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بيمهآسيا؛
سه رتبه باالتر

گواهينامه رعايت حقوق مصرفکنندگان
به بيمهآسيا اعطا شد

پيام نوروزي مديرعامل

كاركنان و نمايندگان بيمهآسيا در سراسر كشور
همكارانگرانقدرم

در آستانه شكفتن شكوفههاي بهاري ضمن قدرداني از زحمات و تالشهاي
يكايك همكاران محترم ،آغاز سال جديد و بهار طبيعت را به محضر شما و خانواده
محترمتان صميمانه تبريك عرض نموده و سعادت و بهروزي توأم با خير و بركت از
درگاه خداوند منان براي همگي مسئلت دارم.

سال  ،1391سال تالش تكتك اعضاي خانواده بزرگ بيمهآسيا در نيل به اهدافي
بود كه ثمره درخشان آن همدلي تحسينبرانگيزي است كه در فراسوي جايگاه
بيمهآسيا در صنعت بيمه كشور به منصه ظهور رسيده است.
تقدير و تشكر از شما عزيزان را بر خود واجب ميدانم و اميدوارم كه با استعانت از
ذات اقدس باري تعالي ،تالش مضاعف و همدلي حرفهاي بتوانيم در سال جديد ،با
برنامهريزي و سازماندهي بهينه بر مشكالت و تنگاها فائق آمده و در راه اعتالي نام
بزرگ بيمهآسيا قدم برداريم.

مديران محترم ،كاركنان خدوم ،نمايندگان صديق و سهامداران عزيز؛ بيمهآسيا به
عنوان يك بنگاه اقتصادي در مسيري قرار گرفته است كه ميبايست با بهرهگيري از
ظرفيتهاي موجود ،اتخاذ سياستهاي تأثيرگذار و ايجاد ارزش افزوده به سودآوري
بيشتر ،كسب رضايت مشتريان و بيمهگذاران و در نهايت با دستيابي به انگيزههاي
قويتر كارنامه درخشانتري را ارائه نمايد.
مسير موفقيت خانواده بزرگ بيمهآسيا ،به جد نيازمند همراهي ،همدلي و حضور
تأثيرگذار شما عزيزان ميباشد.

در پايان با آرزوي فردايي روشنتر ،سالي نيكوتر و سرشار از سعادت ،از خداوند
سبحان توفيق روزافزون شما را مسئلت مينمايم.

عباس حاج فتحعليها
مديرعامل

4

مديرعامل سياستها و راهبردهاي اجرايي
بيمهآسيا را تشريح كرد
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 33هزار پناهنده استانهاي اصفهان و يزد
تحت پوشش بيمهآسيا
4
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گواهينامه رعايت حقوق مصرفکنندگان
به بيمهآسيا اعطا شد

دو تن از جانباختگان كاروان راهيان نور
تحت پوشش بيمهآسيا بودند

عضو هيئتمديره و معاون فني بيمههاي اموال بيمهآسيا:

ضرورت افزايش تعهدات بيمهنامه اتومبيل

2

امضاي تفاهمنامه بين بيمهآسيا
و سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور

اخبار بيمه آسيا
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بيمه آسيا؛ سه رتبه باالتر
بيمه آسيا ،با سه رتبه صعود نسبت به سال گذشته ،در جايگاه پنجاه و ششم يکصد شرکت برتر ايران قرار گرفت.

سازمان مديريت صنعتي براي پانزدهمين سال متوالي رتبهبندي سال  1391شرکتهاي برتر ايران براساس اطالعات سال مالي  1390را
تهيه کرده ،که در آن بيمهآسيا به عنوان بزرگترين و برترين شرکت بيمه خصوصي کشور در ميان يکصد شرکت برتر ايران در جايگاه پنجاه
و ششم قرار گرفته است.

بنا بر گزارش ويژه همايش شرکتهاي برتر ايران« ،اين فهرست (يکصد شرکت برتر) با فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفيد در مورد
بنگاههاي اقتصادي کشور ،فضاي روشنتري از کسب و کار اقتصادي کشور ارائه ميدهد و به مديران ،سياستگذاران و پژوهشگران ،ياري
ميرساند تا شناخت و درک دقيقتري از مقياس ،ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاههاي اقتصادي بزرگ کشور بيابند».

عضو هيئتمديره و معاون فني بيمههاي اموال بيمهآسيا:

ضرورت افزايش تعهدات بيمهنامه اتومبيل

برگزاري دومين همايش
بيمههاي عمر و پسانداز
در استان خراسان جنوبي

افزاي�ش تعه�دات ديه بيمه ش�خص
ثال�ث و س�رمايه بيم�ه بدن�ه اتومبي�ل،
ي�ک ض�رورت و ش�اخص تاثيرگ�ذار در
تداوم ارائه خدمات شايس�ته بيمهاي به
بيمهگذاران است.
فرامرز خجير عضو هيئتمديره و معاون فني
بيمههاي اموال بيمهآسيا با تصريح بر خط مشي
بيمهآسيا در تداوم ارائه خدمات بيمهاي مناسب
به بيمهگذاران ،گفت :با توجه به اعالم قوه
قضائيه مبني بر افزايش ديه به  114ميليون
تومان در ماههاي عادي و  152ميليون تومان در
ماههاي حرام از ابتداي سال ،1392ضروري است
بيمهگذاران بيمه شخص ثالث اتومبيل در اولين فرصت براي
افزايش تعهدات ديه بيمه شخص ثالث و اخذ پوشش کامل
به واحد صادرکننده بيمهنامه خود مراجعه نمايند.
معاون فني بيمههاي اموال بيمهآسيا در ادامه با اشاره به

دومي�ن هماي�ش بيمههاي عم�ر و پسانداز ب�ا حضور
كاركن�ان ،نماين�دگان و بازارياب�ان بيمهآس�يا در اس�تان
خراسان جنوبي برگزار شد.
افزايش قيمت اتومبيل در بازار و ضرورت مراجعه بيمهگذاران
براي افزايش سرمايه بيمهنامه بدنه اتومبيل ،بيان داشت :در
صورت عدم مراجعه بيمهگذاران بيمهنامه بدنه براي دريافت
الحاقيه ،بيمهآسيا صرف ٌا متعهد به پرداخت خسارت به تناسب
مبلغي که بيمه شده ،با قيمت بازار در روز حادثه ،خواهد بود.

در اين همايش يك روزه كه در  5بهمنماه سال جاري برگزار شد،
هادي اميري ،رئيس شعبه استان خراسان جنوبي با اشاره به رشد تعداد
و حق بيمه توليدي در اين استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ،اظهار
اميدواري كرد تا با بهرهگيري از آموزشهاي الزم و پيگيري مستمر
شبكه فروش ،سطح پورتفوي در كليه رشتهها خصوص ًا بيمههاي زندگي
در سطح استان بيش از پيش ارتقاء يابد.

تكنيكهاي فروش ،آئيننامه  68بيمه مركزي جمهوري اسالمي
ايران ،چگونگي مشترييابي تا مديريت هدف و همچنين تأثيرات برند
و مزيتهاي بيمه عمر و پسانداز بيمهآسيا نسبت به ساير رقبا توسط
احمد نقابي ،برترين فروشنده بيمههاي عمر و پسانداز اين استان آموزش
داده شد.

امضاي تفاهمنامه بين بيمهآسيا و سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
بيمهآسيا به منظور ايجاد و ارتقاء مهارت استاندارد و يكپارچهسازي آموزش در
كليه رشتههاي بيمهاي ،با سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور تفاهمنامه همكاري
امضاء نمود.
اين تفاهمنامه با موضوع تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت آموزشي متناسب با ضوابط
استانداردنويسي سازمان ،طراحي دورهها و تهيه برنامههاي آموزشي ،اجراي دورههاي آموزشي مورد
نياز ،طراحي و توليد محصوالت آموزشي مورد نياز و مرتبط مانند فيلم ،كتاب ،فايلهاي صوتي
آموزشي و برگزاري آزمون تعيين صالحيت حرفهاي به امضاي طرفين رسيد.

در راستاي اين تفاهمنامه ،استاندارد آموزش شايستگي كارشناسي خسارت خودرو در بيمه با همكاري
مركز طرح و توسعه و مديريت بيمههاي اتومبيل بيمهآسيا تهيه و دوره آموزشي بيمههاي اتومبيل برگزار شد.

در اين دوره آموزشي كه با حضور كارشناسان خسارت بيمههاي اتومبيل همراه بود ،اصول بيمه و
كليات آن ،ارزيابي خسارت خودرو سبك و سنگين ،كنترل نهايي ارزيابي خسارت و طبقهبندي اسناد و
سوابق ارزيابي خسارت توسط مدرسان مجرب مديريت اتومبيل آموزش داده شد.
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گواهينامه
رعايت حقوق مصرفکنندگان
به بيمهآسيا اعطا شد
براي دومين سال متوالي ،گواهينامه رعايت
حقوق مصرفکنندگان به بيمهآسيا اعطا شد.
در دوازدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق
مصرفکنندگان که با حضور وزير صنعت ،معدن و
تجارت و مديران شرکتهاي منتخب برگزار گرديد،
براي دومين سال متوالي گواهينامه رعايت حقوق
مصرفکنندگان به دکتر حاجفتحعليها مديرعامل
بيمهآسيا اعطا شد.
بنابر اين گزارش و اعالم دبيرخانه اعطاي گواهينامه
و تنديسهاي ملي رعايت حقوق مصرفکنندگان ،کسب
امتياز مربوط به رضايتمندي مشتريان ،کسب امتياز
شاخصهاي مربوط به کيفيت کاال و خدمات ،کسب
امتياز مربوط به رعايت قيمتها ،کسب امتياز مربوط به
توزيع و خدمات پس از فروش ،داشتن گستره فعاليت
در بيش از  10استان ،دارا بودن حداقل  75درصد
رضايتمندي مشتري ،نداشتن زيان مالي در سال مورد
بررسي و سال قبل آن از جمله شاخصهاي اعطاي اين
گواهينامه ملي بوده است.
اين گزارش ميافزايد :براساس مصوبه کارگروه
کنترل بازار ،شرکتهاي توليدي و خدماتي که موفق
به دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرفکنندگان
شدهاند ،مشمول اولويتها و تسهيالتي در حوزهها و
زمينههاي مختلف ميشوند.

بهمن 91

دکتر علی رستمی ،عضو هیئتمدیره و معاون مالی،
اقتصادی و منابع انسانی بیمهآسیا :بیمهآسیا  25میلیارد
ریال خسارت آتشسوزی شرکت مشهد نخ را پرداخت
کرد.

