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حوزه مدیرعامل

مجمع عمومي عادي ساليانه برگزار شد

براي دوازدهمین
سال متوالي
بیمهآسیا
خبرنگاران را
بیمه کرد

صالحیت عضوجدید هیاتمدیره به عنوان نماینده
شرکت صبامیهن تایید شد.

بيمهآسيا براي دوازدهمین
سال متوالي خبرنگاران
حوزه بيمه رسانههاي جمعي
کشور را تحت پوشش بيمه
حوادث گروهي قرار داد.
روابطعمومي بيمهآسيا در
اطالعيهاي با تبريک روز
خبرنگار به تمامی فعاالن

تایید صالحیت عضوجدید
هیأتمدیره

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمهآسيا با حضور  82/49درصد سهامداران ،مديرعامل و اعضاي
هيأتمديره ،نمايندگان بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس و اوراق بهادار و
سازمان حسابرسي برگزار و صورتهاي مالي سال 1396اين شرکت به تصويب رسيد.

به گزارش روابطعمومي ،دکتر ابراهيم کاردگر نايب رئيس هيأتمديره و مديرعامل با استناد به گزارش ارائه شده
به مجمع و سهامداران ،با تأکيد بر روند رو به رشد توليد حق بيمه در سال  ،1396گفت :توليد حق بيمه در سال
 1396بالغ بر  35038میلیارد ريال شد که با در نظر گرفتن الگوی ساختار پورتفوی بیمهای ،نسبت به سال  1395با
 27درصد رشد همراه بوده است.

عرصه خبر و اطالعرسانی،

به گزارش روابطعمومی ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
نامهای به بیمهآسیا ،صالحیت بهروز ناظمی به عنوان نماینده شرکت
صبامیهن در هیأتمدیره این شرکت را تایید کرد.
بنابراین گزارش ،در اولین جلسه هیاتمدیره بعد از مجمع عمومی،
مدیرعامل و سایر اعضای هیاتمدیره در سمتهای خود ابقا شدند.

ناظـمـی دانشجـوی دکتری اقتصـاد بینالملل و دارای مـدرک
کارشناسی ارشد علوم اقتصاد نظری است و پیش از این به عنوان مدير
کل بيمههاي اشخاص ،مدير کل مجتمع امور بيمهاي استانهای
اصفهان و آذربایجان شرقی ،معاون هماهنگي امور شعب و عضو
شوراي خسارت اتومبيل ،معاون امور نمايندگان داخل کشور و رييس
اداره کل نظارت بر عملکرد نمايندگان در شرکت سهامي بيمه ايران
مشغول به کار بوده است.

اعالم کرد :خبرنگاران حوزه
بيمه رسانههاي جمعي
کشور برای دوازدهمین سال

انتصاب

متوالی به مدت يک سال
از تاريخ  1397/5/17تا
1398/5/17در مقابل فوت،
نقص عضو يا از کار افتادگي
براثر حادثه و هزينههاي
پزشکي ناشي از حادثه
تحت پوشش بيمه حوادث
گروهي بيمهآسيا قرار دارند.
بنا براين اطالعيه،
بيمهآسيا از سال 1386
و برای تقدير  ،قدرداني
وهمراهی در مواقع بروز
حوادث،خبرنگارانحوزه
بيمه رسانههاي جمعي
کشوررا تحت پوشش بيمه
حوادث گروهي قرار داده
است.
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مديرعامل با اشاره به افزايش  19درصدي پرداخت خسارت در سال  ،1396اظهار داشت :شرکت بيمهآسيا در سال
 1396بالغ بر  22501میلیارد ريال خسارت به بيمهگذاران خود و زيانديدگان پرداخت کرده است.

نايب رئيس هيأتمديره با تصريح نسبت خسارت 64درصدي بيمهآسيا در سال  ،1396بيان داشت :اتخاذ تدابیر
و سیاستهای شرکت در جهت افزایش فروش بیمهنامه با اتکا بر شبکه گسترده و قدرتمند فروش ،اعمال مدیریت
و ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با ریسک مورد پذیرش،کنترل و نظارت داخلی و استفاده از کارشناسان
مجرب و حرفهای در زمینه کارشناسی صدور و خسارت و جلب رضایت بیمهگذاران و سایر ذینفعان ،داليل کاهش 4
درصدی نسبت خسارت در سال  1396در مقایسه با سال  1395ميباشد.

مديرعامل با اشاره به سهم ( 10/6ده و شش دهم) درصدي بيمهآسيا از کل بازار بيمه و ( 15/7پانزده و هفت دهم)
درصدي از بازار بيمه خصوصي کشور اظهار اميدواري کرد که روند رو به رشد سهم بيمهآسيا از صنعت بيمه کشور
در سال  1397همچنان ادامه داشته باشد.
در ادامه داود سرایی ،مدیر امور مالی با ارائه داليل و مستندات ،پاسخگوي بندهاي گزارش حسابرس بود.

تصويب صورتهاي مالي سال  1396بيمهآسيا به اتفاق آراي حاضرين بخش بعدي مجمع عمومي عادي ساليانه
بيمهآسيا بود که در ادامه براساس مصوبه مجمع مقرر شد مبلغ100ريال سود به ازاي هر سهم بين سهامداران تقسيم
شود.

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 روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه
کثيراالنتشار برای درج آگهيهاي بيمهآسيا تعيين شدند.

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل طی احکامی جداگانه ،جانشین خود
در معاونتهای توسعه و برنامهریزی ،توسعه
سرمایه انسانی و پشتیبانی و بازاریابی و شبکه
فروش و مشاور خود در پروژههای بزرگ شرکت
را منصوب کرد.
براساس احکام صادره ،دکتر نیما نورالهی با حفظ سمت
به عنوان جانشین مدیرعامل در معاونتهای توسعه و
برنامهریزی ،توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی و بازاریابی
و شبکه فروش و محسن پایدار به عنوان مشاور مدیرعامل
در پروژههای بزرگ شرکت منصوب شدند.

دريافت الحاقيه افزایش
سرمایه بيمه بدنه اتومبیل
بـا توجه بـه افزايش
ارزش وسـایل نقلیـه،
بیـمـهگــذاران بیمـه
بدنه اتومبیل بیمهآسـیا
براي دريافـت الحاقيه
افـزایــش سـرمـایه
بيمهنامه بدنـه اتومبیل
بـه واحـد صـادر کننده
بیمهنامه خـود مراجعه
کنند .

روابطعمومي در اطالعیهای با اشاره به افزايش ارزش وسایل
نقلیه و لزوم پیشگیری از تبعات آن در هنگام وقوع حادثه و بروز
خسارت از بیمهگذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمهآسیا در خواست کرد
براي دريافت الحاقيه افزایش سرمایه بيمهنامه بدنه اتومبیل به شعبه
یا نماینده صادر کننده بیمهنامه خود مراجعه کنند.

