکات مهم دیگری که میبایست به
آنها در قرارداد توجه نمود به قرار ذیل است:
1ـ در صورتی که فروشنده ،وکیل رسمی مالک یا نماینده
از طرف شرکت است ،باید به دقت مدارک وکالتنامه مطالعه
و بررسی گردد که وکیل تا چه مقدار اذن از طرف مالک
یا مدیرعامل شرکت دارد؛ به طور مثال آیا حق دریافت
پیشپرداخت را دارد.
2ـ در مواردی که در آن رقم به کار میرود میبایست
رقمها هم به حروف و هم به عدد نوشته شود.

3ـ اگر مورد قرارداد موروثی است حتم ًا گواهی حصر
وراثت موجود باشد.
4ـ دقت شود که معامل (فروشنده) ممنوعالمعامله نباشد،
مانند ورشکسته
 5ـ در قراردادهایی که نیاز به تنظیم سند رسمی است
شماره دفترخانه ،تاریخ و آدرس ذکر شود و در صورت عدم
مراجعت در تاریخ مقرر ضمانت اجرا تعیین گردد .نکته قابل
توجه این که در صورت عدم حضور طرف مقابل حتم ًا
گواهی عدم حضور از دفترخانه دریافت نماید .در صورت
توافق طرفین بر تاریخ حضور در دفترخانه حتم ًا در ضم
قرارداد تاریخ جدید ذکر گردد.
 6ـ از اصالت اسناد و چکهای موضوع در قرارداد
اطمینان حاصل شود .از صحت امضای چک قبل از اتمام
قرارداد مطمئن و از بانک حتم ًا استعالم شود.

7ـ در صورت بیان شرط داوری ،حتم ًا طرفین باید از نحوه
و شرایط و آثار و عواقب درج این شرط مطلع باشند در غیر
این صورت ،این شرط مشکالت خاصی را برای طرفین
ایجاد مینماید و باعث اطاله دادرسی میگردد.

 8ـ حتم ًا اسناد و مدارک قبل از معامله بررسی و استعالمات
الزم قبل از اینکه وجهی رد و بدل شود ،صورت گیرد.
9ـ محل تنظیم قرارداد تحویل کاال :در قراردادها باید
محل تنظیم قرارداد مشخص گردد ،زیرا بر طبق قانون آیین
دادرسی مدنی در صورت وقوع اختالف در مفاد قرارداد
دادگاه صالح به رسیدگی است که قرارداد در آن محل تنظیم
شده و یا تحویل کاال در آنجا تعیین شده باشد.
10ـ هزینههای انجام موضوع قرارداد :در قرارداد
وضعیت و نحوه پرداخت هزینهها از جمله پرداخت مالیات،
هزینه دفترخانه ،هزینه حمل کاال ،هزینه بیمه و  ...باید
مشخص گردد که پرداخت آن با کدام یک از طرفین و به
چه نسبت میباشد.
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گردهمایی

مدیرعامل:

اختصاص بیست و چهار درصد از کل پورتفوی صنعت بیمه کشور به بیمههای درمان
گردهمایی کارشناسان بیمههای درمان با رویکرد نظارت و با حضور
مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونین و مشاورین مدیرعامل ،مدیران،
معاونین صدور و خسارت و کارشناسان بیمههای درمان شعب سراسر
کشور طی دو روز در مشهد مقدس برگزار شد.
دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این گردهمایی
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در سال  1395گفت :دو رشته شخص ثالث و
بیمههای درمان برای صنعت بیمه بسیار مهم هستند و سهم باالیی را از کل پورتفوی
صنعت بیمه به خود اختصاص دادهاند .در همین راستا سال گذشته همایشی را در مورد
شخص ثالث در تهران برگزار کردیم و مسائل رشته شخص ثالث در آنجا بیان و راهکارهای
الزم در حوزه نظارت و کنترل ارائه شد و خوشبختانه در پایان سال  95براساس تدابیر
اندیشیده شده ،نتایج خوبی به دست آمد.

ایشان با اشاره به تغییر قانون شخص ثالث افزود :تغییر این قانون باعث شد امروز ما
دغدغهای از ناحیه فروش شخص ثالث نداشته باشیم .امیدواریم نگرانیهای دیگر ما هم در
مورد شخص ثالث که از قدیم وجود داشته است حل شود و قابل حل هم هست.
دکتر کاردگر اشاره کرد :رشته دیگر مربوط به بیمههای درمان است که طبق آمار
مقدماتی صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی ،امروز حدود بیست و چهار درصد از پورتفوی
کل کشور را به خود اختصاص داده است .در این رشته تعیین نرخ ،افزایش  Kکالیفرنیا
و افزایش هزینههای درمان نگرانیهایی را برای صنعت بیمه در رشته بیمههای درمانی
ایجاد کرده است.