خبرگزاریها :بیمه آنالین ،صنعت بیمه ،اکوویژن ،پولی
مالی ،بانکیا ،اعتبار ،اخبار بانک و ایستانیوز
روزنامهها :ابرار اقتصادی ،تفاهم و اقتصاد پویا

فرام��رز خجی��ر ،عض��و هیئتمدیره و مع��اون فنی
بیمهه��ای اموال بیمهآس��یا :ض��رورت افزایش تعهدات
بیمهنامه اتومبیل

خبرگزاریها :ایسنا ،اعتبار ،همیان نیوز ،صنعت بیمه،
فارس ،پرشین نیوز ،ایستانیوز و عصر خودرو

روزنامهها :تفاهم ،هدف و اقتصاد ،ابرار اقتصادی،
گسترش صنعت ،اقتصاد پویا و دنياي اقتصاد

محم��د قراملکی ،سرپرس��ت بیمهآس��یا در اس��تان
آذربایجان غربی 60 :درصد از س��هم بیمه کشور را بیمه
خودرو تشکیل میدهد.

خبرگزاری :ایرنا

سرپرس��تي بيمهآسيا در اس��تان زنجان :در  10ماهه
نخس��ت س��ال 85 ،هزار بیمهنامه توس��ط بیمهآسیا در
زنجان صادر شد.
خبرگزاری :فارس

ماموستا مالقادر سهرابی ،امام جمعه مهاباد :ارتقای
جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی ضروری است( .افتتاح
دفاتر جدید بیمه آسیا در مهاباد)

خبرگزاری :ایرنا

اعضاي هيئتمديره
كانون انجمنهاي صنفي نمايندگان بيمهآسيا
انتخاب شدند

مجمع عمومي عادي ساليانه كانون انجمنهاي صنفي نمايندگان بيمهآسيا برگزار و اعضاي هيئتمديره كانون
انتخاب شدند.
براساس گزارش رسيده ،غالمرضا جعفري به سمت رئيس هيئتمديره ،غالمعلي اعالئي به عنوان نايب رئيس و رضا دمقي به عنوان
خزانهدار معرفي شدند.

حميدرضا صفائي ،سيد وحيد صفوي ،حميدرضا نبئي ،حسين طاهري ،سيدجمالالدين شفيعي و حسين مصنع رضوي نيز به عنوان اعضاي
اصلي و غالمرضا مؤمنزاده ،خداداد بلندينگار و سوسن خوشنظر به عنوان اعضاي عليالبدل هيئتمديره برگزيده شدند.
همچنين اميرعباس خيرخواه و اشكان تقوي به عنوان بازرسان اصلي و ميترا فامكار به عنوان بازرس عليالبدل معرفي شدند.

گفتني است هر يك از اعضاي اصلي و عليالبدل هيئتمديره به مدت سه سال و بازرسان به مدت يك سال انتخاب شدند.

روابطعمومی بیمهآسیا :بیمه آسیا؛ سه رتبه باالتر

خبرگزاریها :صنعت بیمه ،اکوویژن ،پولی مالی ،بانکیا،
ریسک نیوز و اعتبار
روزنامهها :دنیای اقتصاد ،عصر اقتصاد و تفاهم

روابطعمومی بیمهآسیا  :بیمهآسیا؛ نامزد دریافت لوح
تقدیر چهارمين جشنواره ملی بهرهوري

خبرگزاریها :صنعت بیمه ،اخبار بانک ،اعتبار ،ایستانیوز
و بانکیا

روزنامهها :آفرینش ،تفاهم ،ابتکار ،اقتصاد پویا و عصر
اقتصاد

اخبار بيمه آسيا
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مديرعامل

سياستها و راهبردهاي
اجرايي بيمهآسيا
را تشريح كرد

دكترعباس حاجفتحعليها ،مديرعامل ،در نشستي با
حضور مديران ،كاركنان و كارشناسان شركت ،سياستها و
راهبردهاي اجرايي بيمهآسيا را تشريح كرد.

وي هدف از اين نشست را به اشتراك گذاردن نظرات ،مشاركت
همكاران در سياستها و راهبردهاي شركت و نيز ايجاد حميت و غرور
سازماني برشمرد و به تشريح مباحثي همچون سودآوري در شركتهاي
بيمه ،منابع تأمين سود و استراتژيهاي شركت در سال آينده پرداخت.

دكتر حاجفتحعليها ،كاركنان ،بيمهگذاران ،نمايندگان ،سهامداران و
سايرين (شامل دولت ،بيمهگران اتكايي و نهادهاي اجتماعي) را جزو
ذينفعان بيمهآسيا برشمرد و گفت :سودآوري ،الزمه بقا و رشد هر بنگاه
اقتصادي است .حتي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي
سازمانها هم در اين راستاست و گاهي تأمين منافع يا سود يك سازمان
مستلزم ايفاي نقشهاي اجتماعي هم هست.

وي عمليات بيمهگري و سرمايهگذاري را دو راه عمده كسب سود در
شركتهاي بيمه برشمرد و گفت :عمليات بيمهگري در تمام شركتهاي
بيمه دنيا با سود چنداني همراه نيست و شركتهاي بيمه بيشتر ،از محل
سرمايهگذاريهاي خود كسب سود ميكنند.
مديرعامل افزود :بايد تالش كنيم حتي اگر عمليات بيمهگري ما
سودآور نيست ،حداقل اين عمليات براي ما زيان توليد نكند .در اين حالت
ميتوان به سود كسب شده از محل سرمايهگذاريها اميدوار بود ،نه آنكه
بخش عمده سود حاصله از سرمايهگذاري صرف جبران زيان ناشي از
عمليات بيمهگري شود.

دكتر حاج فتحعليها دانش فني بيمهاي را شامل ارزيابي ريسك و
بهاي تمام شده آن ،توانايي ارزيابي درست و مناسب خسارت دانست و
گفت :برخورداري از دانش مديريت فرآيند بيمهگري الزمه كسب سود از
عمليات بيمهگري است و ايجاد مركز طرح و توسعه بيمهآسيا در همين
راستا صورت گرفت.

وي همچنين توسعه محصوالت جديد ،توسعه سرمايههاي انساني،
ارتقاء جايگاه فني مهندسي شركت و بهبود سرمايهگذاريها را از
سياستهاي اصلي شركت برشمرد.
دكتر حاج فتحعليها با اشاره به اهميت ايجاد و ارتقاء حميت و غرور
سازماني در شركت ،افزود :باور شايستهساالري و به وجود آمدن نياز به
ارتقاء تواناييها در بين كاركنان و نيز وجود برنامههاي مادي و فرهنگي
در ايجاد غرور سازماني بسيار مؤثر است.

در ادامه اين نشست ،دكتر حاج فتحعليها ،مديرعامل پرسشهاي
كاركنان درخصوص فروش بيمهنامه جامع عمر و پسانداز ،لزوم ارتقاء
كارشناسان فني ،شايستهساالري ،روابط اداري مديران و كاركنان ،افزايش
حميت سازماني و آموزش ضمن خدمت را پاسخ داد.
فايل پاورپوينت سخنراني مديرعامل در صفحه اصلي پورتال داخلي
بيمهآسيا به نشاني  www.bimehasia.netقابل مشاهده است.

دو تن از جانباختگان كاروان راهيان نور
تحت پوشش بيمهآسيا بودند

دو تن از دبيران مدرسهاي كه در حادثه واژگوني اتوبوس حامل كاروان راهيان نور
ن باختند ،تحت پوشش بيمه عمر و پسانداز بيمهآسيا
در كنار دانشآموزان خود جا 
قرار داشتند.

عليرضا كتيرايي ،رئيس كل شعب استان فارس ضمن اعالم اين مطلب افزود :مدير و دبير مدرسهاي
كه در كاروان دانشآموزي راهيان نور در بازديد از مناطق جنگي با شاگردان خود همراه بودند و در اين
حادثه دلخراش جان باختند تحت پوشش بيمه عمر بيمهآسيا قرار داشتند .اين دو در سال  1388از طريق
شركت نمايندگي فرهنگگستر ايليا اقدام به خريد بيمهنامه عمر و پسانداز براي خود و فرزندانشان
كرده بودند.
رئيس كل شعب استان فارس ضمن آرزوي غفران الهي براي درگذشتگان اين حادثه اعالم كرد :مبالغ

پرداختي به بازماندگان اين دو مرحومه شامل سرمايه بيمه عمر فوت در اثر حادثه ايشان بالغ بر 200
ميليون ريال و  120ميليون ريال به ترتيب براي خانمها هاديپور و الهيان و نيز ذخيره فني بيمهنامههاي
عمر آنها ميگردد.
گفتني است اتوبوس حامل كاروان راهيان نور در  28مهرماه امسال با  43سرنشين واژگون شد كه در
اثر اين حادثه  25نفر كشته و  18نفر مصدوم شدند.
از اين تعداد  2نفر تحت پوشش بيمههاي عمر و پسانداز بيمهآسيا قرار داشتند.

كتيرايي افزود :اگر چه هيچ هديه مادي نميتواند جايگزين عزيز از دست رفتهاي براي خانوادهاش باشد،
ليكن پرداخت منافع يك بيمهنامه عمر براي بازماندگان بيمهشده ميتواند فشار زندگي و دشواريهاي
معيشتي آنها را در فراق آن عزيز به حداقل برساند.
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رئيس كل شعب استان آذربايجان غربي:

 60درصد از سهم بيمه کشور را بيمه خودرو تشکيل ميدهد

رئيس كل شعب استان آذربايجان غربي گفت :بيش
از  60درصد از سهم بيمه کشور را بيمه خودرو تشکيل
ميدهد.

محمد بالغ قراملكي در آئين بازگشايي و اعطاي سه نمايندگي
جديد در شهرستان مهاباد افزود :در حالي که در ديگر کشورهاي
جهان  60درصد از سهم بيمه را بيمه اشخاص تشکيل ميدهد اين
ميزان در کشور ما برعكس است.

پراهميت دانست.

وي گفت :صنعت بيمه يکي از مباحث مهم اقتصادي به شمار
ميرود که از جايگاه مهمي در جهان برخوردار است.
قراملکي اظهار داش��ت :بيمهآس��يا داراي شش ش��عبه در استان
آذربايج��ان غرب��ي اس��ت و ب��ه تدري��ج در ح��ال افزاي��ش تعداد
نمايندگيهاي خود در سطح استان ميباشد.
اكبر شيخلو ،رئيس شعبه بيمهآسيا در مهاباد نيز در اين مراسم
افزود :ترويج فرهنگ بيمه در بين مردم و توجه به بازار فروش از
اولويتهاي کاري اين بيمه در شهرستان است.

وي سهم بيمههاي عمر و زندگي را در کشور اندک عنوان کرد و
اظهار داشت :مهمترين داليل توسعه نيافتن بيمههاي عمر و زندگي
در ايران شرايط متغير اقتصادي مانند تورم و ضعف فرهنگ بيمه
در جامعه است.

وي گفت :اين شعبه هم اکنون داراي  22نمايندگي در شهرهاي
مهاباد و بوکان است که اين تعداد همه ساله در حال افزايش است.

قراملکي ترويج فرهنگ بيمه را از ضروريات مهم جامعه برشمرد
و نقش دستاندرکاران و نمايندگان بيمه را در اين ارتباط بسيار

وي همچنين ميزان رشد ريالي اين شعبه در سال جاري را  55و
ضريب خسارت آن را  65درصد عنوان کرد.