گفتني است يکصد شعبه و بيش از سه هزار نمايندگي بيمهآسيا
در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بيمهاي به ويژه صدور الحاقيه
افزایش سرمایه بيمهنامه بدنه اتومبیل به بيمهگذاران هستند.

بازدید معاون بازاریابی و شبکه فروش از استان فارس

شعب و استانها
مدیرعامل :نظارت و کنترل جدی در تمامی ابعاد
روابطعمومی :مجمع عمومي عادي ساليانه بيمهآسيا
برگزار شد.
روابطعمومی :تایید صالحیت عضوجدید هیأتمدیره
بیمهآسیا

معاون بازاریابی و شبکه فروش و هیأت همراه با مسئولین ،کارکنان و شبکه فروش استان فارس دیدار
و گفت و گو کردند.

براساس گزارش رسیده حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش در این سفر طی نشستی با مسئوالن ،کارکنان و
اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی استان فارس ضمن بررسی مسائل و مشکالت مطرح شده ،راهکارهای الزم را ارائه نمودند.

ایشان همچنین طی نشستی با مسئوالن حوزه علمیه که در شعبه مرکزی استان فارس برگزار شد به بررسی مسائل و
مشکالت و راهکارهای الزم در ارائه خدمات بیشتر ،تسریع در پرداخت هزینههای درمان و  ...پرداختند.
مهدی خسروی ،مدیر توسعه بازار و امور مشتریان و جواد بهاری آبان ،سرپرست مدیریت هماهنگی شعب ،معاون بازاریابی و
شبکه فروش را در این سفر همراهی میکردند.

برگزاری دوره آموزشی داشبورد مدیریت
دوره آمـوزشی داشـبـورد مـدیریت با
حضور سـرپرست مـدیریت همـاهنگی
امور شعب و روسای استانهای خراسان
رضوی ،شمـالی ،جنـوبی و سیستـان و
بلوچستان برگزار شد.
براساس گزارش رسیده در این دوره آموزشی
مهدیه نعیم حسنی ،مشاور مدیرعامل در امور
مالی ،اقتصادی و منابع انسانی و مهسا کینژاد،
معاون اداره امور مالی و پشتیبانی هماهنگی امور
شعب به ارائه آموزشهای الزم پرداختند.

همچنین طی نشستی با حضور سرپرست مدیریت هماهنگی امور شعب و رؤسای شعب و استانها مسائل و مشکالت موجود
بررسی شد.

روابطعمومی :دريافت الحاقيه افزایش سرمایه بيمه
بدنه اتومبیل

برگزاری مراسم
جشن پنجاه و نهمین
سالگردتأسیس
بیمهآسیا

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

استان اصفهان

استان فارس

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

استان هرمزگان

برگزاری کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز
کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز با
حضور شبکه فروش استان یزد برگزار شد.

بـراسـاس گـزارش رسیده در این کارگاه آمـوزشـی،
آموزشهای الزم درخصوص اصول و بازاریابی بیمههای
عمر و پسانداز توسط کارشناسان شعبه یزد و نمایندگان
پرفروش استان ارائه شد.
تقـدیر از شبکـه فـروش استـان و منتخبین پرفروش
بیمههای عمر و پسانداز در سال  1396از دیگر برنامههای
این کارگاه آموزشی بود.

برگزاری همایش سالیانه نمایندگان بیمهآسیا در استان گیالن
همـایش سـالیانه نمـایندگان بیمهآسیا
با حضور روسای شعب ،کارکنان و شبکه
فروش استان گیالن برگزار شد.
براساس گـزارش رسیـده در ابتدای این همایش
محمدضیاء پورسعید زاهـد ،رییـس کل شعب استان
گیـالن به ارائه سخنـانی درخصـوص مسـائل و
مشکالت نمایندگان پرداخت.

تقدیر از نمایندگان برتر استان و اهدای جوایز
بیمهگذاران عمر و پسانداز دومین جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز از دیگر برنامههای این همایش بود.

استان مرکزی

بازنشستگان

دو 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:
سیاوش عبادی فردآذر
لیال عزیزی

شرکت نمایندگی
نسیم امید شیراز

مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم فقدان
عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب
آمرزش و مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای
بازماندگان آنها صبر و سالمت آرزومنديم.
اسماعیل سلیماندوست (مدیریت بیمههای
مهندسی) ،در غم فقدان مادر

زهرا ملکوتیزاده (شعبه کاشان) ،در غم
فقدان مادر
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ستــــــادی

کسبموفقیت
قهرمان کاراته
استان

گفتمان حقوقی

12

طرح شکایت کیفری علیه صادر
کننده چک (روش نخست)

امیرمحمد بالشی ،فرزند
لیال گودرزی ،همکارمان در
مدیریت امور نمایندگان
و کارگزاران موفق شد در
مسابقات کاراته قهرمانی
استان تهران ،رده سنی
نونهاالن ،رشته کومیته در
وزن  -50کیلوگرم مقام
نخست را کسب کند.

پذیرش در المپیاد

شایان تجلی ،فرزند هادی
تجلی همکارمان در استان
خراسان رضوی موفق شد
در مرحله اول المپیاد علمی
فیزیک پذیرفته شود.

قهرمانشطرنج

برنا یوسفی ،فرزند اصغر
یوسفی همکارمان در
مدیریت بیمههای باربری
موفق شد در مسابقات
فینال شطرنج منتخب
مهدکودکهای مناطق ،3 ،2
 7 ،4و  8در رده تیمی مقام
اول را به دست آورد.

