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بیمهآسیا؛ نماد اعتماد و اطمینان
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2

آغاز به کار نمایندگان ممتاز
بیمههای عمر و پسانداز
بیمهآسیا

نمایندگان ممتاز فروش بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا ،براساس
طرحی مبتکرانه و مهندسی مجدد شبکه فروش بیمههای زندگی ،فعالیت
خود را آغاز کردند.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در گردهمایی معرفی و آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا با رویکرد توانمندسازی
شبکه فروش ،آغاز به کار نمایندگان ممتاز بیمههای عمر و پسانداز را یک حرکت اساسی و تأثیرگذار در فروش بیمههای عمر و پسانداز در صنعت بیمه دانست و گفت :نمایندگان ممتاز با ویژگیهای منحصر
بفرد خود توانایی آن را دارند که با خالقیت و نوآوری در بازاریابی و فروش بیمهنامههای عمر و پسانداز ،مسیر توسعه بیمه در کشور را هموار سازند.

دکتر کاردگر با اشاره به ارائه اولین بیمهنامه عمر و پسانداز بعد از انقالب اسالمی توسط بیمهآسیا و تجربه موفق در ایفای تعهدات بیمهگذاران  20سال گذشته خود ،بیان داشت :آثار اقتصادی بیمههای زندگی
در اقتصاد کشور بیشمار است و امروز به نظر میرسد با ثباتترین ابزار تأمین مالی در اقتصاد کشور بیمههای زندگی باشند و این نوع بیمه میتواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد.

نایب رییس هیأتمدیره بیمهآسیا با تأکید بر آغاز به کار نمایندگان ممتاز در سایر رشتههای بیمهای در آیندهای نزدیک ،اظهار داشت :معرفی نمایندگان ممتاز ،نتیجه رصد دقیق کارگروه بیمههای عمر و پسانداز
از فعالیتهای شعب و نمایندگیهای بیمهآسیا در سراسر کشور در طور چهار سال گذشته بوده است.
حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش و مهدی شریفی معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت بیمهآسیا در سخنانی بر اهمیت حضور پررنگ نمایندگان ممتاز در فروش بیمههای زندگی تأکید کردند.

احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا به تحقق  100درصدی برنامه عملیاتی سه ماهه اول سال  1396و رشد بیش از  33درصد نسبت به سال قبل اشاره کرد و در راستای استمرار اقدامات
تشویقی توسعه فروش بیمههای عمر و پسانداز ،به تشریح فرآیند انتخاب نمایندگان ممتاز براساس شاخصهای فنی ـ تخصصی و توانمندی در آموزش و اداره شبکه فروش پرداخت.

در ادامه مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا ضمن تبیین ساز و کار اجرایی فعالیت نمایندگان ممتاز و مروری بر قرارداد همکاری ،شرح وظایف و سرفصلهای آموزش اظهار امیدواری کرد آغاز به کار نمایندگان
ممتاز ،ترویج بیمههای زندگی و راهبری سایر نمایندگان مورد نظر بیمهآسیا را محقق سازد.
احمد صحرانورد مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمهآسیا با ارایه آمار فعالیت نمایندگان بیمهآسیا ،بر لزوم استفاده از پتانسیل شبکه فروش براساس ظرفیت آییننامههای شورای عالی بیمه تأکید کرد.

گردهمایی معرفی و آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا با ارائه حکم و تفویض اختیار به  50نماینده ممتاز توسط دکتر کاردگر ،با حضور مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونان
مدیرعامل ،مدیران ،مشاوران و نمایندگان منتخب شبکه فروش در سالن اجتماعات بیمهآسیا برگزار شد.

مدیرعامل در جمع مدیران مراکز خدمات حوزههای علمیه و مدیران استانی بیمهآسیا:

کنترل و نظارت؛ شاه بیت قرارداد حوزه است
کنترل و نظارت شاه بیت قرارداد مرکز خدمات حوزههای علمیه برای تداوم آن است.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در نشست
مدیران مراکز خدمات حوزههای علمیه و مدیران استانی بیمهآسیا با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک کنترل و
نظارت گفت :کنترل و نظارت میبایست به صورت منطقهای ،استانی ،بخشی و واحدی و حتی در مراکز درمانی و
بیمارستانها نیز به شکلی بسیار دقیق انجام شود.

مدیرعامل بیمهآسیا با تصریح لزوم آموزش رابطان استانی به صورت جدی ،بیان داشت :نظارت و کنترل از طرف
رابطان استانی هر دو طرف بسیار ضروری است و در صورت عدم دقت رابطان استانی ،بیمهآسیا و مرکز خدمات
حوزه متضرر خواهند شد.

نایب رییس هیأتمدیره بیمهآسیا با اشاره به اینکه در حال حاضر قرارداد خدمات حوزه علمیه به عنوان یک الگو
در صنعت بیمه کشور مطرح است ،گفت :مرکز خدمات حوزه علمیه ،بیمهگری است که بیمهآسیا در کنار آن خدمت
بیمهگری ارائه میدهد و این موضوع به دلیل کنترل و نظارتی است که از طرف مرکز خدمات حوزه علمیه انجام میشود.

دکتر کاردگر در ادامه با تأکید بر این موضوع که توسعه بیمه از مسیر بیمههای زندگی عبور میکند ،اظهار داشت :اگر قرار است مدلسازی و الگوبرداری از مرکز خدمات حوزه علمیه شروع شود ،میبایست با
مشارکت و همراهی این مرکز ،فرآیند توسعه بیمه نیز از این مرکز آغاز شود.

حجتاالسالم و المسلمین ربانی ،رییس مرکز خدمات حوزه علمیه نیز در سخنانی با تأکید بر خوب و مناسب بودن قرارداد بین بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزه علمیه گفت :حفظ قرارداد بسیار مهمتر از انعقاد
آن استو اگر بنا بر حفظ یک قرارداد خوب است ،میبایست مراقبت را از خودمان شروع کنیم و درصورت عدم مراقبت ،آسیبپذیری شروع میشود.
رییس مرکز خدمات حوزه علمیه با اشاره به اینکه توسعه بیمه بستگی به نگاه ما دارد ،اظهار داشت :اگر فرهنگ و تعلق سازمانی ایجاد کنیم ،به طور حتم سازمان در مسیر موفقیت قرار خواهد گرفت.

حجتاالسالم و المسلمین ربانی در ادامه افزود :باید نگاهمان بسیار فراتر از محدوده خودمان باشد .برای توسعه میبایست افق دیدمان را باال ببریم .باید نگاه ما توسعه در آن سوی مرزها باشد و به عبارتی
در کشورهای منطقه و یا غرب آسیا حرفی برای گفتن در صنعت بیمه داشته باشیم و به عنوان بیمه اول مطرح شویم.

ایراد سخنرانی توسط معاون فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت ،معاون فروش و توسعه بازار ،مدیر پروژه طالب ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا و مدیر کل امور بیمهها ،معاون سالمت مرکز خدمات
حوزه علمیه قم ،دبیر منطقهای شمال غرب مرکز خدمات حوزه ،معاون سالمت و امور بیمههای مرکز خدمات حوزه از دیگر بخشهای این نشست بود.

نشست مدیران مراکز خدمات حوزههای علمیه و مدیران استانی بیمهآسیا با رویکرد توسعه و ارتقای سطح تعامل و ارائه خدمات نوین و روزآمد با میزبانی مرکز خدمات حوزههای علمیه در مشهد مقدس
برگزار شد.
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بازدید مدیرعامل از بزرگترین کارخانه شیشهسازی خاورمیانه
نایب ریـیـس هیأتمدیره و
مدیرعامل و هیأت همراه طی
سفر به استـان یزد از بزرگترین
کارخـانه شیشـهسازی خاورمیانه
در اردکان بازدید کردند.
بنا بر اعـالم رییـس شعـب اسـتان
یزد ،در نشست صمیمانه دکتر کاردگر و
مدیرعامل کارخانه شیشهسازی اردکان،
تـداوم و ارتقـای همکـاریهای متقابل
مطـرح و مورد استقبـال طـرفین قرار
گرفت.

کارخانه شیشهسازی اردکان به عنوان
بزرگترین کارخانه شیشهسازی خاورمیانه و سومین تولیدکننده شیشه  19میلیمتری در جهان مطرح است.

سیدابراهیم مظهری موسوی

اکبر مشتاقی

انتصابات جدید

دکتر ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل طی احکامی جداگانه ،سرپرست مدیریت
بیمههای اتومبیل ،سرپرست مدیریت بیمههای
آتشسوزی ،سرپرست مدیریت ریسک و بهبود
فرآیندها و مدیر توسعه بازار و امور مشتریان را
منصوب کرد.
براساس احکام صادره محمود مهربان به عنوان سرپرست
مدیریت بیمههای اتومبیل ،اکبر مشتاقی به عنوان سرپرست
مدیریت بیمههای آتشسوزی ،سید ابراهیم مظهری موسوی
به سمت سرپرست مدیریت ریسک و بهبود فرآیندها و مهدی
خسروی به عنوان مدیر توسعه بازار و امور مشتریان انتخاب شدند.
مهربان ،دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است
و پیش از این به عنوان معاون مدیر خسارتهای بدنی اتومبیل،
معاون مدیر خسارتهای مالی اتومبیل و معاون مدیر در صدور
اتومبیل در بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.
مشتاقی دارای مدرک کارشناسی مدیریت بیمه است و پیش

محمود مهربان

از این به عنوان رییس شعبه ساوه ،رییس شعبه اراک ،رییس
اداره امور شرکتهای نمایندگی و کارگزاری ،رییس شعبه 15
خرداد تهران ،رییس شعبه ممتاز غرب تهران ،عضو شورای فنی
بیمههای اموال و دبیر شورای فنی در بیمهآسیا مشغول به کار
بوده است.

مظهری موسوی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت
کارآفرینی و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری در رشته
بیمه است .وی نیز پیش از این سمتهای رییس اداره اتکایی
اختیاری در مدیریت اتکایی و عضو کمیته فنی بیمههای اموال در
بیمهآسیا را بر عهده داشته است.

خسروی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،
گرایش بازاریابی است .عضو کمیته فنی بیمههای اموال ،مشاور
معاونت بیمههای اموال ،معاون مدیر امور شعب ،مشاور معاونت
توسعه بازار و شبکه فروش و  ...از جمله سوابق اجرایی مدیر توسعه
بازار و امور مشتریان بیمهآسیا است.

بیمهآسیا خبرنگاران را بیمه کرد

بيمهآسيا براي یازدهمین سال متوالي خبرنگاران
حوزه بيمه رسانههاي جمعي کشور را تحت پوشش
بيمه حوادث گروهي قرار داد.

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

شهدا و مجروحین ناصریه عراق
تحت پوشش بیمهآسیا

تعدادی از شهدا و مجروحین حادثه تروریستی ناصریه
عراق تحت پوشش بیمهآسیا قرار داشتند.

به گزارش روابطعمومی و بنا بر اعالم مدیریت بیمههای عمر و
حوادث بیمهآسیا ،تعدادی از شهدا و مجروحین حادثه تروریستی منطقه
ناصریه عراق که از استان فارس اعزام شده بودند ،از بیمهشدگان طرح
بیمه حوادث زائرین عتبات شرکت بیمهآسیا بودند.

این گزارش میافزاید ،بیمهشدگان در این طرح تحت پوشش خطر
فوت و نقص عضو دائم جزئی وکلی و خسارتهای هزینه پزشکی
قرار دارند.

روابطعمومي بيمهآسيا در اطالعيه اي با تبريک روز خبرنگار
به تمامی فعاالن عرصه خبر و اطالعرسانی ،اعالم کرد :بيمهآسيا
از سال  1386و در جهت تقدير ،قدرداني و همراهی خبرنگاران
در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بيمه رسانههاي جمعي
کشوررا تحت پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داده است.

بنا براين اطالعيه ،خبرنگاران حوزه بيمه رسانههاي جمعي
کشور برای یازدهمین سال متوالی به مدت يک سال در مقابل
فوت ،نقص عضو يا از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) و هزينههاي
پزشکي ناشي از حادثه تحت پوشش بيمه حوادث گروهي بيمهآسيا
قرار دارند.

نایبرییس هیأتمدیره و مدیرعامل :آغاز به کار نمایندگان ممتاز
بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا
مدیر بیمههای مسئولیت :بیمهآسیا بیش از  90میلیارد ریال به خانواده
جانباختگان حادثه معدن آزادشهر پرداخت.
سرپرست بیمهآسیا در استان گلستان :دیه کامل همه جانباختگان
معدن یورت پرداخت شد.
روابطعمومی :بیمهآسیا درمناطق محروم نوشتافزار توزیع کرد.
روابطعمومی :بیمهنامه  1439عتبات عالیات بیمهآسیا
روابطعمومی :بیمهآسیا از دانشآموختگان دانشگاه آزاد تقدیر کرد.
روابطعمومی :حضور بیمهآسیا در نمایشگاه بینالمللی صنعت
ساختمان
روابطعمومی :بیمهآسیا خبرنگاران را بیمه کرد.
روابطعمومی :حضور بیمهآسیا در نمایشگاه بینالمللی الکامپ
روابطعمومی :بیمهآسیا  70ریال سود تقسیم کرد.
روابطعمومی :قهرمانی بیمهآسیا در مسابقات والیبال ساحلی استان
هرمزگان
بیمه مسئولیت در حوزه دامپزشکی نوپاست ـ مصاحبه اختصاصی
نشریه «نسخه دامپزشکی» با مدیر بیمههای مسئولیت
درسهای پالسکو برای بیمهگران ـ رییس اداره صدور صنعتی
آتشسوزی (روزنامه کسب و کار)
آسیا باالترین نسبت ذخیره خسارت را از آن خود کرد (ریسک نیوز)
معرفی بیمه البرز ،آسیا و ما به عنوان شفافترین شرکتهای بورسی
(ریسک نیوز)

بنابراین گزارش ،پس از اعالم خسارت از طرف ذینفعان و بررسی
کارشناسی مدارک مربوطه ،خسارات وارد شده در کوتاهترین زمان
ممکن پرداخت شد.

همچنین در راستای قدردانی از خبرنگاران ،نشستی با حضور
مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،مدیران بیمهآسیا و خبرنگاران
حوزه بانک و بیمه برگزار شد.

گفتنی است ،رییس کل شعب استان فارس به همراه کارکنان،
نمایندگان و اعضای هیأتمدیره انجمن صنفی نمایندگان استان فارس
با حضور در مراسم خاکسپاری و ترحیم شهدای ناصریه عراق و اهدای
تاج گل و نصب بنر از طرف بیمهآسیا ،با بازماندگان شهدا ابراز همدردی
نمودند.

