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بیمهآسیا؛ نماد اعتماد و اطمینان

مسعود بادین مدیرعامل بیمهآسیا شد
بیمه مرکزی صالحیت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل بیمهآسیا را تایید کرد.
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مسعود بادین مدیرعامل بیمهآسیا شد

حوزه مدیرعامل

بیمه مرکزی صالحیت مسعود بادین
به عنوان مدیرعامل بیمهآسیا را تایید
کرد.

به گـزارش روابطعمـومی ،رییـس کل بیمه
مرکزی جمهـوری اسـالمی ایران در نامـهای،
صـالحیت مسعـود بادین به عنوان مدیرعامل
بیمهآسیا را مورد تایید قرار داد.

بنا بر این گـزارش ،در نامه ریـیس کـل بیمه
مرکزی اظهار امیدواری شده است با مساعی
اعضای هیأتمدیره و کارکنان بیمهآسیا اهداف
مورد نظر محقق شود.

به نام خدا

موفقیت ،رهآورد همدلی و همراهی است
همکاران معزز

این گزارش میافزاید ،پیش از این هیأتمدیره بیمهآسیا به اتفاق آرا ،مسعود بادین ،عضو هیأتمدیره
و معاون فنی بیمههای اموال (نماینده شرکت سرمایهگذاری توسعه معین ملت) را به عنوان نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا انتخاب و معرفی کرده بود.
ل ا ...معظمی ،رییس هیأتمدیره ،بهروز ناظمی،
بنابر این گزارش ،در جلسه هیأتمدیره که با حضور فض 
محمدرضا عربی مزرعهشاهی و مهدی شریفی اعضای هیأت مدیره برگزار شد ،مسعود بادین نماینده شرکت
سرمایهگذاری توسعه معین ملت در هیأتمدیره به عنوان نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل جدید بیمهآسیا
انتخاب و معرفی شد.

تاللو نام بیمهآسـیا بر تارک صنعـت بیمه کشـور پس از پنجاه و نه سال

این گزارش میافزاید ،مسعود بادین ،دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته بیمه دانشکده علوم اقتصادی
و مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی و بیمه دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،تصدی پستهای
مختلف در استانهای آذربایجان شرقی ،تهران ،اصفهان و همچنین سرپرستی منطقه آذربایجان غربی،
فارس،کهگیلویه و بویر احمد ،بوشهر ،ریاست شورای فنی و مشاور عالی مدیرعامل بیمهآسیا را در پیشینه
فعالیت خود دارد.

خانواده بزرگی است که باور تحقق آرمانهای بلند را در وجودشان

مدیر عامل :

خدمـت شایسـته ،مرهون تالش روزافزون یکایک اعضای توانمند
بارور ساختهاند.

رمز موفقیت بیمه آسیا همدلی و همفکری است

امروز بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشـور با افتخار
عنـوان رتبـه اول گروه موسسـات بیمـهای یکصد شرکت برتر کشور
برای چهار سـال متوالی و رتبه اول شفـافیت مالی شـرکتهای بیمه
بورسی را در جای جای نگاه بیمهگذارانش جاودانه ساخته است.
مدیران توانمند ،کارکنان تالشگر ،نمایندگان وفادار و سهامداران
فهیـم ،بازوان قدرتمنـدی هستند که با تدبیـر و امید ،مسیر روشن
موفقیـتهای روزافزون بزرگتـرین بیمه خصوصی کشور را هموار
خواهند ساخت.
صمیمـانه دستان پرمهر یکایک همکارانم را در سـراسـر کشور
فشـرده  ،امیدوارم در پناه خداوند سبحـان با همـدلی و همـراهی
همیـشگی مـدیریت ارشد شـرکت بیمـه آسیا و کارکنان دلسوز
آن  ،شایستگی گام برداشتن در راه پر افتخار خدمت به هموطنان را
داشته باشیم.
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مسعود بادین

انیب رئیس هیأت مدریه و مدریعامل بیمه آسیا

رمز موفقیت ،همدلی و همفکری
خانواده بزرگ بیمه آسیاست.

به گـزارش روابطعمـومی ،مسعـود
بادین ،نایـب رییـس هیاتمدیره و
مدیرعامل در مراسم گرامیداشت هفته
بسیج با اشاره به نقش برجسته بسیج
در ادارات و سازمانها گفت :امروز همه
کشور بسیجی هستند و انتظار این است
که با تفکر بسیجی و همسو با اقتصاد
مقاومتی در مقابل توطئههای دشمنان
به ویژه در حوزه اقتصاد رفتار کنیم.

وی انتخـاب مـدیرعـامل بیمـهآسیا
در هفته بسـیج را به فال نیـک گرفت
و اظهـار داشـت :امیدواریم با همدلی
و همراهـی خـانواده بزرگ بیمـهآسیا،
موفقیتهای این شرکت تداوم پیدا کند.

مراسـم گـرامیداشت هفـته بسـیج با
حضور نایب رییـس هیاتمدیره و مدیرعامل ،اعضـای هیاتمدیره ،معاونین ،مدیران و کارکنان بیمهآسیا،
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ ،فرمانده مرکز بسیج وزارت امور اقتصاد و دارایی،
سرکالنتر سوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،فرمانده ناحیه بسیج حضرت ولیعصر و امامان جماعت
بیمهآسیا در سالن اجتماعات برگزار شد.