مدیرعامل با استقبال از برگزاری گردهمایی کارشناسان بیمههای درمان و تاکید بر
اهمیت آن ،تصریح کرد :دغدغههای بیمههای درمانی باعث شده امروز سندیکای بیمهگران به تعیین حداقل نرخ برای رشته درمان تمایل پیدا کند .انتظار داریم ارائه نرخ در حوزه صدور با تحلیل و بررسی دقیق و
با نیم نگاهی به سهم بازار و سود و با اطالع کافی از وضعیت هر استان انجام شود.
نایب رییس هیأتمدیره افزود :در ارائه نرخ باید به نسبت خسارت و ضریب خسارت این رشته توجه شود و این کار تنها با داشتن اطالعات کافی از دادههای رشته و صنعت در استان از سوی کارشناس ممکن
است .کارشناس باید اطالعات چند ساله رشته درمان را در منطقه خود و خسارتهای معوق و پرداخت خسارت بیمهنامه در سالهای مختلف را مدنظر قرار دهد.
مهدی شریفی ،معاون مدیرعامل در بیمههای اشخاص و مسئولیت به تشریح وضعیت بیمهآسیا در رشته بیمههای
درمان در صنعت بیمه پرداخت و گفت :ضریب خسارت بیمهآسیا در بین شرکتهای بزرگ بهترین وضعیت را داشته است .به
لحاظ سهم بازار هم روند خوبی را از سال  92تا  94داشتهایم و تالش میکنیم همین روند را ادامه دهیم.
وی افزود :بیمهآسیا در رشته بیمههای درمان در سال  94نسبت خسارت خوبی داشت و به واسطه فروش بیمههای درمان رقم
بسیار خوبی از حقبیمه سایر رشتهها را جذب کرد و باید به این موضوع دقت داشته باشیم که همراه با پورتفوی درمان پورتفوی
سایر رشتههای بیمهگذار را هم جذب کنیم.
معاون مدیرعامل در بیمههای اشخاص و مسئولیت همچنین گفت :میزان خسارت پرداختی بیمهآسیا در سال  95معادل کل
خسارت پرداختی چند شرکت حاضر در بازار بیمه است.
شریفی با اشاره به گسترده شدن پوششهای ارائه شده از سوی بیمهآسیا به بیمهگذاران و سهم پورتفوی درمان در کل پورتفوی
شرکت گفت :در حال حاضر تقریبا تمامی بیمهگذاران از پوششهای کامل همچون دندانپزشکی ،دارو و ویزیت برخوردارند و
ضریب خسارت صنعت به واسطه این پوششها رو به رشد است .با این حال در سال  95حدود  18درصد از سهم پورتفوی
شرکت متعلق به بیمههای درمان است .این سهم در بحث خسارت معادل  22درصد است .در کل صنعت بیمه کشور هم سهم درمان از تولید حقبیمه در سال گذشته  23/4درصد و سهم خسارت این رشته از
کل خسارت پرداختی  30/6درصد بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت در رشته درمان گفت :نباید بگذاریم که زحمات کشیده شده برای ارائه خدمات به بیمهگذاران با سوءاستفادههای برخی افراد خدشهدار شود و باید طوری خدمات
بدهیم که بیمهگذاران همیشه به دنبال عقد قرارداد با بیمهآسیا باشند که البته همین طور هم هست.
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حسین حسینی ،معاون بازاریابی و توسعه فروش به عنوان سخنران بعدی این گردهمایی در مورد شرایط بازار بیمه کشور گفت :بسیاری از
نرخهایی که در بازار بیمه ارائه میشود فنی نیست و از سوی دیگر بسیاری از بیمهگذاران از طریق بیمههای درمان وارد میشوند و سعی در گرفتن کمترین
نرخ در بازار را دارند که این خود بر بازار اثرگذار است و نگرانیهای خاص خود را به همراه دارد.
وی افزود :امروز ارائه نرخ پایین در بازار سرنوشتساز نیست بلکه ارائه خدمات بهتر و متمایز بودن در بازار رقابت فعلی ،تعیین کننده است و حفظ بیمهگذاران
موجود و جذب پورتفوی بیمهگذاران در سایر رشتهها از جذب بیمهگذاران جدید سادهتر و کارآمدتر است.
معاون بازاریابی و توسعه فروش گفت :توجه به چند نکته بسیار مهم است که از آن جمله میتوان به دقت در مرحله صدور و تطابق لیست ارائه شده
بیمهشدگان با لیست تأمین اجتماعی ،کنترل نسبت خسارت هر بیمهگذار و رفتار مناسب با بیمهگذاران به طوری که آنها نتوانند از بیمهآسیا بروند ،اشاره کرد.
همچنین دقت در پرداخت خسارت بسیار مهم است و باید با برخورد خوب با خسارتدیدگان هم تعهدات خود را انجام بدهیم و هم از دقت الزم در کارمان
کاسته نشود .نکته مهم دیگر توجه به بخشنامههای صادره است که باعث هماهنگشدن عملکرد شرکت در سراسر کشور میشود.
سید احمد حسینی ،مدیر بیمههای درمان و دبیر این گردهمایی در سخنانی با اشاره به اهمیت رشته بیمههای درمانی گفت :به لحاظ بحث
بازاریابی و فروش و با درنظر گرفتن روند تجمیع پورتفوی بیمهگذاران ،وضعیت بازار به شکلی پیش میرود که بیمهگذاران حقوقی موضوع تجمیع بیمههای
خود را مشروط به تعیین تکلیف بیمههای درمان میکنند .از سوی دیگر شاهد روند نگران کننده افزایش هزینههای حوزههای بهداشت و درمان در دو سال
اخیر و عوامل دیگری مثل نرخشکنیها و تقلبهای صورت گرفته در این رشته هستیم.
