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مجمع عمومي عادي ساليانه
به طور فوقالعاده بيمهآسيا برگزار شد

حمایت بيمهآسيا
از نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار

حوزه مدیرعامل

مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوقالعاده بيمهآسيا برگزار شد
عضو جدید هیأتمدیره بیمهآسیا انتخاب شد

مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوقالعاده بیمهآسیا با حضور  91/5درصد سهامداران ،مديرعامل و اعضاي هيأتمديره بیمهآسیا ،نمايندگان وزارت امور اقتصادي و
دارايي ،بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا و براساس دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به طور
فوقالعاده بیمهآسیا مبنی بر انتخاب عضو غیر موظف  ،شرکت پویا فراز کیش به عنوان عضو غیر موظف
هیاتمدیره بیمهآسیا (عضو حقوقی) انتخاب شد.
بنا بر این گزارش در حال حاضر فضل اله معظمي (رئیس هیاتمدیره و عضو غیر موظف) ،دکتر ابراهيم
كاردگر (نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل) به نمایندگی از وزارت امور اقتصادي و دارايي ،مسعود بادين
(معاون بیمههای اموال و عضو موظف) به نمایندگی از شركت سرمايهگذاري توسعه معين ملت و دکتر
نيما نوراللهي (معاون مالی و اقتصادی و عضو موظف) به نمایندگی از شركت ستاره عمران زمين دیگر
اعضای هیاتمدیره شرکت بیمهآسیا هستند.

مدیرعامل:

برای اجرای استاندارد جدید
مالی صنعت بیمه عجله نکنیم

با حضور مدیرعامل
خسارت کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
پرداخت شد

مدیرعامل بیمهآسیا معتقد است که برای
استانداردسازی مالی صنعت بیمه نباید عجله کرد.
دکترابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در
پاسخ به پرسش اجرای استاندارد مالی  IFRSگفت :کارگروهی از
سازمان بورس ،سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی در حال تدوین
مقررات این استاندارد هستند.
وی در پاسخ به این سوال که قرار بود صورتهای مالی شش
ماهه بر اساس این استاندارد تدوین شود اظهار داشت :این مسئله
عملیاتی نیست و تا پایان سال هم اجرای آن بعید به نظر میرسد.

مدیرعامل افزود که استاندارد  IFRS 2017در اروپا در حال
اجرا است و چطور میشود استانداری که با زیرساختها و مقررات
اروپایی تدوین شده همزمان در بازار داخلی ما هم پیادهسازی شود!
وی اضافه کرد که کشور ما شرایط خاصی دارد که نمیتوان با
کپی کردن صرف یک استاندارد آن را پیادهسازی کرد و به دنیا
اعالم کنیم که  IFRSداریم.
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دکترکاردگر افزود :پیادهسازی استانداردهای روز دنیا دارای دو
مدل ریسک است .نکته اول اینکه اجرای استاندارهای جدید خود
دارای ریسک است و نکته دوم پیادهسازی با نقص استانداردها است
که ممکن است داشتههای قبلی را نیز با اختالل مواجه کند .برای
پیادهسازی این استاندارد نباید عجله کرد و باید زوایای مختلف آن
سنجیده شود.

بیمهآسیا خسارت بیمههای عمر و پسانداز پنج نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان
آذربایجانشرقی را که تحت پوشش بیمهآسیا قرار داشتند و به دالیل مختلف فوت و پرونده آنها تکمیل
شده بود پرداخت کرد.

چک پرداخت خسارت چهار نفر از فوتشدگان طی مراسمی با حضور نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل و مدیر بیمههای
عمر و پسانداز ،رؤسای کل شعب استانهای آذربایجان شرقی و فارس ،مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
و سایر مسئوالن استان به بازماندگان آنها پرداخت شد.
دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این مراسم ،ضمن طلب آمرزش برای درگذشتگان و آرزوی
صبر برای بازماندگان ،توضیحاتی درخصوص مزایای بیمههای عمر و مراحل پرداخت خسارت ارائه نمودند.

دکتر جعفر پاشائی ،مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی از مدیرعامل بیمهآسیا و شرکت
فرهنگ گستر ایلیا به دلیل حمایت از قشر فرهنگی جامعه قدردانی کرد.

پیش از این سرمایه فوت مرحوم فرامرزی ،رییس سابق آموزش و پرورش شهرستان میانه نیز در سال جاری به بازماندگان
آن مرحوم پرداخت شده بود.

گفتنی است کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی توسط شرکت فرهنگ گستر ایلیا تحت پوشش بیمههای
عمر و پسانداز بیمهآسیا قرار دارند.

شرکت فرهنگ گستر ایلیا از سال  1378تاکنون در بیست استان کشور در زمینه فروش بیمهنامههای عمر و پسانداز به
جامعه فرهنگیان فعالیت دارد ،که طی هشت سال گذشته رتبه اول کشور در فروش این بیمهنامه را در شرکت بیمهآسیا به
خود اختصاص داده است.

درخشش مقاالت بیمهآسیا در همایش بیمه و توسعه

در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه  9مقاله از سوی کارشناسان بیمهآسیا پذیرفته و مقاله
«شناسایی و ارزیابی ریسکهای بیمه مهندسی پروژههای صنعت نفت و گاز» به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،مقاله «شناسایی و ارزیابی
ریسکهای بیمه مهندسی پروژههای صنعت نفت و گاز» نوشته
علی حرمتی ،مدیر بیمههای مهندسی و ریسکهای متنوع و
آیدین رشیدی ،کارشناس مدیریت عمر و پسانداز بیمهآسیا از
طرف هیات داوران بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
به عنوان مقاله برتر انتخاب و از نویسندگان آن در مراسم اختتامیه
تقدیر شد.

همچنین پنل مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه به ریاست
دکتر کاردگر ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا و ارائه
سه مقاله در سالن شماره سه مرکز همایشهای برج میالد برگزار
شد.

بنا بر این گزارش ،از پانزده مقاله قابل ارائه در همایش ملی بیمه
و توسعه ،پنج مقاله «اینشورتک و نقش آن در مدیریت ریسک
در صنعت بیمه» (دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رئیس هیاتمدیره
و مدیرعامل بیمهآسیا و عطیه بهشتی) ،آیا سیاستگذاری باعث
کاهش کژگزینی در بیم ه درمان بنگاههای کوچک میشود؟»
(دکتر غالمرضا کشاورز حداد ،دكتر محمد وصال ،محمدرضا
چاقمی ،دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل
بیمه آسیا)« ،بهکارگیری تئوری فازی جهت محاسبه ک ّمی و
اولویتبندی ریسکها در تعیین حقبیمه منصفانه در سایت
پتروشیمی» (فرامرز خجیر ،معاون توسعه و
برنامهریزی ،علی حرمتی ،مدیر بیمههای
مهندسی و ریسکهای متنوع و رضا
علیمحمدی ،کارشناس بیمههای مهندسی
و ریسکهای متنوع بیمهآسیا)« ،شناسایی و
ارزیابی ریسکهای بیمه مهندسی پروژههای
صنعت نفت و گاز» (علی حرمتی ،مدیر
بیمههای مهندسی و ریسکهای متنوع و
آیدین رشیدی ،کارشناس مدیریت عمر و
پسانداز بیمهآسیا) و «نقش فرهنگ ایمنی
در مدیریت ریسک» (سید صالحالدین
کهنهپوشی ،کارشناس شعبه سنندج بیمهآسیا
و سید مصلح کهنهپوشی) در سالنهای شماره
یک ،سعدی و حافظ (سالن اصلی) مرکز
همایشهای برج میالد ارائه و مورد استقبال
شرکتکنندگان قرار گرفت.
این گزارش میافزاید :چهار مقاله «بررسی
تأثیر مدیریت ریسک شرکتی بر عملکرد
عملیاتی در شرکتهای بیمهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار» (دکتر ابراهیم کاردگر،
نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل و سید

ابراهیم مظهری موسوی ،سرپرست مدیریت ریسک و بهبود
فرآیندهای بیمه آسیا)« ،شناسایی عوامل ریسک در بیمههای
آتشسوزی با رویکردی بر ارزیابی ریسک آتشسوزیهای
عمدي» (رقیه کاظمی الی ،کارشناس مدیریت بیمههای
آتشسوزی بیمهآسیا و حمیده زینلی)« ،مدلسازی ریسکهای
بیمه اتکایی حوادث فاجعهآمیز؛ رویکردی بر راهکارهای
قیمتگذاری» (آیدین رشیدی ،کارشناس مدیریت عمر و پسانداز
بیمهآسیا و محمود سبزی) و «استراتژی مدیریت ریسک بالیای
طبیعی با نظارت صنعت بیمه» (مژده نظرزاده دناک ،کارشناس
شعبه اهواز بیمهآسیا و محمود سبزی) از  32مقاله به صورت پوستر
در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه پذیرفته شدهاند.
در ادامه برنامههای بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه و
به منظور افزایش مراودات بیمهای ،کارشناسان مدیریت بیمههای
اتکایی بیمهآسیا با نمایندگان شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری دیدار
و گفت و گو کردند.

بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع
«مـدیریت ریسـک و بیمه :الزامات،چالـشها و راهـکارها»
سیزدهم آذرماه سال جاری همزمان با گرامیداشت روز بیمه با
حضور مسئوالن و دستاندرکاران صنعت بیمه کشور در سالن
همایشهای برج میالد برگزار شد.

ستــــــادی
مدیرعامل :ریسکهای اسناد باالدستی
(ویژهنامه روز بیمه ـ روزنامه دنیای اقتصاد)
مدیرعامل :بیمهآسیا از محل اندوخته سود ،افزایش سرمایه
میدهد
(ویژهنامه روز بیمه ـ هفتهنامه اطالعات بورس)
مدیرعامل :اسناد باالدستی خط قرمز صنعت بیمه
(ویژهنامه روز بیمه ـ راز پول)
مدیرعامل :برای اجرای استاندارد جدید مالی صنعت بیمه
عجلهنکنیم
معاون بازاریابی و شبکه فروش :درجهبندی نمایندگان
بیمهآسیا
روابط عمومی :توزیع نوشتافزار در مدارس مناطق زلزلهزده
روابطعمومی :حضور بیمهآسیا در نمایشگاه پژوهش،
ن بازار
فناوری و ف 
روابطعمومی :مقاله برتر بیمهآسیا در همایش بیمه و توسعه
روابطعمومی :مقاالت بیمهآسیا در همایش بیمه و توسعه
روابطعمومی :مجمع عمومی عادی سالیانه به طور
فوقالعاده بیمهآسیا برگزار شد
روابطعمومی :تشکیل ستاد ویژه در بیمهآسیا
روابطعمومی :ارائه خدمات بیمهای در شعبه شهید لشگری
بیمهآسیا
روابطعمومی :تایید سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا
روابطعمومی :حضور بیمهآسیا در نمایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی
خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز ،پول پرس،
پولی مالی ،شما نیوز ،دنیای بانک ،بانکداری ایرانی ،عصر
اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،راه امروز ،نقدینه ،افق تازه ،عصر
بانک ،بانک و رسانه ،تجارت آنالین ،فرصت نت ،دیوان
اقتصاد ،ماد ،صنعت بیمه ،بانک و صنعت ،خبر اقتصادی،
پول نیوز ،تصویر روز ،شبکه ایرانیان ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و
بیمه ،بانکداری  ،24بیمه صنعت نفت ،فرصت امروز ،راه مردم،
اقتصادگردان ،کوتاه آنالین ،ایران اکونومیست ،آریا ،ایستانیوز،
تصویر امروز ،خبرهای بانکی ،بانکداری الکترونیک ،تدبیر تازه،
سیبنا ،بولتن ،دیده بان ایران ،جمهوریت ،ایسکانیوز ،نسیم
آنالین ،تابناک ،اکوویژن ،ایرنا ،تحریر نو ،تین نیوز ،انتخاب،
تیتر برتر ،روزان نیوز ،بورس 24
روزنامهها :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد ،فرصت امروز،
عصر اقتصاد ،آفتاب یزد ،کار و کارگر ،تفاهم ،ابتکار ،ابرار
اقتصادی ،مناقصه و مزایده ،تجارت ،شروع ،صبح اقتصاد،
آفتاب یزد ،ترقی ،اقتصاد پویا ،آفتاب یزد ،عصر ایرانیان ،کسب
و کار ،کائنات ،وطن امروز ،جهان صنعت ،هفت صبح ،آسیا،
تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان ،مردم ساالری

تلفن ويژه خدمات آنالين درمان

  کسب
باالترین میزان
رضایتمندی
اربابرجوع
در شعبه بم
براساس گزارش
رسیده از استان
کرمان ،طی تحقیق
میدانیفرمانداری
شهرستان بم ،شعبه
بیمهآسیا در این
شهرستانباالترین
میزانرضایتمندی
اربابرجوع را
درمیان ادارههای
شهرستان بم کسب
کرده است.
همچنینفرماندار
شهرستان بم ،با
ارسال لوح تقدیر
خطاب به هادی
محمدی،سرپرست
شعبه بم از تالش
این شعبه در
راستای تکریم
اربابرجوع و ارائه
خدمات بیمهای
تقدیر و تشکر کرد.