تایید صالحیت عضو جدید هیأتمدیره بیمهآسیا
صالحیت مهدی شریفی ،عضو جدید هیاتمدیره بیمهآسیا تایید
شد.

ستــــادی
رئیس هیاتمدیره :همدلی و همراهی مدیریت ارشد و کارکنان
بیمهآسیا

به گزارش روابطعمومی ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در نامهای به
بیمهآسیا ،صالحیت مهدی شریفی به عنوان نماینده شرکت ستاره عمران زمین
در هیأتمدیره این شرکت را تایید کرد.

نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل :دريافت الحاقيه افزایش
سرمایه وسایل نقلیه و لوازم خانگی
مسعود بادین :رمز موفقیت بیمه آسیا همدلی و همفکری است.

بنابراین گـزارش مهـدی شـریفی دارای مـدرک کارشناسی مدیریت بیمه و
کارشناس ارشد مدیریت بیمههای بازرگانی ،گرایش بیمه است.

روابطعمومی :براي دوازدهمـین سال متوالي بیمـهآسیا خبرنگاران
را بیمه کرد.

این گزارش میافـزاید :مهـدی شـریفی از سـال 1387به عنوان معـاون فنی
بیمههای اشخاص و مسئولیت بیمهآسیا مشغول به کار است و مدیریت بیمههای درمان و مسئولیت بیمهآسیا را در
کارنامه کاری خود دارد.

روابطعمومی :پاسخگويي صددرصدي بيمهآسيا

روابطعمومی :برگزاری کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز
بیمهآسیا
روابطعمومی :بیمهآسیا در مناطق محروم نوشتافزار توزیع کرد.

روابطعمومی :بیمهآسیا خسارت سیل استانهای گیالن و
مازندران را پرداخت کرد.

تایید سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سطح یک توانگری مالی سال 1397
بیمهآسیا (معادل 107درصد) را تایید کرد.

روابطعمومی در اطالعیهای با اشاره به افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمهآسیا از
 100به  107درصد ،اعالم کرد :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای ماده  6آییننامه
نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره  )69و براساس صورتهای مالی
سال ،1396سطح یک توانگری مالی سال 1397بیمهآسیا (معادل 107درصد) را تاییدکرده است.

در این اطالعیه اظهار امیدواری شده است با همدلی خانواده بزرگ بیمهآسیا ،شاهد افزایش
معادل درصدی توانگری مالی بیمهآسیا در سالهای آتی و تداوم ارائه خدمات شایسته بیمهای به
هموطنان باشیم.

انتصاب
طی احکامی جداگانه مدیر امور مشتریان ،مدیر طرح و توسعه ،مـدیر بیمههـای شخـص
ثالـث و حـوادث راننده اتومبیل ،مدیر هماهنگی امور شعب ،مدیر برنامه و بودجه ،سرپرست
مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل و سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره احمد صحرانورد به عنوان مدیر امور
مشتریان ،مهدی خسروی به عنوان مدیر طرح و توسعه ،محمود
مهربان به سمت مدیر بیمههای شخص ثالث و حوادث راننده
اتومبیل ،جواد بهاری آبان به عنوان مدیر هماهنگی امور شعب،
سیدعلی جعفری به سمت مدیر برنامه و بودجه ،سیدجمالالدین
حسینی به عنوان سرپرست مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل و محمد
افتخاری به عنوان سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران
منصوب شدند.

سیدعلی جعفری
مدیر برنامه و بودجه

سیدعلـی جعفـری ،مـدیر برنـامه و بـودجه دارای مدرک
کـارشـناسـی ارشـد رشتـه مـدیـریت بازرگـانی گـرایش مـدیریت
مـالی است و پیش از این به عنـوان رییـس اداره حسـابداری اسنـاد
و بانکها ،رییـس اداره بررسـی اسنـاد ،معاون مـدیر سرمایهگذاری
و معاون مدیر برنامه و بودجه در بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.

سیدجمالالدین حسینی ،سرپرست مدیریت بیمههای بدنه اتـومبیـل
نیز دارای مـدرک کارشـناسی ارشـد مـدیریت بیمه است و پیش از
این به عنوان رییس اداره خسارت ثالث مالی مرکز ،عضو کمیته فنی
بیمههای اموال و معاون مدیر بیمههای اتومبیل در خسارت بدنه در
بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.