بیمهآسیا ،موفقیت
این عزیزان را تبریک
گفته و آرزومند کسب
افتخارات بیشتر آنان
در دیگر عرصههای
ملی و بینالمللی
میباشد.
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مدیرعامل:

نظارت و کنترل جدی در تمامی ابعاد

دکتر کاردگر نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمهآسيا در نشست
تخصصي رابطين شرکت بيمهآسيا مستقر در مراکز خدمات حوزه علميه
سراسر کشور در ادامه مطلب فوق گفت :تالش ما بايد در راستاي افزايش
بهرهوري با کمک گرفتن از ساير نهادهاي تأثيرگذار ،افزايش سهم
بيمهآسيا و کاهش نسبت خسارت باشد.
به گزارش روابطعمومي مديرعامل بيمهآسيا تصريح کرد :قرارداد حوزه به عنوان يک
قرارداد موفق با کمک مسئوالن حوزه به نقطه خوبي رسيده است.
نايب رييس هيأتمديره بيمهآسيا با اشاره به اين موضوع که اقتصاد درمان داراي متغيرهاي
تاثیرگذار زيادي است ،اظهار داشت :بايد به اقتصاد اين بخش توجه کافي داشته باشيم.
کساني که تعرفه تعيين ميکنند و خارج از سيستم ما هستند نقش بسزايي در اقتصاد درمان
دارند.
دکتر کاردگر افزود :عوامل متعدد بيروني و دروني زيادي بر اقتصاد درمان تأثير دارند که
برخي از آنها در کنترل ما نيست .لذا امروز اقتصاد درمان در صنعت بیمه بنا بر تاکید رییس
کل محترم بیمه مرکزی جناب آقای دکتر سلیمانی موضوع مهمی است که باید جدی
گرفته شود.
مدیرعامل بیمه آسیا تصریح کرد :اقتصاد سالمت و یا اقتصاد درمان شاخه ای از علم
اقتصاد است که به مسایل پیرامون کارایی و اثربخشی حوزه سالمت می پردازد.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا در پایان بیان داشت :مداخالت گسترده دولت در این
بخش ،عدم اطمینان غیرقابل کنترل در ابعاد مختلف ،اطالعات نامتقارن ،آثار خارجی ،ورود
شخص ثالث (پزشک) در این بخش ،شخص ثالثی که دستور خرید را می دهد و خود از
قیمت آن شاید بی اطالع باشد ،این بخش را پیچیده تر کرده است.
حجتاالسالم والمسلمين رباني ،رييس مرکز خدمات حوزههاي علميه در سخناني با اشاره
به شرايط روز جامعه گفت :بايد در هزينهها و مصارف مالحظاتي را در نظر بگيريم.
رييس مرکز خدمات حوزههاي علميه افزود :الحمدا ...با موفقيت به چهارمين سال تمديد
قرارداد حوزه رسيدهايم و بايد تالش کنيم مدارج ،مراحل و اهداف بلندتري را پيگيري کنيم
و اين به يک عامل دروني نياز دارد.
مهدی شریفی ،معاون بیمههای اموال در سخنانی با تأکید بر کنترل و نظارت گفت:
مدیریت توأمان حوزه و بیمهآسیا بر اجرای صحیح این قرارداد ،دلیل مطلوبیت آن برای
بیمهگر و بیمهگذار شده است.
معاون بیمههای اموال با اشاره به استقبال خوب مقام ناظر از قرارداد حوزه بیان داشت :این
قرارداد در صنعت بیمه به عنوان یک الگو مطرح است.
حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش با تأکید بر استفاده از تجربه قرارداد حوزه،
اظهار داشت :کار رابطین بیمهآسیا باید به عنوان یک فرآیند آموزشی برای کارشناسان
بیمهآسیا مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
سخنرانی محسن پایدار ،مدیر پروژه طالب بیمهآسیا ،دکتر حدادی ،سرپرست معاونت
امور سالمت بیمه ،حجتاالسالم حسام افروز ،معاون مالی و منابع انسانی ،حجتاالسالم
عدالت ،مدیرکل بیمههای سالمت مرکز خدمات حوزههای علمیه ،برگزاری کمیسیونهای
تخصصی و تقدیر از رابطین بیمهآسیا از دیگر بخشهای نشست تخصصی رابطین مستقر در
مراکز خدمات حوزه علمیه سراسر کشور بود.
در پایان این نشست ،از رابطین منتخب بیمهآسیا در مراکز خدمات حوزه علمیه استانهای
تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،چهارمحال و بختیاری،
سیستان و بلوچستان ،قم و بوشهر قدردانی شد.
گفتنی است نشست تخصصی رابطین مستقر در مراکز خدمات حوزه علمیه سراسر کشور
با رویکرد انسجام و همدلی سازمانی در راستای ارتقای کیفیت خدمات با روحیه جهادی،
 1397/5/6با حضور مسئوالن بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزههای علمیه در مشهد مقدس
برگزار شد.

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک میتواند
به جرم صدور چک بالمحل که یکی از اقسام چک
پرداختنشدنی است علیه صادرکننده این سند تجاری،
دعوی کیفری اقامه نماید که ذی ً
ال به برخی از نکات ضروری
و واجد اهمیت در به کارگیری این روش پرداخته میشود.
دارنده چک به منظور برخورداری از این حق قانونی الزام ًا
باید مواعد مقرر در ماده  11قانون صدور چک را رعایت
نماید .در غیر این صورت حق شکایت کیفری او از بین
خواهد رفت .بنابراین در وهله نخست ،دارنده چک باید ظرف
مدت شش ماه از تاریخ صدور چک ،از بانک مربوطه گواهی
عدم پرداخت اخذ نموده و در گام د ّوم نیز میبایست ظرف
مدت شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت ،اقدام به
طرح شکایت کیفری نماید .الزم به ذکر است وفق ماده 13
قانون صدور چک  ،چنانچه این سند تجاری « سفید امضاء،
مشروط ،تضمینی یا مدتدار» باشد ،صادرکننده چک قابل
تعقیب کیفری نخواهد بود.
دارنده چک ،شخصی است که برای نخستین بار به
منظور مطالبه وجه چک به بانک مربوطه مراجعه نموده و
مشخصات او توسط کارمند بانک در َظهر (پشت) چک درج
میشود .برابر تبصره ماده  11قانون صدور چک ،منحصراً
دارنده چک (با تعریف پیش گفته) قادر به اقامه دعوی
کیفری علیه صادرکننده بوده و سایر اشخاصی که چک پس
از برگشت خوردن از بانک به آنها انتقال مییابد ،حق شکایت
کیفری نخواهند داشت مگر اینکه این انتقال ،قهری و در اثر
عواملی نظیر وراثت پدید آمده باشد.
در مورد جرم صدور چک بالمحل ،چنانچه دارنده چک
پیش از شکایت فوت نماید ،ورثه قانونی وی نیز مطابق
مقررات مربوطه و در مواعد مقرر ،از مزایای قانونی مربوط به
مطالبه وجه این سند تجاری برخوردار خواهند بود.
طرح شکایت کیفری در مورد چک بالمحل فقط علیه
صادرکننده امکان پذیر بوده و پیگرد قانونی ضامن و
ظهرنویس چک از این طریق میسر نمیباشد .هم چنین
طبق ماده  15قانون صدور چک ،دارنده میتواند عالوه بر
وجه چک ،با تقدیم دادخواست ،ضرر و زیان ناشی از جرم
صدور چک بالمحل (نظیر هزینههای دادرسی ،کارشناسی
و خسارت تأخیر تأدیه) را نیز در مرجع کیفری مورد مطالبه
قرار دهد.
مطابق ماده  19قانون صدور چک ،در صورتی که چک به
وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص
حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ،صادرکننده چک و
صاحب حساب متضامن ًا مسئول پرداخت وجه چک میباشند.
بدین بیان که دارنده چک قادر است همزمان به هریک از
صادرکننده یا صاحب حساب مراجعه نموده و تمام یا بخشی
از وجه چک را مطالبه نماید .در صورت پرداخت تمام وجه
چک از سوی صادرکننده یا صاحب حساب ،سایر مسئولین
پرداخت (حسب مورد صادرکننده یا صاحب حساب) تعهدی
در قبال دارنده چک نخواهند داشت.
همچنین در این خصوص ،شخص امضاءکننده چک
(همانند مدیر شرکت) وفق مقررات قانون صدور چک،
واجد مسئولیت کیفری میباشد مگر اینکه ثابت نماید عدم
پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل
یا نماینده بعدی وی میباشد که در این صورت شخصی که
موجبات عدم پرداخت وجه سند تجاری را فراهم آورده ،از
منظر کیفری مسئول شناخته خواهد شد.
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک
بالمحل نیز ،دادسرای محل استقرار شعبه بانک ُمحالٌعلیه
گشاینده حساب بانکی یا سایر شعب بانک ُمحالٌعلیه
میباشد.