به منظور تكريم كاركنان و رفع مشكالت
احتمالي بيمهشدگان در هنگام پذيرش در
بيمارستانهاي طرف قرارداد استان تهران
تلفن ویژه خدمات آنالین درمان اعالم شد.
بنا بر اعالم مدیریت بیمههای درمان ،به عنوان
يك خدمت مكمل در كنار ارائه خدمات آنالين
درمان به همكاران (بيمهشدگان درمان) ،مبادرت
به تخصيص خط ويژه ( )OnCallبه شماره
0756396ـ(0912مهدی ابراهيمي نيك)كرده
است.
لذا در صورتي كه هر يك از همكاران در هنگام
پذيرش در مراكز بيمارستاني طرف قرارداد
درساعات اداري ،غير اداري و ايام تعطيل با
مشكلي درخصوص صدور معرفينامه و پذيرش
بيمار مواجه شوند ،ميتوانند موضوع را از طريق
تماس با شماره اعالم شده به كارشناس ذيربط
(مهدی ابراهيمي نيك) منعكس كنند.
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حضور بيمهآسيا در نمایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی

شعب و استانها

حمایت
بیمهآسیا
از قهرمان
دوی جهان
فرهاد باباپور موفق
شد در مسابقات
دوی نیمه ماراتن
( 21کیلومتر)
اوپن جهان با
پیراهن منقش به
آرم بیمهآسیا در
رده سنی  45تا
 49سال به مقام
قهرمانی دست یابد.
این مسابقات
در شهر تفلیس
گرجستان با حضور
 10هزار دونده
برگزار گردید.

موکببیمهآسیا
میزبانراهپیمایاناربعینحسینی

موکب بیمهآسیا میزبان عاشقان زیارت
حرم اباعبداهلل الحسین (ع) در مراسم
اربعین بود.

موکب انصارالحسین (ع) در راستای فعالیتهای
امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی بنگاههای
اقتصادی با همکاری مدیریت روابطعمومی ،پایگاه
بسیج ،شعب اهواز ،آبادان ،خرمشهر و نمایندگان
کدهای  24228و  24698به مدت  23روز در
مرز شلمچه با توزیع مواد غذایی و اقالم فرهنگی
میزبان شایسته راهپیمایان اربعین حسینی بود.

دکتر کاردگر ،مدیرعامل و فرمانده پایگاه بسیج
بیمهآسیا و هیأت همراه ضمن بازدید از موکب
انصارالحسین (ع) ،با حضور در مجموعه یادمان
شهدا و ذکر فاتحه ،یاد و خاطره شهیدان هشت
سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

همچنین نمایندگی کد  26255بیمهآسیا در
ایالم با برپایی ایستگاه صلواتی ،ضمن معرفی
خـدمـات بیمـهآسیا ،با دایـر کردن اسـتراحتگاه
و تـوزیـع غـذای نـذری ،میـزبـان عـزاداران
اباعبداهللالحسین (ع) بود.

مراسم گرامیداشت هفته بسیج

مـراسـم روز بسـیـج به
مناسبت سالروز تشکیل بسیج
مستضعفین برگزار شد.

به منظور پاسداشت هفته بسیج
مراسـمی با حضـور دکتـر کـاردگر،
مدیرعـامل و فرمـانده پایگاه بسیج
بیمـهآسیـا ،اعضـای هیـأتمـدیره،
مدیران ،سردار جنگجو ،معاون نظامی
سازمان بسیج مستضعفین ،سرهنگ
اردستانی ،معاون تعیین صالحیت قرارگاه قرب ،سرگرد کوثری ،فرمانده ناحیه ولیعصر (عج) و کارکنان
بیمهآسیا در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک برگزار شد.

بیمهآسیا در چهارمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصیسازی و نهمین نمایشگاه
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
کشورحضوری فعال داشت.
به گزارش روابطعمومی ،مديران و
کارشناسان بيمهآسيا در غرفه اختصاصي
اين شرکت و در طول برگزاری چهارمین
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصیسازی و نهمین نمایشگاه معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری کشورکه آبان ماه
سال جاري در مرکز نمايشگاههاي بينالمللي
جزيره کيش برگزار شد ،به ارايه خدمات
بيمهايپرداختند.

بنابراین گزارش ،حضور فعاالنه و تاثیرگذار بیمهآسیا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي
کشور و حائز رتبه اول برای سه سال متوالی در گروه موسسات بيمهاي يکصد شرکت برتر
کشور ،فرصت مغتنمي براي گسترش صنعت بيمه و بهرهمندي فعاالن اقتصادي ازمزاياي
صنعت بيمه بود.

حمایت بيمهآسيا
از نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار

سردار جنگجو ،معاون نظامی سازمان بسیج مستضعفین ضمن تبریک هفته بسیج مطالبی درخصوص
حضور مستشاری ایران در سوریه ،مدافعان حرم و نقش آمریکا در بیثباتی خاورمیانه بیان کرد.

تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی که همزمان با
هفته بسیج در بین پایگاههای تابعه وزارتخانه برگزار شد بخش دیگری از این مراسم بود.
در این مسابقات مهران تقیزاده کارشناس اداره آموزش موفق به کسب مقام دوم در رشت ه تیراندازی و
علیرضا علیخانی ،کارشناس شعبه پانزده خرداد موفق به کسب مقام سوم در رشته شنا گردید.

از برگزیدگان مسابقه پرتاب دارت که بین  64نفر در قالب  32تیم دو نفره در سطح کارکنان مدیریتها و
شعب بیمهآسیا در تهران برگزار شد نیز ،تی م دفتر مدیرعامل با حضور حسن مصاحبی ،رییس دبیرخانه حوزه
مدیرعامل و علی احسان ریائی ،کارشناس دفتر مدیرعامل موفق به کسب مقام نخست شده بودند.
پایان بخش مراسم ،پخش نماهنگی مناسبتی و اجرای سرود حماسی توسط گروه نسیم قدر بود.

کسب مقام توسط بانوان بیمهآسیا
در مسابقات هفته دفاع مقدس
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مـرکز مقـاومت بسیـج وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،همزمان با هفته دفاع
مقـدس ،اقـدام به برگزاری مسـابقات
ورزشـی در سطـح کلـیه پایـگاهها و
حوزههای  22گانه تابعه کرد.

براساس گزارش رسیده ،در این مسابقات که
توسط مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی
و دارایی در چهار رشته ورزشی برگزار شد ،مینا
حسینینسب از معاونت بازاریابی و شبکه فروش

مقام دوم در رشته آمادگی جسمانی ،پرناز خاکی
از مدیریت روابط عمومی مقام دوم در رشته پرتاب
دارت ،نرگسالسادات توکلی مهرامنژاد از شعبه
صادقیه و نرجس حمزه از شعبه انقالب مقا م دوم
در رشته فوتبال دستی و لیال گودرزی از مدیریت
امور نمایندگان و کارگزاران ،مقام سوم در رشته
تنیس روی میز را کسب کردند.
این مسابقات در سالن ورزشی سازمان امور
مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بیمهآسیا از هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن
بازار حمایت کرد.

به گزارش روابطعمومی ،مديران و کارشناسان بيمهآسيا در غرفه اختصاصي اين
شرکت در سالن 10و در طول برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازارکه آذرماه سال جاري در محل دائمی نمايشگاههاي بينالمللي تهران
برگزار شد ،به ارائه خدمات و مشاوره بيمهاي پرداختند.

بنابراین گزارش ،حمایت و حضور بیمهآسیا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور و
حائز رتبه اول برای سه سال متوالی در گروه موسسات بيمهاي يکصد شرکت برتر کشور
در نمایشگاه با دارا بودن  100شعبه و بيش از  3000نمايندگي در سراسر کشور ،فرصت
مغتنمي براي گفت و گو و تعامل صنعت بيمه و حوزه پژوهش ،فنآوری و فن بازار بود.
گفتنی است این نمایشگاه همزمان با هفته پژوهش و فناوری با حضور دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و نیز برخی از وزارتخانهها و
سازمانهای اجرایی مرتبط برگزار شد.

گفتمان حقوقی

8

ستــــــادی

مالحظاتی در مورد تامین دلیل

برگزاری کارگاه آموزشی بیمههای مهندسی
کارگاه آموزشی دو روزه بیمههای مهندسی با حضور اعضای هیأتمدیره ،معاونان ،مشاوران ،مدیران،
معاونان فروش و کارشناسان شعب سراسر کشور در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمهآسیا
برگزار شد.

مسعود بادین ،عضو هیأت مدیره و معاون فنی بیمههای اموال در روز نخست این کارگاه آموزشی به ارائه خالصهای از مهمترین
عملکرد هیأتمدیره در راستای ارائه خدمات به کارکنان از جمله طراحی چارت سازمانی جدید و تکمیل آن ،به منظور افزایش
انگیزش و نیروی مضاعف کارکنان پرداخت.

عضو هیأتمدیره با اشاره به ظرفیتها و موقعیتهای موجود در جامعه از جمله توافق برجام ،شناخت شرکتهای رقیب،
بیمهنامههای جدید جامانده و  ...بر ضرورت استفاده از این موقعیتها درجهت تسهیل فروش بیمهنامهها و افزایش سودآوری
شرکت تأکید کرد.
معاون فنی بیمههای اموال ،با یادآوری تنوع باالی رشته بیمههای مهندسی ،آن را عامل آغاز آموزش ،از بدنه اصلی شرکت
ذکرکرد.

بادین با تأکید بر برگزاری کالسها در تهران ،آموزش در استانها را نیازمند آموزش مختص آن استان دانست که با توجه به نوع
و رشد پورتفوی وبرنامهریزی استانی انجام خواهد گرفت.

فرامرز خجیر ،معاون توسعه و برنامهریزی در سخنانی با تأکید بر ضرورت آموزش در راستای کسب تجربه و خروجی بهتر اظهار
امیدواری کرد ،با ارائه آموزش ،توانایی و دانش کارکنان افزایش یافته و این امر موجب صدور بیمهنامههای بهتر و پرداخت خسارت
متناسبتر به بیمهگذاران خواهد شد.

معاون توسعه و برنامهریزی با توصیف رشته بیمههای مهندسی به عنوان رشتهای خاص و غیرقابل مقایسه با دیگر رشتههای
بیمهای ،ریسکهای متنوع را نشان از
اهمیت این رشته دانست و افزود :با ارتقای
دانش کارکنان ،واگذاری اختیارات صدور
و  ...میتوان این حوزه را تقویت کرده و به
پورتفوی باالتری دست یافت.
وی با اشاره به توانمندی شعب بیمهآسیا،
شهامت و جسارت ،کسب تجربه ،تعامل
با شعب مجاور و تهران را از جمله موارد
مورد انتظار شعب بیمهآسیا نام برد و افزود:
معاونتها باید با ارائه اطالعات ،اجازه و
اطمینان خاطر دادن به شعب ،آنها را در این
خصوص یاری کنند.

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه
فروش ،دیگر سخنران این کارگاه ،شبکه
فروش بسیار قدرتمند بیمهآسیا و مدیران این حوزه را وجه تمایز بیمهآسیا با دیگر شرکتهای بیمه ذکر کرد و اظهار داشت :درحال
حاضر در رشتههای بیمهای مشکل فنی خاصی نداریم؛راهکارها ،پیشنهادها وضرورت پاسخگویی مهم است.

شناخت بازار ،افزایش فضا برای شعب با تشکیل کارگاههای آموزشی ،تشکیل کارگروهها در هر منطقه ،آموزش چارچوبها و
تکینکهای فروش ،ایجاد نوآوری ،تنوع و خروج از یکنواختی در کار ،گرفتن فضاها ،مشاغل و پوششهای موجود در استانها و
ارائه آن ،آگاه کردن مردم نسبت به بیمه بهخصوص از طریق بیمهآسیا ،ترغیب از طریق ارائه خوب و درست اطالعات فنی ،فن بیان
همراه با دانش و دقت در ارائه نوع آموزش به خصوص کارگاهی بودن آموزش از جمله دیگر موارد مهم مورد تأکید معاون بازاریابی
و شبکه فروش در این کارگاه آموزشی بود.
علی حرمتی ،مدیر بیمههای مهندسی و ریسکهای متنوع در سخنانی ،داشتن نگاه فنی به امور و مسائل در جهت دانشافزایی
و افزودن ارزش افزوده به شرکت را امری ضروری دانست.