روابطعمومی :حضور بيمهآسيا در نمایشگاه بینالمللی بورس،
بانک ،بیمه و خصوصیسازی
روابطعمومی :موکب بيمهآسيا ميزبان راهپيمايان اربعين حسيني
روابطعمومی :ارائه بیمهنامه عتبات عالیات

روابطعمومی :تایید سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا

روابطعمومی :تایید صالحیت عضو جدید هیأتمدیره

روابطعمومی :مقاله برتر بیمهآسیا در همایش ملی بیمه و توسعه

روابطعمومی :پرداخت خسارت آتشسوزی بازارچه ارتش اصفهان
روابطعمومی :مسعود بادین مدیرعامل بیمهآسیا شد

روابطعمومی :مدیرعامل بیمهآسیا تأیید صالحیت شد

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

تقدیر از آزاده
دوران دفاع مقدس
بیمهآسیا در استان همدان،
به مناسبت گرامیداشت
سالروز بازگشت آزادگان
سرافراز به میهن اسالمی،
از حاج یداله پیرایش ،پدر
فرزاد پیرایش همکارمان
در این استان طی مراسمی
تجلیل کرد.
گفتنی است حاج یداله
پیرایش به مدت  10سال
در بند رژیم بعث عراق
اسیر بوده است.

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

بازنشـسـتگان

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:
سیدجمالالدین حسینی
سرپرست مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل

محمد افتخاری ،سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران
دارای مـدرک کـارشنـاـسی ارشد رشته حسابداری است و پیش از
این به عنوان رییس حسابداری و معاون مدیر امور مالی در بیمهآسیا
مشغول به کار بوده است.
محمد افتخاری
سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران

داوود سلیم رفتار (شعبه آزادی)
ناهید انجیدانی (مدیریت منابع انسانی)
علیرضا حسینپور (شعبه شرق تهران)
الیاس رستمی (شعبه کرمانشاه)
فروغ وزیری قنات نویی (شعبه آبادان)
نوراله خروهک (شعبه قائمشهر)
فیضاله رعیت دوست تلوکی (شعبه قائمشهر)
غیبعلی هوشیار آغمیونی (مدیریت بازرسی و انتظامات)
رضا زارع پیشه (شعبه شاهرود)
مهرنوش رنجبران قلعه (مدیریت بیمههای آتشسوزی)
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شعب و استان ها

تقدیر از پزشکان
معتمدبیمهآسیا
همزان با روز پزشک،
مدیریت بیمههای درمان با

اهدای جوایز به بیمهگذاران دومین جشنواره فروش
بیمههای عمرو پسانداز
جوایز  58بیمهگذار برگزیده در چهار گروه استانی سراسر کشور ،بیمهنامههای فروش کیفی،
بیمهشدگان همنام با ائمه اطهار و نیز بیمهگذاران برگزیده مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه که طی
مراسم قرعهکشی برگزیده شده بودند ،اهدا شد.

گفتنی است ،دومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا از  12بهمن ماه سال  1396تا  25فروردین
ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار شده است.

ارسال پیام تبریک از تالش
و همکاری پزشکان شاغل
در بیمهآسیا قدردانی نمود.
این مدیریت با اهدای

آمل

بابل

هدایایی از پزشکان شاغل
در ستاد مرکزی نیز تقدیر
نمود.

تربت حیدریه

خراسان جنوبی

تقدیر و تشکر
امیر خجسته ،نماینده مردم همدان در مجلس شورای
اسالمی و نایب رییس شورا و امور داخلی کشور با اهدای
لوح تقدیر به سعید ضیایی ،رییس شعب بیمهآسیا در استان
همدان از تالش و خدمات بیمهآسیا در این استان قدردانی
نمود.
مدیرعامل شرکت کویرتایر با ارسال نامهای خطاب به
حسین کیوانی ،رییس شعبه استان خراسان جنوبی از تالش
و همکاری کارکنان این شعبه به خصوص حسن جناغی،
کارشناس خسارت درمان شعبه در راستای ارائه خدمات
بیمهای به کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است شرکت کویرتایر ،بزرگترین واحد صنعتی فعال
با بیش از  1200نفر پرسنل در استان خراسان جنوبی مستقر
است که کلیه امور بیمهای این شرکت از جمله بیمههای
تکمیلی درمان کارکنان ،آتشسوزی ،مسئولیت ،شکست
ماشینآالت و بیمههای اتومبیل ،تحت پوشش بیمهآسیا
قرار دارد.

یکی از بیمهگذاران استان مازندران با نصب بنر از تالش
و همکاری مسئولین بیمهآسیا در استان مازندران در راستای
پرداخت خسارت آتشسوزی فروشگاه خود تشکر کرد.