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار

شعب برتر

چهار ماهه اول سال 1397

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ تولید حق بیمه
طی چهار ماهه اول سال 1397

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 چهار ماهه اول
سال ( 1397در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

مرکزی تهران

حضور فعال
نمایندهبیمهآسیا
در مراسم
گرامیداشت روز
صنعت و معدن
در استان اصفهان
شرکتنمایندگی

قم

کل

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

گیالن

شرق تهران

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

قم

اصفهان

مطهری تهران

خراسان رضوی

قم

اصفهان

3

مازندران

خوزستان

صادقیه تهران

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

4

خراسان رضوی

هرمزگان

اصفهان

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

مازندران

مازندران

مازندران

خراسان رضوی

5

اصفهان

مازندران

آذربایجانشرقی

مازندران

انقالب تهران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مازندران

مازندران

6

مطهریتهران

اصفهان

مطهری تهران

صادقیه تهران

مازندران

مرکزی تهران

انقالب تهران

گیالن

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

7

آذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

فارس

اصفهان

قم

یزد

البرز

کرمان

فارس

8

البرز

مطهری تهران

فارس

البرز

آذربایجان شرقی

گیالن

کرمان

مطهری تهران

مرکزی

مطهری تهران

9

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

شرق تهران

آذربایجان غربی

البرز

پانزده خرداد

بوشهر

انقالب تهران

بوشهر

صادقیه تهران

10

صادقیهتهران

خراسان رضوی

مازندران

گیالن

بوشهر

سمنان

اصفهان

سمنان

صادقیه تهران

البرز

1

کهکیلویهوبویراحمد

قزوین

پانزده خرداد تهران

چیتگرتهران

انقالب تهران

چیتگرتهران

مطهری تهران

یزد

یزد

انقالب تهران

2

یزد

شرق تهران

مطهری تهران

خاقانی تهران

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

انقالب تهران

انقالب تهران

کهکیلویهوبویراحمد

مطهری تهران

تدبیر منش آیندگان ،در
نمایشگاه جانبی مراسم
بزرگداشت روز صنعت و
معدن در استان اصفهان
حضوری فعال داشت.
براساس گزارش رسیده،
این شرکت نمایندگی که

استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین نسبت
خسارت طی چهار ماهه اول سال 1397

استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین خسارت
پرداختی طی چهار ماهه اول سال 1397

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ بیشترین درصد
افزایش رشد تولید طی چهار ماهه اول سال 1397

به عنوان تنها نمایندگی

3

چیتگرتهران

گیالن

خاقانی تهران

انقالب تهران

ایالم

کهکیلویهوبویراحمد

کرمانشاه

هرمزگان

قم

چیتگرتهران

4

قزوین

مطهری تهران

چیتگرتهران

مطهری تهران

کهکیلویهوبویراحمد

خاقانی تهران

کردستان

قزوین

خاقانی تهران

کهکیلویهوبویراحمد

5

خراسانشمالی

مازندران

انقالب تهران

همدان

مطهری تهران

کرمانشاه

چیتگرتهران

ایالم

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

6

همدان

صادقیه تهران

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

کرمان

کرمان

شرق تهران

کردستان

همدان

ایالم

7

خاقانیتهران

اصفهان

خراسان جنوبی

کردستان

شرق تهران

همدان

صادقیه تهران

خراسانجنوبی

گیالن

یزد

8

کرمانشاه

البرز

بوشهر

خراسان جنوبی

لرستان

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

سمنان

چهارمحال و بختیاری

خاقانی تهران

9

بوشهر

خاقانی تهران

خراسان رضوی

یزد

چهارمحال و بختیاری

یزد

یزد

آذربایجانشرقی

مرکزی

بوشهر

10

کردستان

کردستان

سمنان

کرمان

صادقیه تهران

آذربایجان غربی

همدان

کرمان

سمنان

خراسان جنوبی

1

گیالن

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مطهریتهران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

اصفهان

بیمه در بین واحدهای نمونه
حضور داشت ،با توزیع
بروشور و هدایای تبلیغاتی
به معرفی هرچه بیشتر
خدمات بیمهآسیا پرداخت.
در پایان این مراسم از
شرکتنمایندگی
تدبیر منش آیندگان به
دلیل حضور فعال و ارائه
خدمات برتر بیمهای
قدردانی شد.