نماينده بيمهآسيا استاندارد
جهاني دريافت كرد
نماينده بيمهآسيا در استان قم ،موفق به اخذ
استاندارد جهاني  ISO9001:2008شد.

روحاله فاضليپور ،نمايندگي كد  4297بيمهآسيا در قم،
كمتر از سه ماه است كه فعاليت خود را آغاز كرده و در اين
مدت كوتاه موفق به جذب بالغ بر يك ميليارد ريال پورتفوي
در رشتههاي مختلف بيمهاي شده است.

اين نماينده پرتالش بيمهآسيا ،با هدف جلب رضايت
بيشتر مشتريان و بيمهگذاران ،اقدام به اخذ استاندارد جهاني
رضايتمندي مشتريان بر مبناي  ISO9001:2008از
شركت «كيوبيسرت» تحت ليسانس UKانگلستان نمود.

همچنين اين نمايندگي براي اولين بار در ايران با همكاري
شركت تبيان موفق به طراحي نرمافزار جامع اطالعات
بيمهاي با قابليت نصب بر روي انواع گوشيها ،با سيستم
عامل اندرويد شده است.

 33هزار پناهنده
استانهاي اصفهان و يزد
تحت پوشش بيمهآسيا
در راستاي توافق به عمل آمده بين بيمهآسيا و اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور و كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،
اتباع خارجي مقيم ايران تحت پوشش بيمه درمان تكميلي بيمهآسيا قرار گرفتند.
محمد شفيع برومند ،رئيس كل شعب استان اصفهان در اين رابطه گفت :سرپرستي بيمهآسيا در استان اصفهان با همكاري اداره كل اتباع اين استان ،تاكنون بيش از  20هزار نفر از اتباع خارجي
كه عمدت ًا مهاجرين افغاني هستند را تحت پوشش بيمه درمان تكميلي قرار داده و كارتهاي بيمه درماني آنها را نيز توزيع نمود.
وي پيشبيني كرد اين تعداد تا اواخر اسفندماه امسال به حدود  30هزار نفر برسد.

حسن مؤمنينژاد ،سرپرست استان يزد نيز اظهار داشت :در راستاي پوشش بيمه درمان تكميلي پناهندگان ،نشست مشتركي بين اداره امور اتباع و مهاجرين ،كميسارياي عالي سازمان ملل متحد
با حضور جوزپه دي كارو ،رؤسا ،مديران ،مددكاران ،مسئولين پذيرش و ترخيص بيمارستانهاي استان يزد و مسئولين بيمهآسيا برگزار و پيرامون قرارداد و نحوه صدور و پرداخت هزينههاي درمان
به پناهندگان بحث و تبادل نظر شد.
وي افزود :با تالش اين سرپرستي تاكنون بيش از  13هزار نفر از اتباع خارجي استان يزد تحت پوشش بيمه درمان تكميلي بيمهآسيا قرار گرفتهاند.

تسـليـت

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت
آقاي عبدالرضا شنبه ،همكار محترم شعبه اصفهان را
به خانواده ايشان تسليت عرض مينماييم.

كتاب« 50ايدهي اقتصاد كه بايد بدانيد» منتشر شد
كتاب « 50ايدهي اقتصاد كه بايد بدانيد» اثر ادموند كانوي با ترجمه دكتر علي
رستمي ،عضو هيئتمديره و معاون مالي ،اقتصادي و منابع انساني بيمهآسيا و
سودابه رادفرد منتشر شد.

همچنين مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم فقدان
عزیزانش�ان به س�وگ نشس�تهاند .ضمن طلب آمرزش و
مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبر
و سالمت آرزومنديم.

در بخشهايي از پيشگفتار مترجمان اين كتاب آمده است :آشنايي با آموزهها و اصول
اقتصادي كسب و كار ،از جمله نيازهاي مبرم مديران در دنياي امروز است.

عليرضا حجتيان (همكار ش��عبه اس��تان كرمان) ،در غم
فقدان پدر
محمدكاظم نوريان (همكار ش��عبه همدان) ،در غم فقدان
مادر
محمدباقر محمدي (همكار شعبه ميانه) ،در غم فقدان مادر

استفاده از اين كتاب براي مديران سازمانها و شركتها كه به دليل مشغله شغلي فرصت
چنداني براي مطالعه كتابهاي حجيم اقتصادي و ديگر رشتههاي مرتبط را ندارند جهت آشنايي
با مفاهيم پايه و كاربرد آن در محيط سازماني بسيار راهگشا خواهد بود.

كتاب حاضر از جمله كتابهايي است كه در آن مفاهيم پايهاي اقتصاد كسب و كار به طور
خالصه ،با زباني ساده و در قالب عبارات كوتاه بيان شده است.

كتاب « 50ايدهي اقتصاد كه بايد بدانيد» از سوي انتشارات نورا به چاپ رسيده است.
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قدرداني از بازنشستگان
بيمهآسيا در استان گيالن

در  10ماهه نخست سال

صدور بيش از  80هزار بیمهنامه در استان زنجان
سرپرستی بیمه آسیا در استان زنجان اعالم
كرد :در  10ماهه ابتدایی امسال ،بيش از 80
هزار بیمهنامه جدید در اين استان صادر شده
است.
براساس اين گزارش در  10ماهه نخست امسال  6هزار
پرونده خسارتی در استان زنجان بررسی و بیش از 80
میلیارد تومان خسارت نیز پرداخت شده است.
در اين گزارش آمده است نزدیک به  68درصد
خسارتهای پرداختی بیمه آسیا در استان ،مربوط به این
رشته بیمهای بوده است.

در اين استان همچنين از ابتدای سال تاکنون نزدیک
به  5هزار بیمهنامه عمر و پسانداز توسط بيمهآسيا در
سطح استان صادر شده است.

گزارش فوق از آغاز به کار شورای هماهنگی بیمه
استان در راستای سالمسازی فضای رقابت بین
شرکتهای بیمهای و نیز گسترش فرهنگ بيمه

بین عموم مردم و تعامل بيشتر صنعت بیمه استان با
سازمانها و ارگانهای ذیربط ،بررسی نقاط ضعف و
قوت و دالیل ظرفیتهای مغفول مانده برخی رشتههای
بیمهای در استان در اين شورا خبر داد.

همزم�ان ب�ا گراميداش�ت روز خان�واده و تكري�م
بازنشستگان از بازنشستگان بيمهآسيا در استان گيالن
تقدير شد.

در اين مراسم كه با حضور مسئولين ،بازنشستگان و كاركنان اين
استان برگزار شد ،محمدضياء پورسعيد زاهد ،رئيس كل شعب استان
گيالن از تالش بازنشستگان اين استان در ارائه خدمات شايسته در
طول دوران خدمت خود قدرداني كرد.

در اين گزارش همچنين بر لزوم تبلیغات و اطالعرسانی
فرهنگ بیمه از طريق صدا و سیمای مرکز زنجان و
جراید محلی و بررسي نرخشکنیهای غیرمتعارف،
وضعیت صنعت بیمه استان و ساماندهی فعالیتهای
شرکتهای بیمهای تأكيد شده است.

وي از بازنشستگان به عنوان عضوي از خانواده بزرگ بيمهآسيا
ياد كرد و حضور آنها را در نشستهاي آتي ،با هدف انتقال تجربيات
و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب در جهت اعتالي شركت
مهم دانست.

در پايان اين گزارش آمده است مزیت رقابتی از سوی
شرکتهای بیمه تعیین نرخ نیست ،بلکه مشتریمداری،
ابتکار و نوآوری،گسترش خدمات بهتر برای مشتریان
در کمترین زمان ممکن است .چرا كه شرکتهای
بیمه اكنون به سمت و سوی ارائه خدمات بهتر گام
برمیدارند ،سرویسدهی مطلوب و خدمات با کیفیت باال
جذب مشتری و مشتریمداری را در پی خواهد داشت.

در ادامه قاسم خرمي ،نماينده بازنشستگان در اين استان در
سخناني كوتاه از تعامل هر چه بيشتر بازنشستگان و اين سرپرستي
استقبال نمود.

در پايان اين مراسم ،هدايايي به رسم يادبود به بازنشستگان اين
استان اهداء شد.

 20شعبه برتر بيمهآسيا در دي و بهمن ماه سال 1391
سرپرست گروه آمار و برنامهريزي عملياتي 20 ،شعبه برتر بيمهآسيا را طي دي و بهمن ماه سال  1391به لحاظ توليد حق بيمه
و نيز به لحاظ بيشترين درصد افزايش رشد توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شرح زير اعالم كرد:
جدول رتبهبندي شعب برتر ديماه سال 1391
رديف

توليد حق بيمه

جدول رتبهبندي شعب برتر بهمن ماه سال 1391

بيشترين درصد افزايش رشد توليد

رديف

توليد حق بيمه

بيشترين درصد افزايش رشد توليد

1

تهران مركزي

مطهري اصفهان

%10749/6

1

تهران مركزي

مطهري اصفهان

%10793/2

2

مير اصفهان

بلوار فرودگاه مشهد

%181/4

2

مير اصفهان

بلوار فرودگاه مشهد

%1551/7

3

مشهد مركزي

ميبد

%143/4

3

شيراز مركزي

شريعتي تبريز

%326/3

4

شيراز مركزي

قوچان

%130/7

4

مشهد مركزي

يزد مركزي

%194/2

5

تبريز مركزي

آمل

مطهري تهران

اروميه

6

7

كرمان

8

مشهد مركزي

%99/8

5

تبريز مركزي

اروميه

%155/8

%85/1

6

ممتاز شرق تهران

قوچان

%177/8

%82/9

7

مطهري تهران

ممتاز شرق تهران

تبريز مركزي

%75/9

8

9

ممتاز غرب تهران

اهواز مركزي

%74/1

9

قم

10

پانزده خرداد تهران

آبادان

%66/4

10

پانزده خرداد تهران

11

اهواز مركزي

ايالم

%65/7

11

12

قم

همدان مركزي

%52/6

12

13

كرج مركزي

بجنورد

%49/4

13

زنجان مركزي

%113/6

ممتاز غرب تهران

ايالم

%111/9

تبريز مركزي

%100/3

آبادان

%88/4

كرمان
يزد
اهواز مركزي

بجنورد
كاشان
بيرجند

%81/7
%78/6
%75/6

14

امام خميني اصفهان

كرمانشاه

%49/0

14

امام خميني اصفهان

ممتاز شرق تهران

%71/1

15

قزوين

بندرعباس مركزي

%47/5

15

كرج مركزي

قم

%65/8

16

اروميه

سمنان

%46/2

16

17

هفتم تير كرج

شاهرود

%44/9

17

18

بندرعباس مركزي

بيرجند

%44/8

18

19

ساري

نقده

20

يزد

سنندج

اروميه
قزوين
اراك

اراك
اهواز مركزي
ابهر

%61/3
%56/0
%55/3

%42/6

19

هفتم تير كرج

بندرعباس مركزي

%53/0

%40/4

20

بندرعباس مركزي

شيراز مركزي

%51/9

اخبار بيمه آسيا
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تغيير عناوين شغلي