وی در ادامه گفت :پیشنهادهایی را برای حل مسئله ارائه کردهایم که نظارت بیشتر بر روند ارایه نرخ در حوزه بیمهگذاران بزرگ و تشکیل شبکه جامع
اطالعاتی در حوزه بیمههای درمان از جمله آنهاست .همچنین برنامه ما در سال  96در مدیریت بیمههای درمان تمرکز در مبحث آموزش و نظارت است.
تشریح نحوه نرخدهی به بیمهگذاران و ارائه مثال عملی در این رابطه از دیگر بخشهای سخنان مدیر بیمههای درمان بود.
علی سپهر جوان ،معاون خسارت سایر استان خراسان رضوی ،ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این استان در سال  95و مقایسه آن با
صنعت بیمه در کشور ،رشد تولید حق بیمه ،تعداد بیمهنامههای صادره در استان خراسان رضوی را همگام با صنعت بیمه کشور دانست و افزود 13 :درصد
از سهم پرتفوی استان خراسان رضوی مربوط به رشته بیمههای درمانی است ،که با توجه به متوسط سهم این رشته در صنعت بیمه ( 23درصد) باید
برای افزایش این سهم تالش کنیم .سهم ما در بیمههای زندگی همگام با نرخ صنعت بیمه است و البته از قدیم هم استان خراسان رضوی در فروش
بیمهنامههای عمر و پسانداز و مسئولیت زبانزد بوده است.
این گردهمایی با برگزاری چهار کارگروه صدور ،خسارت ،نظارت و امور قراردادها ادامه یافت که روسای ادارات و کارشناسان مربوطه به تشریح روند
مراحل انجام کار و نکات دقیق و مهم برای انجام هر چه بهتر مراحل صدور و پرداخت خسارت و جلوگیری از بروز هرگونه خطا و اشتباه پرداختند.
کارگروه صدور با حضور سید احمد حسینی ،مدیر بیمههای درمان ،عباس مصطفوی ،رییس اداره صدور بیمههای درمان و لیال صادقی ،کارشناس این
اداره ،با هدف تبیین نکاتی در مورد اعالم نرخ ،مفاد قراردادهای درمانی ،توجه به بخشنامههای صادره در مبحث صدور بیمههای درمانی ،دریافت مطالبات،
الحاقیههای برگشتی و  ...برگزار شد.
همچنین کارگروه خسارت با حضور مدیر بیمههای درمان ،ابوالقاسم مناقبی ،معاون مدیر بیمههای درمانی در خسارت ،یعقوب نظری ،کارشناس قراردادها ،فیروزه هاشمی و مریم عبدی ،کارشناسان اداره خسارت بیمههای درمانی
برگزار شد .در این کارگروه نکات مهم و الزم در پرداخت خسارتهای بیمارستانی و پاراکلینیکی ،مطالعه دستورالعملهای ابالغشده در زمینه خسارت و  ...تشریح شد.
در سومین کارگروه برگزار شده در این گردهمایی تحت عنوان کارگروه نظارت مسیحاله اسکندری ،مشاور معاون فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت و یعقوب نظری حضور داشتند .در این کارگروه بر اهمیت کنترل و نظارت در
بخشهای صدور و خسارت ،رعایت مفاد قراردادهای درمانی ،درنظر گرفتن سقف پرداختها ،جلوگیری از پرداخت خسارتهای منغیرحق ،کنترل ضریب خسارت و نظارت و پایش فنی در بخشهای فروش ،صدور و خسارت
تاکید شد.
کارگروه امور قراردادها با حضور مدیر بیمههای درمان ،دکتر امیر مهاجرانی ،رییس اداره امور قراردادهای مراکز درمانی و محسن پایدار ،مشاور معاون فنی در بیمههای اشخاص و مسئولیت به عنوان کارگروه پایانی این گردهمایی
برگزار شد که در آن دکتر مهاجرانی نکاتی را در مورد قرارداد با مراکز درمانی و ارائه خدمات به بیمهگذاران همراه با کنترل خسارتها به صورت فنی ،دستهبندی مراکز درمانی ،تعرفههای مراکز درمانی و  ...بیان داشت.
در بخش دیگری از این کارگروه محسن پایدار با تشریح اهداف شرکت در جذب مشتریان و بیمهگذاران و لزوم حفظ سطح رضایتمندی آنان ،در مورد قرارداد درمانی با حوزههای علمیه توضیحاتی را برای حاضرین در جلسه بیان
داشت.
تشریح روشهای پرداخت خسارت به زیاندیدگان ،بانکهای طرف قرارداد شرکت و لزوم تعیین تکلیف پروندههایی که به هر دلیلی بازماندهاند ،اخذ گزارش خسارتهای فاقد تسویه و  ...از دیگر بخشهای سخنان پایدار بود.
تقدیر از محمدحسین امیری (معاون خسارت سایر استان مازندران) ،مصطفی روشننقش (معاون فروش و امور نمایندگان استان قم) ،ناصر حاللی (شعبه تبریز) ،الهام قاسمی (شعبه اصفهان) ،معصومه محبوبیان (شعبه اهواز)
و بتول کمالی (شعبه بندرعباس) به عنوان کارشناسان نمونه بیمههای درمان در سراسر کشور که در یک سال گذشته بیشترین پیگیری موضوعات مرتبط با فعالیت خود تا حصول نتیجه (در بخشهای صدور ،فروش ،خسارت
و نیز امور مراکز درمانی طرف قرارداد از مرکز) براساس نظرسنجی از معاونین و رؤسای ادارههای بیمههای درمانی را داشتهاند ،بخش دیگری از مراسم گردهمایی بود.
برگزاری مسابقه بین کارشناسان ،از دیگر بخشهای جذاب گردهمایی بود که به قید قرعه به پنج نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده بودند ،جوایزی اهدا شد.
پاسخگویی به پرسشهای فنی مدعوین در خصوص صدور ،خسارت و مطالب ارائه شده در کارگروهها ،پایان بخش گردهمایی بود.