مسئوالن بیمهآسیا در
شعبه آزادی نیز ،از تالش
و همکاری دکتر زینب
محمدی ،پزشک معتمد

زنجان

سمنان

بیمهآسیا در این شعبه با
اهدای هدیه و لوح تقدیر
قدردانی کردند.
فارس

قائمشهر

کاشان

گلستان

گیالن
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یزد

مشهد

هرمزگان

مدیر مجتمع آشپزخانه مرکزی مهربان واقع در شهرستان
رامسر ،با نصب بنر از تالش و همکاری احمد نقیپور ،رییس
کل شعب بیمهآسیا در استان مازندران ،حافظ کیاالشکی،
رییس شعبه تنکابن و سعید یزدانی ،معاون امور مالی
و پشتیبانی شعبه تنکابن در راستای پرداخت خسارت
آتشسوزی مجتمع خود قدردانی نمود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان کرمانشاه
با ارسال نامه از تالش ،همکاری و خدمات بیمهآسیا در این
استان در راستای پرداخت خسارتهای وارد شده به خانوار
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی تقدیر کرد.
معاون سالمت و امور بیمههای مرکز خدمات حوزههای
علمیه ،با ارسال نامه خطاب به مدیرعامل ،معاونین و مدیران
شرکت ضمن تبریک روز بیمه از تالش ،همکاری و تعامل
سازنده خانواده بیمهآسیا در راستای ارائه خدمات به طالب و
روحانیون قدردانی کرد.
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران (شرکت شهرکهای صنعتی
فارس) همزمان با روز بیمه با اهداء لوح تقدیر به علیرضا
کتیرایی ،سرپرست منطقه پنج و فهیمه محسنی ،سرپرست
شعب مرکزی استان فارس ضمن تبریک روز بیمه از تالش
و همکاری ایشان و پرسنل سرپرستی قدردانی کرد.

پاسخگويي صددرصدي
بيمهآسيا

بيمهآسيا در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به
اطالعات ،صد در صد پاسخگو بوده است.

به گزارش روابطعمـومی ،در جـدول مقایسهای عملکرد
دستگاههـای متصل به سـامانه انتشـار و دسترسی آزاد به
اطالعات ،شـرکت بیمهآسیا صد در صد پاسخگو بوده است.

بنا بر این گزارش ،دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد
به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن پیوست
جدول یاد شده ،در نامـهای به مـديرعامل بیمـهآسیا ،آورده
است :قانون «انتشـار و دسترسي آزاد به اطالعات» مصوب
 1387در راستـاي ايجاد شفـافيت و افزايش پاسخگويي
به درخواسـتهاي دستـرسي مردم به اطالعات مؤسسات
عمومي تصـويب شده اسـت و اجراي جدي آن به افزايش
سرمايه اجتماعي منجر ميشود.

بیمهآسیا
حامی کنفرانس رتبهبندی
و ریسک اعتباری

بیـمــهآسـیا از اولیـن کنـفـرانـس
رتبـهبنـدی و ریسـک اعتبـاری که با
هدف ایجاد شفافیت در اقتصاد وکمک
به رشـد و توسعـه فرهـنگ رتبهبندی
اعتباری در کشـور برگزار شد ،حمایت
کرد.

براساس گزارش روابطعمومی ،اولین کنفرانس
رتبهبنـدی و ریسـک اعتباری در مهرماه سال
جاری ،با محوریت تأثیر رتبهبندی اعتباری در
بهبود فضای کسب و کار کشور ،نقش رتبهبندی
اعتباری در توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه،
نقش رتبهبنـدی و مدیریت ریسک اعتباری در
سیستم بانکی ،نقش رتبهبندی اعتباری در بهبود
شفافیت بنگاههای اقتصادی و جایگاه مؤسسات
رتبهبنـدی اعتباری در اقتصاد کشور با حمایت
بیمهآسیا در سالن کنفرانس کتابخانه ملی برگزار
شد.
در این کنفرانس ،اعضای هیأتمدیره ،مدیران
و کارشناسان بیمهآسیا حضور یافتند.

دريافت الحاقيه افزایش سرمایه وسایل نقلیه و لوازم خانگی
با توجه به افـزايش ارزش وسایل نقلیه و
ساختمانها ،تاسیسـات و اموال ،بیمـهگذاران
بیمهآسیا براي دريافت الحاقيه افزایش سرمایه
به واحد صادرکننده بیمهنامه خود مراجعه کنند.

روابطعمومی بیمهآسیا در اطالعیهای با اشاره به افزايش
ارزش وسایل نقلیه ،اعالم کرد :با توجه به لزوم پیشگیری
از تبعات کمبیمهگی درهنگام وقوع حادثه و بروز خسارت از
بیمهگذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمهآسیا در خواست میشود
براي دريافت الحاقيه افزایش سرمایه بيمهنامه بدنه اتومبیل
به شعبه یا نماینده صادر کننده بیمهنامه خود مراجعه کنند.
این اطالعیه میافزاید :همچنیـن با توجه به افـزایش

ستـــــادی

ارزش سـاختمـانها و تاسیسـات ،مـراجعه بیمـهگذاران
بیـمـههای آتـشسـوزی بیمهآسیا به شعبـه یا نماینده
صادرکننده بیمهنامه خود براي دريافت الحاقيه افزایش
سـرمایه مورد بیمهو به روزرسانی و اخذ پوششهای کامل
برای پیشگیری از تبعات عدم کفایت سرمایه بیمهشده در
هنگام وقوع آتشسوزی و خسـارات تبعی و وارد آمدن
خسارت یک اولویت و ضرورت انکارناپذیر است.
گفتنی است يکصد شعبه و بيش از سه هزار نمايندگي
بيمهآسيا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بيمهاي به
ويژه صدور الحاقيه افزایش سرمایه بيمهنامه بدنه اتومبیل
و بیمههای آتشسوزی به بيمهگذاران هستند.

تقدیر از
دانشآموزان ممتاز
طی مراسمی با اهدای

برگزاری کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا

ویژهنامه دانشآموزان ممتاز
و لوح تقدیر از فرزندان
ممتاز همکاران بیمهآسیا
در استان خراسان جنوبی
قدردانی شد.

کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا ویژه کارشناسان و نمایندگان شعب استان تهران برگزار
شد.
به گزارش روابطعمومی ،بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره در سخنانی با اشاره به اهمیت جایگاه
بیمههای زندگی در صنعت بیمه کشور گفت :بیمهآسیا برای پیشبرد توسعه بیمههای زندگی مصمم
است.
عضو هیأتمدیره بیمهآسیا فروش و آموزش فروش بیمههای زندگی را یکی از ارکان این حوزه
دانست و اظهار داشت :شرکت بیمهآسیا آمادگی آن را دارد که در یک بازه زمانی نسبت به آماده
سازی تغییر ساختار صدور بیمههای زندگی اقدام کند.
ناظمی با تأکید بر قابلیت فروش بیمهنامههای زندگی ،بیان داشت :داشتن دانش بیمهای به ویژه
در حوزه بیمههای زندگی ،کسب مهارت در فروش این نوع از بیمهنامهها و صداقت ،بستر بسیار
مناسبی را برای عرضه و فروش بیمههای زندگی فراهم میسازد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به تأسیس اولین شرکت تخصصی بیمههای زندگی توسط بیمهآسیا ،گفت :صنعت بیمه کشور به سمتی
میرودکه میبایست بیمهنامهها به صورت تخصصی به بیمهگذاران عرضه شود.
ق دادن نقدینگی آنان به سمت بیمههای
عضو هیاتمدیره بیمهآسیا با اشاره به نقدینگی جامعه ،اظهار داشت :ما باید هنر جذب مردم و سو 
زندگی را داشته باشیم .باید به دانش و مهارت خود بیافزاییم تا بتوانیم در بازار رقابتی صنعت بیمه فعالیت کنیم.
مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره و معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت در سخنانی با اشاره به
اینکه فروش بیمههای عمر و پسانداز در بیمهآسیا ،فروش کیفی بوده است،گفت :درحال حاضر
بیمه اتومبیل ،پایه فعالیت در شرکتهای بیمه است .توسعه بیمههای زندگی در گرو تغییر نگاه
مسئوالن از بیمه اتومبیل محور به بیمههای زندگی محور است که باید به صورت جدی به آن
پرداخت.
شریفی ،تشکیل دپارتمان بیمههای زندگی را یک اولویت بسیار مهم در بیمهآسیا دانست و بیان
داشت :برای برجستهکردن برند بیمهآسیا باید سرمایهگذاری ویژهای در بیمههای زندگی انجام
شود.
وی با اشاره به این موضوع که آموزش شاخصه مهم در توسعه و پیشرفت شرکتهای بیمه
است ،گفت :باید آموزش به صورت جدی در بیمهآسیا نهادینه و بیمههای زندگی به شکلی کامال محسوس در تقویم آموزشی گنجانده شود.
احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز در ابتدای کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا با ارائه گزارش اجمالی
از فعالیتهای انجام شده و برنامه آتی ،گفت :رشد بیمههای زندگی بیمهآسیا در چهار ماهه نخست سال  1397با میانگین رشد آن در
صنعت بیمه برابر است.
مدیر بیمههای عمر و پسانداز با اشاره به اینکه بیمهنامه عمر و پسانداز یک بیمهنامه انتخابی است ،اظهار داشت :امروز زمان بسیار
مناسب فروش بیمهنامه عمر و پسانداز با مزیتهای منحصر بفردی که نسبت به سایر نهادهای
مالی دارد ،است و نباید از آن غفلت کرد.
سربخشیان در ادامه با تصریح ویژگیهای بیمههای عمر و پسانداز ،بیان داشت :فروش مناسب
بیمهنامههای عمر و پسانداز در گرو همکاری نزدیک فناوری اطالعات و حوزه مالی است که در
ی دهند.
کنار هم ارکان فروش ایده ال این نوع بیمهنامهها را تشکیل م 
کارگاه آموزشی بیمههای عمر و پسانداز ویژه کارشناسان و نمایندگان شعب استان تهران با
حضور اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران و روسای شعب و نمایندگان استان تهران
در سالن اجتماعات بیمهآسیا برگزار شد.
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شعب و استانها

حضور بيمهآسيا در نمایشگاه بینالمللی
بورس،بانک ،بیمه و خصوصیسازی
بیمهآسیا در پنجمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصـوصیسازی و دهمین نمایشگاه
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشورحضوری فعال داشت.

برگزاری همایش
رفتار سازمانی
در استان گیالن
همایش رفتار سازمانی با

به گزارش روابطعمومی ،غرفه اختصاصی بیمهآسیا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور ،حائز رتبه اول برای چهار سال
متوالی ( )1393-94-95-96در گروه موسسات بيمهاي يکصد شرکت برتر کشور و رتبه اول شفافیت مالی شرکتهای بیمه
بورسی در سال 1396با دارا بودن  100شعبه و بيش از  3000نمايندگي در سراسر کشور ،میزبان شایستهای برای تبادل نظر و
تعامل مسئوالن و کارشناسان صنعت بيمه ،دستاندرکاران حوزه سرمایهگذاری و فعاالن اقتصادي بود.