با توجه به تصويب ساختار سازماني شعب استانها توسط هيئتمديره ،برخي از عناوين شغلي در
شعب به قرار زير تغيير يافته است:

جواد بهاري آبان ،رئيس شعبه شرق تهران
عليرضا آزاددل ،رئيس شعبه غرب تهران
حسين چهاردوري ،رئيس كل شعب استان البرز
حسن اكبري ،رئيس كل شعب استان خراسان
رضوي
محمدشفيع برومند ،رئيس كل شعب استان اصفهان
صالحالدي��ن قربانپور ،رئيس كل ش��عب اس��تان
آذربايجان شرقي
محمدضياء پورسعيد ،رئيس كل شعب استان گيالن
غالمرضا شيرچي ،رئيس كل شعب استان مازندران
عليرضا كتيرايي ،رئيس كل شعب استان فارس
محمـدبال��غ قراملكي ،رئيس كل ش��عب اس��تان
آذربايجان غربي
محمدعلي رشيديان ،رئيس شعب استان سمنان
غالمحسين يوسفيان ،رئيس شعب استان لرستان
مسلم سهرابي ،رئيس شعب استان گلستان
محمد رودباراني ،رئيس شعب استان مركزي
سعيد ضيائي ،رئيس شعب استان همدان
حسين جيراني ،رئيس شعب استان خوزستان
هادي اميري ،رئيس شعبه استان خراسان جنوبي
جالل احمدزاده ،رئيس شعبه استان خراسان
شمالي
كيومرث خسروي ،رئيس شعبه استان كردستان
محمدرضا غنيزاده ،رئيس شعبه استان اردبيل
رضا زيارتي ،رئيس شعبه استان قم
سعيد فاطمي ،رئيس شعبه استان سيستان و
بلوچستان
عبداالمير صباحيپور ،رئيس شعبه خرمشهر
فهيمه محسني ،رئيس شعبه سيدجمالالدين شيراز
سيدامير احمدي ،معاون رئيس شعبه سيدجمالالدين
شيراز
يوسف تواليي ،معاون رئيس شعبه بندرعباس
عبداله ساعدي ،معاون خسارت رئيس شعب استان

اخبار كوتاه
برگزاري مسابقات فوتبال در استان
البرز

همزمان با فرا رسيدن ايام مبارك دهه
فجر ،يك دوره مسابقات فوتبال گل كوچك
با حضور همكاران شعب و نمايندگان استان
البرز برگزار شد.

در اين دوره از مسابقات كه با حضور  8تيم انجام شد،
تيمهاي نمايندگان ،شعبه مركزي و اداره خسارت اتومبيل
به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

در پايان هدايايي به رسم يادبود به تيمهاي اول تا سوم
و آقاي گل اين مسابقات ،اهداء شد.

خوزستان
اسحاق يحيي ،معاون خسارت رئيس شعب استان
سمنان
حسن سلطان محمدي ،معاون خسارت رئيس شعبه
استان قم
خديجه شتالينژاد ،معاون فروش و امور نمايندگان
رئيس شعب استان خوزستان
حسين صادقي ،معاون فروش و امور نمايندگان
رئيس شعبه استان قم
مريم خسروي ،معاون امور مالي و پشتيباني رئيس
شعبه استان كرمان
انوشيروان وليزاده ،معاون امور مالي و پشتيباني
رئيس شعبه قائمشهر
سيما قرباننيا ،معاون امور مالي و پشتيباني رئيس
شعبه چالوس
كورش دانشگر ،معاون امور مالي و پشتيباني
رئيس شعبه استان بوشهر
جواد چايينوشآبادي ،معاون امور مالي و پشتيباني
رئيس شعبه كاشان
يونس طالبي ،معاون امور مالي و پشتيباني رئيس
شعبه استان قم
صغري اماني ،معاون امور بيمهاي رئيس شعبه
قائم شهر
نادر صالحينژاد ،معاون امور بيمهاي رئيس شعبه
الهيجان
جواد رفيعي راوندي ،معاون امور بيمهاي رئيس
شعبه كاشان
محمدرضا حجتينسب ،معاون امور بيمهاي رئيس
شعبه نيشابور
غالمرضا برومند ،معاون امور بيمهاي رئيس شعبه
سبزوار
علي غالمي ،معاون امور بيمهاي رئيس شعبه استان
قزوين

بازنشستگان

تعدادي 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:
سيداميراحمد شريعتيمهر (از تاريخ )1391/8/1
ضربعلي رضايي تلوكي (از تاريخ )1391/11/28
جليل غفاريان (از تاريخ )1391/12/1
منصوره ايوزخان (از تاريخ )1391/12/1
گيتي اصل توقيري (از تاريخ )1391/12/1
مهدي ذنوبي (از تاريخ )1391/12/1
احمد هاديان (از تاريخ )1391/12/15
غالمرضا قاسمي تلوكي (از تاريخ )1391/12/15
مهناز غنجيزاده ساماني (از تاريخ )1391/12/20
سهيال عباسي ذوله (از تاريخ )1391/12/20
پروانه صحابي (از تاريخ )1391/12/25
آسيه مسعودنيا (از تاريخ )1391/12/25
كريم رحمتيپور (از تاريخ )1391/12/25
ابراهيم احمديان ديلمي (از تاريخ )1392/1/1

كسب افتخار
كسب مقام دوم در مسابقات وزنهبرداري

داود صالحي اشرف ،همكار اداره مخابرات موفق شد مقام
دوم مسابقات وزنهبرداري جشنواره فرهنگي ورزشي فجر را به
دست آورد.
كسب اين موفقيت را به ايشان تبريك ميگوييم و افتخارات
ورزشي باالتر را براي وي آرزومنديم.
كسب مقام سوم مسابقات قهرماني هنرهاي رزمي

علي فالح مراد ،فرزند محمدعلي
فالح مراد (همكار شعبه قزوين)،
موفق شد در مسابقات قهرماني
هنرهاي رزمي دوك موهاپكيدو
در رشته دفاع شخصي در استان
قزوين مقام سوم را كسب كند .اين
مسابقات اسفندماه امسال در سطح
اين استان برگزار گرديد.

وي پيش از اين نيز مقام اول
مسابقات آبان ماه رشته مبارزه اليت كنتاكت را به دست آورده
بود.

كسب اين موفقيت را به اين ورزشكار و خانواده محترمشان
تبريك ميگوييم و افتخارات ورزشي در ردههاي باالتر را براي
وي آرزومنديم.

تقدير و تشكر
عليرضا حجتي ،مدير امور نمايندگان و كارگزاران
طي نامهاي از عملكرد عليرضا عرب (نمايندگي كد
 )3049در پيشگيري از تضييع حقوق شركت و امتناع
از صدور بيمهنامه پس از حادثه به رغم پيشنهاد مبلغ
قابل توجهي رشوه تقدير و تشكر كرد.

گفتني است عليرضا عرب نماينده هوشيار و صديق
بيمهآسيا در استان فارس ،تالش افراد متخلف را
براي صدور بيمهنامه بدنه يك دستگاه بيل مكانيكي
كوماتسو كه قب ً
ال از ناحيه موتور و اتاق دچار حادثه
شده بود ،به منظور دريافت خسارت من غير حق ناكام
گذاشته بود.
بصيري ،يكي از بيمهگذاران اس��تان تهران با ارس��ال
نام��هاي خط��اب ب��ه دكترحاجفتحعليه��ا ،مديرعامل
از ايش��ان و همكاران كوش��ا و وظيفهش��ناس بيمهآسيا
به دليل هم��كاري و پرداخت به موقع خس��ارت حادثه
آتشس��وزي مغازه خ��ود واقع در خياب��ان كميل تهران
تقدير و تش��كر كرد.

اطالعات عمومي
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در سال جديد راننده بهتري باشيم
بسياري از مردم جهان معتقدند كه رانندگي يك امر ذاتي و شايد غريزي است .در
عوض بسياري از مردم مخالف اين نظر هستند و به دست آوردن كيفيت باال در رانندگي
را موضوعي اكتسابي و تجربي ميدانند .در اينكه كدام يك از اين دو گروه راست
ميگويند ،قضاوت با شماست ،اما بيشك باورهاي نادرستي در رانندگي وجود دارد كه
با رفع آنها ميتوان كيفيت رانندگي در سطح شهر و جاده را باال برد .شما هم با استفاده
از اين اطالعات ميتوانيد وضعيت رانندگي فعلي خود را بهبود ببخشيد.

◄ ◄ نگه داشتن پدال ترمز هنگام عبور از دستانداز

این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی ،اکسل و سیستم ترمز
اتومبیل وارد میکند .نحوه عبور صحیح از دستانداز به این صورت
است که باید قبل از رسیدن به دستانداز سرعت را کم کرده باشیم
و هنگام عبور از آن ،ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.
◄ ◄ باال کشیدن ترمزدستی بدون نگه داشتن کلید آن

زمانی که میخواهید ترمز دستی را باال بکشيد دکمه آن را فشار
دهید و سپس آن را باال بکشید .دلیل این کار چیست؟ این دکمه کار
کالچ ترمز دستی را انجام میدهد و کشیدن ترمز دستی بدون نگه
داشتن کلید آن باعث خرابی چرخدندهها و وارد آمدن فشار بیش از
حد به سیم ترمز دستی میشود.
◄ ◄عدم تعویض به موقع روغن گیربکس

افرادی هستندکه خودروشان  150هزار کیلومتر یا بیشتر کار
کرده و وقتی هم از آنها سوال میشود واسکازین را تا به حال
تعویض كردهاند يا خير ،میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض
دارد؟ در جواب باید گفت بله ،واسکازین نیز مانند روغنهای دیگر
نیاز به تعویض دارد تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن
گیربکس ،سالمت گیربکس و  ...میشود .البته کیلومتر تعویض آن
بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد.
◄ ◄تعویض یکبار در میان فیلتر روغن

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض
میکنند و اکثراً از فیلترهايی با کیفیت پایین استفاده میکنند .اين
کار باعث میشود فیلتر ،عمل تصفیه را به خوبی انجام ندهد و
منجر به آسیبهای جدی به موتور اتومبیل شود .بیشک اگر هربار
با تعویض روغن ،فیلتر نيز تعويض و فیلتر مناسب جایگزین آن شود
متوجه خواهیم شد که چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت
جلوگیری خواهد شد.
◄ ◄درجا گرم کردن ماشین به مدت طوالنی

این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد
میآورد .درجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد
منبع اگزوز و انتقال این گرما به موتور ميشود ،که به نوبه خود برای
موتور ضرر دارد .در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین
درجا کارکند ،سپس چند کیلومتر از مسافت را تا گرم شدن مطلوب
ماشین با سرعت پایین حرکت کنيد.
◄ ◄پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از
کولر در اتوبان

تجربه نشان داده است که اگر كولر اتومبيلي در اتوبان روی درجه

یک روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن
 40درصد باز ميباشد ،کمتر است.
◄ ◄خالص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کالچ،
گیربکس و  ...میشود.
◄ ◄گرفتن ترمز و کالچ به صورت همزمان برای نگه
داشتن خودرو

این کار موجب میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند ،زیرا زمانی
که کالچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و
زمانی که کالچ و ترمز باهم فشار داده ميشوند خود باعث دیرتر
ایستادن خودرو میشود .بهترین کار این است که ترمز را فشار داده
و قبل از اینکه خودرو به لرزش بیفتد کالچ را بگیریم.