3

مازندران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

قم

اصفهان

همدان

خراسان رضوی

4

مرکزی تهران

هرمزگان

اصفهان

فارس

خراسان رضوی

اصفهان

انقالب تهران

آذربایجان شرقی

لرستان

آذربایجان شرقی

5

خوزستان

شرق تهران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

مرکزی

کرمان

فارس

6

فارس

مازندران

فارس

مازندران

مازندران

مازندران

سمنان

مطهری تهران

صادقیه تهران

مازندران

7

پانزده خرداد تهران

کرمان

مازندران

البرز

اصفهان

آذربایجان شرقی

بوشهر

مازندران

اصفهان

صادقیه تهران

8

خراسان رضوی

اصفهان

شرق تهران

گیالن

البرز

یزد

زنجان

گیالن

اردبیل

قم

9

آزادی تهران

مرکزی

مطهری تهران

آذربایجان غربی

گیالن

گیالن

مازندران

البرز

مازندران

مطهری تهران

10

انقالب تهران

فارس

پانزده خرداد تهران

صادقیه تهران

خوزستان

قم

اصفهان

فارس

مطهریتهران

گیالن

1

ایالم

خراسان رضوی

کردستان

کهکیلویهوبویراحمد

آزادی تهران

مرکزی تهران

خراسان شمالی

ایالم

لرستان

مرکزی

2

کرمانشاه

کرمان

صادقیه تهران

مرکزی

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

قم

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

فارس

3

مطهریتهران

خوزستان

خراسان شمالی

فارس

خاقانی تهران

فارس

کردستان

خراسان شمالی

همدان

آذربایجان شرقی

4

گیالن

اردبیل

آذربایجان شرقی

خراسان شمالی

مرکزی

یزد

کرمانشاه

مرکزی

اردبیل

قزوین

5

خوزستان

گیالن

لرستان

کرمانشاه

مرکزی تهران

خراسان رضوی

آذربایجان غربی

قزوین

چهارمحال و بختیاری

کرمانشاه

6

آزادی تهران

مرکزی

کرمان

قزوین

آذربایجان شرقی

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

ایالم

گیالن

7

سیستان و بلوچستان

مرکزی تهران

آذربایجان غربی

ایالم

قزوین

شرق تهران

زنجان

آزادی تهران

صادقیهتهران

صادقیه تهران

8

فارس

گلستان

کرمانشاه

خراسان جنوبی

مطهری تهران

قزوین

کهکیلویهوبویراحمد

مطهری تهران

کرمان

خراسان شمالی

9

آذربایجانغربی

هرمزگان

بوشهر

خراسان رضوی

یزد

خوزستان

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

10

مازندران

همدان

زنجان

لرستان

زنجان

مطهری تهران

سمنان

اردبیل

هرمزگان

ایالم
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مـدیـریـت

مدیریت منابع انسانی

  تألیف :حجت اله نوری

نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به
عملکرد عالی محسوب میشود.کارفرمایان پیشرو ،در مواجهه با فشارهای محیط رقابتی جدید،
◁◁مقدمه
میکوشند تا حتی المقدور استعداد نیروهای انسانی خود را بهطورکامل شکوفا سازند .بازتاب
مـدیـریـت مـنـابع انسـانـی
این تالش در شعارهایی نظیر« نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است» و«کارکنان
اصطالحـی است برای توصیف
ما مهمترین وجه تمایز این سازمان از سایر سازمانها به شمار میآیند» مالحظه میشود.
گسترهای از فعالیتهای متنوع
شـامـل جـذب ،نگـهـداری و چنین اعترافاتی مکررا ً در روزنامهها ،تبلیغات تصویری،گزارشهای ساالنه ،مطالب آموزشی 2ـ مهارت انسانی :مهارت و توانایی
پـرورش نیـروی کار بااستعداد و سازمانها ،سخنرانی مدیران اجرایی و خبرنامههای سازمانی مطرح میشوند .همه این موارد کار با کارکنـان و استفاده از آنها برای
حاکی از وجود یک ادراک و شناخت کام ً
ال ویژهاند « :اگر سازمان بخواهد حتی با برخورداری انجام وظایف محوله.
پرانـرژی .مدیریت منابع انسانی
از رسالتی روشن و راهبردهایی مطلوب و ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب،
بر مسئولیت مدیران برای تجهیز
3ـ مهـارت ادراکی :مهارت و قدرت
بهطور کامل به هدفهای خود دست یابد ،به نیروی انسانی توانمند و متعهد نیز نیاز خواهد
سـازمان با کارکنـان توانمنـد و
درک و پیچیـدگیهای کل سازمان و
داشت.
حصـول اطمینـان از مطلـوبیت
تشخیص موفقیـت و جایگاه عملکرد
بهکارگیـری استعـدادهـای آنان
خود در سازمان .این مهارت به فرد
داللت دارد .برخی از صاحبنظران بر این باورند که« :اگر افـراد مناسب استخدام شوند و در کمک میکند تا بتواند مطابق و همسو با اهداف کل سازمان عمل کند.
جای مناسب به کار گمارده شوند ،همهچیز بهخوبی پیش خواهد رفت .مراحل عمده این فرآیند
به مراتبی که مدیر از سطح سرپرستی به سطح مدیریت عالی ترقی میکند به ترکیبهای
شامل جذب ،پرورش و نگهداری نیروی کار توانمند است .در بیشتر نمودارهای سازمانی ،متفاوتی از این مهارتها نیاز خواهد داشت .به مراتبی که افراد ،از سطوح پایین سلسلهمراتب
جایگاه مدیریت نیروی انسانی بهمنزله یکی از مدیریتهای ارشد سازمان که بهطور مستقیم سازمانی به سطوح باالتر ترفیع مییابند ،نیاز آنها به کسب مهارت ادراکی و مفهومی افزایش
با باالترین مقام سازمان در ارتباط است ،مدنظر قرار میگیرد.
مییابد ،درحالیکه ضرورت کسب مهارتهای فنی و تخصصی برای آنها کاهش مییابد.
1ـ مـهـارتهـای فـنـی :مهـارت
بهکـارگیـری علـوم ،روشها ،فنـون و
تجهـیزات ویـژه برای انجـام امـور و
وظایف تخصصی.

صعود به قله
بینالود
یاسر شبان ،همکارمان
در شعبه سبزوار به همراه
نمایندگی کد  26499در
استان خراسان رضوی
موفق شدند قلل 3211
متری بینالود و  2360متری
یامان داغی را فتح کنند.
کوه بینالود مشهورترین
کوه استان خراسان در
چند کیلومتری شمال شهر
نیشابور و کوه یامان داغی
نیز از مرتفعترین قلههای
رشته کوه آالداغ در 65
کیلومتری غرب شهرستان
بجنورد قرار دارند.

◁◁برنامهریزیمنابعانسانی

فرآیند برنامـهریزی نیروی انسانی با مرور هدفها و راهبـردهای سازمان آغاز میشود .این
بررسی مبنایی برای پیشبینی میزان نیاز به منابع انسانی و چگونگی عرضه نیروی کار در
داخل و خارج سازمان فراهم میآورد .برنامهریزی منابع انسانی بر مبنای تجزی ه وتحلیل شغل
انجام میشود و اطالعات مفیدی در قالب جمالتی مکتوب در مورد وظایف و مسئولیتهای
شغلی فراهم میگردد .شرایط احراز شغل ،مشتمل بر فهرستی از ویژگیهایی نظیر تحصیالت،
تجربه و مهارتهای موردنیاز است که برای احراز هر شغل در نظر گرفته میشوند .پس از
ارزیابی منابع انسانی موجود و پیشبینی منابع انسانی موردنیاز ،عرضه و تقاضای پیشبینیشده
باهم مقایسه میشوند .برای پیشبینی وضعیت نیروی انسانی در آینده باید عوامل متعددی را
در سازمان و محیط بررسی کرد.