ش

عب

و
است
ا ن
ها

نشـریه داخلی بیمـهآسیـا  -شمـاره  - 164ســال 1396

4

بازدید معاون بازاریابی و شبکه فروش
از استانهای خراسان جنوبی و رضوی

بازدید معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت
از استان اصفهان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش و هیأت همراه طی سفر به استانهای
خراسان جنوبی و رضوی از شعب این استانها بازدید کردند.
براساس گزارش رسیده ،حسینی در سفر به استان خراسان جنوبی طی نشستی صمیمی با مسئولین و
کارکنان شعبه بیرجند به بررسی مسائل و مشکالت آنها پرداخت.
بررسی آمار و عملکرد شعبه بیرجند ،دیدار با شبکه فروش ،تقدیر از نمایندگان برتر و دیدار با مدیر کل
امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی ،از دیگر برنامههای معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمهآسیا
در این سفر بود.
ایشان همچنین طی سفری به استان خراسان رضوی از شعبه تربت حیدریه بازدید کرد.
معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمهآسیا در جمع کارکنان شعبه تربت حیدریه به بیان نکاتی درخصوص
بهبود عملکرد و بررسی مشکالت کارکنان پرداخت.
مهدی سلطانی ،سرپرست شعبه تربت حیدریه نیز گزارشی از آمار و عملکرد این شعبه ارائه نمود.

ت همراه از شعبه استان اصفهان بازدید
معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت و هیأ 
کردند.

براساس گزارش رسیده مهدی شریفی ،معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت ضمن بازدید از شعبه اصفهان
و حضور در جمع کارکنان و نمایندگان استان ،به بررسی مسائل و مشکالت آنها و بیان اهداف و سیاستهای
شرکت به خصوص در حوزه بیمههای اشخاص و مسئولیت پرداخت.

محمدشفیع برومند ،رییس کل شعب استان اصفهان نیز آمار و عملکرد شعب استان اصفهان در بیمههای
اشخاص و مسئولیت را ارائه نمود.
پاسخگویی به سؤاالت حاضرین توسط مدیران حاضر ،پایان بخش این نشست بود.

حمیدرضا ساری اصالن ،مدیر بیمههای مسئولیت ،احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز،
سیداحمد حسینی ،مدیر بیمههای درمان ،ژیال رضوی ،مدیر بیمههای عمر و حوادث ،محسن پایدار ،مشاور
معاونت فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت ،شریفی را در این سفر همراهی کردند.

ارائه مقاله در همایش بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه
محمدامین احمدزاده ،همکارمان در شعبه مشهد
موفق به ارائه دو مقاله در چهارمین همایش
بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه گردید.

براساس گزارش رسیده ،احمدزاده با همکاری غالمعباس
شکاری ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

انتخاب کارمند نمونه
و نمایندگان برتر استان کرمانشاه
انجمن صنفی نمایندگان بیمهآسیا با همکاری شعبه
استان کرمانشاه کارمند نمونه و نمایندگان برتر این
استان را انتخاب کردند.
براساس گزارش رسیده از استان کرمانشاه علیرضا یوسفی وهابی،
کارشناس مالی شعبه کرمانشاه به عنوان کارمند نمونه برگزیده شد.

نمایندگی کد  22360نیز تندیس نماینده برتر ،نمایندگی کد 22399
تندیس نماینده برتر و لوح تقدیر نماینده ممتاز ،نمایندگی کد 24560
تندیس نماینده برتر و لوح تقدیر نماینده برتر فروش عمر و پسانداز و
نمایندگی کد  24853تندیس نماینده برتر را دریافت نمودند.
این اقدام هر سال در راستای قدردانی و ایجاد انگیزه در میان
کارکنان و نمایندگان در استان کرمانشاه انجام میشود.

دو مقاله تحت عنوان «بررسی رابطه بین جو سازمانی و نشاط
سازمانی با توجه به نقش میانجیگر هویت سازمانی» (مورد
مطالعه کارکنان بیمهآسیا استان خراسان رضوی) و «هویت
سازمانی؛ رویکردی جدید در علم مدیریت» در چهارمین همایش
بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه ارائه نمود.

دیدار با آزادگان هشت سال
دفاع مقدس
مسئولین بیمهآسیا در استان آذربایجان شرقی با
دو نفر از آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس
دیدار و گفت و گو کردند.
براساس گزارش رسیده از استان آذربایجان شرقی ،همایون
طالبی ،معاون فروش و امور نمایندگان این استان به همراه فرهاد
گنجدوست ،رییس شعبه شریعتی تبریز و دو نفر از ایثارگران
استانداری آذربایجان شرقی به دیدار عادل صباغ و ابراهیم
غفوری به ترتیب با  10و هفت سال سابقه اسارت رفتند.
در این دیدار مسئولین بیمهآسیا با اهدای هدایایی به رسم یادبود
از صبر و ایثار آزادگان تجلیل نمودند.

چهارمین همایش بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه با
محورهای کیفیت ،بهرهوری و تعالی سازمانی ،رهبری و رفتار
سازمانی ،تولید و فرایند و عملیات ،مدیریت مالی ،مدیریت
سیستمها و فنآوری اطالعات ،مدیریت استراتژیک و رقابت و
 ...در خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شده است.

بیمهآسیا
رییس شورای هماهنگی
شرکتهای بیمه خراسان جنوبی
هادی امیری ،رییس شعبه بیمهآسیا در استان
خراسان جنوبی به عنوان رییس شورای هماهنگی
شرکتهای بیمه خراسان جنوبی به مدت دو سال
انتخاب شد.
در این انتخابات رضا محزون ،رییس شعبه بیمه کوثر و
زهرا چاوشان ،رییس شعبه بیمه پاسارگاد به ترتیب به عنوان
نایب رییس و دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در
استان خراسان جنوبی انتخاب شدند.
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پرداخت بیش از
 90میلیارد ریال
به خانواده جانباختگان
حادثه معدن آزادشهر

گفتمان
حقوقی

بیمهآسیا در چهار مرحله پرداخت خسارت حادثه
معدن زمستان یورت آزادشهر مبلغ  90میلیارد
و  300میلیون ریال به خانوادههای  43معدنکار
جانباخته در این حادثه پرداخت کرد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،حمیدرضا ساریاصالن ،مدیر بیمههای مسئولیت بیمهآسیا در ادامه مطلب فوق گفت :بیمهآسیا بنا بر
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در جبران خسارات وارده شده به افراد در مواقع بروز حادثه با رویکرد تکریم و همراهی خانواده
جانباختگان ،دیه کامل  43معدنکار جانباخته در حادثه معدن زمستان یورت را به میزان هر نفر دو میلیارد و یکصد میلیون ریال و در مجموع
به میزان  90میلیارد و  300میلیون ریال پرداخت کرد.

مدیر بیمههای مسئولیت بیمهآسیا با اشاره به چهار مرحله پرداخت خسارت حادثه معدن آزاد شهر گفت :در مرحله چهارم پرداخت خسارت،
هفت خانواده از جانباختگان حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر با حضور در شعبه بیمهآسیا گنبدکاووس ،هر یک دو میلیارد و یکصد میلیون
ریال و در مجموع  14میلیارد و 700میلیون ریال دریافت کردند.

پیش از این بیمهآسیا در سه مرحله پرداخت خسارت حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر ،مبلغ  75میلیارد و 600میلیون ریال به  36خانواده
از جانباختگان این حادثه پرداخت کرده بود.

مالحظاتی در مورد تامین دلیل
(قسمت دوم )

تامین دلیل وقتی ممکن است که طرف در

مقابل آن مقاومت و امتناع نکند .اگر طرف حاضر
به همکاری و همراهی نباشد ،مجری قرار تامین

دلیل همین مطلب را صورتجلسه میکند و محل را
ترک مینماید.

بنابراین اگر کسی قصد داشت قرار تامین دلیل
را علیه خود ما اجرا کند ،مث ً
ال اوراق دفتری را که
نزد ما است صورتبرداری کند (به عنوان تامین
دلیل و نه به عنوان تامین خواسته و توقیف اموال)

میتوانیم مانع از این کار شویم ،او را به منزل،

محل کار و  ...راه ندهیم و اطالعات مورد نظر را
هم در اختیار وی قرار ندهیم .صالح هم همین
است .پس اگر کسی یا کسانی به عنوان مدیر

تقدیر بیمهآسیا از دانشآموختگان دانشگاه آزاد
بیمهآسیا در تداوم مشارکت و حمایت از فعالیتهای
فرهنگی ـ آموزشی ،از دانش آموختگان رشته مهندسی
صنایع دانشگاه آزاد واحد شمال تهران تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،مراسم دانش آموختگی
دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد شمال تهران با
حمایت بیمهآسیا در سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
بنابراین گزارش ،احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز
بیمهآسیا در سخنانی ،اهمیت و ضرورت بهرهمندی از بیمه به ویژه

بیمههای زندگی در زندگی امروز را یادآوری کرد و نکات کلیدی در
خصوص مزایای بیشمار بیمه جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا را برای
دانشآموختگان و خانوادههای آنان بیان داشت.

این گزارش میافزاید :بیمهآسیا با هدف معرفی خدمات
بیمههای بازرگانی و در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ استفاده
از بیمه در جامعه ،مسابقهای را با موضوع بیمه در بین حاضرین
برگزار کرد که با استقبال شایان توجه دانشآموختگان روبرو و
به برندگان جوایز ارزندهای اهدا شد.

تودیع و معارفه
مراسم تودیع و معارفه سرپرست منطقه یک
(تهران) و رییس کل شعب استان مازندران ،با
حضور معاون بازاریابی و شبکه فروش ،مدیر
هماهنگی امور شعب و مناطق ،رؤسای شعب
ت رییسه انجمن
استان مازندران ،اعضای هیأ 
صنفی نمایندگان و کارکنان این استان برگزار شد.
حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش و رضا رنجبر ،مدیر هماهنگی امور شعب و مناطق ،در این مراسم که در شعبه مرکزی
استان مازندران برگزار شد ،از تالش و زحمات چهار ساله علی محمد رشیدیان در استان مازندران قدردانی نمودند.

در این مراسم رشیدیان به ارائه گزارشی از اقدامات چهار ساله خود در استان مازندران پرداخت و از کارکنان و نمایندگان استان به دلیل
تالش و تعامل در کسب موفقیتهای به دست آمده ،تشکر کرد.
در پایان این نشست ،احمد نقیپور ،رییس کل جدید شعب استان مازندران به تبیین اهداف و برنامههای خود پرداخت.

دفتر دادگاه و یا شورای حل اختالف ،کارشناس
رسمی دادگستری و ذینفع پرونده به ما مراجعه

و اظهار کردند که قصد «تامین دلیل» دارند ،در
نهایت ادب به ایشان خواهیم گفت که از همکاری

با ایشان و راه دادن ایشان به محل معذوریم.

تقاضای تامین دلیل را هم میشود در دادخواست

مربوط به اصل دعوی مطرح کرد و هم به صورت
جداگانه ،در هر حال هزینه دادرسی مربوط به
تامین دلیل باید جداگانه پرداخت شود .گاهی

جدا بودن تامین دلیل از دعوی اصلی این خاصیت
را دارد که ضمن اجرای آن متوجه میشویم که

دعوی اصلی پیشرفت نخواهد داشت .بنابراین
اصوالً از طرح آن منصرف میشویم .مث ً
ال به ما
گفتهاند؛ مستاجر در ملک استیجاری تعدی

و تفریط کرده و خرابی به بار آورده است .در
مراجعه به محل برای تامین دلیل متوجه میشویم
که مستاجر مث ً
ال کف مغازه را که آجری بوده

سنگفرش کرده و پنجرههای خراب و قدیمی را
با پنجرههای تمیز و جدید عوض کرده و خالصه

بدون اینکه به اساس و اصل بنا لطمهای بزند
مغازه را تمیزتر و زیباتر نموده است .چون این

کارها را نمیتوان تعدی و تفریط دانست مسلماً

دعوی بعدی برای تخلیه هم بیفایده خواهد بود

و باید از آن منصرف شویم.
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افتخارات
صعود به قله رازدلنیا

ثریا فرازی یزدان آباد ،همکارمان در شعبه
مشهد موفق شد قله  6200متری رازدلنیا در
کشور قرقیزستان را فتح کند.

براساس گزارش رسیده ،فرازی یزدانآباد چندی پیش به
قصد فتح قله  7134متری لنین به کشور قرقیزستان سفر نمود،
که به دلیل بدی آب و هوای منطقه تنها تا کمپ سه این قله
صعود کرد و در ادامه تالش خود موفق به برافراشتن پرچم
بیمهآسیا بر فراز قله رازدلنیا با ارتفاع  6200متری گردید.

صعود
به قله دماوند

همزمان با پنجاه و هشتمین سالگرد تأسیس
بیمهآسیا ،کامبیز دلفان آذری ،همکارمان در
مدیریت بیمههای اتومبیل موفق شد برای
چهارمین بار به قله دماوند صعود کند.

قهرمانجوجیتسو
تحت پوشش بیمهآسیا
مسـعـود حسـنزاده قهـرمان مسـابقـات
جوجیتسـوی آسیا ،تحت پوشش بیمه عمر و
پسانداز بیمهآسیا قرار گرفت.

براساس گزارش رسیده ،قهرمان جوجیتسوی آسیا به
دعوت نمایندگی کد  2295شهرستان ساری و با حضور
در شعبه مرکزی استان مازندران ،تحت پوشش بیمه
عمر و پسانداز بیمهآسیا قرار گرفت.

گفـتنـی اسـت مسعـود حـسـنزاده در رقـابتهـای
جوجیتسـوی قهرمـانی آسیا که در سال  1395در کشور
ترکمنسـتان برگزار شد در وزن  +94کیلوگرم به مقام
قهرمانی دست یافت.

وی پیش از این موفق به فتح قلههای علمکوه و سبالن
نیز گردیده بود.
دلفان آذری با حدود  20سال سابقه ورزشی ،عضو تیم
پیشکسوتان کاراته استان تهران در رشته شوتوکان و دارای
کمربند مشکی دان سه کاراته نیز میباشد.

صعود به قله سبالن

نمایندگی کد  22688استان ایالم موفق شد
قله  4811متری سبالن را فتح کند.
براساس گزارش رسیده از استان ایالم ،نماینده کوهنورد
بیمهآسیا به همراه تیمی از کوهنوردان پس از چهار ساعت
کوهپیمایی موفق به فتح سومین قله بلند ایران گردید.
وی پیش از این موفق به فتح قله دماوند نیز گردیده بود.
سبالن سومین قله بلند ایران پس از دماوند و علم کوه
است و در شمال غرب کشور ،در استان اردبیل قرار دارد.