◄ ◄با سرعت پایین در خط سرعت حرکت کردن و
بالعکس

بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعتهای بسیار پایین در خط
سرعت و در عوض رانندگانی با سرعتهای زیاد در خطهاي کناری
حرکت میکنند ،که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرانناپذیری
میشوند.
◄ ◄ریختن آب لولهکشی داخل رادیاتور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور ،واتر پمپ
و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر
سیلندر نیز شده است .بهترین کار این است که آب را جوشانده و
بگزاریم سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم .هرچه دفعات سرد شدن
و جوشاندن بیشتر شود امالح آب کمتر خواهد شد .به این نکته
توجه کنید که بعد از سرد شدن ،رسوبات در کف ظرف تهنشین
خواهند شد ،لذا از ریختن ته آب به داخل رادیاتور خودداری کنید.
البته مایعهای آماده هم در بازار موجود است که از روش قبل قابل
اطمینانتر است.
◄ ◄ریختن آب لولهکشی داخل منبع شیشه شور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ،شلنگها،
نازل و پمپ آب آن میشود ،برای تامین این آب هم میتوان از
روشهای باال استفاده کرد.
◄ ◄سنگین کردن بیش از حد خودرو

پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست
باعث باال رفتن مصرف سوخت میشود ،بنابراين بايد تا حد ممكن
خودروي خود را سبک کنیم.

◄ ◄نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم

باربند را فقط باید زمانی بست که به آن احتیاج داریم ،زیرا وجود
باربند باعث ميشود كه مصرف سوخت ،حداقل به میزان  10درصد
افزايش يابد.
◄ ◄نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی
ایربگدار

این اقدام بسیار خطرناک میباشد و به احتمال زیاد در یک
تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک ضربه شدید خواهد
دید .حتی احتمال خفگی وجود دارد .بنابراين بهتر است همیشه
کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بنشیند.
◄ ◄استفاده از نور باال در مه

در شرایط مهآلود استفاده از نور باال دید را کمتر میکند .در این
شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن
دارد باید آن را روشن کرد.
◄ ◄تکیه پا به کالچ

بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان
حرکت میکنند پای خود را روی کالچ تکیه میدهند و کالچ
کورس کامل خالصی را طی میکند ،این کار باعث فشار آمدن
به گیربکس میشود.
◄ ◄جلو آوردن بیش از حد صندلی

خیلی از افراد فکر میکنند هرچه صندلی جلوتر باشد تسلط راننده
بیشتر میشود و به اصطالح دست فرمان خوب میشود! باید بگوییم
خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کامال احساس
راحتی بکند.
◄ ◄گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو

این کار قبال در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن
خودرو انجام میشد ،اما در خودروهای انژکتوری این کار مضر است.
زیرا زمانی که شما گاز میدهید و سپس سویچ را میبندید مقداری
بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و
بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.
◄ ◄خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت

این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود .اصوال
نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود ،زیرا رسوبات و ناخالصیهای
ته باک وارد مسیر سوخت شده و موجب اختالل در کار پمپ بنزین؛
فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود.

اطالعات عمومي
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تكنيكهاي خانهتكاني ذهني

صداي پاي بهار ميآيد ،صداي تغيير ،آب شدن تدريجي برفها و ترنم پرندگان ميآيد .آري همه چيز درحال دگرگوني
است .آرام آرام به روزهاي پاياني سال نزديك ميشويم و اكثرمان در فكر خانه تكاني ،خريد وسايل نو ،لباسهاي نو و
زرق و برقهاي زندگي هستيم تا با آمادگي هر چه بيشتر به استقبال سال نو برويم .اما آنچه كه دراين بين مهمتر است و
ما كمتر به آن فكر ميكنيم ،خانهتكاني دلهايمان است .بد نيست سري به خانه دلمان هم بزنيم و در آنجا نيز خانهتكاني
اساسي انجام دهيم.
5 .5با عشق و انگيزه تالش
كنيد .يادتان نرود كه خواستن،
توانستن است .تالش كنيد كه
امسال با كمك خداوند و پشتكار
خودتان تغييري شگرف در
شخصيتتان ،اخالقتان و تمام ابعاد
زندگيتان داشته باشيد.

در اين روزهاي پاياني سال حفظ
ظاهر منزل از تغيير دكوراسيون
گرفته تا برق انداختن تمامي وسايل
برايمان بسيار حائز اهميت است،
طوري كه در كوچكترين قسمتي
از منزل نبايد آثاري از گرد و خاك
و آلودگي بر جاي بماند.

خانهاي را كه روزها و يا چه
بسا هفتهها وقت ميگذاريم تا به
بهترين شكل ممكن آن را تغيير
دهيم ،خانهاي را كه با اين زحمت
زيبا ميكنيم صاحبش نيز بايد دلي
همچون خانهاش داشته باشد؛ دلي
پاك ،مهربان ،با محبت و دلي خالي
از تمام بديها .خانهتكاني دل يكي
از واجبترين خانه تكانيهاست؛ نه
زحمتي دارد و نه نيازي به پول و
ماديات .لحظهاي بنشينيم و با خودمان روراست باشيم ،به گوشه گوشه
دلمان سري بزنيم و هر بدي و پليدي كه در وجودمان پنهان كردهايم،
از دلمان بيرون كنيم.
از خودمان سوال كنيم من چگونه آدمي هستم و سال گذشته را چگونه
سپري كردم؟

چقدر براي خودم ،خانوادهام و جامعهام توانستهام مفيد و تأثيرگذار باشم؟
در خودمان به دنبال يك تغيير بزرگ و اساسي باشيم؛ تغيير در وجودمان،
شخصيتمان و حتي نگاهمان .به كسب هر چه بيشتر زيباييها بپردازيم.
انسانها هر طور كه هستند ميانديشند و هر طور كه ميانديشند زندگي
ميكنند .شايد براي خيلي از ما انسانها اين تغييرات سخت و نشدني
به نظر برسد اما با كمي تالش و تمرين قطع ًا ميتوانيم امسال و حتي
ساليان سال به بهترينها تبديل شويم .بايد تمام تالشمان را به كار
گيريم تا انساني متفاوتتر از سال قبل باشيم و به انساني تبديل شويم
كه قب ً
ال نبوديم.

بدانيم كه آلودگي تنها در لباس،
فرش ،پنجره و لوازم زندگي
نيست .دلمان گاهي سخت آلوده
ميشود ،اما متأسفانه بيتفاوت از
كنار آن ميگذريم و حواسمان
را بيشتر معطوف به زيباييهاي
ظاهري ميكنيم .آنقدر درگير ظواهر
زندگي شدهايم كه فراموش ميكنيم هر روز به دلمان سري بزنيم و
دستي نيز آنجا بكشيم.

6 .6خوشاخالقي را هرگز از ياد
نبريد .سال جديد را با خوشاخالقي
شروع كنيد و تا آخر سال،
خوشاخالق باشيد.

7 .7غمها را بگذاريد و بگذريد.
خاطرات تلخ و سمي را دور بريزيد.
اين افكار را دائم ًا براي خودتان مرور
نكنيد .كساني را كه در حق شما بدي
كردند ،ببخشيد .كينهها و دشمنيها
را اگر از ياد نبريم همچون زنجير به
دست و پايمان بسته ميشوند و ما را از لحاظ روحي و رواني دچار
آسيبهاي شديدي خواهند كرد.

8 .8اعتراف كنيد .اعتراف كردن يك گام بسيار بزرگي است كه در
جهت تغيير خودتان برميداريد .به تمام اشتباهاتي كه در سال گذشته
مرتكب آن شديد ،اعتراف كنيد .اعتراف كنيد تا سبك شويد .بابت
تمام خطاهايي كه از شما سر زده است ،عذرخواهي كنيد .اجازه بدهيد
ي خالي و سبك شود.
دلتان از كين ه و دشمن 
9 .9دوستي و محبت را گسترش دهيد.

1010خان ه دل انسان بايد ساده و صميمي و آرام باشد .همچنين بايد
خالي از هر بغض و كينه ،صاف و يكدست و گرم و مهربان باشد.

1111با شروع هر بهار ،يك سال از عمرمان كاسته ميشود .عهدهايي
با خودمان ببنديم و انجام آنها را از ياد نبريم .لحظهها و فرصتها را
غنيمت بشماريم.

خوش اخالقی را هرگز از یاد نبرید.
سال جدید را با خوش اخالقی شروع کنید
و تا آخر سال ،خوش اخالق باشید.

در ادامه راهكارهايي پيشنهاد شده است كه با اجراي آنها ميتوانيم هر
سال را به بهترين سال زندگيمان مبدل كنيم،كافي است كه با تمام وجود
بخواهيم و تالش كنيم.

1 .1در آغاز سال نو نيت كنيد .با تمام وجود از خداوند بخواهيد كه
امسال ،بهترينها را براي شما رقم بزند.

2 .2در ابتداي سال با خودتان عهد ببنديد كه با توكل بر خداوند سالي
بهتر از سال گذشته براي خودتان رقم بزنيد .خود را متعهد كنيد به اين كه
امسال سالي زيبا و پرحاصلي داشته باشيد.

3 .3برنامهريزي را از ياد نبريد .به خصوص در ابتداي سال نو با يك
برنامهريزي دقيق اهداف خود را مشخص كنيد و تا پايان سال به اين
برنامهريزي ادامه دهيد.

4 .4خداوند را هر لحظه ياد كنيد .بابت هر روز كه سپري ميكنيد،
خداوند را شكر كنيد .خداوند را به دليل سالمتي كه به شما عطا فرموده
است و امسال نيز قادر هستيد سال نو و جديدي را آغاز كنيد ،شاكر باشيد.

1212از تمام خاطرات تلخ و
شيرين سالهاي گذشته عبرت
بگيريد .در تك تك لحظاتي
كه سپري كرديم و اتفاقاتي كه
برايمان رخ داده ،عبرتهاي مهم
و لطيفي نهفته شده است.

دعای تحویل سال نو حال انسان را دگرگون میکند .لحظه تحویل
سال ،کینهها را دور بریزیم و برای دیگران و خودمان بهترین آرزوها
را از خداوند طلب کنیم .در هنگام تحویل سال نو ،دعا در حق دیگران
را فراموش نکنیم ،برای بیماران از خداوند طلب شفای عاجل کنیم و
برای داشتن تمام چیزهای ارزشمندی که در زندگی داریم ،خداوند را
هر روز شکر کنیم .دوستیها را در سال جدید گسترش دهیم و دید و
بازدیدها را بیشتر کنیم ،زیرا دید و بازدیدها نقش مهمی در کم کردن
کینهها دارد .سعي كنيم عزيزانمان را خوشحال كنيم و سر زدن به
افراد بزرگتر و میانسال را فراموش نکنیم.