این گزارش میافزاید دکتر سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا ضمن بازدید و حضور در غرفه بیمهآسیا ،نسبت به کسب
رتبه اول در گروه مؤسسات بیمهای یکصد شرکت برتر برای چهار سال متوالی رهنمودهایی را ارائه کردند.

بنابر این گزارش ،مديران و کارشناسان بیمهای و روابطعمومی در غرفه اختصاصي بيمهآسيا و در طول برگزاری پنجمین
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی و دهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشورکه از 30
مهر تا  3آبان ماه سال  1397در مرکز نمايشگاههاي بينالمللي جزيره کيش برگزار شد ،به ارايه خدمات و مشاوره بيمهاي به
بازدیدکنندگان پرداختند.

موضوع مشتریمداری و
رضایتمندی مشتری در
استان گیالن برگزار شد.
براساس گزارش رسیده،
در این همایش که با
حضورکارکنان و شبکه
فروش بیمهآسیا در استان
گیالن برگزار شد ،مهرداد
گودرزوند چگینی ،عضو
هیأت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی درخصوص نقش
رضایتمندی مشتری در
کسب سهم بازار بیمهای
سخنانی ارائه نمود.

اهدای کاله ایمنی
به موتورسواران
بیمهآسیا در استان خراسان رضوی ،کاله ایمنی منقش
به آرم بیمهآسیا به موتورسواران اهدا کرد.

براساس گزارش رسیده همزمان با هفته نیروی انتظامی و برگزاری
مانور موتورسواران قانونمند در شهر مشهد ،بیمهآسیا در استان خراسان
رضوی با هدف کاهش خسارتهای بدنی و ارتقای فرهنگ استفاده از
کاله ایمنی توسط رانندگان موتورسیکلت ،تعدادی کاله ایمنی منقش
به آرم بیمهآسیا در پایان مانور اهدا کرد.
این اقدام با تالش و همکاری شرکت نمایندگی خدمات بیمهای
سامان پوشش انجام شد.

شهید ارتشی در جمعه سیاه
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سـال 1397
شماره 170
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شهید محمد اسماعیل غزنوی ،پدر سیامک غزنوی ،معاون
مدیر امور نمایندگان و کارگزاران ،تنها شهید ارتشی در جمعه
سیاه بود که در  17شهریور ماه سال  1357به دست مزدوران
رژیم پهلوی شهید شد.
یاد و خاطره شهیدان گرامی باد.

گفتمان حقوقی

13

اقامه دعوی حقوقی علیه

مسئولین پرداخت وجه چک (روش دوم)

دارنده چک میتواند علیه کلیه مسئولین چک اعم از
صادرکننده ،ظهرنویس و ضامنین آنها با تقدیم دادخواست،
اقامه دعوی نماید .در صورت احراز مسئولیت ،هریک از
اشخاص مذکور محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک
شده و برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،
دادگاه ایشان را الزام به تأدیه مینماید .چنانچه اموالی از این
افراد در دسترس باشد ،آن را ضبط و به میزان محکومیت از
مال ضبط شده ،استیفاء و در غیر این صورت بنا به تقاضای
محکو ٌم له ،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان
تأدیه حبس خواهد نمود.
الزم به ذکر است اصو ًال دارنده چک در هر حال حق
اقامه دعوی علیه صادرکننده چک و ضامن صادرکننده را
دارا میباشد ،خواه دارنده به وظایف قانونی خود در خصوص
مطالبه وجه چک عمل نموده یا که نسبت به آن اقدامی
معمول نداشته باشد .استثنائ ًا وفق ماده  315قانون تجارت
منحصراً در صورت بروز شرایط مندرج در این ماده (از بین
رفتن وجه چک به سببی که مربوط به ُمحال علیه است)
و نیز عدم رعایت مواعد قانونی ،حق اقامه دعوی علیه
صادرکننده وجود ندارد .به سخن دیگر صادرکننده ،وجه
چک را نزد ُمحال علیه تأمین نموده لیکن عدم پرداخت
وجه چک مستند به ُمحال علیه باشد مانند آنکه بانک
ُمحال علیه در اثر ورشکستگی قادر به کارسازی وجه چک
در حق دارنده آن نباشد.
ضامن ظهرنویس در صورتی واجد
ظهرنویس یا
ِ
مسئولیت تضامنی (مسئولیت همزمان با صادرکننده)
خواهند بود که او ًال گواهی عدم پرداخت حسب مورد ظرف
 15روز (برای چکهایی که مکان صدور و پرداخت آنها
یک نقطه از ایران است) یا  45روز (برای چکهایی که
محل صدور و پرداخت آنها متفاوت و از دو نقطه مختلف
ایران میباشد) یا  4ماه (برای چکهایی که در ایران صادر
لیکن در خارج از کشور پرداخت میشوند) از تاریخ صدور
چک ،اخذ گردد .ثانی ًا طرح دعوی حسب مورد ظرف یک
سال (برای چکهایی که هم محل صدور و هم پرداخت
آنها کشور ایران است) یا دو سال (برای چکهایی که در
ایران صادر میشوند ا ّما مکان پرداخت آنها در خارج از ایران
میباشد) از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت ،انجام پذیرد.
دارنده چک میتواند همزمان با اقامه دعوی اصلی
به منظور مطالبه وجه چک یا در قالب دعوی مستقل،
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز مورد مطالبه قرار دهد.
در صورت تشخیص استحقاق دارنده به دریافت وجه چک،
دادگاه محکو ٌم علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از
تاریخ مندرج در چک تا زمان اجرای حکم ،محکوم خواهد
نمود.
رسیدگی به دعاوی مطالبـه وجه چک تا نصاب
صالحیت ذاتی شوراهای حل
000000/ 200/ریال در
ّ
صالحیت ذاتی
حیطه
در
مذکور
اختالف و مازاد بر مبلغ
ّ
محاکم عمومی حقوقی است.
از حیث صالحیت محلّی محاکم نیز دارنده چک به
صالحیت ذاتی،
منظور مطالبه وجه آن باید ضمن رعایت
ّ
محل اقامت
حسب مورد در شورا یا دادگاه محاکم حقوقی ِ
طرف مقابل ،مکان انعقاد عقد یا محل ایفای تعهد اقامه
دعوی نماید.
هزینه دادرسی تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک تا
نصاب 000000/ 200/ريال معادل 5 %2/مبلغ چک و
مازاد بر نصاب مذکور معادل 5 %3/مبلغ مندرج در چک
میباشد.