قهرمان
کاراته

مقام دوم
کیک بوکسینگ

همکار شرکت نمایندگی خدمات بیمهای دنیای بهتر
(نمایندگی کد  )51001موفق شد در مسابقات قهرمانی
کاراته کشور سبک شیتوریو شوکوکای یونیون ،که به
میزبانی استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس برگزار
شد ،مقام نخست و مدال طالی این دوره از مسابقات را
به دست آورد.
حبیباله سلیمانی ،همکارمان در شعبه استان البرز موفق
شد در مسابقات قهرمانی کشوری تاپکیک بوکسینگ ،در
رده سنی بزرگساالن و در وزن  +90کیلوگرم مقام دوم را
به دست آورد.
وی پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ
 WKAاستان البرز در رده سنی بزرگساالن ،وزن +90
کیلوگرم مقام دوم را به دست آورده بود.
بیمهآسیا ،موفقیت این همکاران را تبریک
گفته و آرزومند کسب افتخارات بیشتر آنان در
عرصههای ورزشی میباشد.

برگزاری
انتخابات انجمن صنفی
نمایندگانبیمهآسیا
در استان چهارمحال و بختیاری

انتخـابات سـومین دوره انجمـن صنفـی
نماینـدگان بیمهآسـیا در استان چهار محال
و بختیاری برگزار و اعضای هیأتمدیره و
بازرس انجمن صنفی برگزیده شدند.
براسـاس گـزارش رسیـده از استـان چهار محال و
بختیاری ،در این انتخابات اسالم رادمنش ،اکبر رییسی
و پروین اخوان طاهری به عنوان اعضای هیأتمدیره
انتخاب شدند.
رستم اسالمی و شهناز درخشان نیز به عنوان بازرسین
و مهران بهمنی به سمت دبیر این انجمن برگزیده شدند.

ن
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برگزاری چهارمین نشست هماندیشی دبیران شورای
امر به معروف و نهی از منکر شرکتهای بیمه خصوصی
انحرافات نهاد خود را استخراج و در جهت حل
آن گام بردارد.

چهارمین نشست هماندیشی دبیران شورای امر به معروف و نهی
از منکر شرکتهای بیمه خصوصی با حضور نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل بیمهآسیا در دفتر مدیریت عامل برگزار شد.

دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل با تأکید بر اجرای فریضه امر به
معروف و نهی از منکر در تمامی شئونات کاری افزود :اجرای امر به معروف و نهی از
منکر مختص فرایض دینی از جمله حجاب و نماز نیست.

دکتر کاردگر ،تسلط به مسائل فنی و تخصصی،
اقدام در راستای بهینهسازی عملکرد شرکتهای بیمه
و صنعت بیمه ،بررسی انحرافات شرکتهای بیمه و  ...را
از دیگر وظایف شورای امر به معروف و نهی از منکر نام برد.

نایب رییس هیأتمدیره ،درصد باالیی از مشکالت و انحرافات موجود در نهادها را
بیاخالقی و عدم رعایت آییننامهها عنوان کرد و گفت :شورای هر نهاد میبایست

اسماعیل مهمانی ،دبیر هماهنگی شوراهای امر به معروف و نهی
از منکر بیمههای غیردولتی نیز تعریف مصادیق امر به معروف و نهی
از منکر را یکی از وظایف اصلی شورا ذکر کرد.

مسعود بادین ،دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر نیز در
این نشست به ارائه گزارش عملکرد یک ساله این شورا پرداخت.

ایشان بررسی و ارائه راهکارهای الزم درخصوص نابسامانیها ،مشکالت و
همچنین عوامل ایجاد خروجیهای مثبت در صنعت بیمه و بانکداری را از وظایف
شورای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد.

برگزاری اولین نشست
تخصصی صنعت بیمه
و حمل و نقل در استان همدان
اولین نشست تخصصی صنعت بیمه و حمل و نقل با
حضور عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال،
معاون بازاریابی و شبکه فروش ،مدیر بیمههای باربری،
مدیر توسعه بازار و امور مشتریان ،رییس شعب استان
همدان و مسئولین شرکتهای حمل و نقل استان همدان
برگزار شد.

براساس گزارش رسیده ،دراین نشست که با هدف معرفی بیمهآسیا به
عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور و بررسی مشکالت و
نیازهای بیمهای صنعت حمل و نقل در استان همدان برگزار شد ،مسعود
بادین ،عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای اموال ،حسین حسینی،
معاون بازاریابی و شبکه فروش و غالمرضا سرلک ،مدیر بیمههای باربری
به بیان تواناییها و سابقه درخشان بیمهآسیا در ارائه خدمات بیمهای به
خصوص در رشته بیمههای حمل و نقل پرداختند.

بیمهآسیا در استان هرمزگان
میزبان نشست سندیکای بیمهگران

سعید ضیائی ،رییس شعب استان همدان نیز به بیان گزارش و عملکرد
بیمهآسیا در این استان پرداخت.
ارائه آمار و عملکرد حمل و نقل استان همدان توسط معاون حمل و
نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و بیان مشکالت،
نیازها و نقطهنظرات مدیران انجمنهای صنفی حمل و نقل و مدیران
عامل شرکتهای ممتاز حمل و نقل استان از دیگر برنامههای نشست
تخصصی صنعت بیمه و حمل و نقل در استان همدان بود.
این نشست با تالش و همکاری نمایندگی کد  26220استان همدان
برگزار شده است.

نشست بیمهآسیا و بانک کشاورزی
استان سمنان

نشست مدیران بیمهآسیا و مدیران بانک
کشاورزی استان سمنان برگزار شد.

براساس گزارش رسیده ،معاون بازاریابی و شبکه فروش،
مدیر توسعه بازار و امور مشتریان ،رؤسای بیمهآسیا در شعبه
استان سمنان و شاهرود با مدیر و معاونین بانک کشاورزی
استان سمنان دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست که در راستای تمدید قرارداد و گسترش
سطح تعامالت و رفع مشکالت و موانع موجود برگزار شد،
قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار و وثایق بانک کشاورزی استان
سمنان تمدید و درخصوص انجام کلیه امور بیمهای بیمهگذار
توافق گردید.

نشست بیمهآسیا
با مسئولین شهرداری رشت
و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی

مسئولین بیمهآسیا در استان گیالن طی دو نشست با مسئولین شهرداری
رشت و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی دیدار و گفت و گو کردند.

براساس گزارش رسیده ،در این نشست که با هدف تمدید و
انعقاد قرارداد درمان تکمیلی بیمارستانهای خصوصی در شعبه
بیمهآسیا در بندرعباس برگزار شد ،مواردی از جمله تخفیف روز
بخش خصوصی ،افزایش خدمات بینالملل نسبت به سال قبل
و  ...مورد توافق قرار گرفت.

نشست کارگروه بیمههای مسئولیت
در استان کرمانشاه
نشست برنامهریزی راهبردی بیمههای مسئولیت
استان کرمانشاه برگزار شد.

اعضای کارگروه رشته بیمههای مسئولیت متشکل از نماینده
مدیریت بیمههای مسئولیت ،سرپرست شعبه استان کرمانشاه،
اعضای کارگروه رشتههای مسئولیت و رییس انجمن صنفی
نمایندگان استان کرمانشاه طی نشستی به بررسی مشکالت،
راهحلها و ارائه پیشنهادات پرداختند.

برگزاری دورههای آموزشی و هدفگذاری صدور بیمههای
مسئولیت جهت هر یک از نمایندگان از لحاظ تعداد و مبلغ
در راستای افزایش پورتفوی بیمههای مسئولیت از جمله موارد
مورد اشاره در این نشست بود.

شهرداری رشت

براساس گزارش رسیده از استان گیالن ،در نشست بیمهآسیا و مسئولین شهرداری
رشت ،قرارداد شهرداری رشت در رشتههای مسئولیت جامع شهری ،بیمههای آتشسوزی،
تکمیلی درمان ،اتومبیل و عمر و حوادث تمدید شد.
همچنین در نشست مسئولین بیمهآسیا و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قرارداد
بیمههای شخص ثالث اتومبیل برای اعضای کانون امضا شد.

نشست سندیکای بیمهگران استان هرمزگان با
حضور رؤسای شرکتهای بیمه مستقر در استان
و نمایندگان رؤسای بیمارستانهای خصوصی به
میزبانی بیمهآسیا برگزار شد.

کانون بازنشستگان
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درجهبندی نمایندگان
بیمهآسیا
عملیات درجهبندی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمهآسیا
به صورت سالیانه انجام میشود.

به گزارش روابطعمومی ،حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه
فروش با اشاره به تبصره  2ماده یک آیین نامه  75شورایعالی بیمه و
متمم آییننامه مذکور  75/2ابالغ شده توسط بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران مبنی بر اعطای مجوز انجام درجهبندی نمایندگان به
شرکتهای بیمه ،گفت :با توجه به شاخصهای پیشبینی شده ،بهرهگیری از اطالعات مندرج در نرمافزار فنآوران اطالعات و برنامه
جامع ،عملیات درجهبندی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمهآسیا بر مبنای عملکرد سال  1395به پایان رسید.

معاون بازاریابی و شبکه فروش در ادامه افزود :درجهبندی نمایندگان به صورت سالیانه و براساس عملکرد حرفهای نمایندگان
انجام خواهد شد.

حسینی بیان داشت :مهمترین ثمره این طرح ،تفویض اختیارات و پشتیبانی متناسب با درجه و امتیاز کسب شده نمایندگان حقیقی
و حقوقی در حوزه امور مالی از قبیل میزان صندوق دریافت و مهلت تسویه و همچنین شرایط پرداخت علیالحساب کارمزد و سود
مربوطه و متفاوت بودن مهلت بازپرداخت و شرایط پرداخت تسهیالت خرید دفتر نمایندگی است.

بیمهآسیا دو میلیارد ریال
خسارت تگرگ استان قزوین
را پرداخت کرد

بیمهآسیا طی دو مرحله ،خسارت تگرگ به
محصوالت زراعی استان قزوین را به مبلغ دو میلیارد
و سیصد میلیون ریال پرداخت کرد.
براساس گزارش رسیده ،در پی وقوع حادثه تگرگ خسارات
سنگینی به محصوالت زارعی کشاورزان استان قزوین وارد شد.
این گزارش میافـزاید :کارشنـاسان بیمهآسـیا با همکـاری
کارشناسان ارزیاب صندوق بیمه کشاورزی ،پس از وقوع حادثه
بالفاصله در محل حاضر و به برآورد میزان خسارت پرداختند.
پـس از بررسیهـای تخصصـی کارشنـاسان ،مبـلغ خسـارت
زیاندیدگان بیش از دو میلیارد ریال ارزیابی شد که به صورت
علیالحساب طی دو مرحله در کوتاهترین زمان ممکن مبلغ دو
میلیارد ریال به زیاندیدگان پرداخت شد.

بیمهنامه 1439
عتبات عالیات بیمهآسیا
بیمهآسیا ،بیمهنامه  1439عتبات عالیات را در
قالب  16طرح ارائه میدهد.

به گزارش روابطعمومی و بنا بر اعالم مدیریت بیمههای
عمر و حوادث بیمهآسیا ،بیمهنامه  1439عتبات عالیات
بیمهآسیا ویژه ماههای محرم و صفر سال  1439هجری
قمری در قالب  16طرح به صورت گروهی و انفرادی به
زائرین عتبات عالیات ارائه میشود.

بنابراین گزارش ،تنوع در سرمایه بیمهنامه ،پوششهای
بیمهای و زمانبندی سفر از جمله ویژگیهای بیمهنامه
 1439عتبات عالیات بیمه آسیاست.

اهدای خون

جمعی از کارکنان بیمهآسیا در استان تهران ،در یک
اقدام خداپسندانه ،به افراد نیازمند خون اهدا کردند.

گفتنی است بیمهآسیا از سال  1388با امضای تفاهمنامه
مشترک با صندوق بیمه کشاورزی ،به ارائه پوشش بیمه
آتشسوزی مزارع گندم و جو پرداخته است.

تالشهای بیمهآسیا در راستای فرهنگسازی بیمه کشاورزی
و ایجاد بستر آرامش و امنیت خاطر در حوزه کشاورزی با
تکمیل پوشش بیمهای صندوق بیمه کشاورزی و افزودن
پوشش خطرات سیل ،تگرگ و زلزله از سال زراعی  96ـ 1395
همراه بود.

براساس آمار اخذ شده ،پوشش فوق از زمان ارائه ،همه ساله
استقبال قابل توجه کشاورزان را در برداشته است.

حضور بيمهآسيا
در نمايشگاه بينالمللي
صنعت ساختمان
بيمهآسيا در هفدهمین نمايشگاه بينالمللي
صنعت ساختمان حضوری فعال داشت.

به گزارش روابطعمومي بیمهآسیا ،مدیران و کارشناسان
بیمههای مهندسی و مسئولیت بیمهآسیا به عنوان بزرگترين
بيمه خصوصي کشور و حائز رتبه اول براي سه سال متوالي
در گروه موسسات بيمهاي يکصد شرکت برتر کشور ،در غرفه
اختصاصي این شرکت در سالن  22و در طول برگزاري
نمايشگاه به ارائه خدمات بيمهاي و مشاورهاي در خصوص پوششهای بیمهای به ویژه حوزه ساختمان پرداختند.

بنابر این گزارش ،نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( )Iran Confairبزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان و ساختمان سازی ایران و یکی از
معروفترین نمایشگاههای خاورمیانه است.
در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای حوزه صنعت ساختمان عرضه و عرصه رقابت برای شرکتهای فعال در این حوزه را فراهم میکند.

براساس گزارش روابطعمومی 111 ،نفر از کارکنان بیمهآسیا در
استان تهران ،در دو بخش خانمها و آقایان با حضور در پایگاه
سیار سازمان انتقال خون این استان که با دعوت روابطعمومی در
ساختمان شماره یک مستقر گردید ،داوطلب اهدای خون شدند.
گفتنی است به منظور ترغیب مردم جهان به اهدای خون و افزایش
سطح آگاهی آنان در این خصوص ،روز  14ژوئن ( 24خرداد) به عنوان
روز جهانی اهداکنندگان خون نامگذاری شده است.

سازمان بهداشت جهانی ،جامعه بینالمللی انتقال خون ،اتحادیه
بینالمللی سازمان اهداکنندگان خون و فدراسیون بینالمللی
جمعیتهای صلیب سرخ و هالل احمر ،چهار ارگان جهانی حامی
اهدای خون هستند.