وی با تأکید برضرورت انجام تحلیل در رشت ه بیمههای مهندسی ،اهداف این مدیریت در برنامهریزیهای این دوره را ،درجهبندی
شعب و کارشناسان شعب در بیمههای مهندسی بیان کرد.

پایان بخش روز اول کارگاه ،تبیین موضوعات آشنایی کلی با مفاهیم بیمههای مهندسی ،آییننامهها و بخشنامهها توسط مجید
رحیمی ،کارشناس اداره فروش بیمههای مهندسی ،اعتباری و ریسکهای متنوع ،آشنایی با مفاهیم بیمه  ،CPMنرخدهی و
کارشناسی توسط مجید رحیمی کارشناس اداره فروش بیمههای مهندسی ،اعتباری و ریسکهای متنوع و علیرضا باقری،کارشناس
اداره کارشناسی بازدید اولیه بیمههای مهندسی و بازآموزی بیمههای  CARو  ،EARشرایط و فرآیندهای صدور و نرخدهی
توسط فاطمه مهمانی،کارشناس اداره هماهنگی ،پایش و نظارت فنی بیمههای مهندسی بود.
روز دوم کارگاه آموزشی بیمههای مهندسی ،با تبیین موضوع بازآموزی بیمههای  ،MBشرایط و فرآیندهای صدور ،نرخدهی و
کارشناسی توسط مجیدرحیمی و علیرضا باقری آغاز و با نشست پرسش و پاسخ به پایان رسید.

ماده  151قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی اشعار میدارد ،درخواست
تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید
حاوی نکات زیر باشد:
1ـ مشخصات درخواستکننده و طرف او
2ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن
درخواست تامین دلیل میشود.
3ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست
تامین دلیل شده است.
مث ً
ال اتومبیل ما در تصادف صدمه دیده
و طرف که مقصر بوده است حاضر نیست
خسارت ما را بدهد و ناچار هستیم برای
مطالبه خسارت طرح دعوی کنیم .از طرفی
به اتومبیل خود نیاز داریم و باید آن را تعمیر
کنیم .به این ترتیب وقتی مرجع رسیدگیکننده
(اعم از دادگاه یا شورای حل اختالف) به
دعوی خسارت ،میخواهد موضوع را بررسی
کند ،اگر اتومبیل را تعمیر کرده باشیم ،آثار
تصادف از بین رفته است و تعیین خسارت
ممکن نیست و اگر هم بخواهیم تا آن زمان
اتومبیل را تعمیر نکرده بگذاریم ،مدت زمان
درازی بدون وسیله نقلیه خواهیم ماند .پس در
دادخواست خواهیم نوشت:
«چون خوانده که در تصادف مقصر بوده
حاضر به جبران خسارت نیست و از طرفی
به اتومبیل خود نیاز دارم و مجبور به تعمیر
آن هستم و به این ترتیب آثار تصادف محو
و تعیین میزان خسارت وارده متعذر خواهد
شد ،به منظور ثبت و حفظ آثار تصادف و
ارزیابی خسارت وارده ،صدور و اجرای قرار
تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی
دادگستری از محضر عالی استدعا میشود تا
در طرح دعوی به خواسته مطالبه خسارت از
خوانده مورد استناد قرار گیرد».
اگر تامین دلیل را ضمن طرح دعوی اصلی
بخواهیم خواسته ما عبارت خواهد بود از:
1ـ الزام خوانده به پرداخت خسارت وارده
به شرح متن دادخواست فع ً
ال مقوم به مبلغ
 ..........ریال.
 2ـ تامین دلیل با جلب نظر کارشناس
رسمی دادگستری.
در این حالت بعد از مشخص شدن میزان
خسارت از طرف کارشناس ،مبلغ خواسته خود
را بر مبنای آن قطعی میکنیم و بر همین
مبنا هم ما به التفاوت هزینه دادرسی را
میپردازیم.
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تفاهم نامه بیمه آسیا
و سازمان منطقه آزاد ارس

شعب و استانها

بازدید مدیرعامل
از استان کرمانشاه

مدیرعامل و هیأت همراه ،طی سفری به استان
کرمانشاه از شعبه این استان بازدید کردند.
براسـاس گزارش رسیده از استان کرمانشاه دکتر کاردگر،
نایب رییـس هیـأتمدیره و مدیرعامل در این سفر ضمن
بازدید از شعبه کرمانشاه ،از نزدیک به بررسی مسائل و
مشکالت کارکنان در این استان پرداخت.

مدیرعامل و هیأت همراه همچنین با حضور در بیمارستان
طالقانی کرمانشاه از فرزند الیاس رستمی ،همکارمان در
استان کرمانشاه که در کما به سر میبرد ،عیادت نمودند.

حسیـن حسیـنی ،معـاون بازاریـابی و شبکـه فروش،
محمدعلی اسمعیلنیا ،مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل و
احمد منصوری ،مدیر بازرسی و انتظامات ،مدیرعامل را در
این سفر همراهی میکردند.

بیمهآسیا و سازمان منطقه آزاد ارس ،تفاهمنامه
همکاری درخصوص ارائه خدمات بیمهای امضا
کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمهآسیا ،براساس این تفاهمنامه
که در دفتر مدیریت عامل بیمهآسیا به امضای مدیران عامل
دو طرف رسید ،کلیه خدمات بیمهای از جمله بیمهنامههای
اموال ،اشخاص و مسئولیت با نرخ رقابتی و در جهت منافع
متقابل دو طرف از سوی بیمهآسیا به سازمان منطقه آزاد ارس
ارائه میشود.

بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور و حائز
رتبه اول گروه موسسات بیمهای صد شرکت برتر کشور ،برای
سه سال متوالی با یکصد شعبه و سه هزار نمایندگی در سراسر
کشور آماده ارائه خدمات بیمهای به هموطنان در سراسر کشور
است.

برگزاری مسابقات والیبال
در استان البرز

اولین دوره مسابقات والیبال جام شهدای مدافع
حرم با حضور تیمهای کارکنان و نمایندگان
استان البرز برگزار شد.

براساس گزارش رسیده در این دوره از مسابقات که در
راستای گسترش فرهنگ ورزش و افزایش روحیه همکاری
برگزار شد ،چهار تیم از کارکنان و یک تیم از نمایندگان شعب
استان البرز حضور داشتند.

در پایان این دوره از مسابقات ،تیم انجمن صنفی استان
البرز به مقام قهرمانی و تیم هشتگرد به مقام نایب قهرمانی
دست یافت.

بازدید عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال
از شعب استان کرمان
عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال به
همراه مدیر بیمههای باربری ،طی سفری دو روزه به
استان کرمان از شعب این استان بازدید کردند.
براساس گزارش رسیده از استان کرمان مسعود بادین ،عضو
هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال در این سفر ضمن
بازدید از شعبه کرمان ،طی نشستی صمیمی با کارکنان به بررسی
مسائل و مشکالت آنها پرداخت.
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عبدالواحد بنانی اردکانی ،رییس شعبه استان کرمان ،در این
نشست ضمن تشکر از حضور معاون فنی بیمههای اموال و هیأت
همراه آمار و عملکرد این استان را ارائه کرد.
ت همراه در ادامه سفر خود ،از
معاون فنی بیمههای اموال و هیأ 
شعبه بم بازدید و طی نشستی با نمایندگان این شعبه مشکالت
آنها را بررسی کرد.

بازدید از واحدهای تولیدی خودرو در شهرک صنعتی ارگ جدید
بم به منظور بررسی مسائل و مشکالت بیمهگذاران عمده شرکت
از جمله مجتمع صنعتی خودروسازی مدیران خودرو و نشست با
شهردار و رییس کل شهرک ارگ جدید بم از برنامههای روز
نخست معاون فنی بیمههای اموال در این سفر بود.

طراحی ساعت دیواری
تبلیغاتی

مسعود بادین در دومین روز از سفر خود با حضور در میزگرد
صادرات پسته و خرما که به میزبانی اتاق بازرگانی استان کرمان
برگزار شد ،عالقهمندی بیمهآسیا برای افزایش سهم خود در بازار
بیمههای صادراتی از جمله پسته و خرما را ابراز و راهکارهای ارائه
ب در صدور و پرداخت خسارت را نیز ارائه کرد.
خدمات مطلو 
نشست با رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی پایان
بخش سفر عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال به
این استان بود.

سیدمهدی عظمتی سیامکانی ،همکار شعبه انقالب دو عدد ساعت
دیواری به منظور تبلیغات بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا طراحی
و آمادهسازی کرد.

مدیرعامل بیمهآسیا بررسی کرد:

حوزه مدیرعامل

ریسکهای اسناد باال دستی

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا جزو معدود مدیران صنعت بیمه است که کار
بیمهگری را از ابتداییترین جایگاه آن یعنی کارشناس شعبه در شهرستان کوچک استان شمالی کشور آغاز کرد.
او مدرس دانشگاه است و این موضوع در مصاحبههای خبری او به خوبی پیداست .هر سوالی را با ادله علمیپاسخ
میدهد .همین نگاه علمیاو به مسایل موجب شد تا به سرعت پلههای ترقی را طی کند و در پایتخت ،مدیریت عاملی
دو شرکت بزرگ بیمه دانا درچند سال قبل و هماکنون بیمهآسیا را در کارنامه خود داشته باشد .کاردگر ریسک اسناد
باال دستی را جزو مهمترین ریسکهای بیمهگری دانست زیرا تصمیماتی که در مقررهها و آییننامهها اتخاذ میشود
بر تمام الیههای عملیاتی شرکت تاثیرگذار است .در ادامه مشروح مصاحبه مدیرعامل بیمهآسیا را بخوانید:

◁◁همانطور که میدانید موضوع  بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه «مدیریت
ریسک و بیمه» بود .لطفا ابتدا در باره شیوههای مدیریت ریسک درشرکت تحت
مدیریت خود توضیح دهید؟

یک سری ریسکها نشأتگرفته از اسناد باالدستی است .اسناد باالدستی ،منظور مقررهها و قاعدههایی است که در کشور
برای فعالیت شرکتهای بیمه و کار در صنعت بیمه تدوین و حاکم میشود .به عنوان مثال در زمان تنظیم و تصویب قانون
بیمه شخص ثالث ،ریسکهایی بر عملیات بیمهگری لحاظ میشود .یا آییننامههایی که شورای عالی بیمه تنظیم میکند یا
مقررههایی که در شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود ،نرخ سپرده سرمایهگذاری و سپردههای بانکی تنظیم میشود ،همه
میتواند ریسکهایی را بر شرکت بیمه حاکم کند .از نظر من این مقررهها «ریسکهای اسناد باالدستی» است که ضمن الزم
االجرا بودن جزو ریسکهای برونزا یا  Exogenous riskاست و دست خود شرکتهای بیمه نیست که بخواهند روی
آن تصمیم مستقل بگیرند.

◁◁برای مدیریت این ریسکهای برون زا چه باید کرد؟

ریسک ناشی از این اسناد باال دستی بیشتر به عدم هماهنگی دستگاهها برمیگردد .یک بار هم قبال پیشنهاد داده بودم .میتوان
با راهاندازی «دفتر مشورتی یا شورای هماهنگی نظارت بر بازارهای مالی» بخش عمدهای از آثار این ریسکها را کاهش داد و
کنترل کرد .وقتی نماینده صنعت بیمه در این نهاد باشد و آثار تصمیمسازی در بخشهای دیگر بازارهای مالی را بسنجد و بتواند
با ارایه راهکاری ،این آثار تضعیف کننده را مطرح کند ،میتوان امیدوار بود که دستگاهها با هماهنگی و همزیستی با یکدیگر
ی برای رصد مقررهها داشته باشد .توجه داشته باشید بحث «تطبیق مقررات»
فعالیت کنند .سندیکای بیمهگران هم باید تیم 
در حاکمیت شرکتی هم دیده شده است Compliance .ها یا تطبیق مقررات آمده؛ مقررهای که دارد بر این شرکت حاکم
میشود ،یک جایی بیاید این را تطبیق بدهد و چنانچه الزم است  ،تعدیلش کند که کمترین ریسک را برای شرکت ایجاد کند.