کارگروه صدور

کارگروه خسارت

کارگروه نظارت

کارگروه امور قراردادها
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سال 1395
استانها
و شعب
مستقل برتر
به لحاظ
تولید حق
بیمه طی
سال 1395

استانها و

شعبمستقل

برتر به لحاظ
بیشترین

درصد افزایش
رشد تولید
طی

سال 1395

استانها و
شعبمستقل
به لحاظ
بیشترین
خسارت
پرداختی
طی
سال 1395

استانها و

شعبمستقل
به لحاظ
بیشترین

نسبتخسارت
طی

سال 1395

8

مدیریت طرح و توسعه بیمهآسیا 10 ،استان و شعبه مستقل در سطح کشور را به لحاظ
شاخصهاي توليد حق بيمه ،بيشترين درصد افزايش رشد توليد ،بیشترین خسارت
پرداختی و بیشترین نسبت خسارت طی سال ( 1395در مقایسه با مدت مشابه سال قبل)
به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مازندران

هرمزگان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

قم

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

خوزستان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

اصفهان

البرز

اصفهان

مطهری تهران

خراسان رضوی

4

خراسان رضوی

شرق تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

مازندران

قم

مطهری تهران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

5

اصفهان

مازندران

فارس

مازندران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مازندران

مازندران

صادقیه تهران

6

آذربایجان شرقی

انقالب تهران

خراسان رضوی

فارس

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مازندران

7

مطهری تهران

اصفهان

شرق تهران

صادقیه تهران

البرز

پانزده خرداد تهران

اصفهان

خوزستان

البرز

فارس

8

پانزده خرداد تهران

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان غربی

خوزستان

قم

زنجان

البرز

هرمزگان

قم

9

شرق تهران

فارس

مطهری تهران

البرز

اصفهان

گیالن

خوزستان

گیالن

قم

البرز

10

البرز

خراسان رضوی

البرز

گیالن

فارس

مطهری تهران

فارس

فارس

کرمان

خوزستان

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

خاقانی تهران

صادقیه تهران

صادقیه تهران

صادقیه تهران

خاقانی تهران

چیتگرتهران

پانزده خرداد تهران

سیستانوبلوچستان

خاقانی تهران

صادقیه تهران

2

صادقیه تهران

خراسانشمالی

چیتگرتهران

خاقانی تهران

هرمزگان

خاقانی تهران

سمنان

خاقانیتهران

قم

خاقانی تهران

3

چهارمحال و بختیاری

فارس

خاقانی تهران

چیتگرتهران

زنجان

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

چیتگرتهران

همدان

چیتگر تهران

4

سیستان و بلوچستان

شرق تهران

آذربایجان شرقی

خراسانشمالی

البرز

آذربایجان غربی

انقالب تهران

مرکزی

کرمانشاه

البرز

5

البرز

قم

کهکیلویه و بویراحمد

همدان

بوشهر

کهکیلویه و بویراحمد

گیالن

زنجان

اردبیل

هرمزگان

6

چیتگرتهران

آذربایجانشرقی

هرمزگان

کرمانشاه

آذربایجان غربی

هرمزگان

زنجان

ایالم

هرمزگان

زنجان

7

شرق تهران

البرز

آزادی تهران

قم

شرق تهران

اصفهان

چیتگرتهران

البرز

شرق تهران

بوشهر

8

مطهری تهران

هرمزگان

انقالب تهران

انقالب تهران

خوزستان

ایالم

البرز

صادقیه تهران

کهکیلویه و بویراحمد

کردستان

9

آزادی تهران

مطهری تهران

خراسان جنوبی

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

خراسان شمالی

آزادی تهران

یزد

سمنان

آذربایجان غربی

10

بوشهر

کردستان

البرز

گلستان

کردستان

صادقیه تهران

قم

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

گیالن

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

مطهری تهران

صادقیه تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

اصفهان

3

مازندران

خوزستان

اصفهان

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

فارس

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

4

مطهری تهران

شرق تهران

آذربایجان شرقی

فارس

مطهری تهران

اصفهان

قم

مطهری تهران

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

5

قم

خراسان رضوی

فارس

مازندران

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

اصفهان

مازندران

مازندران

فارس

6

پانزده خرداد تهران

هرمزگان

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

البرز

خوزستان

خراسان رضوی

مازندران

7

سمنان

انقالب تهران

مازندران

آذربایجان غربی

اصفهان

مازندران

کرمان

قم

پانزده خرداد تهران

قم

8

آذربایجان شرقی

مازندران

شرق تهران

خوزستان

گیالن

گیالن

لرستان

آذربایجان شرقی

خوزستان

گیالن

9

اصفهان

آذربایجان شرقی

خوزستان

گیالن

البرز

خوزستان

مازندران

فارس

بوشهر

خوزستان

10

خراسان رضوی

اصفهان

مطهری تهران

قم

خوزستان

یزد

خوزستان

گیالن

هرمزگان

آذربایجان غربی

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

ایالم

مطهری تهران

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

مرکزی تهران

خراسانشمالی

کرمانشاه

آزادی تهران

کهکیلویهوبویراحمد

2

سمنان

خاقانی تهران

همدان

کهکیلویه و بویراحمد

گیالن

پانزده خرداد تهران

خراسان جنوبی

ایالم

خراسان شمالی

ایالم

3

قم

آزادی تهران

لرستان

لرستان

آذربایجان شرقی

کهکیلویهوبویراحمد

کهکیلویهوبویراحمد

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقی

لرستان

4

لرستان

ایالم

چهارمحال و بختیاری

ایالم

کهکیلویهوبویراحمد

بوشهر

کردستان

اردبیل

پانزده خرداد تهران

چهارمحال و بختیاری

5

مطهریتهران

سیستان و بلوچستان

خراسانشمالی

هرمزگان

قم

قزوین

چهارمحال و بختیاری

لرستان

خوزستان

کرمانشاه

6

گیالن

خراسان رضوی

فارس

خراسان شمالی

اردبیل

خراسان رضوی

ایالم

آذربایجان غربی

مرکزی تهران

خراسان شمالی

7

پانزده خرداد تهران

بوشهر

خوزستان

مرکزی

قزوین

آذربایجان شرقی

مرکزی

خراسان شمالی

زنجان

قم

8

خراسان شمالی

گلستان

یزد

فارس

اصفهان

خوزستان

کرمانشاه

سمنان

بوشهر

سیستان و بلوچستان

9

فارس

خوزستان

زنجان

کرمانشاه

انقالب

گیالن

همدان

قم

اردبیل

گیالن

10

مازندران

اردبیل

خاقانی تهران

گلستان

یزد

یزد

آذربایجان غربی

همدان

سمنان

مرکزی

شعب و استانها
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خبر کوتاه

سررسید هوشمند اختصاصی
سال  1396بیمهآسیا

قهرمانی تیم والیبال بیمهآسیا

تیم والیبال بیمهآسیا به سرپرستی شعبه سبزوار،
قهرمان مسابقات والیبال شهرستان خوشاب شد.

سررسید هوشمند اختصاصی سال  1396بیمه آسیا
(اندروید) با توجه به اختصاص هزینههای تهیه سررسیدهای
چاپی سال  1396و هدایای تبلیغاتی به فعالیتهای آموزشی
مناطق محروم کشور ،طراحی شد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،سررسید هوشمند اختصاصی سال
 1396بیمه آسیا با امکانات جانبی معرفی خدمات بیمهای ،تلفنهای
مدیریت و شعبههای بیمه آسیا در سراسر کشور ،مدیریت پیامکها ،اوقات شرعی ،مناسبتها ،پیش شماره مراکز استانها و  ...تهیه شده است.

بنابراین گزارش ،هموطنان گرامی میتوانند با مراجعه به وب سایت بیمه آسیا ( )www.bimehasia.comبخش خدمات الکترونیک یاکانال
اختصاصی بیمهآسیا در فضای مجازی به نشانی  @asiabimehاین نرمافزار را بر روی گوشیهای همراه خود نصب و استفاده کنند.

انتخاب اعضای کمیته انضباطی
و طبقهبندی مشاغل
اعضای کمیته انضباطی سرپرستان و کارکنان و
عضو کمیته طبقهبندی مشاغل برگزیده شدند.

براساس گزارش روابطعمومی ،در انتخاباتی که برای تعیین
نماینده سرپرستان در کمیته انضباطی به صورت رایانهای برگزار
شد فریبرز پاشامختاری با  50رأی و حسن غفاریان با  45رأی
(عضو علیالبدل) به عنوان نمایندگان سرپرستان انتخاب شدند.
مصطفی کالنتری و مسعود عباسمنش نیز به عنوان
نمایندگان کارکنان اعضای کمیته انضباطی از طرف انجمن
صنفی کارکنان معرفی شدهاند.

همچنین محمدجواد رجبی در انتخابات رایانهای کمیته دائمی
طبقهبندی مشاغل به عنوان نماینده سرپرستان برگزیده شد.

این تیم به مربیگری کاظم سلطانیفر ،همسر مومنه بیگم
ذاکری ،نمایندگی کد  24531شعبه سبزوار در این مسابقات
حضور یافت.
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.