بازنشستگان

چند تن از كاركنان پرتالش بيمه آسيا پس از سالها
خدمت به افتخار بازنشستگي نايل شدهاند ،ضمن تقدير از
زحمات بيدريغشان اسامي آنها به شرح زير اعالم ميشود:
محمود کاظمی طامه
علیرضا آزاددل
صمد بیگی
حسین بابائی
حسین حمزهای
یداله مهدویپور
نعمتاله ربیعی
مژگان بنیانپور
مسعود سیفی
رزالیا منفرد نیاکی
فاطمه مسگرپور
ستار مهدیزاده

رقیه نصیردوست
زهره خوشروز
محسن قاضی زاده
اصغر صمدی خانقاه
حمیرا حاجی علی عسگری
فاطمه خیاط جعفری
امیرحسین حصارکی
فاطمه یارندپور طهرانی
مرجان شوکتی
مجید نعمتی
سیما جهانی

شع
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بیمهآسیا همزمان با آغاز سال تحصیلی
جدید،کرد.اقدام به توزیع بیمهآسیا در مناطق محروم
نوشتافزار در مدارس مناطق محروم کشور
روابطعمومی بیمهآسیا در گزارشی اعالم کرد :بیمهآسیا بنا بر مسئولیت
اجتماعیادارات نوشتافزار توزیع کرد
بنگاههای اقتصادی و در تداوم انجام فعالیت فرهنگی ـ آموزشی ،با هماهنگی
کل آموزش و پرورش استانها ،نوشتافزارهای اختصاصی تهیه شده را در مدارس
مناطق محروم کشور توزیع کرد.

این گزارش میافزاید :مسئولین شعبههای بیمهآسیا در سراسر کشور با حضور در
مدارس مناطق محروم منطقه خود ،نوشتافزارهای اختصاصی این شرکت را بین
دانشآموزان توزیع کردند.

در این گزارش اظهار امیدواری شده است که انجام فعالیتهای فرهنگی ـ آموزشی
هدفمند و تاثیرگذار از طرف بنگاههای اقتصادی موفق و خوشنام به ویژه شرکتهای
بیمه ،در ارتقای سطح آموزشی در مناطق محروم کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 آذربایجان غربی

گفتنی است بیمهآسیا هزینه چاپ و توزیع سررسید سال  1396را به تهیه نوشتافزارهای
اختصاصی برای توزیع در مدارس مناطق محروم
کشور اختصاص داده بود.

شـایان ذکر اسـت ساخت مـدرسه در منطقـه سرباز استان
سیستان و بلوچستان وتهیه و توزیع توپهای ورزشی در مدارس
مناطق محروم کشور از دیگر فعالیتهای فرهنگی ـ آموزشی
بیمه آسیاست که از طرف مسئوالن آموزشی مناطق محروم
کشور مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفته است.

 البرز

 ایالم

 بوشهر

 کهکیلویه و بویراحمد

 چهارمحال و بختیاری

 خراسان رضوی

 آذربایجان شرقی

 فارس

 قزوین

 قم

 سیستان و بلوچستان

 مازندران

 مرکزی

 یزد

 گلستان

لرستان

ح
وز
هم
دیر
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مل
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کهگیلویه و بویراحمد

گرمسار

دامغان

شاهرود

چهارمحال و بختیاری

سمنان

بازدید مدیرعامل و هیأت همراه
از شعب بیمهآسیا
دکتر کاردگر ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل از شعب استانهای سمنان ،لرستان ،چهارمحال و
بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و یزد بازدید کرد.

یزد

در این سفرها محمدعلی اسمعیلنیا ،مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل ،حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه
فروش و داود سرائی ،مدیر امور مالی ،مدیرعامل را همراهی میکردند.

◁◁استان سمنان

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت همراه با سفر به استان سمنان طی نشستی با حضور
روسای شعب ،کارکنان و انجمن صنفی نمایندگان استان به ارائه سخنانی در خصوص عملکرد شرکت
بیمهآسیا ،خدمات شرکت به کارکنان و  ...پرداخت.
ایشان ضمن بازدید از شعبه سمنان مسائل و مشکالت کارکنان را بررسی نمود.

بازدید از شعبه دامغان و شاهرود توسط مدیرعامل و هیأت همراه و بازدید از شعبه گرمسار توسط معاون
بازاریابی و شبکه فروش از دیگر برنامههای مدیرعامل و هیأت همراه در این سفر بود.

◁◁استان لرستان

مدیرعامل و هیأت همراه با سفر به استان لرستان از شعبه این استان بازدید کردند.

ایشان طی نشستی با حضور کارکنان و نمایندگان به ارائه سخنانی درخصوص افزایش پورتفوی،
کاهش نسبت خسارت ،کنترل داخلی و  ...پرداختند.
این نشست با پاسخگویی مدیرعامل به سواالت کارکنان و نمایندگان پایان یافت.

◁◁استان چهارمحال و بختیاری

دکتر کاردگر با سفر به استان چهار محال و بختیاری ضمن بازدید از شعبه استان از نزدیک با عملکرد

کارکنان آشنا گردید و رهنمودهای الزم را ارائه نمود.
ایشان طی دو نشست با کارکنان و نمایندگان و استماع آمار و عملکرد استان توسط حسن قاید امینی،
رییس استان چهارمحال و بختیاری به بررسی مسائل و مشکالت آنها پرداخت.
نایب رییس هیأت مدیره در نشست با نمایندگان به بیان وضعیت صنعت بیمه و جایگاه بیمهآسیا در
کشور پرداخت و خواستار رصد ماهانه فعالیت بیمهای نمایندگان گردید.

◁◁استان کهگیلویه و بویراحمد

نایب رییس هیأت مدیره و هیأت همراه همچنین طی سفری به استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن
بازدید از شعبه یاسوج ،در نشستی صمیمی با کارکنان و شبکه فروش به بررسی مشکالت و نقطهنظرات
حاضرین پرداختند و با اشاره به ظرفیتهای موجود استان ،رهنمودهایی جهت افزایش پورتفوی شعبه
استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه نمودند.

◁◁استان یزد

مدیرعامل و هیأت همراه با سفر به استان یزد ضمن بازدید از شعبه این استان ،از نزدیک با عملکرد
کارکنان آشنا شدند و طی نشستی سخنان خود را درخصوص افزایش پورتفوی ،کاهش نسبت خسارت،
کنترل داخلی و  ...ارائه کردند .سپس به بررسی مشکالت و نقطهنظرات کارکنان پرداختند.
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برگزاری دومین گردهمایی

رابطین مراکز خدمات حوزههای علمیه
سراسر کشور

دومین گردهمایی رابطین مراکز خدمات حوزههای علمیه سراسر کشور با
رویکرد دانش افزایی در جهت بهبود ارائه خدمات و فرآیندها ،با حضور اعضای
هیاتمدیره و معاونین مدیرعامل بیمهآسیا و مدیران مرکز خدمات حوزههای
علمیه سراسر کشور ،در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

مهدی شریفی ،معاون مدیرعامل بیمهآسیا در بیمههای اشخاص و مسئولیت در این گردهمایی ضمن
قدردانی از زحمات و عملکرد خوب رابطین مراکز خدمات حوزههای علمیه گفت :عالقه ای که من در افراد
حاضر در گردهمایی میبینم نشان از آن دارد که ایشان به کار خود عشق میورزند و با جدیت به دنبال رفع
موانع و نواقص حتی کوچک هستند.

وی ضمن تأکید بر لزوم دقت بیشتر در زمینه بررسی و رسیدگی به پروندههای ارجاعی ،خواستار توجه به
چهار نکته مهم در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمت به بیمهگذاران به خصوص بیمهشدگان تحت پوشش
مرکز خدمات حوزههای علمیه ،شامل حسن رفتار و رعایت اخالق ،نظم و انضباط در تمامی مراحل انجام
کار ،دقت نظر در امور کارشناسی و گام برداشتن در چهارچوب مقررات و نیز پاسخگویی به مراجعین و ایفای
نقش مشاور و در نظر گرفتن حاالت روحی افراد مراجعهکننده شد.

حاضر قرارداد خدمات حوزه علمیه به لحاظ تعداد بیمهشده و حجم کار ،تجربه بسیار خوبی است که به عنوان
یک الگو در صنعت بیمه کشور مطرح است.

حجتاالسالم و المسلمین حسام افروز ،معاون سالمت و امور بیمههای مرکز خدمات حوزههای علمیه،
دیگر سخنران این گردهمایی با اشاره به سه ضلع بیمهآسیا ،مرکز خدمات و رابطین در ارائه خدمت به
بیمهشدگان نقش رابطین را در این زمینه بسیار مهم بر شمرد و از آنان قدردانی کرد.

وی همچنین افزود :کنترل و نظارت دائمی در تمامی مراحل کار برای ما و بیمهآسیا بسیار مهم است تا
حدی که در مواردی ناظرینی را به صورت ناشناس برای سنجش نحوه عملکرد رابطین اعزام میکنیم و
نحوه برخورد و سرعت پاسخگویی به مراجعین را بررسی میکنیم که در همین رابطه تاکنون ماموریتهای
زیادی به نقاط مختلف کشور انجام شده است.

معاون مدیرعامل در بیمههای اشخاص و مسئولیت تصریح کرد :نظارت و کنترل به دلیل کاهش خسارت
و جلوگیری از امکان بروز تخلف میتواند نقش مهمی در زمان تمدید قرارداد داشته باشد.

در این گردهمایی محسن پایدار ،مدیر پروژه طالب و روحانیون و دبیر گردهمایی توضیحاتی درخصوص
پاسخگویی بخشهای مختلف بیمهآسیا به سواالت و مشکالت رابطین در فرصتی کوتاه ،لزوم ثبت
اطالعات دقیق بیمهشدگان و شیوه نامه طراحی شده با همکاری مرکز خدمات حوزههای علمیه در مورد
ارائه بهتر خدمات به بیمهشدگان پرداخت.

وی با تأکید بر لزوم انجام وظایف در تمامی جوانب ،این کار را خدا پسندانه دانست که از جنبه انسانی و
ملی نیز باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کلی رفاه در جامعه و کشور خواهد شد.

برپایی کارگا ه آموزشی و توجیهی خسارت ،کارگاه آموزشی پشتیبانی و نظارت بیمههای درمان و
پاسخگویی به سواالت حاضرین در مورد نحوه خدمترسانی بهتر درمانی و تقدیر از کارمندان نمونه شاغل
در پروژه حوزههای علمیه سراسر کشور از دیگر بخشهای این گردهمایی بود.

حجتاالسالم و المسلمین سید حسن ربانی ،مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه نیز در این گردهمایی ضمن
تشکر و قدردانی از تالش و همکاری بیمهآسیا با مرکز خدمات حوزههای علمیه و با تأکید بر خوب و مناسب
بودن این قرارداد ،رابطین فعال در این طرح را به دلیل خدمت خالصانه به بندگان خدا ،کارگزاران خداوند در
زمین خواند و اجر ایشان را بسیار بزرگ برشمرد و افزود :حتی اگر کسی متوجه این تالشها نشود ،مطمئنا
خداوند خود ناظر بر همه تالشهای این عزیزان است.

سید احمد حسینی مدیر بیمههای درمان بیمهآسیا نیز در بخش دیگری از این گردهمایی گفت :در حال

مدیران مراکز خدمات حوزههای علمیه استانهای خراسان رضوی و قم ،مدیر کل و مشاور بیمهای مرکز
خدمات حوزه علمیه قم ،مدیرکل امور سالمت و بیمههای مرکز خدمات حوزههای علمیه ،مسئول واحد
نظارت بر امور بیمههای مکمل حوزههای علمیه از دیگر سخنرانان این گردهمایی بودند.
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برگزاری مجمع
فوقالعاده و عادی
انجمن صنفی
کارکنان بیمهآسیا
مجمع نوبت دوم فوقالعاده و عادی سالیانه
انجمن صنفی کارکنان بیمهآسیا با هماهنگی و
نظارت وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در سالن
اجتماعات ساختمان شماره یک بیمهآسیا برگزار شد.

براساس گزارش رسیده ،در ابتدای این نشست که با حضور  257نفر از اعضا برگزار شد ،فریبرز پاشا مختاری،
امین محمدی و نسرین نصیری به عنوان هیأت رییسه مجمع و محمد افتخاری و سمیه سرداری به عنوان ناظر
انتخابات تعیین گردیدند.
در ادامه برگزاری مجمع انجمن صنفی کارکنان بیمهآسیا ،موارد و تغییرات اساسنامه از جمله تغییر حوزه فعالیت
انجمن صنفی از حوزه جغرافیایی استان تهران به سطح کارگاه شرکت بیمهآسیا مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت

و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

گزارش مالی یک ساله انجمن توسط داود سرائی ،عضو و خزانهدار هیأتمدیره و گزارش یک ساله توسط
کیوان مالکی ،بازرس انجمن صنفی نیز ارائه و مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

برگزاری انتخابات بازرس انجمن صنفی و انتخاب کیوان مالکی به عنوان بازرس و ابراهیم محمودی به عنوان
بازرس علیالبدل ،پایان بخش مجمع فوقالعاده و عادی انجمن صنفی کارکنان بیمهآسیا بود.

برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع)
مراسم معنوی عزاداری ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداله
الحسین (ع) و یاران باوفایش درنمازخانه ساختمان مرکزی برگزار شد.
تهران

تبریز

این مراسم همه ساله با حضور مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونین ،مدیران و کارکنان شرکت با
برنامههای قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی و مداحی در دهه اول ماه محرم هر روز صبح برگزار میشود.

گفتنی است به همین مناسبت در روز پنجم ماه محرم پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر مراسم
سخنرانی ،نوحهخوانی و سینهزنی برگزار و پایان بخش برنامه نیز پذیرایی از همکاران به صورت توزیع
غذای نذری بود.
همچنین طی مراسمی ،در شعبه تبریز جمعی از کارکنان این شعبه به قرائت زیارت عاشورا و عزاداری
ساالر شهیدان پرداختند.

مسابقات فوتبال جام والیت
مسـابقات فـوتبال گل کوچـک جام والیت با قهرمانی
تیم صندوق امداد صنعت بیمه به پایان رسید.
به گزارش روابطعمومی ،در پایان مسابقات جام والیت ،تیم صندوق
امداد صنعت بیمه با برتری نسبت به تیم معاونت فنی اموال مقام نخست
و قهرمانی و تیم مدیریت امور مالی با غلبه بر تیم اداره خدمات جایگاه
سوم را به خود اختصاص داد.
مراسم اختتامیه جام والیت با حضور مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره،
معاونین مدیرعامل و مدیران بیمهآسیا برگزار شد.
در این مراسم علیرضا بیانیان ،مدیرعامل بیمه آرمان ،اسماعیل
مهمانی ،مشاور مدیرعامل بیمه ما ،رضا جباری ،پیشکسوت باشگاه
پرسپولیس و مهدی صبایی ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون به عنوان
مهمانان ویژه حضور داشتند.

گفتنی است در این مراسم کاپ اخالق به تیم دبیرخانه اهدا شد.
از رضا محمدی و وحید خوشادب نیز به عنوان بازیکنان اخالق،
مجید رحیمی به عنوان آقای گل مسابقات و مسعود سیفی که به کسوت
بازنشستگی نائل شده است ،تقدیر به عمل آمد.
مسابقات فوتبال گل کوچک جام والیت با حضور  18تیم از واحدهای
تابعه شرکت طی بیست روز در پارکینگ خسارت ساختمان مرکزی
برگزار شده است.