اما ادامه پاسخ سوال اول و تقسیم بندی ریسکها  ،یک سری ریسکهایی هم هستند است که با ارتباط مشتری حاصل
میشوند .به عنوان مثال امروز یک قرارداد کالنی با شرکت بزرگ دارید  ،باید وضعیت این شرکت رصد شود .چه اتفاقاتی در
آن میافتد ،مدیریتش با چه کسی است و چه کار میکند ،آیا میتواند هر ماه قسط حق بیمههای خود را بپردازد؟ آیا پدیده
 advert electionیا  moral hazardاتفاق نمیافتد؟ آیا آنها اخالق حرفه ای را در بازار خود رعایت میکنند؟ با شیطنت
هزینههای نادرستی را به بیمهگر منتقل نکنند .آیا این بیمهگزارقادر است تا قبل از سررسید شدن بیمهنامه اقساط خود را تسویه
ی این ریسکها را شناسایی،
کند یا در پایان سال با مطالبات معوق سررسید نشده روبهرو میشود؟ در واقع بیمهگر باید تمام 
بررسی و متناسب با آنها حق بیمه و شرایط بیمه نامه را تعیین کند.

◁◁آقای دکتر از دو پدیده عوارض و تقلبات بیمه ای هم میتوان به عنوان ریسکهای
برون زا یاد کرد؟

همیشه ریسک تقلب و تخلف وجود دارد؛ اما اندازه آن درمقابل بخش عمده خسارات اندک است .بله اینها هم ریسکهایی
هستند که صنعت بیمه متاسفانه با آن روبهروست .چند سال پیش شنیده شد  ۱۸درصد خسارات ،ناشی از تقلبهای بیمهای
است که رقم زیادی است ؛اما شرکتها با تجهیز به شبکههای یکپارچه و کنترل بیشتر توانستند این ریسک را کنترل کنند.
بخش عمدهای از این تقلبها ناشی از عدمهماهنگی نهادها است  .در قانون بیمه شخص ثالث ذینفعان میتوانستند ترتیبی
اتخاذ کنند که لینک ارتباط اطالعاتی هم بین نهادهای مرتبط ایجاد شود .امروز اگر  Databaseپلیس راهنمایی و رانندگی،
 Databaseپزشکی قانونی Database ،قوه قضائیه و  Databaseصنعت بیمه به هم وصل باشند ،امکان اینکه تقلب و
تخلف اتفاق بیفتد به حداقل میرسد ،نمیگوییم به صفر میرسد .اما تردید نداشته باشید که کاهش چشمگیری خواهد داشت.
ی که امروز در عدمهماهنگی بین ذینفعان بیمه شخص ثالث و ذینفعان بیمه وزارت درمان وجود دارد ،فرصت
این فضای خال 
خوبی را دراختیار متخلفان قرار میدهد تا از خدمات بیمهای سوءاستفاده کنند .در حالی که اگر وزارت بهداشت و درمان یا مراکز
درمانی دیتاهای خود را بهصورت الکترونیکی به بیمهگر ارائه دهند و به  Coreیا شبکه یکپارچه بیمهها وصل باشند و اطالعات
بهصورت  Paperlessیعنی بدون کاغذ رد و بدل شود دیگرجایی برای تخلف نمیماند یا به حداقل کاهش مییابد.

◁◁آقای دکتر کاردگر به نظر شما بخشی از این مشکالت به نبود فرهنگ بیمه درکشور
ما باز نمیگردد؟

بسیاری از مشکالت ما نبود فرهنگ بیمه است .متاسفانه مردم ما به بیمه به چشم بنگاه خیریه نگاه میکنند و اصال این
موضوع که شرکت بیمه یک بنگاه اقتصادی است ،سهامدار دارد و باید پاسخگوی بیمهگذارانش باشد ،برایشان مهم نیست.
آنقدر این نگاه خیرخواهانه است که اصل قضیه و بحث بیتالمال در آن گم میشود .منابع بیمهها از کجا تامین میشود؟ برای
کیست؟ اینها حق بیمهای است که مردم میپردازند و هرچه ضریب خسارت پایینتر باشد و تصادفات کنترل شود و حق بیمهها
واقعی باشد ،نرخ حق بیمه کاهش مییابد .اگر تمام خودروهای موجود در کشور بیمهنامه داشته باشند ،رقم حق بیمه واقعی است
و بیمهگر میتواند به موقع خسارت بپردازد .کسی که بیمه نامه اجباری برای خودروی خود نمیخرد مقصر است ،حاال با سهل
انگاری و عدم رعایت مقررات رانندگی حادثه هم آفریده است  .حاال باید چه کرد؟ از او حمایت کرد و گناه را به گردن راننده
ای که خود را موظف کرده بیمهنامه بخرد و امروز هم زیان دیده است ،انداخت؟ بله همه چیز از این نگاههای احساسی شروع
میشود و فرهنگ بیمه چیزی است که در جامعه داریم .این نگاه باید عوض شود.

◁◁آقای دکتر ،بیمه آسیا بهعنوان یک شرکت بیمه قدیمی برنامهای برای شناسایی
ریسکهای نوظهور دارد؟ آیا ما ریسکهایی در کشور داریم که تاکنون نبوده و تازه
خودش را نشان میدهد؟
قبل ازبررسی ریسکهای نوظهور به این موضوع توجه کنید ،آیا تمام ریسکهایی که وجود دارد بیمهپذیرند؟ البته که نه.

ما برای هر ریسکی نمیتوانیم پوشش بیمهای داشته باشیم .بعضی
از ریسکها اصال بیمهپذیر نیستند .ریسکی بیمهپذیر هست که
قابلاندازهگیری باشد .خیلی از ریسکها را شما نمیتوانید اندازهگیری
کنید ،اصال دادههایش را ندارید که اندازهگیری کنید .در دنیا هر سال
ریسکهای نوظهوری خود را نشان میدهد و میگویند این ریسکها،
ریسکهای نوظهور هستند .آیا دنیا اینها را بیمه کرده است؟ مطمئنا
خیلیها پوشش بیمهای ندارند؛ چون اصال قابلاندازهگیری نیستند.

◁◁امروز چرا ما نوسانات نرخ ارز را نمیتوانیم
بیمه کنیم؟ اما در دنیا بیمه میشود؟

بله در دنیا بیمه میشود ،چون نوسانات ارز در آن کشورها به
اندازه ایران نیست .این نوسانات در کشور ما آنقدر غیراستاندارد و
غیرقابلاندازهگیری است که ما نمیتوانیم آن را اندازه گیری و پوشش
دهیم .وقتی احتمال آن ریسک را نتوانیم اندازهگیری کنیم ،نمیتوانیم
پوشش بیمهای مناسبی به آن بدهیم .بنابراین هر لحظه ریسک جدید
ما را ،کشور را و دنیا را تهدید میکند.

◁◁آیا صنعت بیمه کشور ما و زیرساختهای
آمادگی انجام بعضی از ریسکها که قابل بیمه
شدن هستند را دارد؟

زیرساختهای بیمه گری فقط به دیتای موجود بستگی دارد .بیمه
گر براساس دادههای موجود ،تجربیات گذشته و احتماالت و بسیاری از
دادههای دیگر حق بیمه تعیین و برای بیمه نامه شرایط میگذارد .اگر
این موارد نباشد براساس چه مکانیزمیوارد عرصه بیمه گری و پوشش
بیمه ای شود؟ وقتی شما داده نداشته باشید نمیتوانید یک ریسکی را
اندازهگیری کنید .یا حتی اگر دیتای غلط داشته باشید اندازهگیریها هم
اشتباه است و بدون تردید نتایج دلخواه بدست نمیآید.

◁◁یک سری از اتفاقات مانند شرایط سخت
صندوقهای بازنشستگی که چند وقتی  است
خود را نشان داده است را میتوان جزو
ریسکهای نوظهور دانست؟

در زمانی که مشکالت صندوقها اعالم شد ،بیم ه عمر
میتوانست جایگزین خوبی برای آنها باشد .یعنی وقتی شما
بیمههای زندگی را تعریف میکنید و میگویید که این بیمه
ی که
زندگی میتواند کمککننده دولت باشد ،یک نهاد خصوص 
میتواند کمککننده دولت باشد ،یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه
دولت بیاید بازنشستگی را آن بیمه بازنشستگی خودش بگیرد و
بعدا پوشش بیمهای بدهد و پرداخت بازنشستگی داشته باشد ،این
بخش را باید از صندوق خود جدا میکرد و به صنعت بیمه میداد.
این کار یکی از روشهای کوچک کردن دولت بود .صنعت بیمه
میتواند این کار را انجام دهد کمااینکه االن هم دارند انجام
میدهند .در بیمههای عمر ،برخی از سازمانها بازنشستگیشان
را منتقل کردند.
اینها ظرفیتهایی هست که صنعت بیمه دارد .صنعت بیمه را با
ظرفیتهایش مورد شناسایی قرار ندادند .صنعت بیمه امروز در دنیا
نقش بسیار مهمیرا میتواند در اقتصاد بازی کند ،ولی در صنعت
بیمه کشورمان هنوزبه این باور نرسیدهاند .ما عادت کردیم زودتر
به نتیجه برسیم .امروز تامینمالی که دارد در پروژههای اقتصادی
صورت میگیرد ،بهترین و باثباتترین ابزار بیمههای زندگی
است .ما چقدر توانستیم از این ابزار تامینمالی برای تامینمالی
پروژههای اقتصادی استفاده کنیم؟ اصال چنین همتی وجود ندارد؛
چون میخواهیم همه چیز زود به نتیجه برسد.
• •ویژهنامه روزنامه دنیای اقتصاد به مناسبت روز بیمه

تجلیل
بیمهآسیا
از قهرمان
مسابقاتکشتی
امیدهای جهان
براساس گزارش
رسیده ،شعبه بیمهآسیا
در تنکابن از مجتبی
گلیج که در مسابقات
کشتی امیدهای جهان
در کشور لهستان به
رتبه نخست دست
یافت ،تجلیل کرد.
رقابتهای کشتی آزاد
زیر  23سال قهرمانی
جهان در کشور
لهستان برگزار شد
که در پایان تیم ایران
توسط مجتبی گلیج
در وزن  97کیلوگرم
به مدال طال و یونس
امامی و امین طاهری
در اوزان  65و 125
کیلوگرم به مدالهای
برنز دست یافتند.
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اقدامات بیمهآسیا در مناطق
زلزلهزده غرب کشور
در پی وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه،
ستاد ویژه امدادرسانی و ارزیابی خسارت
واحدهای آسیبدیده زلزله در بیمهآسیا تشکیل
شد.

بنابر گزارش روابطعمومی ،اهم اقدامات بیمهآسیا در این خصوص
شامل تشکیل ستاد ویژه به منظور هماهنگی امور مربوط به زلزله غرب
کشور ،اعزام اکیپ ویژه با حضور مدیر بیمههای آتشسوزی به منظور
ارزیابی خسارات وارد شده ،اعالم آمادگی ارزیابی خسارت و پرداخت در
محل فرمانداری شهرستان سر پل ذهاب و ستاد بحران استان کرمانشاه،
ارزیابی خسارات وارد شده توسط اکیپهای اعزامی در منطقه و تحویل
چک به زیاندیدگان در محل وقوع زلزله ،اعالم شماره حساب به منظور
واریز کمکهای نقدی کارکنان بیمه آسیا برای تهیه اقالم مورد نیاز
هموطنان زلزلهزده ،تهیه ،ارسال و توزیع چهار محموله کمکهای
انساندوستانه به مناطق زلزلهزده ،آمادگی کامل شعب استانهای
همجوار به منظور پرداخت خسارتهای احتمالی ،اعالم آمادگی به منظور
ساخت دو باب مدرسه در روستاهای زلزلهزده و محروم سر پل ذهاب،
توزیع نوشتافزار در مدارس مناطق زلزله زده و حضور کارشناسان
روابطعمومی جهت تهیه گزارش و عکس میباشد.
همچنین  104نفر از کارکنان بیمهآسیا در استان مازندران ،در پی وقوع
زمینلرزه در استان کرمانشاه در اقدامی خداپسندانه یک روز از حقوق
خود را به زلزلهزدگان هدیه کردند.

آمــــوزش

عمر و پسانداز

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در شعب بیمهآسیا
دورههای آموزشی بیمههای باربری ،مسئولیت ،اتومبیل ،درمان ،عمر و پسانداز ،عمر و حوادث و پدافند
سایبری ـ زیستی طی سه ماهه اخیر در شعب بیمهآسیا برگزار شد.

غالمرضا سرلک ،مدیر بیمههای باربری؛ علیرضا آقاجانی ،معاون مدیر در صدور بیمههای باربری؛ سعید فوالدی ،معاون مدیر بیمههای عمر
و حوادث؛ عباس مصطفوی ،رییس اداره صدور بیمههای درمان؛ مریم عبدی و فیروزه هاشمی ،کارشناسان اداره خسارت بیمههای درمان؛
زهرا بزمی ،کارشناس اداره صدور بیمههای عمر و حوادث گروهی؛ محمد صادق مهدوی ،کارشناس اداره فروش بیمههای باربری؛ شهرام
الهی سامی ،کارشناس اداره فروش بیمههای مسئولیت متصدیان حمل باربری؛ محمدعلی مهاجر ،کارشناس هماهنگی ،پایش و نظارت فنی
بیمههای مسئولیت؛ مریم آخوندی ،کارشناس شعبه بیرجند و نمایندگی کدهای  52028 ،21692و  22759به ارائه آموزشهای الزم پرداختند.