بیمهآسیا خسارت زیاندیدگان سیل
استانهای گیالن و مازندران را پرداخت کرد

تقدیربیمهآسیا
از مسئولین راهنمایی و
رانندگی در سراسر کشور

شعب و استانها

رؤسـای شعـب بیمـهآسیا در سراسر کشور ،از
مسئولین راهنمایی و رانندگی قدردانی کردند.

خسارت زیاندیدگان سیل
استانهای گیالن و مازندران در
کوتاهترین زمان ممکن و درمحل
حادثه پرداخت شد.

همزمان با هفته گرامیداشت نیروی انتظامی ،رؤسای شعب
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 قدردانی کردند.

به گـزارش روابـطعمـومی ،اکـیـپ
ویـژهای متـشـکل از نـایـب ریـیـس
هیأتمدیره و مدیرعامل ،مدیر بیمههای
آتشسوزی و مدیران استانی بیمهآسیا به
محل حادثه مراجعه و نسبت به پرداخت
خسارت تعـدادی از زیاندیدگان اقدام
کردند.

حضور فعال تیم
فوتبالبیمهآسیا
در لیگ فوتبال
جهرم
تیم فوتبال بیمهآسیا در

بنابراین گزارش و با توجه به فوریت
موضوع و به محض مراجعه بیمهگذاران
به شعبه ،کارشناسان بیمهآسیا به سرعت
در منطقه مستقر شدند و خسارت وارده
به منازل مسکونی روستایی و شهری
و تأسیسـات را در چهارچوب شرایط
بیمهنامه بررسی و نسبت به ارزیابی پس
از برآورد خسارت اقدام کردند.

لیگ فوتبال جهرم با کسب
عناوین حامی برتر و تیم
• •اصفهان

اخالق مسابقات ،حضوری
فعال داشت.
براساس گزارش رسیده،
تهیه و نصب بنر ،توزیع

این گـزارش میافزاید :مسعود بادین،
نایب رییس هیأتمـدیره و مدیرعامل
ضمن دیدار با زیاندیدگان راهکارهای
الزم برای تسـریع در بررسی و پرداخت
خسارت را به کارشناسان فنی اعالم
و همچنین با توجه به افزایش ارزش
وسایل نقلیه و ساختمانها ،تاسیسات
و اموال به بیمهگذاران بیمهآسیا توصیه کرد برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه به واحد صادرکننده بیمهنامه خود مراجعه کنند.

هدایای تبلیغاتی و بروشور
به حاضرین و اهدای لوح
تقدیر و هدایای مزین به
••گیالن

برگزاری مسابقات از
اقدامات تیم فوتبال
بیمهآسیا در لیگ فوتبال

گفتنی است با توجه به پوشش بیمهای ساختمانها و تأسیسات مددجویان کل کشور ،نشستی با حضور مسئوالن کمیته امداد،
مقامات استانی و مدیران ارشد بیمهآسیا برگزار و از خدماتدهی به موقع بیمهآسیا به مددجویان و سیلزدگان تقدیر و تشکر شد.

جهرم بود که مورد استقبال
حاضرین قرار گرفت.
• •بوشهر

پرداخت خسارت آتشسوزی بازارچه
ارتش اصفهان
بیمهآسیا خسارت بازارچه ارتش
اصفهان را یک هفته پس از وقوع
آتشسوزی پرداخت کرد.

به گزارش روابطعمومی ،چکهای خسارت
غرفـههای آسیـبدیده در آتشسوزی بازارچه
ارتـش اصفهـان با حضور مـدیران بیمههای
آتـشسـوزی ،امـور شـعـب ،روابـطعمـومی
و سـرپرست منطقـه دو بیمـهآسیا ،تحـویل
زیاندیدگان شد.