◁◁ ارزیابی سیستم برنامهریزی منابع انسانی

برای ارزیابی از حلقههای بازخور استفاده میشود و با مقایسه «عملکرد واقعی سیستم»
و «برنامههای از قبل تدوینشده» امکان اعمال اصالحات ضروری در آن فراهم میگردد.
مواجهشدن برکمبود یا مازاد نیروی انسانی توانمند ،بر نارسایی و ضعف سیستم برنامهریزی
منابع انسانی داللت دارد .برای اینکه سازمان بتواند به اقدام اصالحی فوری مبادرت کند باید
از خرده سیستم ارزیابی و سنجش برنامه استفاده کند تا بهسرعت بتواند نارساییهای موجود
در برنامه « تأمین نیروی انسانی» را تشخیص بدهد و به نحو اثربخشتری انجاموظیفه کند.

◁◁ پرورش مدیران و توسعه منابع مدیریت

مدیران سازمانها باید از سطح مطلوبی از دانش و قدرت درک برخوردار باشند تا بتوانند به
نحوی صحیح و کارآمد ،در سازمانهای بزرگ اعمال مدیریت کنند ،به همین دلیل صاحبان
سرمایه و مالکین اینگونه سازمانها تمایل دارند که اداره امور سازمانهای خود را به مدیران
حرفهای بسپارند و همکاری افراد توانمند و مستعد را برای مدیریت آنها جلب کنند یا برای
پرورش و هدایت افراد مستعد و شایسته ،برای مدیریت آینده سازمانهای مذکور ،اقدام کنند.
بهطورکلی ،مهارتهای موردنیاز مدیر عبارتاند از:

بنابراین سرپرستان سطوح عملیاتی نیاز قابلتوجهی به مهارتهای فنی و تخصصی دارند؛
زیرا موظفاند که بر نحوه انجام کار نیروهای فنی و کارگران ماهر نظارت کنند .درحالیکه
مدیران میانی به مهارتهای رفتاری نیاز بیشتری دارند ،ضمن آنکه حدودی نیز به مهارت
ادراکی برای شناخت «پیچیدگیهای سازمان» و «جایگاه خود برای انجام کار» احتیاج دارند.
اما مدیران سطوح عالی سازمان ،بیش از هر مهارت دیگری به مهارت ادراکی و مفهومی و
توان تجزیه و تحلیل مسائل نیاز دارند؛ زیرا کارایی مدیر بهویژه در سطوح عالی سازمان،
درگرو یافتن راهحلهای عملی برای حل مسائل سازمانی است .بنابراین نیاز به «مهارتهای
ادراکی و «مهارتهای فنی و تخصصی» برحسب سطوح سازمان متفاوت خواهد بود ولی نیاز
به مهارت «رفتاری و انسانی» بهطورجدی در همه سطوح سازمانی احساس میشود .درواقع
یکی از مهمترین مهارتهای موردنیاز هر مدیر اجرایی ،توانایی برای کار کردن با انسانهاست.

◁◁بهبود مدیریت و عوامل مؤثر در توسعه مهارتهای انسانی

بهرهمندی از مهارت انسانی ،نقش حایز اهمیتی در بهبود مدیریت سازمان دارد .این مهار
تحت تأثیر سه عامل مهم قرار دارد:

 -1درک رفتار گذشته و شناخت علل بروز رفتار خاص کارکنان :مدیران باید بدانند که علت
رفتار افراد چیست .مدیر هنگام کار با سایر کارکنان ،باید بداند که چرا آنان رفتار خاصی را از
خود بروز میدهند و هدف آنان چیست .درواقع مدیران باید سعی کنند الگوی رفتاری افراد و
گروههای کاری سازمان را شناسایی کنند.

 -2پیشبینی رفتار :درک رفتار گذشته کارکنان حائز اهمیت بسیار است ،ولی مدیریت
موثرکارکنان ،مستلزم پیشبینی رفتار آینده آنان است .بنابراین مدیر باید ضمن تالش برای
درک رفتار گذشته کارکنان ،برای شناسایی عوامل مؤثر در شکلگیری رفتار آینده آنان تالش
کند .مدیر باید پیشبینی کند که واکنش کارکنان در برابر اقدامات برنامهریزیشده وی برای
آینده ،چه خواهد بود ،همچنین مدیر باید بتواند پیشبینی کند که در چه شرایطی چه رفتاری
از کارکنان سر خواهد زد.

 -3هدایت ،کنتـرل و تغییر رفتـار کارکنان :مدیریت یعنی نفوذ بر رفتار دیگران و استفاده
از آنان برای نیل به اهداف سازمان .بدهی است که بهکارگیری نیروی انسانی مستلزم درک
رفتار آنها و پیشبینی واکنشهایشان خواهد بود؛ بهگونهای که زمینه نفوذ در کارکنان و تغییر
رفتار آنان در جهت اهداف سازمان فراهم آید.

◁◁ آموزش مدیران و توسعه مهارتهای مدیریتی

دانش مدیریت در شمار علومی است که بهشدت تحت تأثیر تحوالت فنی و پیشرفت سایر
علوم قرار دارد .این امر از ماهیت بینرشتهای دانش مدیریت است .به همین دلیل اهتمام به
بازآموزی مستمر و آموزش مداوم مدیران ضرورت دارد .سازمانها مایلاند که مدیران آنها
توانایی استفاده صحیح از روابط انسانی را داشته باشند؛ بنابراین با سرمایهگذاری برای آموزش
مدیران خود ،بر پرورش توان رهبری ،توان مـراوده و افزایش آمادگی و معلومات آنان تأکید
میکنند .آمـوزش صحیح مدیران نیز مستلـزم توجه به تحوالت در حال وقوع و پیشبینی
دگرگونیهای آینده است.
منبع:
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ترجمه دکتر علی رضائیان

Human resources management

در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛

غالمرضا سلیمانی امیری به عنوان رییس کل بیمه
مرکزی تعیین شد

حكايت
کریم خان
و مرد شاکی

64

مردی به دربار خان زند میرود و با ناله

و فریاد میخواهد تا کریم خان را مالقات
کند اما سربازان مانع ورودش میشوند.
خان زند فریاد مرد را میشنود و
میپرسد ماجرا چیست؟ پس از گزارش

سربازان به خان ،وی دستور میدهد که

هیات وزیران در جلسهای که به ریاست حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییسجمهور
برگزار شد ،به غالمرضا سلیمانی امیری به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران رأی
اعتماد داد و از خدمات رییس کل پیشین تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،رئیس جمهور در این جلسه رییس کل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر
حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهرهگیری از نیروهای جوان و خالق و تحول در این
صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد.