اتومبیل

جشن
روز بیمه
در خراسان
شمالی
براساس گزارش
رسیده ،به مناسبت

باربری

• •چهارمحال و بختیاری

• •مطهری تهران
• •آذربایجان شرقی

• •گیالن

 13آذر ،سالروز

مسئولیت

بیمه مراسم جشنی
باحضورمسئوالن
و کارکنان شعبه
استان خراسان
شمالی ،در محل
شعبه برگزار شد.

• •فارس
• •کرمان

• •خراسان جنوبی

• •همدان

درمان

• •خراسان شمالی

• •گیالن

• •آذربایجان شرقی

عمر و حوادث
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• •مازندران

• •قزوین

• •مرکزی

• •هرمزگان

• •سمنان

ارائه خدمات بیمهای
در شعبه شهید لشکری
بیمهآسیا

پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال خسارت به شرکت
روان گستران صنعت آرین

شعب و استانها

شعبـه شهیـد لشـکری (وردآورد) بیمهآسیا
آمـاده پـرداخت خسـارت به زیـاندیـدگان
بیمهنامههای اتومبیل است.

روابطعمـومی بیمـهآسیا در گـزارشی اعالم کرد :با
توجه به توقف ارائه خدمات بیمهای در شعبه چیتگر و
به منظور رفاه حال بیمهگذاران بیمهنامههای اتومبیل،
شعبه شهید لشکری (وردآورد) بیمهآسیا راهاندازی و
آماده ارائه خدمات و پرداخت خسارت به زیاندیدگان
بیمهنامههای اتومبیل است.

بنابراین گزارش ،کارشناسان بیمهای شعبه شهید لشکری
(وردآورد) بیمهآسیا واقع در ضلع جنوبی کیلومتر  16جاده
مخصوص (شهید لشکری) ،روبروی سایپا ،جنب شرکت
مسعود مارک با شماره تلفنهای 18ـ16ـ14ـ44186712
در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8تا  15و روز
پنجشنبه از ساعت  8تا 12:30آماده ارزیابی و پرداخت
خسارت به زیاندیدگان بیمهنامههای اتومبیل بیمهآسیا
هستند.

تقدیر از کارکنان بازنشسته

بیمهآسیا خسارت پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و نه میلیون ریالی شرکت روان گستران صنعت آرین را
که دچار حادثه آتشسوزی شده بود پرداخت.

براساس گزارش رسیده ،شرکت روان گستران صنعت آرین ،تولیدکننده انواع محصوالت روانکار شامل طیف وسیعی از انواع
روغنها و گریسها ،که تحت پوشش بیمه آتشسوزی بیمهآسیا قرار دارد ،دچار حادثه آتشسوزی شد.
کارشناسان مدیریت آتشسوزی بیمهآسیا ،بالفاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر و به برآورد میزان خسارت پرداختند.

پس از بررسیهای تخصصی کارشناسان و برآورد مبلغ خسارت ،چک خسارت به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و نه میلیون
ریال طی مراسمی به مدیرعامل شرکت روانگستران صنعت آرین پرداخت شد.

بیمهآسیا میزبان نشست شرکتهای بیمه
و پلیس راه استان خراسان رضوی

نشست مسئوالن شرکتهای بیمه و پلیس
راه استان خراسان رضوی در راستای هماهنگی
مسئوالن خسارت اتومبیل جهت ارائه خدمات
به بیمهگذاران ،به میزبانی بیمهآسیا برگزار شد.

خراسان شمالی

براساس گزارش رسیده ،در این نشست نحوه حضور
واحدهای خسارت سیار شرکتهای بیمه جهت ارائه
خدمات به زائران علیابنموسیالرضا (ع) در ایام پایان
ماه صفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است ایستگاه سیار خسارت بیمهآسیا در ایام
پایان ماه صفر با استقرار در عوارضی شهر مشهد به ارائه
خدمات در سطح شهر و حومه پرداخت.

بازنشستگان
اصفهان

فارس

چند تن از كاركنان پرتالش بيمه آسيا پس از سالها خدمت به افتخار بازنشستگي نايل
شدهاند ،ضمن تقدير از زحمات بيدريغشان اسامي آنها به شرح زير اعالم ميشود:
ذبیحاله قاسمی قدرت
عباسعلی بیگدلی
رحمت عرب
انام اله کاشفی
محمد وطنخواه
جالل احمدزاده
داود صفری
مصطفی حامدی
اسداله مهدوی
داود قیصری
زهرا باقری مارنانی
اکرم حبوبی بهرام
نرگس سپهری زاد

عبدالحسین احمدی مطوری
صغری امانی
حبیباله اتابکی
مهدی امامی
محمدرسول رشیدی
محمد قضا بانویی
حسین فتحی ادیب
محمد همتی
کبری معصومی
بهروز جعفرنژاد سیاهکلرودی
منصور شجاعی راد
نبیاله مهدوی
مهراد طهماسبی چپکی
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استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار

شعب برتر

 9ماهه سال 1396
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استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین نسبت
خسارت طی  9ماهه سال 1396

استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین خسارت
پرداختی طی  9ماهه سال 1396

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ بیشترین درصد
افزایش رشد تولید طی  9ماهه سال 1396

استانها و شعب مستقل برتر به لحاظ تولید حق بیمه
طی  9ماهه سال 1396

مدیریت طرح و توسعه بیمهآسیا 10 ،استان و شعبه مستقل در سطح کشور را به لحاظ شاخصهاي توليد حق بيمه،
بيشترين درصد افزايش رشد توليد ،بیشترین خسارت پرداختی و بیشترین نسبت خسارت طی  9ماهه سال 1396
(در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مازندران

هرمزگان

مرکزی تهران

اصفهان

قم

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

خوزستان

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

البرز

اصفهان

مطهری تهران

خراسان رضوی

4

خراسان رضوی

شرق تهران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

5

اصفهان

مازندران

اصفهان

مازندران

مازندران

مرکزی تهران

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

صادقیه تهران

6

مطهریتهران

آذربایجان شرقی

فارس

صادقیه تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

قم

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

مازندران

7

آذربایجانشرقی

انقالب تهران

خراسان رضوی

فارس

البرز

قم

مطهری تهران

البرز

بوشهر

فارس

8

پانزده خرداد تهران

اصفهان

شرق تهران

البرز

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

کرمان

گیالن

صادقیه تهران

قم

9

البرز

خراسان رضوی

مطهری تهران

گیالن

گیالن

گیالن

زنجان

خوزستان

کرمان

البرز

10

صادقیهتهران

فارس

مازندران

آذربایجان غربی

خوزستان

البرز

سمنان

فارس

فارس

مطهری تهران

1

خراسانشمالی

خوزستان

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

آزادی تهران

همدان

سیستان و بلوچستان

پانزده خرداد تهران

2

خاقانیتهران

بوشهر

خاقانی تهران

خاقانی تهران

خراسان جنوبی

کرمانشاه

خراسان جنوبی

خاقانی تهران

صادقیه تهران

خاقانی تهران

3

کرمان

کردستان

مطهری تهران

صادقیه تهران

مرکزی

مرکزی

یزد

انقالب تهران

لرستان

خراسان جنوبی

4

آذربایجانغربی

هرمزگان

شرق تهران

کرمان

پانزده خرداد تهران

اصفهان

مطهری تهران

سمنان

کرمانشاه

مرکزی تهران

5

همدان

خاقانی تهران

خراسان جنوبی

مطهری تهران

کهکیلویهوبویراحمد

گیالن

سمنان

اردبیل

سمنان

صادقیه تهران

6

هرمزگان

کرمانشاه

کهکیلویهوبویراحمد

کردستان

البرز

همدان

صادقیه تهران

کرمانشاه

قم

مطهری تهران

7

آزادی تهران

آزادی تهران

البرز

کرمانشاه

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

مرکزی تهران

کهکیلویهوبویراحمد

اردبیل

زنجان

8

مطهریتهران

البرز

انقالب تهران

همدان

خاقانی تهران

اردبیل

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

قزوین

مرکزی

9

کهکیلویهوبویراحمد

صادقیه تهران

صادقیه تهران

لرستان

زنجان

خراسان شمالی

خراسان شمالی

مرکزی

پانزده خرداد تهران

قم

10

صادقیهتهران

مازندران

آذربایجان شرقی

زنجان

قم

آذربایجان غربی

کهکیلویهوبویراحمد

لرستان

گیالن

خراسان شمالی

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

سمنان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

گیالن

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

خوزستان

اصفهان

3

مازندران

شرق تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مطهری تهران

فارس

قم

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

4

پانزده خرداد تهران

هرمزگان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

اصفهان

البرز

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

5

اصفهان

کرمان

فارس

فارس

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

خوزستان

خراسان رضوی

مازندران

6

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

مازندران

مازندران

اصفهان

مازندران

مازندران

فارس

7

زنجان

گلستان

مازندران

آذربایجان غربی

البرز

آذربایجان شرقی

خوزستان

آذربایجان شرقی

قم

قم

8

البرز

خراسان رضوی

شرق تهران

خوزستان

اصفهان

گیالن

گیالن

مطهری تهران

یزد

صادقیه تهران

9

خوزستان

چهارمحال و بختیاری

مطهری تهران

گیالن

گیالن

یزد

کرمان

قم

گیالن

گیالن

10

اذربایجانشرقی

پانزده خرداد تهران

کرمان

قم

خوزستان

خوزستان

مطهری تهران

فارس

گلستان

خوزستان

1

کهکیلویهوبویراحمد

چهارمحال و بختیاری

خراسان شمالی

کهکیلویهوبویراحمد

قزوین

مرکزی تهران

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

کهکیلویه و بویراحمد

2

مرکزی تهران

ایالم

کرمان

کردستان

آذربایجان شرقی

پانزده خرداد تهران

کردستان

کهکیلویهوبویراحمد

آذربایجان شرقی

ایالم

3

زنجان

گلستان

همدان

ایالم

شرق تهران

چهارمحال و بختیاری

اردبیل

هرمزگان

قم

سمنان

4

گیالن

کرمانشاه

یزد

خراسان شمالی

انقالب تهران

یزد

کرمانشاه

قزوین

گلستان

چهارمحال و بختیاری

5

پانزده خرداد تهران

کرمان

آذربایجان غربی

مرکزی

ایالم

خوزستان

چهارمحال و بختیاری

خوزستان

خراسان شمالی

خراسان شمالی

6

خراسانشمالی

خراسان شمالی

فارس

چهارمحال و بختیاری

هرمزگان

قزوین

قزوین

ایالم

کهکیلویهوبویراحمد

قزوین

7

لرستان

کردستان

چیتگرتهران

لرستان

اردبیل

خراسان رضوی

آذربایجان غربی

همدان

شرق تهران

لرستان

8

قزوین

همدان

لرستان

آذربایجان غربی

کرمانشاه

بوشهر

قم

قم

یزد

آذربایجان غربی

9

اصفهان

آذربایجان غربی

کهکیلویهوبویراحمد

فارس

فارس

مطهری تهران

ایالم

لرستان

گیالن

همدان

10

مازندران

آزادی تهران

قم

گلستان

البرز

آذربایجان شرقی

اصفهان

خراسان جنوبی

اصفهان

خوزستان

انتصاب

کسب موفقیت

حفظ جزء سیام قرآن کریم

متین بیات ،فرزند لیال رضائی همکارمان در شعبه بلوار
زنجان موفق شد گواهینامه پایان دوره حفظ جزء سیام
و روخوانی قرآن کریم را از موسسه فرهنگی قرآن و
عترت تنزیل و مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت جامه
القرآن الکریم و اهل البیت استان زنجان دریافت کند.

قهرمان مسابقات بینالمللی کاراته

امیرپارسا شاهرخ فرزند علیرضا شاهرخ (نمایندگی
کد  25424استان اصفهان) موفق شد در دومین دوره
مسابقات بینالمللی کاراته سبک شوتوکان که در استان
شیراز برگزار شد ،در رده سنی نونهاالن ،بخش کاتا مدال
طال و مقام قهرمانی را از آن خود کند.

دعوت به تیم ملی فریزبی

محمد گلآور ،فرزند خسرو گلآور ،همکارمان در شعبه بندر
انزلی موفق شد به اولین اردوی تیم ملی آلتیمیت فریزبی
ایران راه یابد.