حضور بیمهآسیا در نمایشگاه یاد یاران

بیمهآسیا در نمایشگاه «یاد یاران» که به مناسبت هفته دفاع مقدس در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد،
حضوری فعال داشت.
براساس گزارش روابطعمومی ،بیمهآسیا در این نمایشگاه با برپایی غرفه ،توزیع بروشور ،هدایا ،حضور کارشناسان و پاسخگویی به سؤاالت
بازدیدکنندگان به ارائه خدمات بیمهای پرداخت.
ارائه عملکرد بیمهآسیا در بخش صدور و خسارت طی هشت سال دفاع مقدس و نمایش پایان نامهها ،مقاالت و
کتب تألیف شده بسیجیان بیمهآسیا از دیگر برنامهها و خدمات غرفه بیمهآسیا در این نمایشگاه بود.
در طول برگزاری نمایشگاه ،وزیر ،معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مدیرعامل بانکها و بیمهها
از غرفه بیمهآسیا بازدید کردند.
نمایشگاه «یاد یاران» با برپایی  22غرفه از سوی پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی و پایگاههای
بسیج سازمانهای تابعه ،با محوریت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) ،اقتصاد مقاومتی
و نقش و اقدامات وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه در ایام دفاع مقدس به مدت پنج روز در وزارت امور اقتصادی
و دارایی دایر بود.

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر همسر دکتر ابراهیم کاردگر،
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا را به ایشان و خانواده
گرامیشان تسلیت میگوییم و ضمن ابراز همدردی علو درجات برای
آن مرحومه ،از خداوند متعال و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت مینماییم.
با خبر شدیم همکار محترم رضا رنجبر ( مدیرهماهنگی امور شعب
بیمهآسیا) در غم از دست دادن مادر مکرمه خود به سوگ نشسته است.
ضمن ابراز همدردی با ایشان ،از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت
واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
همکار محترم مهرناز زنگنه پور (دبیر کمیته فنی بیمههای اشخاص
و مسئولیت) در غم از دست دادن مادر مکرمه خود به سوگ نشسته است.
ضمن ابراز همدردی با ایشان ،از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت
واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
درگذشت همکار نماینده محمد موسوی اشترجانی(نمایندگی
کد  5141استان اصفهان) موجب تاسف و تاثر شد .ضمن آرزوی
علو درجات برای آن مرحوم از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و
شکیبایی مسئلت مینماییم.

مطلع شدیم چند تن از همکارانمان نیز در غم فقدان
عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب آمرزش و
مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای بازماندگان آنها
صبر و سالمت آرزومنديم.
احمد غفاری (مدیریت بیمههای عمر و پسانداز) ،در غم
فقدان مادر
چنگیز سلطانیفر (مدیریت بیمههای درمان) ،در غم فقدان
برادر
سعیده شریعتی (مدیریت بازرسی و انتظامات) ،در غم
فقدان فرزند
معصومه کالنتری (مدیریت بیمههای مسئولیت) ،در غم
فقدان فرزند
موسی غالم ژیان (مدیریت پشتیبانی و عمرانی) ،در غم
فقدان پدر
حسن سلطان محمدی (شعبه مطهری تهران) ،درغم فقدان
مادر
رامین دلیری (شعبه قزوین) ،در غم فقدان پدر
محمد بهادریفر (شعبه قزوین) ،در غم فقدان مادر
ابراهیم محمدپور (شعبه مرکزی تبریز) ،در غم فقدان پدر
سیدجواد فکاری (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان مادر
اصغر بداقی (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان مادر
یحیی وکیلی ( شعبه کردستان) ،در غم فقدان برادر
فاطمه دهقان (شعبه یزد) ،در غم فقدان پدر
رحمان خطیری (شعبه گرگان) ،در غم فقدان برادر
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اهدای جوایز
به بیمهگذاران جشنواره فروش
بیمههای عمر و پسانداز
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شعب بیمهآسیا در استانهای آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،قم ،خراسان جنوبی،
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،مازندران،
فارس ،زنجان ،اصفهان،البرز و یزد طی
مراسم قرعهکشی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
و لوحتقدیر به بیمهگذاران برنده و خوششانس خود در
مسابقات فروش بیمههای عمر و پسانداز اهدا نمودند.

س
فار

گفتنی است ،جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا تحت
عنوان جشنواره بهار تا بهار با استقبال چشمگیر مردم همراه بود ،که با
تسهیالت ویژهای از جمله افزایش متناسب در اندوخته بیمهنامه جامع عمر
و پسانداز و جامع مهرآسیا ،انجام آزمایش و معاینه رایگان متقاضیان خرید
بیمهنامه عمر و پسانداز و خدمات ویژه در بیمههای عمر زمانی ،حوادث
انفرادی و حوادث منضم به اتومبیل ،به خریداران بیمههای عمر و
پسانداز ارائه شد.
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اخبار کوتاه
قهرمانیتیموالیبالبیمهآسیا
در استان خراسان جنوبی

براساس گزارش رسیده ،تیم والیبال بیمهآسیا در استان خراسان
جنوبی ،موفق شد در مسابقات والیبال دستجات آزاد شهرستان بیرجند
که با حضور  11تیم برگزار شد به مقام قهرمانی دست یابد.

تقدیر بیمهآسیا از پیشکسوت والیبال استان خراسان جنوبی و اهدای
پیراهن ورزشی به تماشاگران ،از دیگر برنامههای این دوره از مسابقات
بود.
دیدارمسئولینبیمهآسیا

با امام جمعه شهرستان کازرون

براساس گزارش رسیده از استان فارس در دیدار مسئولین بیمهآسیا
با امام جمعه شهرستان کازرون ،مسئولین شعبه کازرون درخصوص
تشویق و آگاهی مردم به پوشش بیمههای حوادث انفرادی ،منازل
و اماکن بیمهآسیا با توجه به وقوع حوادثی نظیر زلزله تأکید نمودند.

امام جمعه شهرستان کازرون نیز از ارائه خدمات به موقع شعبه
کازرون در بخش خسارتهای مالی و بدنی و خدمات مربوط به حوزه
علمیه ،قدردانی نمود.
دریافت گواهینامه  ISOتوسط نمایندگی بیمهآسیا

براساس گزارش رسیده ،شرکت خدمات بیمهای پارس حامی نیکان
(نمایندگی کد  1036استان اصفهان) موفق به دریافت گواهینامه
 ISO 9001:2008گردید.

پیادهسازی استاندارد  ISO 9001مناسب با اندازه سازمان و با
تمرکز با اهداف تجاری سازمان منجر به بهبود مستمر در کسب و کار
و رضایتمندی مشتریان میگردد.

استاندارد بینالمللی  ISO 9001:2008یک استاندارد مدیریتی
عمومی میباشد که توسط کمیته  ISO/TC176تدوین و منتشر
شده است.
استاندارد  ISO 9001:2008به عنوان جایگزین ISO 9001:2008

در سال  2008منتشر گشت که پس از انتشار تا سه سال اعتبار
خواهد داشت.
در استاندارد  ISO 9001:2008به رویکرد فرآیندی تأکید شده
است و در تمامی سازمانها با هر اندازه و ابعاد قابل استفاده میباشد.
اهدای کیک با آرم بیمه آسیا

حمید شایالن ،مدیر شیرینیسرای حبهنبات ،از بیمهگذاران با سابقه
بیمهآسیا در شهرستان شاهرود ،همزمان با سالروز تأسیس بیمهآسیا
کیکی را با طراحی آرم بیمهآسیا تهیه و به شعبه بیمهآسیا در این شهر
اهدا کرد.
این بیمهگذار تحت پوشش بیمههای عمر و پسانداز ،بدنه و
آتشسوزی بیمهآسیا نزد نمایندگی کد  2847است.

مسابقه فرهنگی
به مناسبت روز بیمه

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.

محمدصاحب بیانی ،مشاور معاونت توسعه و برنامهریزی
علی محمد رشیدیان ،سرپرست منطقه یک (تهران)
مسعود قاسمی ،عضو کمیته فنی بیمههای اموال
عباس کریمی مهر ،عضو کمیته فنی بیمههای اموال
بهنام نصیری علیائی ،معاون مدیر بیمههای اتومبیل در
صدور ثالث و حوادث راننده
محمدرضا میرزایی دوستان ،معاون مدیر بیمههای
آتشسوزی
سمیه کریمی ،معاون مدیر حقوقی در (دعاوی له شرکت
و کیفری)
سیدجواد قزاقی ،معاون مدیر توسعه بازار و امور مشتریان
علی خطیبزاده ،مشاور مدیریت هماهنگی امور شعب
هادی امیری ،رییس شعب استان سمنان
احمد تقیپور ،رییس شعبه مرکزی استان مازندران
حسین کیوانی ،رییس شعبه بیرجند (استان خراسان
جنوبی)
ابراهیم حیدری ،رییس شعبه بلوار زنجان
سیاوش عبادی فردآذر ،رییس شعبه پارسآباد
محمد نعیم صبا ،رییس شعبه ابهر
سعید رفیعزاده ،سرپرست شعبه شهید لشگری (وردآورد)
محمد محمدپور ،رییس اداره کارشناسی مرکز در مدیریت
بیمههایاتومبیل
محمدرضا شفیعی ،رییس اداره خسارت مالی جنوب تهران
رضا شیری ،رییس اداره خسارت مالی شمال تهران
محسن زرگر ،رییس اداره امور قراردادها و مشتریان
خاص
حسین قلیوندان ،معاون خسارت سایر استان آذربایجان
غربی
علی سپهر جوان ،معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت
شعب استان خراسان رضوی
محسن دهقانی محمدآبادی ،معاون بیمههای اموال شعب
استان خراسان رضوی
محمدحسین امیری ،معاون اشخاص و مسئولیت استان
مازندران
عظیم بسطامی ،معاون امور بیمهای شعبه استان ایالم

مدیریت روابطعمومی بیمهآسیا در نظر دارد به
مناسبت روز بیمه 13،آذر ،یک دوره مسابقه فرهنگی
در دو مقطع ابتدایی و متوسطه بین فرزندان کلیه
همکاران (شاغل ،بازنشسته و نمایندگان) برگزار کند.
عالقمندان میتوانند اصل اثر خود در زمینههای
نقاشی ،طراحی ،عکاسی ،خطاطی ،فیلم کوتاه ،شعار
بیمهای ،انشاء ،دکلمه ،داستان ،شعر و طنز را به
مدیریت روابطعمومی بیمهآسیا ارسال کنند.
موضوعات مسابقه:
◁◁بیمهآسیا و کودکان
◁◁بیمهآسیا و  58سال خدمت
◁◁بیمه آسیا و خانواده
◁◁بیمهآسیا و آینده
◁◁بیمهآسیا و تبلیغات
مهلت ارسال آثار تا بیستم آبان ماه سال 1396
بوده و به برندگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
تهران ،خیابان طالقانی ،تقاطع سپهبد قرنی ،ضلع
شمال غربی تقاطع ،شماره  ،94شرکت بیمهآسیا،
طبقه هفتم ،اداره انتشارات مدیریت روابطعمومی
88900076-7
pr.bimehasia@yahoo.com
@asiabimeh

تقدیر بیمهآسیا
از مسئولین
راهنمایی و رانندگی
سراسر کشور

رؤسای بیمهآسیا در سراسر کشور ،از مسئولین
راهنمایی و رانندگی قدردانی کردند.
همزمان با هفته گرامیداشت نیروی انتظامی ،رؤسای
بیمهآسیا در سراسر کشور ،ضمن دیدار با فرماندهان نیروی
انتظامی استان و شهرستان خود ،با اهدای گل ،لوح تقدیر و
نصب بنر از تالش و زحمات آنها تقدیر نمودند.

میاندوآب

خوی

یزد

آبادان

ابهر
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▌ ▌باربری

آمـوزش

▌ ▌آتشسوزی

دورههای آموزش بیمههای آتشسوزی با
حضور نمایندگان در استان خراسان رضوی
برگزار شد.

براساس گزارش رسیده ،در این دورههای آموزشی که در
شهرهای مشهد و نیشابور برگزار شد کارشناسان نمایندگی
کد  52022خراسان رضوی به ارائه آموزشهای الزم
پرداختند.

دورههای آموزشی بیمههای باربری با حضور مدیر
بیمههای باربری ،کارکنان و نمایندگان استانهای
آذربایجان شرقی ،مازندران و کرمان برگزار شد.
براساس گزارش رسیده از مدیریت طرح و توسعه ،دوره
آموزشی دو روزه بیمههای باربری با حضور بیش از  100نفر از
کارکنان و نمایندگان استان آذربایجان شرقی در شعبه شریعتی
تبریز برگزار شد.

در این دوره ،آموزشهای الزم درخصوص تکنیکهای فنی
و تخصصی بیمههای باربری و مسئولیت متصدیان حمل و نقل
ارائه شد.

همچنین در دوره آموزشی بیمههای باربری و مسئولیت حمل
و نقل که با حضور مدیر بیمههای باربری و نمایندگان برگزیده و
فعال این رشته در استان مازندران برگزار شد ،غالمرضا سرلک،
مدیر بیمههای باربری به ارائه سخنانی درخصوص پیشینه رشته
بیمههای باربری و مسئولیت حمل و نقل در شرکت بیمهآسیا،
نحوه کار شرکتهای حمل و نقل و تجارب کاری خود در زمینه
خسارتهای خاص پرداخت.

علیرضا آقاجانی ،معاون مدیر در صدور بیمههای باربری نیز
به ارائه آموزشهای الزم درخصوص رشته بیمههای باربری و
مسئولیت حمل و نقل و زیر رشتههای آن پرداخت و توضیحاتی
درخصوص بندهای شرایط عمومی ،کلوزها و استثناهای این
رشته ارائه نمود.

علی محمد رشیدیان ،رییس کل شعب استان مازندران به ارائه
آمار و عملکرد رشته باربری و مسئولیت حمل و نقل در استان
پرداخت.
▌ ▌اتومبیل

کارگاه آموزشی بیمههای اتومبیل با حضور
کارشناسان صدور و خسارت استانهای زنجان،
ابهر ،کرج ،قزوین و هشتگرد در استان زنجان
برگزار شد.
براساس گزارش رسیده از مدیریت مرکز طرح و توسعه
این دورههای آموزشی با حضور بیش از  35نفر ،طی چهار
روز برگزار شد.

در کارگاه آموزشی بیمههای اتومبیل ،آموزشهای الزم
توسط سید محمد تقی فضل هاشمی ،معاون مدیر بیمههای
اتومبیل در خسارت مسئولیت ،غالمرضا ترکاشوند ،رییس
اداره هماهنگی و پایش نظارت فنی اتومبیل ،اصغر ندایی،
رییس اداره خسارت بدنی اتومبیل استانها و کارشناسان
مدیریت بیمههای اتومبیل ارائه شد.