دکتر روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمهای با بیشترین پوشش در زندگی روزمره مردم و بنگاههای اقتصادی
دانست و بر تالش برای کاهش هزینههای مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تأکید کرد.
تقویت آمادگی بیمهها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقهای و بینالمللی بیمهها برای حمایت از فعالیتهای
اقتصادی و جریان بهینه امور ،از دیگر مطالبات رئیسجمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.

براین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی غالمرضا سلیمانی امیری را به سمت رییس کل بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد.

مرد را به حضورش ببرند .مرد به حضور
خان زند میرسد و کریم خان از وی

بیمه در ایران و جهان

تقدیر و تشکر
مدیر آزمایشگاه فنی
و مکانیک خاک استان
بوشهر با ارسال تقدیرنامه
از همکاری و حسن برخورد
کارکنان شعبه بوشهر
به ویژه علیرضا جمالی،
کارشناس این شعبه در
راستای ارائه خدمات به
کارکنان این آزمایشگاه
قدردانی نمود.

میپرسد« :چه شده است چنین ناله و
فریاد میکنی؟»
مرد با درشتی میگوید:
«دزد همه اموالم را برده و االن هیچ
چیزی در بساط ندارم!»
خان میپرسد:
«وقتی اموالت به سرقت میرفت تو کجا
بودی؟»
مرد میگوید:

جدیدترین گزارش موسسه سوئیسری
از تحوالت صنعت بیمه جهان در سال 2017
تحوالت صنعت بیمه جهان در سال  2017در جدیدترین گزارش مؤسسه سوئیسری (گزارش سیگما)
منتشر شد.
به نقل از موسسه سوئیسری (گزارش سیگما) ،بر اساس این گزارش:

-1در سال  ،2017حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان با رشد واقعی  1/5درصدی (با حذف اثر تورم) به نزدیک  5هزار
میلیارد دالر افزایش یافت .نرخ رشد واقعی حق بیم ه در رشته زندگی  0/5درصد و رشتههای غیرزندگی  2/8درصد بوده است.
حق بیمه تولیدی در رشته زندگی به  2/7هزار میلیارد دالر (با سهم  55درصدی) و در رشتههای غیر زندگی به  2/2هزار میلیارد
دالر (با سهم  45درصدی) افزایش پیدا کرد.

-2رشد حق بیمه تولیدی در هر دو بخش زندگی و غیر زندگی نسبت به  2016کندتر شده است .کندی رشد در بیمههای
زندگی ناشی از کاهش حقبیمهها در آمریکا و اروپای غربی و افت رشد در بیمههای غیر زندگی به جهت رشد آهستهتر
کشورهای نوظهور بوده است .با این حال ،در سال گذشته بازارهای نوظهور به خصوص چین همچنان به عنوان موتور محرکه
رشد حق بیمه جهانی باقی ماندند .چین در سال  ،2017همچنان جزو کشورهایی بود که سریعترین رشد در بازار بیمه بخصوص
بیمههای زندگی را داشتند .حق بیمه تولیدی چین در رشته زندگی در سال  2017حدود  21درصد رشد داشت که باالتر از
متوسط  10سال گذشته که  14درصد بود میباشد 11 .درصد حق بیمه تولیدی رشته زندگی در جهان در اختیار چین میباشد.

-3در سال  2017رشد حق بیمههای غیر زندگی در بازارهای پیشرفته در سطح  1/9درصد ثابت ماند که یکی از دالیل اصلی
آن افزایش نرخها در رشته وسایط نقلیه موتوری بود .اما بازارهای پیشرفته در بیمههای زندگی با رشد منفی  2/7درصدی
روبرو شد .بازار بیمههای زندگی در آمریکای شمالی با  3/5درصد کاهش مواجه شد که عمدت ًا ناشی از کاهش عرضه طرحهای
پسانداز بازنشستگی بود .در ژاپن نیز حق بیمه تولیدی در رشته زندگی  2/1درصد کاهش داشت که ناشی از انتظار کاهش
نرخ مرگ و میر بود که سبب به تأخیر افتادن خرید بیمههای زندگی در ژاین شد .مسأله دیگر این است که بیمههای زندگی
در بازارهای پیشرفته هنوز نتوانسته است بطور کامل از تبعات بحران مالی  2008رهایی یابد .رکود اقتصادی ،کندی در رشد
دستمزدها در کنار نرخهای بهره پایین و تغییر قواعد کنترل توانگری ،محصوالت پساندازی سنتی را که دارای نرخ بهره
تضمینشده هستند برای بیمهگذاران و شرکتهای بیمه زندگی غیر جذاب کرده است.

-4بر اساس برآورد موسسه سوئیسری ،به پشتوانه رشد اقتصادی باالی چین حق بیمههای زندگی در چند سال آینده
افزایش خواهد یافت .اما بخاطر نرخهای بهره پایین ،افزایش رقابت و تغییر مقررات ،این رشد توأم با رشد متناسب در سودآوری
شرکتهای بیمه زندگی نخواهد بود و سودآوری بیمههای زندگی همچنان تحت فشار قرار خواهد داشت .تداوم نرخهای بهره
پایین در کنار انواع مقررات توانگری  ،2یک نگرانی عمده برای سودآوری و توانایی شرکتهای بیمه زندگی در ارائه محصوالت
بلندمدت جذاب میباشد.
-5بر اساس پیشبینی موسسه سوئیسری ،با توجه به قویتر شدن اقتصادهای غربی به خصوص اقتصاد امریکا ،در چند سال
آینده حق بیمههای غیر زندگی به مدد بازارهای پیشرفته رشد خواهد یافت.

«من خوابیده بودم!»
خان میگوید:
«خوب چرا خوابیدی که مالت را ببرند؟»
مرد در این لحظه آن چنان پاسخی
میدهد که استداللش در تاریخ ماندگار
و سرمشق آزادیخواهان میشود.
مرد میگوید:
«من خوابیده بودم ،چون فکر میکردم
تو بیداری!»
خان بزرگ زند لحظه ای سکوت میکند
و سپس دستور میدهد خسارتش را

از خزانه جبران کنند و در آخر میگوید:
«این مرد راست میگوید ما باید بیدار
باشیم».