گفتنی است مسابقات آلتیمیت چمنی (آقایان) و
انتخابی تیم ملی به میزبانی استان آذربایجان غربی
برگزار گردید که پس از چندین جلسه ،کمیته تیمهای
ملی و کمیتههای مسابقات ،داوری و ارزیابی مسابقات
برگزار و بازیکنان منتخب تیم ملی ،از جمله محمد گلآور
و اعضای کمیته فنی برگزیده شدند.

قهرمان کاراته کشور

سیده آوا مرتضوی ،فرزند معصومه صیفوری همکارمان
در مدیریت فناوری اطالعات ،موفق شد در دهمین دوره
مسابقات کاراته قهرمانی کشور که به مناسبت هفته
تربیت بدنی در استان تهران برگزار شد در رده سنی
خردساالن ،بخش کاتا ،مقام نخست و در بخش کومیته
مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کند.

مقام دوم کاراته کشور

سوگند عبدلی ،فرزند عبداله عبدلی همکارمان در
مدیریت پشتیبانی و عمرانی ،موفق شد در دهمین دوره
مسابقات کاراته قهرمانی کشور که به مناسبت هفته
تربیت بدنی در استان تهران برگزار شد در رده سنی
نوجوانان به مقام دوم دست یابد.

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طی احکامی جداگانه مدیر
منابع انسانی و مدیر پشتیبانی و عمرانی را منصوب کرد.

شعب و استانها

براساس احکام صادره ،مصطفی نصیری علیایی به سمت مدیر منابع انسانی و سیدحسین هاشمی به
عنوان مدیر پشتیبانی و عمرانی منصوب شدند.

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

ندا تاجیک ،عضو شورای فنی
مهدی خادم ،عضو کمیته فنی بیمههای اموال
اکبر ریایی ،رییس اداره دعاوی له شرکت (اداره بازیافت)
علی فرجی ،رییس شعبه کرمانشاه
رضا بهروزی ،رییس شعبه میاندوآب
مینا حسینی نسب ،رییس دفتر معاونت بازاریابی و شبکه فروش
همایون اکبرزاده ،سرپرست اداره دوم امور نمایندگان و کارگزاران حقوقی
یگانه سیفی ،معاون اداره چهارم نمایندگان و کارگزاران
مژگان صالحی خانقاه ،معاون اداره توسعه بازار و برند
راضیه کمرهیی ،معاون اداره امور قراردادها و مشتریان خاص

تقدیر و تشکر
ناظر گمرکات استان گیالن و مدیر کل گمرک بندر انزلی با ارسال نامه خطاب به
رییس شعبه الکانی رشت از تالش و عملکرد سیدحامد حسینی ،کارشناس این شعبه
قدردانی نمود.

گفتنی است در طول مدت قرارداد بیمهآسیا و گمرک استان گیالن ،حسینی ،کارشناس بیمهآسیا به
منظور کنترل اسناد و مدارک و جلب رضایت اربابرجوع در محل گمرک بندر انزلی و آستارا حضور یافت،
که با رضایت ناظر گمرکات استان گیالن همراه بود.

مدیریت مبلمان عالیجناب در شهرستان بهنمیر ،با نصب بنر از تالش
و همکاری شعبه بیمهآسیا در استان مازندران به خصوص مهدی
احمدی و سیدقربان طاهری کارشناسان این استان و نمایندگی کد
 25706در راستای تکریم اربابرجوع و پرداخت خسارت آتشسوزی
این شرکت ،قدردانی نمود.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با ارسال تقدیرنامه خطاب به روحاله باقیپور ،سرپرست بیمهآسیا در
شعبه شاهرود از تالش و کوشش وی به عنوان فرهنگ یار ترافیک تقدیر و تشکر کرد.
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با ارسال نامه و لوح تقدیر از کوروش خلیلی ،سرپرست شعبه شرق
تهران و مجتبی خدارحمی موخر ،مسئول بازرسی این شعبه به دلیل تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات به
کارکنان آن شرکت تقدیر و تشکر کرد.

تبریک روز
حمل و نقل
نمایندگی کد 25446
بیمهآسیا در استان
خراسان شمالی با
تهیه کیک منقش به
آرم بیمهآسیا و حضور
در شرکتهای حمل
و نقل طرف قرارداد
از جمله مؤسسه حمل
و نقل کاالی داخلی
طالبی و شرکت
تعاونیکامیونداران
گرمه و درق ،روز حمل
و نقل و رانندگان را به
مدیران این شرکتها
و جامعه رانندگان
تبریک گفت.

قهرمان تکواندوی استان البرز

آروین مجتهدی ،فرزند پروانه پردل ،همکارمان در
استان البرز موفق شد در مسابقات تکواندوی گرامیداشت
هفته تربیت بدنی که در استان البرز برگزار شد ،در رده
سنی شکوفهها در وزن چهارم ،مقام اول را کسب و
مدال طالی این دوره از مسابقات را دریافت کند.

مقام اول کاراته بسیج

امیرمحمد بالشی ،فرزند لیال گودرزی ،همکارمان در مدیریت
امور نمایندگان موفق شد دراولین دوره مسابقات کاراته
گرامیداشت هفته بسیج در رده سنی  11تا  15سال ،وزن
 -50کیلوگرم در بخش کومیته انفرادی مقام نخست را
کسب کند.
وی پیش از این نیز درمسابقات کاراته قهرمانی مردان
استان تهران ،جام شهدای مدافعین حرم در رده سنی
نونهاالن و در رشته کومیته مقام سوم را به دست آورده بود.

بیمهآسیا ،موفقیت این همکاران را تبریک گفته و
آرزومند کسب افتخارات بیشتر آنان در عرصههای
ورزشی میباشد.

متاسفانه با خبر شدیم همکار محترم آقای احمد جهاندیده (مدیر حقوقی) در غم فقدان مادرگرامی خود
به سوگ نشسته است .از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت داریم.
با کمال تاسف با خبر شدیم همکارمان آقای علی احمدی (نماینده بیمه آسیا در سر پل ذهاب) در غم فقدان
همسر ،فرزند ،مادر و خواهر خود در حادثه زلزله به سوگ نشسته است .ضمن همدردی با ایشان ،از درگاه خداوند
متعال برای درگذشتگان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
مطلع شدیم چند تن از همکارانمان نیز در غم فقدان عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب
آمرزش و مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبر و سالمت آرزومنديم.
مهران ابوحمزه (مشاور پشتیبانی معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی) ،در غم فقدان پدر
مهرشاد شیرچی ساسی (مدیریت بیمههای مسئولیت) ،در غم فقدان مادر
شهرام الهی سامی (مدیریت بیمههای باربری) ،در غم فقدان مادر
سعید قنبری (مدیریت بیمههای اتومبیل) و حمید قنبری (مدیریت حقوقی) ،د رغم فقدان مادر
سیده فاطمه جلیلی (شعبه بلوار امام رشت) ،در غم فقدان پدر
عبدالرضا بشارتلو (شعبه شرق تهران) ،در غم فقدان خواهر
حبیب عسکری و زهرا عسکری(شعبه ابهر) ،در غم فقدان مادر
رضا محمدی ( شعبه انقالب) ،در غم فقدان پدر و مادر
حسین آقایی (مدیریت منابع انسانی) ،در غم فقدان مادر
حسن علیزاده (مدیریت بیمههای عمر و پسانداز) ،در غم فقدان پدر
بختیار اصغریان (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان پدر
محمد نادری (شعبه میانه) ،در غم فقدان برادر
رسول نصیری اصل (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان پدر
مهدی نصیری (آذربایجان شرقی) ،د رغم فقدان پدر
خسرو گلآور (شعبه بندرانزلی) ،در غم فقدان مادر

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1396
شماره 165
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مـدیـریـت

شریان حیات مدیریت

  نویسنده :حجت اله نوری

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع نیز ،شبکهای درهم تنیده از
روابط .بنیاد جامعه زمانی برپا خواهد شد که بین عناصر و عوامل گوناگون،
ارتباطات خاصی پدیدار گردد .پرسشی که همواره جامعه شناسان را به
خود مشغول داشته است این است که عامل پیدایش و در واقع ایجاد
ارتباطات جامعه چیست؟ نیازهای اولیه ،نیازهای ثانویه ... ،یا درنهایت
ارزشهای برتر؟
• •مبانی نظری

برخی خواستهاند مبنای ارتباطات آدمی را در حد ارضای نیازهای اولیه تقلیل دهند،
گرایش انسانها را به همدیگر ،در حد رفع نیازهای طبیعی تحلیل کنند و غایت هدفمندی
و انسجام جامعه را این امر بدانند .اما نظریههای غالب در جامعهشناسی امروز ،بیشتر بر این
نکته تاکید میورزد که اگر چه نیازهای اولیه رکن اساسی را در تمایل انسانها به ایجاد
ارتباط ،ایفا میکنند ولی آنچه حائز اهمیت بوده این است که ماهیت ارتباطات آدمیان در
سطح رفع نیازهای جسمانی باقی نمیماند ،بلکه از آن فراتر رفته و به مرتبه بیپایان و
گسترده «محبت» میرسد و این تکامل در ماهیت ارتباطات ،تا بدان جاست که اراده آدمی
در نتیجه حرکت او به سوی هدف و انجام کار ،برخاسته از نوع عالقه و محبتی است که به
هدف یا موضوع انجام کار دارد و این مدعا ،در گستره واقعیتهای روزمره زندگی ،امری
قابل اثبات است ،بدین گونه که آدمی تا به چیزی دلبستگی نداشته باشد ،هرگز در جهت
رسیدن به آن تالشی نخواهد کرد .پیتر دراکر میگوید که در آخرین تحلیل ،مدیریت عمل
است .ماهیت مدیریت دانستنی نیست ،انجامدادنی است.
• •ارتباطات از روی تمایل

زندگی بیشتر به یک شبکه ارتباطی میماند ،شبکهای بسیار گسترده .ارتباطات دارای اهمیت
ویژهای است به ویژه امروز که رفع نیازهای فزونی یافته آدمی ،جز از طریق ارتباطات صورت
نمیگیرد .همانگونه که در جوامع امروزی ،افراد مختلف به روشهای گوناگونی با هم ارتباط
برقرار میکنند ،مردم جوامع نیز در سراسر دنیا به گونههای مختلفی با هم در ارتباطند .چگونگی
و نوع در ارتباط قرار گرفتن انسانها ،همان شیوه زندگی و فرهنگ آنان است .به تبع با تغییر
یا تحول در عناصر فرهنگی یک جامعه ،شبکه ارتباطی آن جامعه نیز متحول میشود .بدین
جهت صاحبنظران ،ارتباطات و فرهنگ را غیر قابل تفکیکی میدانند .شاید شدیدترین انتقادهایی
که مدیران میتوانند از همکاران ،مافوقها یا کارکنان دریافت دارند ،پیرامون عدم توانشان در
ارتباطات موثر است .بنابراین نباید فراموش کرد که ارتباطات موثر ،هدف به حساب نمیآید بلکه
باید وسیلهای برای کسب هدف تلقی شود .مشخصه اصلی نویدبخش در مورد ارتباطات این است
که ارتباط کیفیتی ذاتی نیست بلکه اکتسابی است .افرادی که به راستی دوستدار بهبود توان خود
در ارتباطات باشند ،با توجه کافی به این امر می توانند به سوی اهداف خود گام بردارند.
• •ماهیت ارتباط

مدیران در دنیای ایما و اشارهها ،نوشتارها و گفتارها عمل میکنند .بیشتر وقت مدیران در
ارتباط با دیگران میگذرد و این ارتباطات آنها را برای تحقق هدفهایشان هماهنگ میسازد.
بررسیهای انجام شده بیانگر این است که مدیران در عمل ارتباطات گفتاری را بر ارتباطات
نوشتاری ترجیح داده و بیشتر میپسندند .هنری منتزبرگ با بررسی رفتار مدیران سطوح عالی
دریافت که  78درصد وقت این مدیران به تعامل گفتاری اختصاص یافته است.