در روایات آمده است که دست دادن باعث ریزش گناهان مانند
برگ درختان میشود .دیدهبوسی را فراموش نكنيم .محبت و کنار
گذاشتن کینهها باعث افزایش سطح سالمت جسم و روان جامعه
میشود و فقط کافی است کمی گذشت داشته باشیم و ببخشیم.

خانه تکانی دلهایمان در کنار خانه تکانی خانههایمان قرار دارد و
چه بسا مهمتر و باارزشتر از آن است .پس امسال برای سر زدن به
دلهايتان وقت و انرژی کافی بگذارید .در پایان فراموش نکنید که
خانه هرگز واجبتر از دل نیست.

بدترینها
بدترين محل براي قرار دادن مسواک

بدترين محل براي قرار دادن مسواک سينک دستشويي است.
البته خود سينک مشکلي ندارد ،مشکل نزديك بودن آن به توالت
است .به گفته محققان و ميکروبشناسان دانشگاه آريزونا ،به طور
متوسط در يک کاسه توالت حدود  3ميليون ميکروب وجود دارد.
اين ميکروبها ميتوانند تا  2متر جابهجا شوند و روي زمين ،ديوارها
و روي مسواک قرار بگيرند .بهتر است مسواک را بيرون توالت ،در
کابينت دارو يا يکي از کابينتهاي آشپزخانه نگهداري کنيد.

بدترين جا براي نگهداري باقيمانده غذا

بدترين محل براي گذاشتن باقيمانده غذا يخچال است .قرار
دادن يک ظرف بزرگ غذاي داغ بهطور مستقيم در يخچال روش
مناسبي براي سرد کردن غذا و پيشگيري از مسموميت غذايي
نيست .دکتر پيتر سيندر ،محقق و استاد مديريت و تکنولوژي در
اين باره ميگويد« :در اين صورت ممکن است براي کاهش دماي
قسمت مياني غذا زمان زيادي الزم باشد و اين محل به مکان
مناسبي براي رشد و تکثير باکتريها تبديل شود ».شما ميتوانيد
غذا را تا يک ساعت پس از پخت براي خنک شدن بيرون نگهداريد
و سپس در يخچال قرار دهيد .يا غذا را در ظروف کوچکتر بريزيد
و در يخچال قرار دهيد .در اين صورت غذا زودتر سرد ميشود.

بدترين جاي هواپيما

بدترين جاي نشستن در هواپيما انتهاي سالن است .اگر در
پروازهاي هوايي حالتان بد ميشود ،انتهاي سالن ننشينيد .انتهاي
هواپيما از قسمت جلويي بلندتر است و هر چه از مرکز دورتر شويد
حرکات باال و پايين شدن را بيشتر احساس خواهيد کرد .بهترين
محل براي نشستن در هواپيما نزديکترين محل به بالهاست.

بدترين جا براي گذاشتن ميوهها تا قبل از شستن آنها

بدترين جا براي گذاشتن ميوهها قبل از شستن ،سينک آشپزخانه
است .به گفته دکتر کلي رينولد ،استاد ميکروبشناسي دانشگاه
آريزونا سينک آشپزخانه بيشترين ميزان ميکروب را دارد و ميزان
آلودگي آن حتي از توالت بيشتر است .توصيه ميشود ميوهها را
در سبدي بگذاريد و بدون اينکه با سينک تماس داشته باشند آنها
را بشوييد .اگر ميوههاي فاقد پوست مانند توت فرنگي و شاتوت
هنگام شستن در سينک افتاد آن را دور بيندازيد و از خوردنشان
صرفنظرکنيد.

بدترين جا براي نگهداري از قهوه

بدترين محل براي نگهداري دانه يا پودر قهوه يخچال يا فريزر
است .جان مک گرگور ،متخصص صنايع غذايي و استاد دانشگاه
کلمسون در اينباره ميگويد« :هر بار که آن را از يخچال يا فريزر
بيرون ميآوريد دماي آن تغيير ميکند و اين موضوع روي طعم
قهوه تاثير ميگذارد .درست مثل اينکه يک فنجان قهوه را بارها و
بارها بجوشانيد ».دانهها يا پودر قهوه را در قوطيهاي شيشهاي نيمه
شفاف دردار ريخته و در کابينت آشپزخانه نگهداري کنيد.

بدترين جا براي تماشاي تلويزيون

بدترين محل تماشاي تلويزيون جايي است که غذا ميخوريد.
بررسيها نشان داده است تماشاي تلويزيون هنگام غذا خوردن
موجب ميشود نتوانيد به مقدار غذايي که ميخوريد توجه کنيد.
نتايج مطالعهاي که در سال  2006روي گروهي داوطلب انجام
شد نشان داد افراد هنگام تماشاي تلويزيون تندتر غذا ميخورند.
همچنين هنگام تماشاي برنامههاي تفريحي مصرف ماکاروني و
پنير تا  71درصد بيشتر ميشود .توصيه ميشود تلويزيون را در
نزديکي ميز غذاخوري قرار ندهيد و هنگام غذا خوردن تلويزيون
را خاموش کنيد .بهترين محل تماشاي تلويزيون جايي دور از
آشپزخانه است که حتي اگر هوس خوردن چيزي به سرتان زد
مجبور شويد چند قدمي تا آشپزخانه راه برويد.

مديريت
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جهانی شدن مدیریت
در عصر ما جهانی شدن موجب شکل تازهای از روابط
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی شده و
سازمانها را دستخوش تحوالت عمیقی کرده
است .مدیریت در عصر جهانی شدن باید
پاسخگوی نیازهای جدیدی باشد که پيش از
اين به این شكل مطرح نبوده است .مدیریت
ن باید از این پدیده نوظهور
سازما 
فرصتهای تازهای خلق کند و قبل
از آنکه آن را تهدید ب ه شمار آورد
به ثمربخشیهای آن بیاندیشد و
ازآن بهر ه بگیرد .در مقاله حاضر
ضمن توصیف دیدگاههای مختلف
در مورد جهانی شدن و چالشهای
پیش روی مدیران ،نکاتی برای
رویارویی سازمانها با این پدیده
بیان گردیده است.

1ـ مدیریت امروز برای موفقیت در جهانیشدن باید خود
را به روز نماید و از رفتارهایی که در گذشته بدانها
خو گرفته رها شود .رفتار مدیریت در ساختارهای
سلسله مراتبی و غیرقابل انعطاف ،از نوعی جمود
و سکون رنج میبرد و با چنین ساختارهایی
نمیتوان به استقبال دنیای آینده رفت .مدیریت
جهانی باید ساختارهای عمودی و سلسله
مراتبی را کنار نهاده و به ساختارهایی نو،
انعطافپذیر و شبکهای روی آورد.

2ـ دانشی شدن مدیریت طریق دیگر اداره
امور در عصر جهانیشدن است .مدیریت جهانی باید
مجهز به آگاهی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنی
در معیاری جهانی باشد تا بتواند منافع سهامداران
و مخاطبان خود را در کنار منافع جهانی بهینه سازد.
مدیریت جهانی باید چابک ،توانمند و دانشی باشد .این
چنین مدیریتی از کلیه نیروهای موجود بهره میگیرد و به
کمک توانایی آنها و ساماندهی کارآمد تشکلهای خصوصی،
عمومی و مردمی در عرصه جهانی با قدرت ظاهر میشود و
بهرهوری خود را از طریق دانش بنیان شدن ارتقاء میبخشد.

تعریف جهانی شدن

هیچ اتفاق نظری بین دانشمندان در مورد تعریف
دقیق این واژه وجود ندارد .برخی به تبیین این مفهوم
در چارچوب کلی تحوالت فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی
و زیست محیطی پرداختهاند ،در حالی که جمعی دیگر
کوشیدهاند جهانی شدن را به عنوان مفهومی صرف ًا اقتصادی
تعریف کنند .به عبارت دیگر میتوان تعاریف ارائه شده را به دو
دسته کلی تقسیم نمود که در یک دسته ،جهانی شدن به معنای
عام آن تعریف شده و دست ه دیگر تنها به جهانی شدن در یک بُعد
اشاره دارد .از نظر «گیدنز» جهانی شدن تشدید روابط اجتماعی
در سراسر جهان است که مکانهای دور از هم را چنان به هم مرتبط
میسازد که رخدادهای هر محل ،زاده حوادثی است که کیلومترها دورتر
به وقوع میپیوندد .در حالی که«ساتکلیف» و «گلین» عالوه بر گسترش
سرمایهداری ،جهانی شدن را با «به هم پیوستگی بیشتر اقتصادها»
مشخصمیکنند.

اگر چه تعاریف متعددی از این فرآیند شده ،اما میتوان تعریف مربوط
به کمیته بینالمللی در سال  1995را که در برگیرنده تمامی تعاریف است
به عنوان تعریف جامع اينچنين ذکر نمود« :جهانی شدن عبارت است
از درهمآمیزی اقتصاد ،جامعه شناسی ،سیاست ،فرهنگ و رفتارها از
طریق نفی مرزها و حذف پیوستگیهای ملی و اقدامهای دولتی» .در
کنار واژه «جهانی شدن» ،واژههای نسبتا مترادف دیگری نیز وجود دارند
ساختن نسبت و تفاوت آنها با واژه «جهانی شدن» بیفایده
که روشن
ِ
نخواهد بود .واژه «جهانی کردن» یا «جهانیسازی» ،گرچه به فرآیندهای
وابستگی و همگونی جهانی معطوف است ،اما بر این داللت دارد که
قصد ،برنامه و آگاهی معینی پشت این فرآیندها نهفته است .به بیان دیگر،
«جهانیسازی» در برگیرنده این معنا و مفهوم است که نیروهایی توانمند
در قالب دولت ملت و یا شرکت چندملیتی ،در راستای عالیق و منافع خود
به کار همگون و یکدستسازی جهان پرداختهاند و به همین دلیل باید
سخن از جهانیسازی گفت نه از جهانی شدن .ولی واژه جهانی شدن
متضمن این معناست که بسیاری از نیروهای جهانیساز و همگونیآفرین،
غیر شخصی و فراتر از کنترل و قصد هر فرد یا گروهی از افراد هستند.
ابعادجهانیشدن

جهانیشدن اکنون کلیه عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،هنر،
فلسفه و فرهنگ را در نوردیده است .نظریهپردازان شاید با نوعی ناباوری،
در انتظار تاثیرپذیری سایر عرصههای حیات انسان امروزي ،از این پدیده
باشند .سرعت این اثرگذاری و آهنگ تغییرات به قدری شتابان انجام
میشود که متفکران در عرصههای مختلف هنوز نتوانستهاند چارچوب
جامعی که در برگیرندۀ همه ابعاد و اثرات آن باشد ،ارائه نمایند .واقعیت این
است که امر جهانی شدن درحال فراگرفتن همه ابعاد زندگی بشر امروزی
است و تبعات آن با سرعتی باور نکردنی نهادهای مختلف جوامع را تحت
تاثیر خود قرار میدهد .تغییرات مستمر و متنوع موضوعات در حوزه جهانی
شدن موجب شده است تغییر ،تفسیر و دامنه شمول آن پی در پی دگرگون
شود .لذا نظریهپردازی در این حوزه به غایت دشوار خواهد بود.