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 169
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دانستنیها

امام علی(علیه السالم):

زیاده روی و اسراف را ترک کن زیرا بخشش اسراف کار مورد ستایش نیست و
تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود.
بحار االنوار جلد  50صفحه  ۲۹۲حدیث ۶۶

راهکارهای ساده
در کاهش مصرف

انرژی و برق

برای آنکه در کشاکش افزایش برق در تابستان ،درگیر قطعیها
و کمبود برق نشویم ،بهتر است همه افراد جامعه با راهکارهای
صرفهجویی در مصرف برق در تابستان به خصوص ساعت اوج
مصرف آشنا شده و آنها را به کار ببندیم.

از جمله راهحلهای همیشگی و مهم در کاهش و صرفهجویی مصرف برق از
بین بردن مصرف اضافی است .شاید کمترین مثال ،خاموش کردن المپ اتاقی
است که در آن کسی حضور ندارد و ما با هر سن و جنسیتی باید در حیطه شرایط
خود بتوانیم ،مصرف برق را مدیریت کرده و در راه صرفهجویی آن قدم برداریم.

در ادامه این مطلب به ارائه راهکارهایی برای صرفهجویی در مصرف برق
محل کار و منزل میپردازیم.
◁ ◁صرفهجویی انرژی در محل کار

 .1در پایان کار تمام چراغهای دفتر خود را خاموش کنید

برای صرفهجویی در مصرف برق ،خاموش کردن تمام چراغها از دستشویی
تا دفاتر محل کارتان الزامی است .همچنین اگر قصد دارید بیش از چند دقیقه
بیرون از اتاقی بمانید باید چراغ آن را خاموش کنید .در طول روز ،میتوانید از نور
طبیعی خورشید استفاده کنید .به جای استفاده از چراغهای فلورسنت پردهها را
باز کنید یا میز خود را زیر پنجره قرار دهید .خاموش کردن یک چراغ فلورسنت
به مدت یک ساعت در روز میتواند  30کیلوگرم دی اکسید کربن کمتری در
سال وارد هوای زمین کند .میتوانید المپهای خود را با المپهای LED
تعویض کنید تا در مصرف برق حداکثر صرفهجویی را داشته باشید.
 .2مانیتور کامپیوتر را در حالت ذخیره انرژی قرار دهید

اغلب کامپیوترهای جدید ویژگی ذخیره باتری دارند که میتواند مصرف برق
دفتر شما را کاهش دهد .بنابراین اگر بیش از ده سال است که از یک کامپیوتر
استفاده میکنید بهتر است برای کاهش مصرف برق آن را عوض کنید .عالوه
بر این برخی موارد مانند  screen saverرا خاموش کنید .این گزینه تنها
انرژی مصرفی کامپیوتر شما را دو برابر میکند .به همه یادآوری کنید که در
زمانهایی که از وسایل برقی و کامپیوتر استفاده نمیکنند ،آن را خاموش کنند.
خاموش کردن کامپیوتر عمر آن را کاهش نمیدهد ،اما مقدار زیادی در مصرف
برق صرفهجویی میکند.
 .3در مورد استفاده از انرژی سبز فکر کنید

انرژی سبز برنامهای برای کاهش مصرف انرژی در خانه و ادارات و استفاده از
برق تمیز و تجدیدپذیر است .در مورد امکان استفاده از آن و هزینههای الزم با
متخصصین این حوزه مشورت کنید.
 .4از سرویس شرکت ،دوچرخه یا حمل و نقل عمومی استفاده کنید

نام نشريه :
آسيا

صاحب امتیاز:

شركت سهامي بيمه آسيا

مدیرمسئول و سردبیر:

با تنظیم رفت و آمدهای روزانه میتوانید در مصرف انرژی صرفهجویی کنید.
با همکاران قرار بگذارید که از یک ماشین استفاده کنید .دوچرخه نیز وسیلهای
است که نه سوختی مصرف میکند و نه باعث آلودگی هوا میشود .حمل و نقل
عمومی نیز در کاهش آلودگی هوا تاثیر زیادی دارد.
◁ ◁صرفهجویی در خانه

محمود افشاري

تحریریه:

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

صفحه آرایی:

اداره انتشارات

لیتوگرافی:
جوهري

چاپ:

فروغ دانش

نشانی:

تهران،خيابانطالقاني
تقاطعقرني،ساختمانشماره94
روابطعموميبيمهآسيا

تلفن:

 7ـ 88900076

نمابر:

88900078

پستالکترونیک:

pr@bimehasia.ir

نشانی سایت:

www.bimehasia.ir
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••بهره بردن از نور طبیعی در طول روز
••وسایلی را که نیاز ندارید ،از جمله شارژر تلفن همراه ،حتما از برق بکشید.
••کاهش ضخامت پردهها و روشن کردن رنگ آنها!
••از باز و بسته کردن بیهوده در یخچال و فریزر اجتناب کنیم.
••المپهای تزیینی حیاط و بیرون از خانه را خاموش نگه دارید.
••وسایل قدیمی و فرسوده را با مدلهای جدید آن تعویض کنید.
••در هنگام خرید وسایل برقی به برچسب میزان انرژی آن دقت نمایید.
••ماشین ظرفشویی و لباسشویی را تنها هنگامی که کامال پر شدهاند و در
ساعتهای غیرپیک مصرف روشن کنید.
•• در فصل تابستان پوشیدن لباسهایی که رنگ روشن دارند ،باعث میشود
کمتر احساس گرما کنیم.
•• چیدمان وسایل درون اتاق را به گونهای انجام دهیم که مانعی برای ورود
نور به داخل اتاق ایجاد ننماید.
•• مواد غذایی را پس از هم دما شدن با اتاق ،در یخچال و فریزر قرار دهیم تا
فشار زیادی به موتور یخچال و فریزر وارد نشود.
•• برای جلوگیری از روشن شدن تمام المپهای لوستر ،از کلید دوپل استفاده
کنیم تا در برخی مواقع بخشی از المپها را بتوانیم خاموش کنیم.
••نگه داشتن هوای گرم یا سرد در خانه ،برحسب فصل ،راهی مهم برای
صرفهجویی در انرژی است .اگر پنجرهای باز بماند ،دستگاه تهویه و یا شومینه
خانه برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت خانه باید بیشتر انرژی مصرف کند.
••تعویض المپهای پر مصرف با گونه کم مصرف آن :المپهای قدیمی
بیشتر انرژی خود را به صورت گرما میسوزانند تا اینکه نور تولید کنند ،آنها را
با المپهای  LEDیا فلورسنت جایگزین کنید که هر دو آنها انرژی کمتری
مصرف میکنند.
ل باید حتما استفاده کنید :در طول روز و
••تصمیم بگیرید که از کدام وسای 
بخصوص ساعات اوج مصرف بهتر است تنها از وسایل برقی کامال ضروری
بهره ببریم و استفاده از وسایل برقی را به تناوب و با حفظ درجه اهمیت ،در
اولویت قرار دهیم.