در واقع هر نوع فعالیت سازمانیافته ،به ارتباطات نیازمند است ،هدایت هر کاری مستلزم پیام
دادن است ،بستر انتقال پیامها ،ارتباطات در شکل گسترده آن است و از همین رو راه دیگری
برای هدایت کار افراد و گروههای کاری سازمان وجود ندارد .مدیران باید برای تصمیمگیری،
تغییر جهت کارها ،پروژههای در دست انجام ،آموزش کارکنان و هماهنگی فعالیتهای مختلف
سازمان ،به طریقی با دیگران ارتباط برقرار کنند.
• •روشهای ارتباطات

آشکار است که زبان گفتاری یا نوشتاری ابزاری متداول برای ارتباطات است .آنچه را که گاهی
نادیده میانگاریم این است که زبان ممکن است با سایر اشکال ارتباطی ،که کمتر آشکارند ،تکمیل
گردد .برای مثال مجسم کنید که حاالت جسمانی گوینده ،چه چیزی را میتواند برای شنونده
آشکار سازد .هنگاهی که سرپرستی روی در هم میکشد ،کارکنان در مییابند که سرپرست
ناراحت یا ناخشنود است و اگر سرپرست لبخندی بر لب داشته باشد ،میتواند معنای کام ً
ال متفاوتی
را تداعی کند .نه تنها حاالت جسمانی و حرکات دست ،بلکه تغییرات صدا نیز ممکن است بیش
از واژهها ،واقعیتهایی را برای شنونده آشکار سازد .آهنگ صدا میتواند واژههای ستایشی را ،به
انتقاد تند مبدل سازد ،مانند به به ،از این رو ،جای شگفتی نیست که سوءتفاهماتی در ارتباطات
گفتاری رخ دهد .حتی سکوت میتواند واقعیتهایی را منتقل سازد.گاهی کسی ناخشنودی خود را
از دیگری با امتناع از سخن گفتن با او نشان میدهد.
نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1396
شماره 165
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• •اهمیت ارتباطات

بیشتر مدیران اجرایی مهارت در برقراری ارتباطات را برای عملکرد موثر در کار ،حیاتی قلمداد
میکنند .برخی از مدیران میگویند رابطه مستقیمی میان سودآوری و توانایی در برقراری ارتباطات
با کارکنان وجود دارد .یکی از مدیران قدیمی بیان میدارد که مفهوم «بهترین برنامهها» بیمعنی
است مگر اینکه همه از آن آگاهی داشته و برای کسب اهداف آن دست به دست هم دهند .جریان

خوب اطالعات ،همچون خون در کالبد هر سازمان خرد یا کالن میباشد .برقراری ارتباطات
خوب ،برای عملکرد سازمان در سطح عالی و کسب بیشترین سود از با ارزشترین منبع مدیریت
(یعنی افراد) ضروری است.
• •فرآیند ارتباطات

پیام ،هنگام برقراری ارتباط با دیگران ،از «پاالیشکنندههای مفهومی» میگذرد ،آنگاه
ارتباطات برقرار میگردد .به دلیل وجود این پاالیشکنندهها ،در هر مرحلهای از فرایند ارتباطات
زمینه از هم گسیختگی وجود دارد.
این پاالیشکنندهها سه بخش دارد:

1ـ رهبران :مدیران در مقایسه با هر فعالیت دیگر ،بیشترین وقت خود را صرف برقراری رابطه
با دیگران میکنند .مدیران نه تنها نیازمند به کار بردن کلماتی هستند که موزون باشد بلکه باید
ایما و اشاره مناسب را نیز به کار گیرند.
 -2پیام :ارتباطات موثر به قالبهای پیام که در زیر آمده است نیز بستگی دارد:

الف ـ کلمات :کلمات و عبارات میتوانند با بار ستایش ،آزار ،توهین ،تحقیر ،تهدید یا  ...باشند.
همچنین هر لحنی میتواند فرد را به خطاهای جبرانناپذیر ،امیدهای واهی یا رهایی از اوهام
هدایت کند.

ب ـ ماورای زبان :ویژگیهای صدا از قبیل سرعت گفتار ،طرز بیان ،تکیه صدا ،تانی ،حجم
اطالعات و صدا ابزاری بسیا پویا است .از طریق آن میتوان شور و شوق ،اعتماد ،دلواپسی،
فوریت ،آرامش و سایر حاالت ذهنی و قصدها را انتقال داد.

ج ـ رفتار غیرحرفی :به هر چیزی که توسط شخص دیگر قابل رویت است رفتار غیر حرفی
گفته میشود ،ازقبیل اشارات و حرکات در سخن گفتن ،حالت چهره ،اشکال نگاه ،حرکات بدن،
چگونگی قرار گرفتن .بیشتر رفتارهای غیرحرفی تحت کنترل مستقیم فرد قرار دارد .شخص
میتواند رفتارهای غیر حرفی خود را به آنگونه که میخواهد ،در آورد.

 3ـ پیرو :در ارتباطات شما با دیگران هفت درصد معنی از تعبیر و تفسیر و ادراک از کلمات
حاصل میشود 38 ،درصد از طریق ادارک آنان از صدای شما و چگونگی بیان کلمات انتقال
مییابد و حدود  55درصد از تعبیر آنان از عالئم غیر حرفی شما حاصل میشود .هدایت پیام
از طریق بازخور از کارکنان برای مدیر الزمست .همواره این نکته را به خاطر داشته باشیم که
ادراکات کارکنان موجب تحریک رفتارشان نمیشود بلکه ادارکات آنان از پیامهای که مدیر
دریافت میدارند محرک رفتارشان است.
• •نتیجهگیری:

یک کار مهم روزمره مدیران عالی ،برقراری ارتباطات است .یعنی دریافت اطالعات و شکل
دادن به افکار ،ولی کار گوش کردن و شرح دادن از همیت بیشتری برخوردار است ،خطمشیها
و تصمیمها تنها در صورتی موثرند که توسط عوامل اجرایی دریافت و شناخته گردند .این نکته
بدیهی است که مدیر عالی سازمان باید اولین و پیشتازترین فرد در کار برقراری ارتباطات و روابط
انسانی باشد .در فهرست وظایف مدیر عالی یک سازمان ،در مقایسه با موارد دیگر ،برقراری
ارتباطات و روابط انسانی ،قدرت نفوذ بیشتری در امید به کارائی سازمان دارد.
• •منبع:

Principles of Organizational and Management Behavior

ترجمه دکتر علی رضائیان

در جلسه هیأت دولت به
ریاست دکتر روحانی
تصویب شد؛

حكايت

سهام باقیمانده متعلق
به دولت در شرکتهای
بیمهآسیا ،البرز و دانا
واگذار میشود

حرص و طمع

هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور ،تصویب کرد که تمامی سهام
باقیمانده متعلق به دولت در شرکتهای بیمهآسیا ،البرز و دانا به عنوان سهام مشمول واگذاری تعیین شود تا پس از تصویب قیمت در
هیأت واگذاری ،توسط سازمان خصوصیسازی و از طریق بورس واگذار شود.

کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمههای زندگی و غیر زندگی

بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده ( )۲۱قانون برنامه ششم توسعه در خصوص«کاهش تدریجی سهم
اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران» درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمههای زندگی و
غیرزندگی به شرکتهای بیمه ابالغ کرد.

به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در اجرای سیاستهای
کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در
نامهای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکتهای بیمه
تا سال  ۱۴۰۰را اعالم کرد.
بر این اساس ،سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال
 ۱۳۹۷در بیمههای غیر زندگی و زندگی به ترتیب به ۱۳
و  ۲۳درصد کاهش یافت .این میزان برای سال  ۱۳۹۸در
بیمههای غیر زندگی و زندگی به ترتیب  ۱۲و  ۲۲درصد،
 ۱۱و  ۲۱درصد برای سال  ۱۳۹۹و برای سال  ۱۴۰۰نیز
 ۱۰و  ۲۰درصد اعالم شد.

سود خالص مونیخ ری کاهش می یابد

خسارت  ۳۰۶میلیارد دالری بالیای طبیعی در سال ۲۰۱۷
شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری آلمان هشدار داد که
ممکن است ،امسال به دلیل خسارات سنگین ناشی از
بالیای طبیعی به سود مورد نظرش دست نیابد.

به گزارش ریسک نیوز ،این شرکت بیمه اتکایی بزرگ اعالم
کرده که درآمدش ،به دلیل خسارات ناشی از طوفان هاروی و
ایرماف متضرر شده است.

شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری در بیانیهای اعالم کرده:
«خسارات این دو حادثه بسیار زیاد بوده به طوری که شرکت بیمه
اتکایی مونیخ در حال حاضر به سختی قادربه جبران آن است».

این شرکت همچنین تخمین زد خسارتهای جهانی صنعت
بیمه از طوفان هاروی بین  20تا  30میلیارد دالر باشد به طوری
که این طوفان با طوفان سندی در  2012قابل مقایسه است .البته
تحلیلگران معتقدند ،گروه مونیخ ری به قدر کافی منابع حمایتی
جهت جبران خسارات را دارد اما پرداخت این خسارت سهمگین بر
سود سهام این شرکت بزرگ اتکائی بیتاثیر نخواهد بود.

شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری میگوید احتماال به دلیل این دو
طوفان سه چهارم خسارت به او وارد شده است ،اما سرمایه اصلی
بسیار قوی دارد تا بتواند توانایی بیمه کامل را به مشتریانش ارائه
کند .این شرکت میگوید ممکن است سود خالص هر ساله 2
میلیارد تا  2/4میلیارد یورویی اش را از دست داده باشد.

ایرماف یکی از قدرتمندترین طوفانهای اقیانوس اطلس ،قبل
از این که به خلیج فلوریدا وارد شود و خرابیهای بیشتری به بار
آورد ،چندین جزیره در کارائیب شمالی را در هم کوبید و حداقل
 60نفر را کشت.

••خسارت  ۳۰۶میلیارد دالری بالیای طبیعی در سال
۲۰۱۷

بر اساس گزارش شرکت بیمه اتکایی سوئیس ()Swiss Re
خسارت ناشی از بالیا و حوادث طبیعی در سال  ۳۰۶ ،۲۰۱۷میلیارد
دالر برآورد شد.
خسارت  ۳۰۶میلیارد دالری ناشی از بالیای طبیعی به اقتصاد
جهان ۶۳ ،درصد نسبت به سال  ۲۰۱۶افزایش داشته است .این
میزان خسارت از میانگین کل دهه قبل نیز بیشتر بود .خسارت
بیمه شده در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۱۳۶میلیارد دالر محاسبه شد
که نسبت به  ۲۰۱۶بیش از دو برابر افزایش داشت.

بر اثر بالیای طبیعی رخ داده در سال  ،۲۰۱۷حدود  ۱۱هزار
نفر جان خود را از دست دادند که این آمار مشابه سال پیش بود.

طوفانهای هاروی ،ایرما و ماریا در آمریکا ،آتشسوزی
جنگلهای کالیفرنیا ،زلزله مکزیک و سیکل گرمسیری دبی
استرالیا از مهمترین بالیای طبیعی اتفاق افتاده در سال ۲۰۱۷
بودند.
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بیمه در ایران و جهان

پادشاهي که در يک کشور بزرگ حکومت ميکرد ،باز هم
از زندگي خود راضي نبود اما خود نيز علت را نميدانست.
روزي پادشاه در کاخ امپراتوري قدم ميزد .هنگامي که از
آشپزخانه عبور ميکرد ،صداي ترانهاي را شنيد .به دنبال
صدا ،پادشاه متوجه يک آشپز شد که روي صورتش برق
سعادت و شادي ديده ميشد.
پادشاه بسيار تعجب کرد و از آشپز پرسيد :چرا اينقدر
شاد هستي؟ آشپز جواب داد :قربان ،من فقط يک آشپز
هستم .تالش ميکنم تا همسر و بچهام را شاد کنم .ما
خانه حصيري تهيه کردهايم و به اندازه کافي خوراک و
پوشاک داريم .بدين سبب من راضي و خوشحال هستم.
پس از شنيدن سخن آشپز ،پادشاه با نخستوزير در اين
مورد صحبت کرد .نخست وزير به پادشاه گفت :قربان،
اين آشپز هنوز عضو گروه  99نيست .اگر او به اين گروه
نپيوندد ،نشانگر آن است که مرد خوشبيني است.
پادشاه با تعجب پرسيد :گروه  99چيست؟
نخست وزير جواب داد :اگر ميخواهيد بدانيد که گروه
 99چيست ،بايد چند کار انجام دهيد :يک کيسه با 99
سکه طال در مقابل در خانه آشپز بگذاريد .به زودي
خواهيد فهميد که گروه  99چيست.
پادشاه بر اساس حرفهاي نخست وزير فرمان داد يک
کيسه با  99سکه طال را در مقابل در خانه آشپز قرار
دهند.
آشپز پس از انجام کارها به خانه باز گشت و در مقابل در
کيسه را ديد .با تعجب کيسه را به اتاق برد و باز کرد.
با ديدن سکه هاي طاليي ابتدا متعجب شد و سپس از
شادي آشفته و شوريده گشت .آشپز سکههاي طاليي را
روي ميز گذاشت و آنها را شمرد 99 .سکه؟ آشپز فکر
کرد اشتباهي رخ داده است .بارها طالها را شمرد .ولي
واقعا  99سکه بود .او تعجب کرد که چرا تنها  99سکه
است و  100سکه نيست .فکر کرد که يک سکه ديگر
کجاست؟ شروع به جستجوي سکه صدم کرد .اتاقها و
حتي حياط را زير و رو کرد .اما خسته و کوفته و نااميد به
اين کار خاتمه داد.
آشپز بسيار دل شکسته شد و تصميم گرفت از فردا
بسيار تالش کند تا يک سکه طاليي ديگر بدست آورد و
ثروت خود را هر چه زودتر به يکصد سکه طال برساند .تا
ديروقت کار کرد .به همين دليل صبح روز بعد ديرتر از
خواب بيدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا
وي را بيدار نکردهاند .آشپز ديگر مانند گذشته خوشحال
نبود و آواز هم نميخواند .او فقط تا حد توان کار ميکرد.
پادشاه نميدانست که چرا اين کيسه چنين باليي برسر
آشپز آورده است و علت را از نخست وزير پرسيد.
نخست وزير جواب داد :قربان ،حاال اين آشپز رسما به
عضويت گروه  99درآمد .اعضاي گروه  99چنين افرادي
هستند :آنان زياد دارند اما راضي نيستند .تا آخرين
حد توان کار مي کنند تا بيشتر به دست آورند .آنان
ميخواهند هر چه زودتر «يکصد» سکه را از آن خود
کنند .اين علت اصلي نگرانيها و آالم آنان ميباشد .آنها
به همين دليل شادي و رضايت را از دست ميدهند و
همين افراد اعضاي گروه  99ناميده ميشوند.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1396
شماره 165
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صاحبالزمان ،مهدي موعود(عج):