وحید اشکیان ،رییس شعبه استان یزد
غالمعـلی کاظمـی ،سـرپرسـت شعـبـه استـان
کهکیلویه و بویراحمد
مـریم عزیزمحمدلوها ،رییـس اداره بازپـرداخت
بیمههای عمر و پسانداز
فریـدون اکبرزاده مقـدم ،رییس اداره خسـارت
مالی مرکز
رضا شیری ،رییس اداره خسارت مالی جنوب
فرهام سلیمانی ،سرپرست شعبه میبد
رحمتاله امینی ،معاون شعبه میبد

کودکان بیسرپرست و بدسرپرست استان اصفهان
تحت پوشش بیمه عمر و پسانداز بیمهآسیا

کودکان بیسرپرست و بدسرپرست موسسه خیریه یاران مهربان سبز در
استان اصفهان تحت پوشش بیمه عمر و پسانداز بیمهآسیا قرار گرفتند.
موسسه خیریه یاران مهربان سبز با هدف حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست از
محل درآمدهای موسسه اقدام به خرید  58فقره بیمهنامه عمرو پسانداز به نام کودکان تحت
پوشش خود کرده است.

گفتنی است خرید این بیمهنامه از طریق نمایندگی کد  25815در استان اصفهان انجام
شده است.

تقدیر و تشکر

مدیر کل گمرک تبریز ،با ارسال نامه به رییس کل شعب استان
آذربایجان شرقی بیمهآسیا از اهتمام و همکاری کارکنان شعبه مرکزی
تبریز بخصوص وحید عبدالهزاده اصالنپور ،همکار این شعبه ،در ارائه
خدمات به کارکنان گمرک تبریز قدردانی کرد.
مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان شرقی با ارسال نامهای
خطاب به رییس کل شعب بیمهآسیا در استان آذربایجان شرقی از تالش
و همکاری مهدی نصیری و سهیال سیادتفر ،کارشناسان شعبه مرکزی
تبریز ،در ارائه خدمات به کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر کرد.
مدیرکل انتقال خون استان هرمزگان با ارسال لوح تقدیر خطاب به
عیسی مهرآوران ،رییس شعبه استان هرمزگان و حسام نعمتی پارگامی،
کارشناس این استان ،از تالش و همکاری ایشان در طول مدت قرارداد
بیمه تکمیلی کارکنان اداره کل انتقال خون هرمزگان تقدیر و تشکر
نمود.
ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران با ارسال دو
نامه خطاب به علی محمد رشیدیان ،رییس کل شعب استان مازندران از
محمدحسین امیری ،معاون خسارت سایر استان به دلیل عملکرد دقیق

و سریع به پرونده بیمهای خود و علی خورنق ،کارشناس خسارت درمان
به دلیل تالش وافر در رسیدگی دقیق و به موقع پروندههای بیمهای
کارکنان آن سازمان قدردانی نمود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با ارسال نامه خطاب
به اکبرشیخلو ،رییس بیمهآسیا در شعبه مهاباد از تالش و زحمات ایشان
در راستای تکریم ارباب رجوع تقدیر و تشکر نمود.
نمایندگی مرکز خدمات حوزههای علمیه در دماوند با ارسال نامه
خطاب به کورش خلیلی ،سرپرست شعبه شرق تهران از تالش ،نظم
و پاسخگویی همکاران این شعبه بخصوص مجتبی خدارحمی ،مسئول
بازرسی شعبه شرق قدردانی نمود.
یکی از بیمهگذاران بیمهآسیا در
استان گیالن با نصب بنر ،از تالش و
همکاری مدیریت و کارکنان بیمهآسیا
در شعبه مرکزی بندرانزلی در راستای
پرداخت به موقع خسارت آتشسوزی
فروشگاه خود قدردانی نمود.

گفتنی است تیم والیبال بیمهآسیا به سرپرستی شعبه سبزوار
پیش از این نیز در سال  1393موفق به کسب مقام اول این دوره
از مسابقات گردیده بود.

درگذشت همکاران بازنشسته مرحوم عباس عباسزاده
بلوجردی و مرحوم یداله سعادتنیا موجب تألم و
تأسف بسیاری شد .این مصیبت را به خانواده محترمشان و
بیمهآسیا تسلیت میگوییم.
درگذشت فرزند همکارمان حسین ولیپور (شعبه قم)
را به ایشان و خانواده محترمش تسلیت میگوییم و برای
بازماندگان آن مرحوم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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.

علیرضا باقری قمی (مدیریت بیمههای مهندسی و
ریسکهای متنوع) ،در غم فقدان خواهر
فریدون اکبرزاده مقدم (مدیریت بیمههای اتومبیل) ،در
غم فقدان پدر
مژگان شادمان ماهانی (مدیریت بیمههای اتومبیل) ،در
غم فقدان پدر
علی سمنبری (مدیریت بیمههای اتومبیل) ،در غم فقدان
مادر
مسعود کفایتی (مدیریت بازرسی و انتظامات) ،در غم
فقدان پدر
سید صادق عرب (مدیریت بازرسی و انتظامات) ،در
غم فقدان مادر
سعید محیایی (شعبه پانزده خرداد) ،در غم فقدان پدر
کبری رضائی (شعبه انقالب) ،در غم فقدان مادر
سیدحمید بشیرالحسینی (شعبه مرکزی همدان) ،در غم
فقدان مادر
یوسف خضرنژادی (شعبه مهاباد) ،در غم فقدان پدر
فاطمه آذرکمان (شعبه تبریز) ،در غم فقدان مادر
مجتبی راحتلو (شعبه استان البرز) ،در غم فقدان پدر
مهران رحمتیان (شعبه گلشهر کرج) ،در غم فقدان مادر
رحمان علیزاده امیری (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم
فقدان پدر
حمیدرضا رمضانی (شعبه کاشان) ،در غم فقدان مادر
جوانمیر خندان (شعبه ایالم) ،در غم فقدان مادر
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شعب  و استان ها

آموزش

 باربری

آموزش بیمههای باربری با حضور نمایندگان در محل ساختمان انجمن
صنفی و شعبه مرکزی استان فارس برگزار شد.

 آتشسوزی

دوره آموزشی دو روزه بیمههای آتشسوزی با حضور مدیر بیمههای
آتشسوزی ،کارکنان و نمایندگان استان گلستان برگزار شد.

براساس گزارش رسیده از مدیریت بیمههای آتشسوزی ،در روز نخست این دوره ،آموزشهای
الزم درخصوص صدور بیمهنامه آتشسوزی و در روز دوم آموزشهای الزم درخصوص بازدید
اولیه آتشسوزی و بازدید نمایندگان از محل کارخانجات خوراک و دام و طیور ارائه شد.

دوره آموزشی بیمههای آتشسوزی همچنین در استانهای کردستان و سمنان برگزار و
آموزشهای الزم درخصوص صدور و بازدید اولیه بیمههای آتشسوزی ارائه شد.