حجتاله نوري
نهایی خود تنظیم نمایند .نویسندگانی که با نگاه مثبت به جهانیشدن
مینگرند و معتقدند با اتخاذ راهبردهای مناسب میتوان تهدیدات ناشی
از جهانیشدن را به فرصت تبدیل نمود ،راهکارهایی را برای کامیابی
مدیران در این دوران ارایه دادهاند که به برخی از آنها اجما ًال اشاره
میشود:

اثرات جهانیشدن بر سازمانها

جهانیشدن با گستردگی روزافزون ،عرصههای مبهمی را فرا روی
سازمانها اعم از خصوصی و عمومی گسترانیده است .اختیار و استقالل
سازمانها ب ه نحو چشمگیری به تصمیمات دیگر سازمانها در دیگر
کشورها مرتبط گردیده و آزادی عمل سابق محدود شده است .روابط
اقتصادی کشورها به طور روزافزونی به وسیله نیروهای بازار جهانی شکل
میگیرند ،قبل از آنکه نیروهای بازار ملی بتوانند اثرات تعیینکنندهای
بر این روابط داشته باشند .در عصر جهانیشدن دیگر هیچگونه فعالیت
اقتصادی نیست که صرف ًا محلی باشد .سرمایهگذاری تولید ،مصرف و
توزیع در قلمروهای جهانی شکل میگیرند و تحقق مییابند .به همراه
این دگرگونیها روابط اجتماعی انسانها نیز دستخوش تغییر شده و برای
بسیاری از مردمان عالئق و منافعشان از حیطههای درون مرزی به
حیطههای برونمرزی کشانیده شده است .به قول حافظ:
پیش صاحبنظران ملک سلیمـــان باد است

بلکه آن است سلیمـان که ز ملک آزاد است

خالصه آنکه جهانی دیگر با قواعدی دیگر به وجود آمده که برای
کامیابی باید به قواعد آن گردن نهاد تا بتوان بر آن مسلط گردید .بسیاری
از ابزارهای گذشته که به سادگی مورد استفاده قرار میگرفت و کارآیی
الزم را دارا بود ،اکنون امکان استفاده قبلی را از دست داده یا استفاده
از آنها به بهای گرانی تمام میشود .سازمانها قبل از آنکه تحت تأثیر
قوانین داخلی باشند ،باید به الزامات بینالمللی متعهد باشند و درون نگری
سازمانی جای خود را به بروننگری جهانی داده است.
راههای کامیابی سازمانها در جهانی شدن

وظیفه و نقش مدیران در عصر جهانیشدن بسیار خطیر و دشوار شده
است .برای حل مسائل پیچیده ناشی از جهانیشدن مدیران باید به دانش
مجهز و واجد توانمندیها و ظرفیتهای جدیدی بشوند .سازمانها باید
به معماری مجدد ساختارها و فرایندهای خود براساس روابط جهانی
اقدام کنند و طرحی تازه برای این دوران بیاندیشند .مدیران سازمانها
باید ضمن پاسخگویی به نیازهای محلی و منطقهای و ملی ،به الزامات
جهانی و بینالمللی نیز پاسخ دهند .آنان باید در عرصه جهانیشدن صرف ًا
تحت تأثیر نیروهای دیگر کشورها قرار نگیرند بلکه خود بتوانند بر دیگر
کشورها اثر بگذارند و این تعامل و اثرگذاری متقابل را در جهت اهداف

3ـ مديران بايد با مشارکتی كردن مدیریت و ایجاد یک هویت جمعی
برای نیل به این هدف در ایجاد جو اعتماد در سازمان بکوشند و با ایجاد
سرمایه اجتماعی و صراحت و صداقت در سیاستها و عملکردها
همبستگی کارکنان با سازمان را تحقق بخشند .مدیران سازمانها باید
بدانند تنها نباید در پی تحقق اهداف سازمان خود باشند ،بلکه باید با قبول
مسئولیت اجتماعی ،جامعه را همراه خود کنند و با مشارکت جمعی توانایی
الزم برای رویارویی با پدیده جهانی شدن را پیدا کنند.

4ـ جهانی شدن به ظهور سیستمهای متشکل از شبکهها منجر شده
است .مدیریتها باید بتوانند خود را داخل این شبکههای پیچیده ،اداره
کنند .در شبکهها ،قدرتهای متفاوت در جایگاههای مختلفی قرار دارند و
تعامل آنها با یکدیگر روابطی پیچیده ایجاد میکند که شناخت و احاطه به
آنها مستلزم دانش ،بصیرت و تجربه میباشد .مدیریت جهانی باید خود را
به دانش و هنر اداره شبکهها مجهز سازد.

5ـ مدیران سازمان ها باید در جهانی شدن ،ذهنی جهان اندیش پیدا
کنند و وابستگی و روابط میان ملل را به عنوان یک الزام بپذیرند .آنان باید
شبهه مستقل بودن را از ذهن بزدایند و بدانند که دیگر مقولهای کامال
ملی و مستقل از جهان پیرامونی وجود نخواهد داشت .مدیران باید خود را
تسهیلکنندگان روابط جهانی بدانند و همواره در رفع موانعی که سد راه
ارتباطات میان کشورهاست ،تالش کنند.

6ـ مدیریت در جهانی شدن باید با همگنان خود در خارج از کشور پیوند
و ارتباط داشته باشد ،در ایدهها و نظرات آنان شریک شود و از طریق
نظامهای اطالعاتی جهانی از الگوها و روشهای بهینه جهانی آگاه گردد.
مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از تجربههای موفق دیگران و آموختن از
دیگر نظامها با برقراری ارتباطات ،ابزارهای یادگیری مدیریت جهاننگر
است .مدیریت در عرصه جهانی شدن باید بداند که از هرکشوری میتوان
نکتهای جدید آموخت و با نفی و حذف دیگران نمیتوان در این عرصه
راه به جایی برد .بدین ترتیب ارتباط داشتن با دیگر کشورها و با خبر و
آگاه بودن از جهان ،راز توفیق مدیریت عصر جهانی شدن است .تولید
دانش از طریق افزودن بر هم حاصل میشود؛ بنابراین باید با الگوبرداری
از بهترینها به دانشهای تازه دست یافت و دانش موجود خود را ارتقا
بخشید.

منابع:

1ـ نظریههای جهانی شدن ،دیوید هلد و آنتونی مک گرو ،ترجمه
مسعودکرباسیان

2ـ دکتر سید مهدی الوانی ،فصلنامه مرکز ملی مطالعات راهبردی،
سال 1390
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معاون پژوهشي پژوهشکده بيمه:

خسارت 200ميليارد توماني ناشي از تصادفات جادهاي
وضعيت ايمني نامطلوب برخي خودروها ساالنه بيش
از 200ميليارد تومان به اقتصاد ايران ضربه وارد ميکند.

محمدجواد آقاجري ،معاون پژوهشي پژوهشکده بيمه در گفت
و گو با خبرنگار ريسک نيوز با بيان اينکه در کشور ما اتومبيل
بيشترين نقش را در مسافرتهاي درونشهري و ميانشهري به
خود اختصاص داده است افزود :عدم برخورداري خيابانها و جادهها
از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارساييهاي ديگر در
امور مربوط به رانندگي در ايران ،موجب شده تا همه ساله با حجم
بسيار بااليي از تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي رو
به رو شويم.

وي افزود :وضعيت ايمني نامطلوب برخي خودروها ساالنه بيش از
200ميليارد تومان به اقتصاد ايران ضربه وارد ميکند.
وي ادامه داد :با اين که مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران  51استاندارد خودرو را اجباري کرده است ،اما هنوز وضعيت
ايمني خودروهاي داخلي جاي سؤال بسياري دارد.

وي در پايان يادآور شد :خودرويي که ترمز نميگيرد ،ايربگي
که باز نمی شود و يا از وسايل ايمني جديد بيبهره است ،عامل
اصلي است که برخي از خودروهاي ساخت داخل را تابوت متحرک
ميدانند.

وي با اشاره به اينکه جايگاه بيمههاي اشخاص در کشور ما
ايدهال نيست افزود :بيمههاي زندگي  8درصد از کل حق بيمهها را
در کشور ما تشکيل ميدهد.
وي افزود :اين موضوع نشان دهنده شکاف عميقي است که
صنعت بيمه کشور ما با ميانگينهاي جهاني دارد.

اين استاد دانشگاه افزود :متاسفانه هماکنون در ايران به دليل
نداشتن ريسک سرمايهگذاري و نبود فرهنگ صحيح بيمه در
بخشهاي مختلف دچار فقر فرهنگي هستيم که در دنياي امروز که
عصر تکنولوژي است اين امر جايگاهي ندارد.

وي گفت :بايد ابتدا رفتار بيمهاي در کشور ايجاد شود تا
فرهنگسازي مناسبي در زمينه صنعت بيمه نيز انجام گيرد.

حكاي��ت

سنگ جاده

()31

در روزگار قديم ،پادشاهي سنگ بزرگي را در
يك جاده اصلي قرار داد .سپس در گوشهاي
پنهان شد تا ببيند چه كسي آن را از جلوي مسير
مردم بر ميدارد .برخي از بازرگانان ثروتمند با
كالسكههاي خود به كنار سنگ رسيدند ،آن را
دور زدند و به راه خود ادامه دادند .بسياري از
آنها نيز به شاه بد و بيراه گفتند كه چرا دستور
نداده جاده را باز كنند .امّا هيچيك از آنان كاري
به سنگ نداشتند.
سپس يك مرد روستايي با بار سبزيجات به نزديك

اعالم رتبهبندی شرکتهای بیمه در اوایل سال آينده
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
از اعالم رتبهبندی شرکتهای بیمه کشور از اوایل
سال آینده خبر داد.
سیدمحمدکریمی ،رئيس كل بيمه مركزي در اين رابطه
گفت :پیمانکار رتبهبندی شرکتهای بیمه در حال کار است و
امیدواریم تا پایان امسال ،نتیجه آن به بیمه مرکزی اعالم و از
اوایل سال آینده به صورت رسمی از طریق رسانهها به اطالع
مردم رسانده شود.

وی گفت 40 :شاخص برای رتبهبندی بیمهها تدوین و
به پژوهشکده بیمه ابالغ شده که براساس این شاخصها
شرکتهای بیمه رتبهبندی میشوند که مهمترین آن پرداخت
خسارت و توجه به بیمهگذار است.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در ادامه
گفت :اصوال رتبهبندی در دنیا توسط چند شرکت بینالمللی
انجام میشود ولی به علت تحریم ،همکاری آنها با ما قطع
شده است.
کریمی گفت :هم اکنون رتبه شرکتهای بیمه کشور بسیار
باال رفته ،از اواسط سال گذشته بیمهها شرایط عادی را طی
میکردند ولی با شکستن تحریمها و وارد شدن بیمهها در
سطوح اصلی اقتصاد کشور به ویژه دریانوردی و هوایی جایگاه
بیمههای ما بسیار باال رفته است.