همچنین یک دوره آموزشی بیمههای باربری نیز با حضور
مدیر بیمههای باربری در استان کرمان برگزار شد .در این دوره،
آموزشهای الزم درخصوص بیمههای باربری ارائه شد.
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▌ ▌عمر و حوادث

دورههای آموزشی بیمههای عمر و حوادث در استانهای
تهران ،زنجان ،همدان ،فارس ،خراسان شمالی ،خراسان
رضوی و آذربایجان شرقی برگزار شد.
براساس گزارش مدیریت طرح و توسعه ،دورههای آموزشی تکنیکهای
فنی و بازاریابی بیمههای عمر و حوادث با حضور نمایندگان شعب استان
تهران ،زنجان ،همدان ،فارس ،خراسان رضوی و شمالی و آذربایجان شرقی
برگزار شد.

سعید فوالدی ،معاون مدیر بیمههای عمر و حوادث و مهدی مصباح ،رییس
اداره صدور بیمههای عمر و حوادث گروهی ،زهرا بزمی ،کارشناس اداره
صدور بیمههای عمر و حوادث گروهی ،نمایندگی کد  52028استان اصفهان
و نمایندگی کد  21692نکات تخصصی و فنی در صدور و خسارت بیمههای
عمر و حوادث و تکنیکهای بازاریابی و فروش را در این دورهها ارائه نمودند.
این گزارش میافزاید ،در دورههای آموزشی استان تهران که در سالن
اجتماعات ساختمان شماره یک و ساختمان توانیر برگزار شد جمع ًا  289نماینده
از شعب مطهری ،انقالب ،آزادی ،صادقیه ،چیتگر ،مرکز ،پانزده خرداد ،شرق و
خاقانی حضور داشتند.
این دورههای آموزشی با استقبال شرکتکنندگان همراه بود.

• •تهران

این دورههای آموزشی با استقبال حاضرین همراه بود.

• •فارس

• •آذربایجان شرقی

• •آذربایجان شرقی
• •مازندران

• •خراسان رضوی
• •کرمان

▌ ▌گزارشنویسی

دوره آموزشی دو روزه گزارشنویسی با حضور
همکاران مدیریت بازرسی و انتظامات برگزار
شد.
براساس گزارش رسیده از مدیریت طرح و توسعه ،در
این دوره آموزشی که با تالش و هماهنگی مدیریت طرح
وتوسعه و اداره آموزش با حضور  76نفر از همکاران مدیریت
بازرسی و انتظامات در سالن اجتماعات ساختمان شماره
یک بیمهآسیا برگزار شد ،آموزشهای الزم توسط جبارپور،
سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی ارائه شد.

▌ ▌مسئولیت

دوره آموزشی بیمههای مسئولیت با حضور  40نفر
از نمایندگان شعبه بلوار امام رشت برگزار شد.

• •خراسان شمالی

براساس گزارش رسیده از استان گیالن ،در این دوره
آموزشهای الزم درخصوص نحوه استعالم نرخ  11رشته از
بیمههای مسئولیت سایر و نکات مندرج در تعرفه توسط آتوسا
علیزاده ،کارشناس شعبه بلوار امام رشت ارائه شد.
این دوره آموزشی با پاسخگویی به سؤاالت حاضرین پایان
یافت.

• •همدان

• •زنجان

بب
رتر
شع
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استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
شش ماهه اول سال 1396
استانها
و شعب
مستقل برتر
به لحاظ
تولید حق
بیمه طی
شش ماهه
اول سال
1396

استانها و
شعبمستقل
برتر به لحاظ
بیشترین
درصد افزایش
رشد تولید
طی شش
ماهه اول
سال 1396

استانها و
شعبمستقل
به لحاظ
بیشترین
خسارت
پرداختی
طی شش
ماهه اول
سال 1396

استانها و

شعبمستقل
به لحاظ
بیشترین

نسبتخسارت
طی شش
ماهه اول

سال 1395
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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 شش ماهه اول سال ( 1396در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

گیالن

خوزستان

آذربایجان شرقی

اصفهان

قم

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

مازندران

هرمزگان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

اصفهان

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

4

خراسان رضوی

شرق تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

مازندران

مازندران

مازندران

مازندران

خراسان رضوی

خراسان رضوی

5

اصفهان

مازندران

فارس

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

قم

آذربایجان شرقی

مازندران

صادقیه تهران

6

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

البرز

گیالن

پانزده خرداد تهران

مازندران

7

مطهری تهران

اصفهان

شرق تهران

فارس

البرز

پانزده خرداد تهران

کرمان

مطهری تهران

صادقیه تهران

قم

8

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

البرز

آذربایجان شرقی

گیالن

اصفهان

البرز

کرمان

فارس

9

صادقیه تهران

فارس

مطهری تهران

آذربایجان غربی

گیالن

قم

سمنان

خوزستان

فارس

البرز

10

البرز

پانزده خرداد تهران

مازندران

گیالن

مرکزی

البرز

زنجان

فارس

بوشهر

گیالن

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

خراسان شمالی

خاقانی تهران

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

چیتگرتهران

کرمانشاه

خراسان شمالی

کهکیلویه و بویراحمد

لرستان

صادقیه تهران

2

آذربایجان غربی

خوزستان

پانزده خرداد تهران

خاقانی تهران

صادقیه تهران

خاقانی تهران

یزد

همدان

صادقیه تهران

خاقانی تهران

3

آزادی تهران

کردستان

صادقیه تهران

صادقیه تهران

خراسان جنوبی

مرکزی

مرکزی

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

4

همدان

بوشهر

خاقانی تهران

چیتگرتهران

مرکزی

اصفهان

سمنان

انقالب تهران

اردبیل

پانزده خرداد

5

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

کرمان

البرز

کردستان

پانزده خرداد تهران

سمنان

کرمانشاه

مرکزی تهران

6

خاقانی تهران

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

کردستان

پانزده خرداد تهران

گیالن

صادقیه تهران

یزد

پانزده خرداد تهران

آذربایجان شرقی

7

کهکیلویه و بویراحمد

ایالم

شرق تهران

زنجان

خاقانی تهران

گلستان

مرکزی تهران

مرکزی

قم

مرکزی

8

صادقیه تهران

البرز

مطهری تهران

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

خراسان شمالی

کهکیلویه و بویراحمد

اردبیل

گلستان

قم

9

شرق تهران

صادقیه تهران

البرز

مطهری تهران

قم

آذربایجان شرقی

آزادی تهران

خاقانیتهران

ایالم

چیتگرتهران

10

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

انقالب تهران

خراسان شمالی

مرکزی تهران

همدان

انقالب تهران

صادقیه تهران

قزوین

خراسان شمالی

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

سمنان

خوزستان

مرکزی تهران

2

گیالن

شرق تهران

صادقیه تهران

خراسان رضوی

قم

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

3

مازندران

خوزستان

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

فارس

قم

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

4

پانزده خرداد تهران

کرمان

آذربایجان شرقی

فارس

آذربایجان شرقی

اصفهان

البرز

اصفهان

اصفهان

آذربایجان شرقی

5

اصفهان

هرمزگان

فارس

آذربایجان شرقی

مازندران

مازندران

گیالن

مازندران

قم

مازندران

6

زنجان

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

خوزستان

یزد

فارس

7

خراسان رضوی

گلستان

شرق تهران

آذربایجان غربی

اصفهان

آذربایجان شرقی

اصفهان

قم

مازندران

قم

8

خوزستان

چهارمحالوبختیاری

مازندران

گیالن

البرز

خوزستان

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

گیالن

گیالن

9

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

کرمان

خوزستان

گیالن

گیالن

لرستان

گیالن

آذربایجان شرقی

صادقیه تهران

10

گلستان

فارس

البرز

البرز

فارس

یزد

کرمان

فارس

مطهری تهران

البرز

آتشسوزی

باربری

بدنه

ثالث و سرنشین

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

کهکیلویه و بویراحمد

چهارمحالوبختیاری

خراسانشمالی

کهکیلویه و بویراحمد

آزادی تهران

مرکزی تهران

خراسانجنوبی

سمنان

خوزستان

کهکیلویهوبویراحمد

2

مرکزی تهران

کرمان

کرمان

ایالم

قزوین

پانزده خرداد تهران

خراسان شمالی

هرمزگان

قم

سمنان

3

زنجان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

خراسانشمالی

ایالم

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

کهکیلویه و بویراحمد

آذربایجان شرقی

ایالم

4

گیالن

گلستان

فارس

کردستان

انقالب تهران

قزوین

کردستان

قزوین

یزد

قزوین

5

لرستان

همدان

سیستان و بلوچستان

فارس

کرمانشاه

خوزستان

قزوین

لرستان

گیالن

خراسان شمالی

6

خراسان شمالی

کردستان

همدان

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

کرمانشاه

کرمان

خراسان رضوی

چهارمحال و بختیاری

7

پانزده خرداد تهران

خراسان شمالی

چهارمحال و بختیاری

مرکزی

یزد

یزد

آذربایجان غربی

خوزستان

مازندران

فارس

8

قزوین

خاقانی تهران

لرستان

چهارمحال و بختیاری

شرق تهران

بوشهر

لرستان

اردبیل

اصفهان

یزد

9

بوشهر

شرق تهران

یزد

گلستان

مطهری تهران

کهکیلویهوبویراحمد

گیالن

قم

زنجان

گیالن

10

مازندران

خراسان رضوی

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی

هرمزگان

انقالب تهران

ایالم

انقالب تهران

مطهری تهران

آذربایجان غربی

شع
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بو
است
ا
ن
ها

کسب موفقیت
◁ ◁ گواهینامه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

امیرعلی عروجی ،فرزند محسن عروجی همکارمان در مدیریت بازرسی و انتظامات موفق شد
گواهینامه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را از موسسه فرهنگی قرآن و عترت جامعه القرآن
الکریم و اهل البیت (ع) دریافت کند.

◁ ◁ صعود به قله دماوند
آذین احسانیان ،فرزند شیرین منصوری همکارمان در مدیریت امور مالی موفق شد قله
 5610متری دماوند در رشته کوههای البرز را فتح کند.
آذین متولد سال  1375است و درتیرماه سال جاری با تالش و آمادگی جسمانی باال
موفق به فتح قله و دریافت گواهینامه صعود به قله دماوند از فدراسیون کوهنوردی و
صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران گردید.
◁ ◁قهرمان دو و میدانی کشور و دعوت به تیم ملی
لیال جوانمرد ،فرزند احمد جوانمرد همکارمان در شعبه رضاشهر استان خراسان رضوی موفق
شد با کسب مقام نخست در مسابقات قهرمانی برترینهای دو و میدانی نونهاالن کشور در
شهرستان کرمان ،در ماده  400متر از سوی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران به
تیم ملی دعوت شود.

◁ ◁قهرمان کاراته کشور

یسنا نجفی فرزند علیرضا نجفی ،همکارمان در مدیریت بیمههای مسئولیت ،موفق شد در
مسابقات قهرمانی کاراته کشور که در سمنان برگزار شد و مسابقات قهرمانی کاراته استان
تهران در بخش کومیته مقام نخست و مدال طالی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

◁ ◁ مقام دوم کاراته کشور

ارشیا صادقی ،فرزند وحید صادقی همکارمان در شعبه استان البرز ،موفق شد در مسابقات
کاراته قهرمانی کشور ،رده سنی نوجوانان ،بخش کومیته و وزن  -55کیلوگرم مقام دوم را به
دست آورد.

◁◁ مقام سوم کاراته کشور

فرناز نجفی ،فرزند مهدی نجفی ،همکارمان در مرکز ارتباط با مشتریان موفق شد در
یازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و رشته کاتا مقام سوم این
دوره از مسابقات را کسب کند.

◁◁قهرمان شنای استان

محمدحسن هندیونی ،فرزند مهدی هندیونی همکارمان در مدیریت بازرسی و انتظامات،
موفق شد در مسابقات شنای استان تهران رتبه اول را کسب کند.
◁قهرمان و نایب قهرمان کاراته استان

◁

هادی و هانی روانبخشیان ،فرزندان مجید روانبخشیان همکارمان در
شعبه استان اصفهان موفق شدند در مسابقات کاراته قهرمانی استان
اصفهان سبک شیتوریو (شیتوکای) به ترتیب مقامهای اول ودوم را
کسبکنند.
◁◁ مقام دوم کاراته استان

آناهیتا آزاد ،فرزند فرشید آزاد ،همکارمان در مدیریت امور مالی و بودجه موفق شد در مسابقات
قهرمانی کاراته بانوان بخش کومیته استان تهران مقام دوم و مدال نقره این دوره ازمسابقات
را به دست آورد.

◁◁ مقام دوم کاراته استان

امین آبکار ،فرزند جعفر آبکار ،همکارمان در استان قم موفق شد در مسابقات قهرمانی کاراته
استان قم در رشته کومیته و در رده سنی نونهاالن مقام دوم را کسب کند.
◁

◁قهرمان کشتی یادواره شهدا

علیرضا و امیرمحمد زعیمزاده ،فرزندان مهدی زعیمزاده همکارمان در
شعبه پانزده خرداد موفق شدند در مسابقات کشتی آزاد یادواره شهدای
جنوب غرب تهران به ترتیب مقام اول و سوم را در وزنهای  32و 30
کیلوگرم کسب کنند.
◁◁ دریافتگواهینامهاسکیت

ریحانه پیرایش فرزند فرزاد پیرایش ،همکارمان در شعبه استان همدان موفق شد گواهینامه
دوره مقدماتی اسکیت پایه از فدراسیون اسکیت جمهوری اسالمی ایران و هیأت اسکیت
استان همدان را کسب کند.
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تقدیر و تشکر
فرماندار اردبیل با ارسال دو لوح سپاس خطاب به نعیم عظیمی پویا ،نماینده بیمهآسیا از تالشهای پژوهشی
و حضور وی به عنوان کمیته علمی و داوری از مجموعه مقاالت ارائه شده در اولین و دومین کنفرانس
بینالمللی علوم جغرافیا که توسط مؤسسه حامیان زیستاندیش محیط آرمانی برگزار شد تقدیر و تشکر نمود.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با اهدای لوح تقدیر
به علی محمد رشیدیان ،رییس کل شعب استان مازندران از تالش و
همکاری وی در پیشبرد طرحها و برنامههای ستاد امر به معروف و نهی
از منکر قدردانی کرد.

گفتنی است ،رشیدیان در همایش بزرگداشت هفته امر به معروف
و نهی از منکر استان مازندران که با حضور نماینده ولیفقیه ،استاندار،
فرمانده سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ،مدیران و مسئولین استانی برگزار شد به عنوان مدیر برتر برگزیده
و لوح تقدیر دریافت کرد.
همچنین مدیر کل گمرک استان مازندران با ارسال نامه خطاب به رشیدیان ،از تالش و همکاری وی،
محمدحسین امیری ،معاون خسارت سایر استان مازندران ،کارکنان شعبه چالوس و سیده زهرا عابدی،
کارشناس اداره خسارت مدیریت بیمههای درمانی در راستای پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی قدردانی نمود.