در دوره آموزشی بیمههای آتشسوزی در استان کردستان آموزشهای الزم درخصوص
صدور و بازدید اولیه بیمههای آتشسوزی توسط مسعود سیفی ،مشاور معاونت فنی بیمههای
آتشسوزی ،علیرضا زارع ،رییس اداره صدور صنعتی آتشسوزی و سیدمجید امامیان ،کارشناس
اداره کارشناسی بازدید اولیه آتشسوزی ارائه شد.

«استانفارس»

در این سمینار آموزشهای الزم درخصوص بیمههای باربری توسط سپیده بوبهرژ،
کارشناس اداره فروش بیمههای باربری ارائه شد.

 مسئولیت

سمینار آموزشی «تکنیکهای بازاریابی و فروش بیمههای مسئولیت» با حضور
نمایندگان استان فارس برگزار شد.

«استان کردستان»

«استان فارس»

علیرضا کتیرایی ،رییس کل شعب استان فارس در ابتدای سمینار «بیمههای مسئولیت» به ارائه
آمارو عملکرد تولید و خسارت بیمههای مسئولیت در استان پرداخت.

«استان سمنان»

گفتنی است مدیریت بیمههای آتشسوزی ضمن همکاری نزدیک با مرکز طرح و توسعه ،در
سال  1395دورههای آموزشی بازاریابی بیمههای آتشسوزی را در شعب تهران و استانها و صدور
بیمهنامه و بازدید اولیه را در سایر استانها برگزار نموده است ،به طوری که کلیه نمایندگان حقیقی
و حقوقی و مسئولین بیمههای آتشسوزی در این دورهها حضور یافتهاند.

علی شریفی ،مدیرعامل شرکت خدمات بیمهای نواندیشان مهرگان نیز به ارائه آموزش و تجربیات
خود در زمینه تکنیکهای فروش بیمههای مسئولیت پرداخت.
در ادامه آموزشهای الزم درخصوص معرفی و موارد فنی بیمههای مسئولیت توسط آیدین
رشیدی ،رییس اداره قراردادهای خاص بیمههای مسئولیت ارائه شد.
دوره آموزشی بیمههای مسئولیت همچنین در شعبه شرق و خاقانی تهران و در استانهای
خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و کرمانشاه با حضور نمایندگان برگزار شد.

 مهندسی

کارگاه آموزشی بیمههای مهندسی با موضوع بیمه تمام خطر ماشینآالت
پیمانکاری با حضور کارکنان شعب استان زنجان و قزوین و نمایندگان
استان زنجان ،در شعب مرکزی زنجان برگزار شد.

«شعبه شرق تهران»

علیرضا باقری قمی ،کارشناس اداره بازدید اولیه بیمههای مهندسی ،به ارائه آموزشهای
الزم درخصوص آشنایی با انواع مختلف ماشینآالت پرداخت.

«استان خراسان جنوبی»

«استان زنجان»

آموزشهای الزم درخصوص نحوه صدور بیمهنامه و آشنایی با انواع کلوزها نیز توسط
ناهید شاکری ،کارشناس اداره فروش بیمههای مهندسی اعتباری و ریسکهای متنوع و
نحوه بازدید اولیه نیز توسط مسعود عزتینیا ،کارشناس اداره کارشناسی خسارت بیمههای
مهندسی ارائه شد.

10

«استان کرمانشاه»

در دوره آموزشی بیمههای مسئولیت که در محل شعبه استان خراسان جنوبی برگزار شد ،مریم
آخوندی ،کارشناس شعبه بیرجند ،آموزشهای الزم درخصوص بیمههای مسئولیت را ارائه کرد.

بیمه در ایران و جهان

آیا خدا وجود دارد؟

حجم حق بیمههاي تولیدي بازار بیمه با  21/9درصد
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود
 243/6هزارمیلیارد ریال رسید .شرکتهای بیمهای
ایران ،آسیا ،دانا ،البرز ،پارسیان ،کوثر ،پاسارگاد ،معلم
کارآفرین و رازی درمجموع  85/7درصد از حق بیمه
تولیدي بازار را به خود اختصاص دادهاند و  14/3درصد
مابقی حق بیمه ،توسط  15شرکت بیمه دیگرتولید شده
است.

بیمه مرکزی طی گزارشی عملکرد  11ماهه شرکتهای بیمهگری
کشور را منتشر کرد .شرکتهای بیمهگری در این لیست عبارتند از
بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه  22شرکت بیمه
غیردولتی مانند آسیا ،البرز ،دانا ،پارسیان ،توسعه ،رازي ،کارآفرین،
سینا ،ملت ،دي ،سامان ،نوین ،پاسارگاد ،معلم ،میهن ،کوثر ،ما ،آرمان،
تعاون ،سرمد ،تجارت نو و زندگی خاورمیانه در سرزمین اصلی و 6
شرکت بیمه غیردولتی مانند امید ،حافظ ،ایران معین ،متقابل کیش،
آسماري و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
و نیز دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان .بدین ترتیب ،تعداد
کل شرکتهاي بیمه در کشور به  31شرکت بیمه میرسد.
براساس این گزارش حجم حق بیمههاي تولیدي بازار بیمه با 21/9
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 243/6
هزارمیلیارد ریال رسید .شرکتهای ایران ،آسیا ،دانا ،البرز ،پارسیان،

کوثر ،پاسارگاد ،معلم ،کارآفرین و رازی (هر یک داراي سهم بیشتر یا
مساوی  3درصد) درمجموع  85/7درصد از حق بیمه تولیدي بازار را
به خود اختصاص دادهاند و  14/3درصد مابقی حق بیمه ،توسط 15
شرکت بیمه دیگرتولید شده است.

همچنین تعداد بیمهنامههاي صادره با رقم  51/3میلیون فقره در
این مدت نیز حدود  16/2درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل
دارد .سهم بیمه زندگی به میزان  13/4درصد از پورتفوي حق بیمه
تولیدي بازار رسید.

شرکتهاي بیمه حدود  152/8هزارمیلیارد ریال خسارت به
بیمهگذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،
 25/4درصد رشد نشان میدهد.

همچنین شرکتهاي بیمه نزدیک به  29میلیون مورد خسارت
به بیمهگذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 30/2درصد رشد داشته است 41/7 .درصد از خسارتهاي پرداختی
به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت .حدود  33/4درصد از
خسارتهاي بازار بیمه نیز در رشته بیمه درمان پرداخت شده است.