وی گفت :با همت مدیران شرکتهای بیمه ،کارشناسان
بسیار خوبی در این بخش تربیت شده و جایگاه بینالمللی
شرکتهای بیمه ما ارتقا یافته است.

نخستين مجتمع قضايي ويژه تصادفات امور بيمهاي
راهاندازي شد

نخس�تين مجتم�ع قضاي�ي مخت�ص رس�يدگي ب�ه
پروندهه�اي تصادف�ات و حل و فصل مس�ائل مربوط به
بيمه به صورت پايلوت در اهواز آغاز به كار كرد.

به گزارش روابطعمومي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
سيد محمد كريمي در آئين افتتاح اين مجتمع به ضرورت سرعت
باالي دادرسي به جرايم مربوط به تصادفات اشاره كرد و افزود :با
فراگير شدن مجتمعهاي قضايي تخصصي بيمه در سطح كشور،
رضايت بيمهگذاران و بيمهگران به حداکثر ميرسد و روند به نتيجه
رسيدن پروندههاي بيمهاي شتاب بيشتري ميگيرد.

رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر اين
مطلب كه هيچ بيمهگذاري نبايد به دليل حوادث مربوط به تصادفات
در زندان باشد ،تصريح كرد :زندانيان بيمه معموال به دليل اطاله
دادرسي و مشكالت ناشي از آن در زندانها به سر ميبرند كه
انشاءا ...با راهاندازی چنین مجتمعهایی در آينده نزديك اين مسائل

حل خواهد شد.

وي رسيدگي به پروندههاي بيمهاي را يك امر كامال تخصصي
دانست و افزود :آراي متفاوت و متنوع در خصوص پروندههاي
همسان هيچ توجيهي ندارد و مجتمعهاي قضايي تخصصي
رسيدگي به تصادفات و امور بيمهاي ميتوانند با اتخاذ وحدت رويه
در صدور راي به اين مشكالت پايان دهند.

مهندس كريمي خاطرنشان كرد :طبق اظهارنظر صريح مسئوالن
این مجتمع ،پليس موظف است در كمتر از  ۲۴ساعت كروكي
تصادف را تحويل دهد و حكم نهايي در حدود يك هفته پس از
حادثه ابالغ خواهد شد كه اين موضوع بركات زيادي را به دنبال
دارد.
كريمي در پايان ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك ،براي رفاه
حال بيمهگران و بيمهگذاران ،مجتمعهاي قضايي مشابه در تمامي
استانها تاسيس شود.

سنگ رسيد .بارش را زمين گذاشت و شانهاش
را زير سنگ قرار داد و سعي كرد كه سنگ را
به كنار جاده هل دهد .او بعد از تالش بسيار و
عرق ريختنهاي زياد باالخره موفق شد .هنگامي
كه سراغ بار سبزيجاتش رفت تا آنها را بر دوش
بگيرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد كيسهاي
زير آن سنگ در زمين فرو رفته است .كيسه را باز
كرد پر از سكههاي طال بود و يادداشتي از جانب
شاه كه اين سكهها مال كسي است كه سنگ
را از جاده كنار بزند .آن مرد روستايي چيزي را
ميدانست كه بسياري از ما نميدانيم!
«هر مانعي ،فرصتي است تا وضعيتمان را بهبود
بخشيم».

اخبار خارجي
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در حال حاضر بیش از 2/4
میلیون شهروند استرالیایی
ساالنه مبلغ یک هزار و  ۲۰۰دالر
اضافه برای پوششهای بیمهای
خود میپردازند.

حكمت  428نهجالبالغه

به گزارش سایت تخصصی صنعت
بیمه ،برخی مناطق در جهان بیش از
نقاط ديگر در معرض خطراتی مانند
سیل ،آتشسوزی ،خشکسالی و دیگر
بالیای طبیعی هستند .در بین کشورهای
جهان ،در حال حاضر استرالیا شرایط
جوی بسیار نامناسبی را تجربه ميكند
و بیشترین حادثه طبیعی در این کشور
گزارش شده است.

بنا بر گزارشهای منتشر شده ،این
بالیای طبیعی ،منجر به تخریب منازل مسکونی و محلهای تجاری
بیشماری شده است تا جایی که برخی از شهروندان که پیش از
این بیم ه خانه و ملک خریداری کرده بودند ،در این اندیشه هستند
که آیا باید برای حفاظت در برابر حوادث طبیعی حق بیمه بیشتری
را پرداخت کنند تا در زمان بروز حادثه ،خسارت کمتری را متوجه
شوند يا خير.

این کشور تابستان سال گذشته حوادث بسیاری را شاهد بوده
است ،به طوری که میزان خسارتهای فصلی ثبت شده در تاریخ کل
این کشور بیسابقه بوده است.
بسیاری از شهروندان استرالیایی در طول تابستان به دلیل گرمای
بیش از اندازه با آتشسوزی جنگلها و مراتع خود رو به رو بودند و
برخی دیگر نیز با خشکسالی دست و پنجه نرم کردهاند.
این در حالی است که باقی نقاط این کشور شاهد بارندگیهای
فراوانی بوده است و سیالب شدید ،به خانهها و مزارع آسیب جدی
وارد کرده است .طبق گزارشها ،به دنبال جاری شدن سیل 6 ،نفر
کشته ،دهها نفر آواره و افراد زیادی ناپدید شدهاند .این سیالب به
قدری شدت داشت که ارتش استرالیا برای کمک به سیلزدگان به
این مناطق اعزام شد.

تنها در این حادثه  400میلیون دالر استرالیا برای تعمیر و پاکسازی
این مناطق هزینه شد و انتظار میرود میزان خسارتها از پیشبینیها

ك

افزایش بیسابقه خرید بیمهنامه حوادث طبیعی
در استرالیا

ال

م معصوم

فراتر رود.

در چنین شرایطی شرکتهای بیمه به دنبال تنظیم قراردادی
هستند که بتواند در آینده به نیازهای مشتریان خود پاسخ دهند.
شهروندان استرالیایی نیز بر این باورند که با قراردادهای گذشته
نمیتوانند تمامی خسارتهای خود را جبران کنند ،بنابراين به دنبال
عقد قراردادهای جدید هستند.
برخی از آنان بر این نکته تاکید میکنند که به دلیل حجم باالی
حوادث طبیعی حتی حاضرند که نسبت به سال گذشته حق بیمه
بیشتری را پرداخت کنند .این افراد از شرکتهای بیمه میخواهند
که با فسخ قراردادهای قبلی ،بیمهنامههای جدیدی را منعقد کنند.

اما شرکتهای بیمه نگران پرداخت خسارتها هستند و معتقدند
که جبران این میزان از آسیبها برای آنان سودآور نیست.

این در حالی است که پیش از این در خبرها آمده بود که آگاهان
صنعت بیمه در استرالیا پیشبینی کردهاند که صاحبان این صنعت از
دولتمردان خواهند خواست تا حداقل با افزایش پنج درصدی حق
بیمه موافقت کنند.

در حال حاضر بیش از  2/4میلیون شهروند استرالیایی ساالنه
مبلغ یک هزار و  ۲۰۰دالر اضافه برای پوششهای بیمهای خود
میپردازند .بنابر این گزارش ،تعداد افراد بیمه شده در جنوب استرالیا
به  ۷۶۱هزار نفر میرسد که برابر با  ۴۶درصد جمعیت در این منطقه
از جهان است .اين رقم در سال  2006ميالدي  680هزار نفر بود.

پرداخت یک میلیارد پوند خسارت سیل در بریتانیا
شرکتهای بیمه بريتانيايي در سال  2012یک میلیارد پوند خسارتهاي ناشی از توفان و سیل را پرداخت کردند.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه ،سازمان بیمه بریتانیا طی گزارشی اعالم کرد که رقم پرداختشده باالترین مبلغ طی پنج سال گذشته است.

بارندگی شدید در بریتانیا طی سال  2012و وقوع مکرر سیالبهای منطقهای در انگلستان  ،ولز و اسکاتلند  ،هزینههای سنگینی را برای بیمهگران
این منطقه در پی داشته است .سال  2012یکی از پربارشترین سالهای بریتانیا در دهههای اخیر به حساب میآید.

طبق اعالم سازمان تجارت بریتانیا ،مجموع خسارتهای ناشی از سیل و توفان حدود  1/19میلیارد پوند بوده است که این رقم پس از وقوع سیل
سنگین در سال  2007میالدی که  3میلیارد پوند خسارت برجای گذاشت ،بیسابقه است.

انگلیس در سال  2012شاهد بارندگیهای شدیدي بود كه موجب بروز سیل در مناطق مختلف این کشور شد .بنا بر گزارشهای منتشر شده ،جاري
شدن سيل ناشي از اين بارندگيها موجب شد  486هزار منزل مسکونی و تجاری تخریب و خسارت زیادی به وسایل موتوری وارد شود .حدود  27هزار
نفر در سرتاسر بریتانیا ،اتومبیلهای خود را در این حوادث از دست دادند و بیمهگران از اين بابت  84میلیون پوند به مشتریان خود خسارت پرداخت کردند.

«نیک استارلینگ» یکی از متخصصان صنعت بیمه در بریتانیا ،در اینباره گفت :با وجود آنكه سال  ،2012یکی از پرحادثهترین سالهای اخیر بود اما
برای بیمهگران به لحاظ پرداخت خسارت ،سال تجاری عادی به شمار ميآيد.

رشد صنعت
بیمه آفریقا
در آینده نزدیک
صنعت بیمه آفریقا از پتانسیل خوبی برای رشد و پیشرفت
برخوردار است.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه ،موسسه رتبهبندی
«ای.ام بست» در گزارشی اعالم کرد که رشد پیشبینی شده
در تولید ناخالص داخلی آفریقا ،نویدبخش توسعه صنعت بیمه در
آیندهای نزدیک است.

در این گزارش همچنین آمده است :اين قاره با در برگرفتن  54كشور
داراي بازار بيم ه متنوعي است .این بازار و شرایط متنوع ،منعکس کننده
شرایط نابرابر اقتصادی و سیاستگذاریهای واحد در کشورهای مختلف
و بلوکهای منطقهای است.

از سوي ديگر بازار متنوع آفریقا ،فرصتی برای توسعه و افزایش
تقاضاهای بکر در این منطقه از جهان است.

در این گزارش آمده است که آفریقای جنوبی ،نیجریه و کنیا ،سه بازار
بزرگ بیمه در این قاره به شمار میروند .به عنوان مثال ،صنایع گاز و نفت
به توسعه بازارهای نیجریه کمک فراوانی کردهاند .این کشور بزرگترین
بازار بیمه در غرب آفریقا را در اختیار دارد .بازار بیمه در آفریقای جنوبی نیز
اکنون پایههای اقتصادی محکمی دارد و بخش بیمه عمر آن نیز بسیار
فعال است .به این ترتیب شرکتهای بیمه ملي میتوانند به بازارهای
خارج از مرزهای آفریقا نيز چشم داشته باشند.
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