مسئول نمایندگی مرکز خدمات حوزههای علمیه با ارسال لوح تقدیر خطاب به کیومرث خسروی ،رییس
شعبه استان کردستان از خدمات بیمهآسیا در راستای امور بیمهای طالب و روحانیون و تالش و پیگیریهای
منظم وی در ارائه خدمات بیمههای تکمیلی قدردانی نمود.
معاون اداری و مالی گمرکات استان آذربایجان شرقی با ارسال نامه خطاب به رییس شعبه مرکزی تبریز از
تالش و زحمات وی و وحید عبدالهزاده اصالنپور کارشناس بیمهآسیا ،مستقر در گمرکات تبریز و سهالن در
راستای ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان ،صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.
یکی از زیاندیدگان پرونده خسارت ثالث مالی ،با ارسال نامه خطاب به رییس شعبه شریعتی تبریز از تکریم
اربابرجوع و تالش دلسوزانه نمایندگی کد  26104آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر نمود.
نمایندگی کد  51026با ارسال نامه خطاب به مدیر بیمههای مهندسی و ریسکهای متنوع ،از تالش و
عملکرد ناهید شاکری ،کارشناس این مدیریت به دلیل زحمات دلسوزانه و تالش وی درراستای افزایش
پورتفوی صدور بیمهنامههای مهندسی تقدیر نمود.
شرکت گچ طوس با چاپ آگهی در صفحه نخست روزنامه خراسان از تالش و همکاری مجتبی جمشیدیان،
معاون خسارت اتومبیل استان خراسان رضوی ،محسن صالحی ،مدیر شرکت خدمات بیمهای کارآمدان و
کارکنان ایشان در راستای رسیدگی و پرداخت به موقع خسارت این شرکت قدردانی نمود.
رییس پایگاه انتقال خون شهرستان میاندوآب با ارسال تقدیرنامه خطاب به ریاست شعبه میاندوآب بیمهآسیا
از کارکنان بیمهآسیا که در این راه خیر ،قدم برداشته و با عمل انسان دوستانه اهدای خون ،نوع دوستی و
همدلی خود را به معرض نمایش گذاشتند قدردانی نمود.
فرمانده شهرستان بم با ارسال لوح تقدیر خطاب به هادی محمدی خلخالیان ،سرپرست شعبه بم از تالش
و پیگیری وی در راستای احداث ساختمان جدید بیمهآسیا در شهرستان بم تقدیر و تشکر نمود.
امام جمعه شهرستان شاهرود با ارسال لوح تقدیر خطاب به روحاله باقیپور ،سرپرست شعبه شاهرود از
تالش صمیمانه وی و همکاران شعبه شاهرود در راستای قرارداد بیمهای جامعه طالب و روحانیون شاهرود
که آرامش خاطر برای طالب و روحانیون را در بر دارد قدردانی نمود.
شرکت کاغذ نیل ،از بیمهگذاران استان سمنان با چاپ آگهی در روزنامه پیام استان سمنان از مسئولین و
کارکنان بیمهآسیا در شعبه مرکزی استان سمنان و گرمسار به دلیل پرداخت سریع و به موقع خسارت وارد
شده به شرکت کاغذ نیل قدردانی نمود.
شرکت خدمات مسافرتی هوایی ،جهانگردی و زیارتی همسفران مشهد با ارسال نامه خطاب به نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا از تکریم اربابرجوع ،تالش و همکاری نمایندگی کد  24328در راستای
ارائه خدمات بیمهآسیا قدردانی نمود.
مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل با حضور در شعبه
بیمهآسیا و نصب بنر از عملکرد بیمهآسیا و توزیع اقالم ورزشی قدردانی
نمودند.
یکی از بیمهگذاران استان گیالن با چاپ و ارسال بنر به شعبه
بیمهآسیا در بندرانزلی از پرداخت به موقع خسارت بیمه آتشسوزی
منزل مسکونی خود تقدیر و تشکر نمود.
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تنشزدایی
در مدیریت
نویسنده :حجت اله نوری

در بحث تنشزدایی در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی ،عوامل مؤثر بر ارتباطات،
گروههای غیررسمی و رسمی ،راههای بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطی و مدنظر داشتن
مراودات انسانی در سازمان مطرح است.
اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است .این توجه ناشی از آن است
که مدیران دریافتهاند ارتباط موثر با کارکنان و درک انگیزههای ارتباطی آنان ،در دستیابی
به اهداف طراحی شده سازمانی عامل موثری است .لذا بیشتر وقت مدیران به ارتباط رو
در رو یا تلفنی با زیر دستان ،همکاران یا مشتریان میگذرد و گاهی در زمانی كه مدیران
تنها هستند ممكن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد روز ،خلوت آنها به یك
محیط كاری تبدیل شود .بنابراین ،ریشه بسیاری از مشکالت فردی ،سازمانی و اجتماعی را
میتوان در کمبود ارتباطات موثر یا سوءتعبیر و تفسیرهای ارتباطی جستجو کرد و باید گفت
برای مدیران ارتباط موثر اهمیت دارد.

▌ ▌روشهای بهبود ارتباطات

بیشتر سوءتفاهمهایی که بین مدیر و کارکنان پیش میآید ،از عدم شناخت شخصیت مدیر و درک
پیامهای وی به عنوان یک فرستنده ،ناشی میشود .شخصیت هر فرد عبارت از تعبیر و تفسیر دیگران
از رفتارهای نسبت ًا پایدار وی است .مدیران تنها بر بعضی از رفتارها و نگرشهای خود آگاهی دارند،
حوزهای که برایشان شناخته شده است ،شامل آگاهی از نحوه برخوردشان با افراد و تاثیری که بر آنان
خواهند داشت میشود .در عین حال قسمتی از شخصیت مدیر برای خودش ناشناخته است .بدین معنی
که در بعضی از موارد مدیران از نحوه برخوردشان با دیگران آگاهی ندارند ،این عدم آگاهی ممکن
است به این دلیل باشد که کارکنان به آنان بازخور نمیدهند ،یا مدیران برای دریافت بازخورهای لفظی
و غیر لفظی که واقع ًا در محیط هست ،هوشیاری کافی ندارند.
شخصیت مدیر را رفتارها و نگرشهای وی که برای دیگران شناخته شده است و همچنین حوزهای
که برای دیگران ناشناخته است ،شامل میشود .بنابراین بر حسب آنچه که برای خود مدیر یا دیگران
شناخته و ناشناخته است ،میتوانیم شخصیت مدیر را به چهار ناحیه تقسیم کنیم.
• • نمودار نواحی چهارگانه شخصیت مدیر

خود
کور

عمومی

شناخته

ناشناخته

خصوصی

ناشناخته

دیگران

ناشناخته

شناخته

در هر محیط سازمانی ،بخشی از رفتارها و نگرشهای مدیر که برای خودش و همچنین دیگران ،شناخته
شده است ،ناحیه عمومی ،یعنی ناحیه شناخته شده برای همه (اعم از مدیر و دیگران) نامیده میشود.

حوزهای را که برای خود مدیر ناشناخته ،ولی برای دیگران شناخته شده است ،ناحیه کور میگویند.
عدم شناخت ،بدین دلیل است که زیردستان مایل به دادن بازخور نبوده ،یا مدیر توان دریافت
بازخورهای لفظی و غیر لفظی را نداشته یا بدانها اهمیت نداده است.

حوزهای را که برای خود مدیر شناخته شده ولی برای دیگران ناشناخته است ،ناحیه خصوصی
میگویند ،زیرا فقط برای مدیر شناخته شده است و وی مایل به افشای آن برای دیگران نیست ،یا
سایر افراد در سیستم ،واکنشهای لفظی و غیر لفظی مدیر را دریافت نمیکنند.

آخرین حوزه ناشناخته برای خود مدیر و دیگران را ناحیه« ناشناخته» مینامند و فروید آن را «ضمیر
ناخودآگاه» یا «نیمه خودآگاه» نامیده است .فروید ،شخصیت را به کوه یخ تشبیه کرده است ،زیرا از
این تمثیل چنین بر میآید که قسمت معینی از شخصیت رهبر که در ضمیر خودآگاه قرار دارد خیلی
برجسته و نمایان است و هرکس که بدان نظر دارد ،به سختی میتواند کل شخصیت ،سازگاری و
ساخت و مختصات آن را دریابد .زیرا بیشتر این کوه یخ در ضمیر ناخودآگاه قرار دارد و جز با تالش
آگاهانه ،هرگز نسبت به ساختار آن ،بینشی به دست نخواهد آمد .از سوی دیگر ،بخش زیادی از آن
قسمت شخصیت مدیر را که «ناشناخته» مینامیم ،بر رفتارهای وی در جهت نفوذ در دیگران تاثیر
دارد .لذا ما دو مکانیزیم را که بر حوزه شناخت مدیر و دیگران از هم تاثیر دارد و در نتیجه ،به گسترش
و استحکام ارتباط کمک میکند ،در زیر توضیح میدهیم.

◁◁ مکانیزم اول :بازخور

نخستین فرآیندی را که در شناخت شخصیت (نواحی کور و ناشناخته) اثر دارد ،بازخور مینامند و آن حدی
است که دیگران در ساختار سازمانی ،مایلند چگونگی برخورد مدیر را در میان بگذارند و نیز به تمایل ایشان در

باز بودن روابطشان با مدیر و دادن
اطالعات به او ،بستگی دارد؛ ولی باز
هم باید از هر دو بعد به آن نگریست،
یعنی باز هم به میزان تالش مدیر برای دریافت
بازخورهای لفظی و غیرلفظی موجود در سیستم وابسته است.

◁◁ مکانیزم دوم  :افشاء

فرآیند دیگری که در شناخت شخصیت مدیر موثر است ،افشاء یا خودگشودگی نام دارد و آن حدی
است که مدیران مایل به درمیان گذاشتن اطالعات مربوط به خود ،با دیگر افراد سازمانی میباشند .در
اینجا واژه افشاء با آنچه دیگران به کار میبرند ،تفاوت دارد و بر مفاهیمی چون هویدایی ،ظهور ،آشکار
بودن و  ...داللت دارد؛ زیرا او ًال انسانها آن چیزی نیستند که درباره خودشان میگویند ،بلکه رفتارشان
بیانگر آنهاست و به همین دلیل کلمات معنی و مقصود را نمیرسانند .رفتار آدمها معنی وجودی آنان
است ،اگر بخواهید آدمها را بهتر درک کنید باید به رفتارهایی که از خود نشان میدهند ،توجه کنید تا
نسبت به ارزشهایشان بینش الزم را به دست آورید.
ثانی ًا افشاء در سازمانها ،تنها وقتی مناسب است که از نظر سازمانی مرتبط باشد .بعضی از
صاحبنظران معتقدند در آموزش خود و دیگرانشناسی و رشد شخصی ،هر نوع افشایی مناسب است؛
ولی در اینجا به افشاء از زاویه دیگری نگاه شده است .نکته مهم این است که پردازش داده ،هزینهبر و
وقتگیر است؛ بنابراین تنها افشایی باید پردازش شود که به محیط سازمانی مربوط میشود.

در فرآیند افشاء هر چه رهبر یا مدیر ،بیشتر و بیشتر درباره طرز فکر و رفتار خود افشاء نماید ،به
همان نسبت«ناحیه عمومی» از نواحی چهارگانه شخصیت ،بزرگتر و «ناحیه خصوصی» کوچکتر
و کوچکتر میگردد.
▌ ▌ادراک مدیر از شخصیت و سبک خود

هنگامی که سازمانی را مورد مطالعه قرار میدهیم و تشخیص خوبی از آن داریم و نظر مدیر را
درباره شخصیتش جویا میشویم ،ادارک او را از خودش به دست میآوریم .این ادراک از خود مدیر،
چیزی را درباره سبک رهبریش نشان میدهد که برایش شناخته شده است و شامل نواحی عمومی و
خصوصی میگردد .از طرف دیگر ،سبک فردی مدیر ،نمایانگر چیزی است که دیگران از رفتار مدیر
میدانند و هر دو ناحیه عمومی و کور را شامل میشود .یکی از پدیدههای جالب این است که شکل
ناحیه عمومی را در شخصیت مدیر میتوان پیشبینی کرد؛ برای مثال :اگر تناقض فاحشی میان ادراک
از خود و سبک وجود داشته باشد « ،ناحیه عمومی» در شخصیت مدیر خیلی کوچک خواهد بود .ولی
اگر اختالف عمدهای میان ادراک از خود و سبک وجود داشته باشد« ،ناحیه عمومی» بزرگ خواهد بود.

نتیجه جالب دیگری که در مطالعات رهبری به دست آمده ،این است که ارتباط زیادی میان گسترده
بودن بخش عمومی از شخصیت مدیر و موثر بودنش در هر سازمان وجود دارد.
چون مختصات شخصیت مدیر در سازمانهای مختلف متفاوت است ،بنابراین کارآیی مدیر یا رهبر
در سازمانهای مختلف یکسان نخواهد بود .به همین دلیل است که شخصیت بعضیها در محیط
کار ناحیه عمومی ،گسترده است و موفق هستند ،ولی در محیط خانه ناموفق میباشند؛ تازه اینگونه
مدیران متعجب هستند که چرا در خانه موفق نیستند ،دلیلش این است که تعامل کمتری در خانه دارند
و بازخور کمتری دریافت میکنند و عکس آن هم صادق است.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که ارتباطات فردی و گروهی ،هر یک الگو
جداگانهای مانند الگوی فوق را میطلبد ،لذا مدیر باید نظرات زیردستان را هم به طور جمعی و هم
به طور خصوصی بشنود.
منبع:
ترجمه دکتر علی رضائیان

Koontz & others ،Essentials of Management
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مشارکت بیمهگر اتکایی بزرگ اروپایی
در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه در ایران

حكايت
جرات  اصالح

59

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و
تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت.
استاد به او گفت :تو دیگر خودت استاد
شدهای و من چیزی ندارم که به تو بیاموزم.

درجریان دیدار دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و ویکتور پنیه رئیس کل بیمه اتکایی اسکور ( )SCORدر
پاریس ،مشارکت این بیمهگر اتکایی در قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز()CATنهائی شد.
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،در پی مذاکرات طوالنی یک سال گذشته مدیران ،کارشناسان
فنی و حقوقی بیمه مرکزی و اسکور ،نهایتا شرکت اسکور فرانسه امسال با قبول پیشنهادات طرف ایرانی جهت اصالح قرارداد بیمه اتکایی
با توافق طرفین ،درصد قابل توجهی در پوشش قرارداد مازاد خسارت بازار ایران در مورد حوادث فاجعهآمیز مشارکت کرد.

درپایان این توافق ،دکتر همتی ابراز امیدواری کرد سایر بیمهگران بزرگ اروپایی نیز در قراردهای مهم اتکایی بازار بیمه در ایران مشارکت
داشته باشند.
بنابر این گزارش ،اسکور با نزدیک ۱۴میلیارد یورو حق بیمه ساالنه ،پنجمین بیمهگر اتکایی جهان است.