سهم بیمههای زندگی نیز به حدود  7/1درصد از خسارتهاي
پرداختی بازار بیمه رسید.

نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل  62/7درصد بود
و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  1/8واحد افزایش نشان داد.

صنعت بیمه ایران در سال مالی منتهی به  20مارس 2017
 22درصد رشد داشته است
ایشاانشورنس ریویو در پایگاه خبری خود با اعالم خبر فوق اظهارات رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران پیرامون رشد صنعت بیمه ایران را منتشر کرد.

براساس گزارش منتشر شده در این نشریه ،صنعت بیمه ایران در سال مالی منتهی به  20مارس  22 ،2017درصد رشد داشته و نفوذ بیمه
نیز با  0/4درصد نقطه رشد به  2/1درصد رسیده است .این مطلب را دکتر همتی ،رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،ناظر این
کشور در مصاحبه با خبرگزاری مهر نیوز عنوان نمود .وی در ادامه میافزاید« :با وجود آنکه نرخ نفوذ بیمه بیشتر از حد متوسط منطقه منا
است ،اما همچنان از استانداردهای جهانی پایینتر است».

وی همچنین به اهداف بیمه مرکزی در سال جاری پرداخت و به تصویب مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی در اولین جلسه شورای عالی
بیمه ،اجرای تدریجی استانداردهای بینالمللی گزارشگیری مالی ( )IFRSو بر اساس استانداردهای جدید ،اجبار بیمهگران به منظور ارائه
صورتهای مالی خود در نیمه اول هر سال اشاره کرد.
دیگر اهداف مورد اشاره عبارت بودند از :راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی افزایش رشد در بخش بیمه زندگی ،تقویت زیرساخت
سامانه سنهاب (پایگاه دادههای بیمه مرکزی ج .ا .ایران) و به کارگیری نیمی از نیروی انسانی مورد نیاز در بخش فنآوری اطالعات.

دکتر همتی در ادامه میافزاید« :بر اساس قانون ،شرکتهای بیمه میتوانند سرمایهگذاری خارجی را با اجازه خرید سهم بیمهگران داخلی
تا  49درصد توسط شرکتهای خارجی ،جذب نمایند و ما انتظار داریم این مسئله در سال جاری محقق گردد».

وی در ادامه به پیشنهاد بیمه مرکزی ج .ا .ایران مبنی بر حذف مالیات ارزش افزوده از تمامی بیمهنامهها اشاره نمود و افزود« :در صورت
تصویب پیشنهاد مالیاتی ،حق بیمهها تا  9درصد کاهش خواهد یافت».
همچنین ،دکتر همتی از خارج کردن سهام دولت از شرکتهای بیمهآسیا ،البرز و دانا در سال جاری خبر داد و اظهار داشت« :ما تالش
مینماییم تا سرمایه شرکت بیمه ایران را با تسویه وامهای دولت از این بیمهگر ،افزایش دهیم».
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گزارش عملکرد  11ماهه شرکتهای بیمهگر در سال 95

حكايت

()57

مردی برای اصالح سر و صورتش به آرایشگاه
رفت .در بین کار گفتگوی جالبی بین مشتری
و آرایشگر سر گرفت .آنها در رابطه با
موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند
تا اینکه به موضوع خدا رسیدند .آرایشگر
گفت:
«من باور نمیکنم خدا هم وجود داشته
باشد».
مشتری پرسید« :چرا باور نمیکنی؟»
آرایشگر جواب داد« :کافیست به خیابان
بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد ،به من
بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض
میشدند؟ بچههای بی سرپرست پیدا
میشدند؟ اگر خدا وجودداشت نباید درد و
رنجی وجود داشت .نمیتوانم خدای مهربانی را
تصور کنم که اجازه میدهد این همه درد و
رنج وجود داشته باشد».
مشتری لحظهای فکر کرد اما جوابی نداد .چون
نمیخواست جر و بحث کند .آرایشگر کارش
را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت .به
محض اینکه از مغازه بیرون آمد مردی را دید
با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش
اصالح نکرده که ظاهرش به هم ریخته بود.
مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد
و به آرایشگر گفت« :میدانی چیست! به نظر
من آرایشگرها هم وجود ندارند!»
آرایشگر گفت« :چرا چنین حرفی میزنی؟
من اینجا هستم .من آرایشگرم ،همین االن
موهای تو را کوتاه کردم».
مشتری با اعتراض گفت «:نه .آرایشگرها
وجود ندارند ،چون اگر وجود داشتند،
هیچکس مثل مردی که بیرون است ،با
موهای بلند و کثیف و ریش اصالح نکرده پیدا
نمیشد».
آرایشگر گفت« :آرایشگرها وجود دارند،
موضوع این است که مردم به ما مراجعه
نمیکنند».
مشتری تائید کرد و گفت« :نکته همین است،
خدا هم وجود دارد فقط مردم به او مراجعه
نمیکنند و دنبالش نمیگردند! برای همین
است که این همه درد و رنج در دنیا وجود
دارد».
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دانستنی ها