دانستنیها

هر کس در اجراي اوامر خداوند کوشا باشد ،خداوند نيز وي را در دستيابي
به حاجتش ياري ميکند.
بحاراألنوار ،ج  ،51ص 331

زمین لرزه و توصیههای ایمنی هنگام وقوع
چگونه صبحها آسانتر
از خواب بیدار شویم؟

زلزله لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین است که
هر از چند گاهی در نواحی که بر روی نوار زلزلهخیز
قرار دارند رخ میدهد .این پدیده طبیعی دارای
خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فردی است،
که آگاهی از پدیدههای همراه آن ،شناخت گسلها و
انواع آن در تعیین الگوی لرزه زمین ساخت و رژیم
لرزهخیزی مناطق مختلف دارای اهمیت است.

دلیل اصلی وقوع زلزله را میتوان افزایش فشار بیش از حد
داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود .این فشار به
حدی است که در سنگ گسستگی بوجود میآید و دو قطعه
سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت
میکنند .به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است ،گسل
گفته میشود .وقتی که سنگ شکسته میشود ،مقدار انرژی که
در زمان طوالنی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای
آزادسازی انرژی نهفته شده ،بوجود میآورد.

به طوری که در ابتدا فشار و نیروهای درونی ممکن است
باعث ایجاد یکسری لرزههای خفیف و کوچک در سنگها
شود که پیش لرزه نامیده میشود .بعد از اینکه فشار درونی
بر مقاومت سنگها غلبه کرد انرژی نهفته آزاد میگردد
و زمینلرزه اصلی رخ میدهد ،البته نباید از اثر لرزشهای
کوچکی که بعد از زمین لرزه اصلی نیز اتفاق میافتد و به نام
پس لرزه معروف هستند ،چشم پوشی کرد .لرزه ،پیشلرزه ،لرزه
اصلی و پسلرزه مجموع ًا یک زمین لرزه را نشان میدهند.

نام نشريه :
آسيا

صاحب امتیاز:

شركت سهامي بيمه آسيا

مدیرمسئول و سردبیر:
محمود افشاري

تحریریه:

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

صفحه آرایی:

اداره انتشارات

لیتوگرافی:
جوهري

باید توجه داشت که تمام زلزلهها با پیش لرزهها همراه
نیست و همچنین پیش لرزه را نمیتوان مقدمه وقوع یک
زلزله بزرگ دانست ،زیرا در بسیاری از موارد یک زلزله
مخرب خود یک پیشلرزه فوقالعاده مخربی بوده است
که در تعقیب آن اتفاق افتاده است .همچنین در بسیاری از
زمینلرزهها زلزله اصلی بدون هیچ لرزه قبلی و یکباره اتفاق
میافتند ،زلزلههایی هم در اثر عوامل دیگر مثل ریزشها
(مثال ریزش سقف بخارهای آهکی و زمین لغزشها) و یا
در بعضی موارد فعالیتهای آتشفشانی نیز بوجود میآید که
مقدار و شدت آنها کمتر است.
پیش لرزه

گاهی اوقات از بروز زلزله اصلی ،یکسری زلزلههایی با
بزرگی کمتر از زلزله اصلی به وقوع میپیوندند که معموال
فراوانی آنها با نزدیک شدن به زمان وقوع لرزش اصلی،
افزایش مییابد.
لرزش اصلی

چاپ:

همان زلزله اصلی بوده که به واسطه آن اکثر انرژی ذخیره
شده در سنگها یکباره آزاد میگردد.

فروغ دانش

آدرس:

تهران،خيابانطالقاني
تقاطعقرني،ساختمانشماره94
روابطعموميبيمهآسيا

تلفن:

 7ـ 88900076

نمابر:

88900078

پسلرزه

زلزلههای خفیفتری که غالبا پس از لرزش اصلی ،از حوالی
کانون زلزله اصلی منشأ میگیرند ،را پسلرزه میگویند .پس
لرزهها میتوانند حتی تا سالها پس از وقوع زلزلههای اصلی
نیز به طول انجامد.
دسته لرزه

پستالکترونیک:

pr@bimehasia.ir

آدرس سایت:

www.bimehasia.ir

تلگرام:

@asiabimeh
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مجموعهای از تعداد زیادی زلزله که در یک منطقه محدود در
مقطع زمانی در حد هفته تا چند ماه به وقوع میپیوندد .دسته
لرزهها غالبا در نواحی آتشفشانی دیده میشوند.
ریز لرزه

زلزلههای ضعیفی هستند که بزرگی آنها سه و یا کمتر از سه
ریشتر بوده و غالبا افزایش ناگهانی و نامنظم آنها نشانه قریب
الوقوع بودن مهلرزه یا زلزله اصلی میباشند.

توصیههای ایمنی

 .1پناهگیری هنگام وقوع زلزله کار سادهای نیست و تمرین
و تکرار آن موجب افزایش سرعت عمل میشود.

 .2در زمان وقوع زلزله فرار نکنید؛ چون در حین حرکت،
تعادل خود را از دست خواهید داد و زیر آوار میمانید.

 .3زیر اشیای محکمی که اطراف آن باز است همچون
میزهای محکم و مقاوم و نه شیشهای پناه بگیرید و با گرفتن
پایههای میز از حرکت و پرتاب شدن خود و میز جلوگیری
کنید.
 .4گوشه دیوارهای داخلی خانه از مقاومت نسبتا خوبی
برخوردارند .در حالت ایستاده دو دست خود را باز کنید و محکم
به دیوار بچسبید.

 .5اگر نتوانستید زیر میز یا در زاویه دیوار پناه بگیرید در کنار
ستونها یا راهروهای کم عرض بنشینید و از سر و گردن با دو
دست محافظت کنید.
 .6اگر هنگام زلزله روی تخت کنار دیوار بودید خود را به
دیوار چسبانده و از سر و گردن با بالش یا پتو محافظت کنید.

 .7در صورتی که در زمان لرزش زمین در اماکن عمومی
بودید هرگز به سمت درهای خروجی هجوم نبرید و کنار
دیوارهای شیشهای پناه نگیرید.

 .8در زمان رانندگی بهدلیل اینکه لرزشها از تسلط شما
بر خودرو میکاهد بهتر است در سمت راست خیابان متوقف
شوید.

 .9سه دقیقه پس از وقوع زلزله ،مکان ناامن را به آرامی و با
خونسردی کامل ترک کنید.
 .10سه ساعت پس از زلزله ،مراقب پس لرزهها باشید و از
دیوارها و اجسام ناپایدار فاصله بگیرید.

 .11تا سه روز پس از زلزله از ورود به ساختمانهای آسیب
دیده خودداری کنید و فقط از آب و غذاهایی که توسط نیروهای
امدادی توزیع میشود ،استفاده کنید و هرگز به شایعات توجه
نکنید.

 .12در اوقات فراغت ،مکانهای امن برای پناهگیری در
خانه و محل کار خود را پیدا کنید.

 .13پس از وقوع زلزله تا حد امکان به نیروهای امدادی برای
جست وجوی افراد زیر آوار مانده کمک کنید و از ایستادن
روی آوار خودداری کنید ،چون احتمال ریزش بیشتر روی افراد
محبوس وجود دارد.
 .14بهترین راه برای درخواست کمک از زیر آوار این
است که به آرامی ضربات ممتدی به لوله یا دیوار زده یا در
صورت ضرورت سوت بزنید و از فریاد زدن و درخواست کمک
بهصورت مکرر بپرهیزید ،چون باعث هدر رفتن انرژی و ورود
گرد و خاک به مجاری تنفسی میشود.

 .15بسیاری از گروههای نجات از سکوت شب برای یافتن
افراد زیر آوار استفاده میکنند .بنابراین در صورت عدم نجات
فوری ،امید خود را از دست ندهید و به خدا توکل کنید.

اگر خواب شبانگاهی دچار اختالل شود یا فرد
به اندازه کافی نخوابد ،بیدار شدن در هنگام صبح
دشوار خواهد بود؛ برعکس ،خواب خوب و کافی
باعث میشود که فرد هنگام صبح ،کمتر احساس
خستگیکند.

خوابیدن و بیدار شدن ،یک فرآیند مغزی است که هنوز به
طور کامل درک نشده است.

خواب دارای یک ساختار معمولی است ،چرخهای متشکل
از مراحل خواب سبکتر و عمیقتر .تمامی مراحل خواب،
برای بیدار شدن هنگام صبح (بدون احساس خستگی) مهم
هستند.

بیشتر بزرگساالن به حدود  7تا  9ساعت خواب شبانگاهی
نیاز دارند ،چراکه خواب کافی برای سالمت جسمی و روانی
ضروری بوده و کارآیی بهتر در طول روز را تضمین میکند.

برای اینکه صبحها آسانتر از خواب بیدار شویم ،رعایت
نکات زیر پیشنهاد میشود:
از نورهای مضر قبل از خواب دوری کنید

نور و روشنایی در طول روز ،به تنظیم ساعت بدن و
ریتمهای روزانه ،تنظیم برنامه خواب /بیداری ،بهبود سالمت
و آرامش روحی کمک میکند .برعکس ،نور زیاد در هنگام
شب ،در فرآیند خواب شبانگاهی اختالل ایجاد میکند.
نور در هنگام شب باعث توقف ترشح هورمون مالتونین،
هورمون خواب میشود.

برای داشتن خواب بهتر ،از دستگاههای الکترونیک مانند
تلفن همراه ،تبلت یا لپتاپ پیش از خواب استفاده نکنید.
شام سنگین نخورید

خوردن یک وعده غذایی سنگین کمی قبل از خواب ،فشار
زیادی به دریچه مری وارد کرده و باعث بروز مشکل سوزش
سردل میشود که میتواند باعث اختالل در خواب فرد شود.

آخرین وعده غذایی را حدود دو ساعت قبل از خواب میل
کنید تا از هضم درست غذا مطمئن شوید.
روال منظمی برای خواب شبانگاهی داشته باشید

بدن با استفاده از ساعت داخلی خود ،ساعت خوابیدن و
بیدار شدن را تنظیم میکند .اگر برنامه منظمی برای خواب
داشته باشید ،ساعت داخلی بدن عملکرد درست و موثری
خواهد داشت.
محیط مناسبی برای خواب در نظر بگیرید

یک محیط ساکت و آرام ،تاریک و خنک (کنترل دما) ،به
همراه وسایل خواب راحت از جمله بالش و لحاف مناسب
میتواند به داشتن یک خواب خوب کمک کند.
دوش بگیرید یا کتاب بخوانید

دوش آب گرم گرفتن یا مطالعه یک کتاب ،البته کتاب
کاغذی نه کتابخوانهای دیجیتال به همراه نوشیدن یک
لیوان شیر گرم میتواند به فرد کمک کند تا راحتتر به
خواب برود.

ورزش کردن ،بازیهای رایانهای ،دیدن تلویزیون پیش از
خواب ،با افزایش نشاط فیزیولوژیک ،میتواند در فرآیند به
خواب رفتن اختالل ایجاد کند .داشتن استرس نیز بر کیفیت
خواب تأثیر منفی می گذارد؛ تالش کنید با آرامش و به دور
از تنش ،به رختخواب بروید.