روی آوردن بانکها به بیمهها
برای پوشش حمالت سایبری

شاگرد فکری به سرش رسید و یک نقاشی
فوقالعاده کشید .آنرا در میدان شهر گذاشت
و مقداری رنگ و یک قلم در کنار آن قرار داد.
سپس از رهگذران خواهش کرد اگر جایی
ایرادی می بینند یک عالمت × بزنند.
غروب برگشت و دید که تمامی تابلو عالمت
خورده است ،بسیار ناراحت و افسرده به
استاد خود مراجعه کرد .
استاد به او گفت:
آیا میتوانی عین همان نقاشی را برایم بکشی؟
شاگرد نیز چنان کرد .سپس استاد آن نقاشی
را در همان میدان شهر با رنگ و قلم قرار داد
ولی این بار با این متن:
«اگر جایی از نقاشی ایراد دارد با این رنگ و
قلم اصالح بفرمایید»
غروب برگشتند و دیدند تابلو
دست نخورده مانده است.
استاد به شاگرد گفت:

«همه انسانها قدرت انتقاد دارند
ولی جرات اصالح کردن و یا
پیشنهادی برای اصالح خیر»
به دنبال حمالت سایبری وسیع و ظهور تاجران
قالبی ،بانکهای بیشتری به بیمهها روی آوردهاند ،تا
از آنها پوشش بیشتری را طلب کنند.
به گزارش ریسک نیوز ،در حال حاضر بانکهایی مانند «کردت
سوئیس»« ،دویچ بانک» و «لویدز» به دنبال راههایی هستند
تا کسب و کارهای خود را از این ریسکهای عملیاتی با بیمه
مصون نگه دارند.

پیش از این ،قراردادهای بیمهای که توسط این نوع بانکها
انجام میپذیرفت از دید عموم مردم پنهان نگاه داشته میشد اما
این مسئله از سال  ۲۰۱۶و در زمانی که «کردت سوئیس» اوراق
قرضهای بالغ بر  ۲۲۸میلیون دالر در رابطه با ریسک عملیاتی
خود را فروخت ،بار دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت.
براساس این نوع معامالت ،خریداران اوراق قرضه ،کوپنهایی
بیش از  ۴درصد صادر میکنند اما در صورتی که بانکها با
خالف کاری کارکنان ،حمالت سایبری و دیگر مسائل عملیاتی
روبرو شوند ،آنها ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.
در حال حاضر این اوراق قرضه از طریق پوشش بیمهای که

توسط شرکت بزرگ بیمه زوریخ صادر میشود ،ارائه میشود.

پوشش بیمهای برای حمالت سایبری و رخنه در حریم
خصوصی ،دیگر پدیده جدیدی نیست و یک ضرورت است.
داشتن بیمه سایبری در حال تبدیل شدن به یک الزام قانونی
برای موسسات مالی است .بسیاری از قانونگذاران دولتی ،اخیرا
بر امنیت سایبری و بیمه سایبری تمرکز کردهاند که نشان دهنده
اهمیت فراهم کردن این نوع بیمه ،هم به عنوان ابزاری برای
مدیریت ریسک و هم برای انطباق با قانون است.
به عنوان نمونه ،در دسامبر سال  ،۲۰۱۴دپارتمان خدمات مالی
نیویورک یک رهنمودنامه را برای بانکها صادر کرد و در آن به
بیان مسائل و عواملی پرداخت که بانکها بر مبنای آنها از لحاظ
آمادگی برای امنیت سایبری ارزیابی میشوند .در این رهنمود
بیان شده که این نهاد به طور ویژه بر پوشش بیمهای امنیت
سایبری تمرکز و تاکید دارد.
مطابق با سایر حوزههای کاهش ریسک ،مقدار پوشش چنین
بیمههای سایبری باید متناسب با میزان ریسک عملیات بانک و
نوع فعالیتهایی باشد که بانک ارائه میکند.

ـ
یها
د
انس

ت نـ

امام علی  علیهالسالم:

خدا عقل را به انسانی نداد جز آن كه روزی او را با كمك عقل نجات بخشید.
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چگونه از اینستاگرام برای بازاریابی
و برندسازی استفاده کنیم؟

همانطور که میدانید شبک ه اجتماعی اینستاگرام یکی از شبکههای نسبتا نوظهور ،اما بسیار موفق
است که در چند وقت گذشته بیشتر توجهها را به خود جلب کرده است .بهطوری که تعداد کاربران
روزانه آن از دیگر شبکههای اجتماعی پیشی گرفته است.
در این نوشتار ،چند نکته تا شروع برندسازی و بازاریابی در این شبک ه اجتماعی را بررسی میکنیم.
 -۱ساخت حساب کاربری تجاری

اگر میخواهید از اینستاگرام برای اهداف تجاری استفاده
کنید ،باید حتما حساب کاربری مجزایی از اطالعات
ی برای کسبوکارتان ایجاد کنید.
شخص 
• • به سایتتان لینک بدهید

در واقع تنها جایی که میشود از اینستاگرام لینک
گرفت ،پروفایل و قسمت  Biographyشماست .در
این بخش حتما آدرس سایت خود را وارد کنید تا هم
کاربران بتوانند راحتتر به سایت شما دست یابند و هم
یک بکلینک برای سایت خود دریافت کنید.
• •استفاده از تصاویر و متن خوانا و مشخص

همیشه سعی کنید در صفحاتی که برای برندتان
میسازید ،از تصاویر مشخص و نوشتههای خوانا و قابل
فهم استفاده کنید تا کاربران به راحتی شما را بشناسند
و بتوانند با شما آشنا شوند .حتما در بیوگرافی صفحه
اینستاگرامتان بنویسید که شما چه کسی هستید و چه
کاری انجام میدهید .حتی بهتر است ازهشتگها ()#
برای جلب توجه کاربران (چون به رنگ دیگری هستند)
استفادهکنید.
 -۲پستها (تصاویر) جذابی آماده کنید که
کاربران آنها را دوست داشته باشند

براساس اظهار محققین ،اینستاگرام به عنوان یک شبکه
تصویرمحور ،دو برابر بیشتر از دیگر شبکههای متنمحور
پیام میگیرد و  90درصد اطالعاتی که به ذهن ما مخابره
میشود از طریق دیدار اتفاق افتاده است .پس بیایید به
تصاویری که منتشر میکنیم بیشتر از قبل اهمیت بدهیم
و بیشتر برروی آنها کار کنیم.
• •از تصاویر خالقانه و حرفهای استفاده کنید

قدرت تصاویر محصوالت همیشه در خریدهای اینترنتی
تاثیر خود را نشان داده است و شبک ه اجتماعی اینستاگرام
به عنوان یک شبکه اجتماعی تصویرمحور ،قدرت آن
را چندبرابر میکند ۶۷ .درصد کاربران در یک تحقیق
گفتهاند که تصاویر بیشتر از خواندن نظر دیگر مشتریان
برروی تصمیم آنها برای خرید تاثیر گذاشته است.

هرچه تصاویر شما حرفهایتر به نظر برسد ،شانس
موفقیت بیشتری خواهید داشت .از آنجایی که گفتیم
اینستاگرام یک شبکه تصویرمحور است ،باید کیفیت
تصاویرتان به حد قابل قبولی باال و خوب باشد.
• • فیلترها و ویرایش تصاویر را فراموش نکنید

فیلترهای اینستاگرام جلوههای خاصی به تصاویر شما
میدهند؛ بد نیست که از آنها به درستی استفاده کنید و
قبل از انتشار ،چندین فیلتر مختلف را امتحان کنید تا ببینید
کدام یکی جذابتر و بهتر است .ضمنا تصاویر روشن در
اینستاگرام  ۲۴درصد الیک بیشتری نسبت به تصاویر تیره
گرفتهاند.
• • انتشار پیشنهادهای ویژه در اینستاگرام

از آنجایی که  ۴۱درصد اینستاگرامیها گفتند که برندها
را برای دریافت پیشنهادهای ویژه و تخفیفهایشان دنبال

میکنند ،بد نیست که کاربرانتان را با پیشنهادهای ویژه در
اینستاگرام خوشحال کنید!
• • رویدادها و مکانها را نیز ،به اشتراک بگذارید

کمتر از  ۵درصد پستهای اینستاگرام ،موقعیت خود
( )locationرا مشخص کردهاند؛ اما همین  ۵درصد،
 ۷۹درصد بیشتر توجه افراد را جلب کردهاند .پس بر روی
پستهای خود حتما مکان را مشخص کنید.
 -۳استوری را فراموش نکنید

یکی از بخشهایی که در یک سال اخیر به اینستاگرام
اضافه شده ،استوری است .در استوری شما باید یک
داستان را در قالب یک فیلم  ۱۵ثانیهای و یا در قالب یک
عکس تعریف کنید .از نظر موضوعی میتوانید «یک روز
از کسب و کار خود» یا حتی مواردی مثل مقاالت خالصه
و جذاب را به اشتراک بگذارید.
 -۴فالوئرهای خود را افزایش دهید

حتی اگر تصاویر خوبی در اینستاگرام خود پست میکنید
بهتر است که برای بیشتر دیده شدن استراتژی خوبی
داشته باشید .مث ً
ال میتوانید از هشتگها استفاده کنید.
 -۵ارتباط با مشتریان

قدم بعدی پس از جذب فالوئر و ارسال تصاویر خوب،
ایجاد ارتباط قوی با طرفداران یا مشتریان است.
• • توضیحات موثری بنویسید

درست است که تصویر بخش مهم کار را انجام میدهد،
اما نوشتن توضیحات خوب برای تصویر خوب باعث ایجاد
رابطه بهتری با کاربران میشود که نباید از دستش داد.
• • از مسابقات اینستاگرامی استفاده کنید

میتوانید با بودجه مناسبی یک مسابقه اینستاگرامی
برگزار کنید .حتما ایدههای زیادی برای پیادهسازی این
مسابقات به ذهنتان میرسد ۷۰ .درصد کاربران اینستاگرام
حداقل یک بار در مسابقات شرکت کردهاند.
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 16راهکار برای جلوگیری از سرقت منزل
با اختراع قفل شب بند يا همان قفل كمكی در دهه  60ميالدی ،آمار
سرقت از منزل روندی نزولی به خود گرفت .در دهه  70ميالدی ،با
افزايش تعداد منازلی كه اين نوع قفلها را برای درب اصلینصب كردند،
سرقت از منزل با نرخ ثابتی كاهش يافت و به سطح ثابتی رسيد .امروزه
درصد باالیی از منازل در جهان نه تنها از سيستمهای امنيتی الكترونيك
استفاده میكنند ،بلكه از شيشههای تقويت شده ،فناوری قفل جديد و
ارتشی از نگهبانان خصوصی برای تأمين امنيت محله خود بهره میبرند.
در ادامه به  16راهکار برای تبديل منزل آرزوهايتان به پناهگاهی امنتر اشاره میکنیم:
 -1تا جای ممکن از خالی گذاشتن منزل خودداری کنید.

 -2از گذاشتن کلید منزل زیر جا کفشی ،داخل کفش  ،گلدان و  ...خودداری کنید.
 -3منزل خود را به تجهیزاتی از قبیل دزدگیر و دوربین مداربسته تجهیز کنید.

 -4هنگام ترک منزل از نگهداری هر گونه وجه نقد ،اشیاء قیمتی ،طال و جواهرات
خودداری نموده و آنها را به صندوق امانات یا افراد مورد اعتماد بسپارید و یا به جای
پنهان کردن در یک محل ،آنها را در چند جای منزلتان پنهان کنید.
-5هنگام خروج از منزل از قفل و بسته بودن درب های ورودی ،تراس ،پشت بام و
پنجرهها مطمئن شوید و تا بسته شدن درب پارکینگ ،محل را ترک نکنید.
-6از بازگو کردن برنامه سفر خود نزد افراد ناشناس و غیر مطمئن پرهیز کنید.

 -7صدای زنگ منزل و سواالت بی مورد توسط افراد ناشناس را زنگ خطر تلقی
کنید.
 -8توقف بدون علت خودروهای سواری مشکوک که معمو ًال سه یا چهار نفر سرنشین
دارند در نزدیکی منزل قابل بررسی است ،به پلیس  110اطالع دهید.

-9در به کارگیری خدمه ،پرستار کودک و نظافتچی ،دقت نموده و افراد مطمئن
استخدام کنید.

 -10از بازکردن درب منزل روی اشخاص مشکوک که تحت عنوان میهمان سایر
واحدهای مجتمع ،تعمیرکار ،تاسیساتی و  ...مراجعه مینمایند قبل از شناسایی و اطمینان
خودداری کنید و این مورد را به فرزندان خردسال خود نیز آموزش دهید.

-11حفاظت فیزیکی منزل را کامل کنید ،استفاده از نرده و حفاظ برای پنجرهها ،دیوار
حیاط و نصب درب ضد سرقت ضروری است.
-12تصور این است که سرقت منزل در نیمه های شب انجام می شود در حالی که
بیشترین سرقتهای منزل در اوایل شب از غروب آفتاب تا نیمه شب و در فاصله زمانی
کوتاه صورت میگیرد.
 -13سعی کنید همیشه و حتی زمانی که در منزل نیستید ،چراغی را روشن بگذارید،
تا منزلتان کام ً
ال تاریک نباشد.
-14هیچگاه کلید گاوصندوق را در محل قابل دسترس قرار ندهید و حتی االمکان
آن را به همراه داشته باشید.
 -15اشیاء با ارزش خود را به صندوق امانات بانک بسپارید.

 -16توجه داشته باشید که سارقان برای سرقت منزل به هر نحو ممکن از عدم
حضورساکنان اطمینان حاصل میکنند.

• • به نظرات افراد پاسخ دهید

کاربران زمانی که برای شما نظری مینویسند توقع
دارند شما به آن نظر پاسخ دهید .نوشتن پاسخ برای
کاربران باعث افزایش سطح اعتماد و رضایت از شما
میشود و البته باعث ایجاد روابط بهتری بین شما و
طرفدارانتانمیشود.
 -۶بهترین زمان ارسال را انتخاب کنید

باید زمانهای مختلف را بررسی کنید تا ببینید کدام
یکی بازخورد بیشتری برای شما داشته است .البته باید
این مسئله را هم در نظر داشته باشید که تعداد پستهای
ارسالی شما در هر هفته نیز میتواند روی روابطتان با افراد
تاثیرگذار باشد .نباید زیادهروی کنید و نباید هم آنقدر کم
پست کنید که شانس جلب توجه کاربران کم شود.

از طرفی بهتر است که حتما سری به صفحات برندهای
محبوب بزنید و با استفاده از مهندسی معکوس ،ایدههای
خوبی برای بازاریابی در این شبکه دوستداشتنی بیابید.
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