وقتی میخوابیم چه اتفاقی میافتد؟
خواب یکی از اسرار خلقت است و در انسان ویژگیها
و ارزشهای کامال متفاوتی با دیگر موجودات دارد.
در هنگام خواب ارتباط خودآگاهی انسان با محیط
اطرافش قطع میشود ،ولی ناخودآگاه شخص فعالتر
شده و با جسم ،روح ،حافظه و تا حدودی هم با محیط
اطراف ارتباطش را حفظ میکند.
ما میتوانیم در خواب وقوع خطرات را احساس کنیم .مثال واقعهای
را در خواب می بینیم ،یا خواب میبینیم کسی ما را صدا میزند،
بیدار میشویم و میبینیم که حقیقت دارد .ضمیر ناخودآگاه ،انسان را
میخواباند و بیدار میکند و هیچگاه از فعالیت باز نمیماند.
در طول مدت خواب ضمیر ناخودآگاه بیدارتر است و به تثبیت
و تحکیم تحلیلها و تجربیات روزانه میپردازد و به دنبال جواب
سواالتی میرود که عمیقا و دائما از خود میپرسیم ،تمام سلولهای
مغز و سلسله اعصاب استراحت میکنند ،بدن به جمعآوری سموم و
ترمیم زخمها و کاستیها مشغول میشود .پس خواب خوب موجب
آرامش و سالمتی و ترمیم و بهبودی میگردد.
دیدن صحنهها و موضوعات گفتگوهای روزانه در خواب
نشاندهنده این است که در طول مدت خواب ضمیر ناخودآگاه به
تحلیل و بررسی و تحکیم آنها پرداخته و آنها را مرور و بررسی
میکند.
گفت و شنودهای مثبت و سازنده و دیدن صحنههای زیبا و
تجربیات خوب در طول روز موجب میشوند خواب راحتتر و بهتری
را تجربه کنیم؛ که نتیجهاش تجدید انرژی جسمی و روحی و روانی
خواهد بود.
در ساعاتی قبل از خوابیدن نیز بهتر است که در خود افکار شاد و
مثبت به وجود آوریم و یا با تصمیم قطعی بر روزه سکوت بخوابیم تا
وراجیهای ضمیر ناخودآگاهمان را به حداقل برسانیم .در این حالت
به ضمیر ناخودآگاهمان امکان می دهیم تا به وظایف اصلی خودش
یعنی ترمیم زخمهای جسمی و روحی و روانی و جمعآوری سموم و
پاکسازی آنها بپردازد.
از خواب میتوان برای آموزش و ایجاد تغییرات دلخواه در خود نیز
استفاده کرد .بسیاری از حقایق در خواب بر ما روشن میشوند .چون
در حالت خواب حس ششم ما قویتر است و ضمیر ناخودآگاهمان
به دنبال کشف مجهوالت و جواب سواالتی میرود که ما عمیقا از
خود میپرسیم.
به همین دلیل معموال حقایق در خواب به ما الهام میگردند و
مجهوالت توسط ضمیر ناخودآگاه کشف میشوند .ما معموال در
امورات روزانه زندگی نیز این اتفاقات را به طور مرتب تجربه میکنیم
ولی عامل و علت این پدیدهها را نمیدانیم.
بد کار کـردن بیوشیمـی
و اندامهـای داخلـی و
وجود سموم در بدن
میتوانندمـوجــب
بیخوابی ،بدخـوابـی،
و خوابهـای پریشــان
و کابـوس گردنـد .تعبیـر
بیشتر خوابها اینست که
بدن عملکـرد درستی ندارد
و یا ذهن دچار اغتشاش شده
است .امیـال سرکوب شده
نیز یکی از مهمتــرین
عـلل رویـابیـنـی در
خواب است.

امام زمان عج:

قلبهای ماجایگاه مشیت الهی است
پس هر گاه او بخواهد ما هم میخواهیم.
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آشنایی با گیاهان ضد پشه آپارتمانی

روزهای سرد ،آرام آرام پشت سر گذاشته میشوند و به زودی قدم به روزهای گرم سال میگذاریم .اگرچه این
روزها بسیار خوشایند هستند اما سرو کله برخی از مزاحمها هم پیدا میشود که گاهی زندگی را برایمان عذابآور
میکنند .یکی از این مزاحمها پشهها هستند و چنانچه مراقب نباشید ،در یک چشم به هم زدن ،خانه تان را پر
میکنند .اگر نمیخواهید برای راندن آنها ازمحصوالت شیمیایی استفاده کنید ،استفاده از برخی از گیاهان شما را از
شر پشهها نجات خواهد داد ،در ادامه این مطالب به شرح این گیاهان میپردازیم.
▌ ▌فرنجمشک

این گیاه از خانواده نعناع است و برخی آن را با نام نعناع وحشی
میشناسند .فرنجمشک گیاهی بسیار مقاوم است و خشکسالی را
به راحتی تحمل میکند و حتی در سایه هم میروید .این گیاه را
هرکجا قرار دهید ،پشهها از آنجا دور میشوند.
▌ ▌گیاه سنبل هندی

گیاهی چند ساله نازک ،با
برگهای بلند است .این گیاه
رایحهای بسیار قوی از خود
متصاعد کرده و کل فضای اطراف
را معطر میکند و باعث میشود
که پشهها به اطراف آن و هر
چیزی که نزدیک آن است نیایند.
▌ ▌نعناع گربهای

در تحقیقی مشخص شده
است که این گیاه 10برابر موثرتر
از ماد ه شیمیایی است که در
حشرهکشها استفاده میشود.
▌ ▌گل جعفری (ماری گلد)

گل جعفری گیاهی یک ساله
و انتخاب خوبی برای راندن
پشـهها است .این گل حاوی
مادهای اسـت که پشهها را از
خود میراند.
▌ ▌اسطوخودوس

احتماال این گیاه را به سبب
گلهای بنفش رنگ و زیبا و
رایحه خوش و آرامبخش آن
میشناسید اما شاید ندانید یک
دافع طبیعی پشه است .از این
گیاهها جلوی در خانه و یا کنار
پنجرهها بگذارید و پشهها را از
زندگیتان دور کنید.

▌ ▌نعناع

بـسـیــاری از حشـرات و
همچنین پشهها از این گیاه
دوری میکنند ،بنابراین استفاده
از این گیاه در بیشتر مکانهای
منزلتان ،شما را از شر حشرات
و پشهها نجات میدهد.
▌ ▌پونه

این گیاه هم که از تیره نعناعیان است ،دفع کننده طبیعی پشهها
میباشد .جالب اینکه پروانهها عاشق پونه هستند و اگر در منطقهای
که زندگی میکنید پروانه زیاد دارد ،میتوانید امیدوار باشید ،که دور
گیاه پونهتان پر از پروانههای رنگارنگ شود.
▌ ▌رزماری

رزمــاری یـا همــان اکلیـل
کوهی ،گیاه بسیار مفیدی است
و برای طعم دادن به گوشت بره
و یا ماهی کاربرد دارد .این گیاه
بـرای فـراری دادن پشـهها نیز
عالی است.
▌ ▌گل شمعدانی

گل شمعدانی را وقتی به دیوار
آویـزان میکنیـد ،با گـلهـای
زیـبـایـی که دارد ،به محـیـط
اطـراف خـود جـلـوه میدهـد.
ایـن گـل زیـبـا نیـز میتـواند
انتـخـابی عـالی بـرای رانـدن
پشهها باشد.
▌ ▌ریحان

این گیاه ،عالوه بر اینکه نوعی سبزی خوش طعم در آشپزخانه
محسوب می شود ،پشهها را نیز فراری میدهد.
انواع و اقسامی از گیاه ریحان وجود دارد .البته استفاده از ریحان
لیمویی و دارچینی در راندن پشهها تاثیر بیشتری دارد.

زمزمههای آشنا
هب هچ مشغول کنم دیده و دل را هک مدا م
دل تو را میطلبد ،دیده تو را میجوید
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