این گزارش با اشاره به تعهد  42میلیاردی
بیمـهآسیـا ،میافـزاید :با تـوجه به اهمـیـت
موضوع ،در کمتر از یک هفته پس از وقوع
آتشسوزی و با دستور مدیریت ارشد شرکت
بیمـهآسیـا ،چـکهای خسـارت غـرفههای
زیـاندیـده در محـل سـرپرستـی منطقه دو
بیمهآسیا به زیاندیدگان تحویل شد.

گفتـنی اسـت ،پس از وقـوع آتـشسوزی
بالفاصله اکیپـی از کارشناسان فنی بیمههای
آتشسوزی از تهران و اصفهان به محل اعزام
وضمن ارائه توصیههای فنی و دلجویی از
زیـاندیدگان با بـررسی کارشـناسانه اقدام به
برآورد خسارت کردند.

آرم بیمهآسیا به مسئولین

تیم فوتبال بیمهآسیا در لیگ
فوتبال جهرم با حمایت
سیدمحمد صادق سیادت
جهرمی ،نمایندگی کد
 24850در این مسابقات
حضور یافت.

••پارس آباد

• •شهرضا

• •خراسان جنوبی
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ستــــادی

بیمهآسیا
در همایش ملی بیمه و توسعه

مدیرعامل:

شبکه فروش یکی از ارکان
اصلی شرکتهای بیمه است

شبکه فروش به عنوان یکی از ارکان اصلی
شرکتهای بیمه در ارتقای برند و جایگاه شرکتها
موثر است.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل بیمهآسیا در نشست انجمنهای صنفی نمایندگان
حقیقی و حقوقی و کانون نمایندگان کشور با اشاره به اعتماد
سهامداران بیمهآسیا به نیروهای بومی شرکت ،گفت :این اعتماد
قابل تقدیر و تامل است و میبایست با عملکرد مناسب خود
پاسخگوی این اعتماد باشیم.

ن همایشهای برج میالد برگزار شد نایب
درهمایش بیمه و توسعه که همزمان با سالروز بیمه در سال 
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونین مدیرعامل ،مدیران وکارشناسان بیمهآسیا
حضور داشتند.

به گزارش روابطعمومی مقاله نقش فناوری اطالعات در کاهش تقلبات و تخلفات بیمهای به عنوان مقاله برتر و هفت مقاله دیگر
به صورت پوستر در همایش ملی بیمه و توسعه انتخاب شدند.

بنا بر این گزارش مقاله نقش فناوری اطالعات در کاهش تقلبات و تخلفات بیمهای نوشته فرامرز خجیر ،معاون توسعه و
برنامهریزی ،مژده نظرزاده دناک ،کارشناس شعبه اهواز و محمود سبزی در بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه به عنوان
مقاله برتر انتخاب و از نویسندگان آن در مراسم اختتامیه تقدیر شد.
این گزارش میافزاید از مقاالت قابل ارائه در همایش ملی بیمه و توسعه ،مقاله نقش فناوری اطالعات در کاهش تقلبات و تخلفات
بیمهای در سالن رودکی مرکز همایشهای برج میالد ارائه و مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.

گفتنی است هفت مقاله کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشینی در پیشبینی ریسک بیمههای زندگی (مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره
و معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت ،احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پسانداز ،آیدین رشیدی ،کارشناس ارشد مدیریت
بیمههای عمر و پسانداز) ،توسعه الگوی تحول دیجیتالی در صنعت بیمه (حسینعلی بختیار نصرآبادی ،مشاور معاون مالی و اقتصادی
و دکتر اعظم اسفیجانی) ،جایگاه بازاریابی دیجیتالی و ریسک
آن در فروش بیمه زندگی (رقیه کاظمی الی ،کارشناس ارشد
مدیریت بیمههای آتشسوزی و حمیده زینلی) ،پتانسیلهای
کاربردی بالک چین در صنعت بیمه ،فرصتها و چالشها
(احسانه نظری ،کارشناس مدیریت ریسک و بهبود فرآیندها و
شاهین طیار) ،کاربرد مدیریت فرآیند کسب و کار در توسعه
صنعت بیمه (آیدین رشیدی ،کارشناس ارشد مدیریت بیم ه های
س انداز و حمید رمضانی) و مقاالت بررسی تأثیر فناوری
عمر و پ 
اطالعات ( )ITبر مسئولیت اجتماعی شرکتهای بیمه براساس
مدل «رودریگو و همکاران  »2016و نقش و جایگاه مدیریت
الکترونیک منابع انسانی در صنعت بیمه کشور (رسول رحمتی
نودهی ،رییس اداره آموزش و مریم حاجی قربانی ،معاون اداره
صدور بدنه استانها در مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل) از
مقاالت پذیرفته شده پوستری در بیست و پنجمین همایش ملی
بیمه و توسعه بودند.

مدیرعامل با تاکید بر این موضوع که سه ضلع اصلی شرکت،
کارکنان ،نمایندگان و بیمهگذاران هستند ،اظهار داشت :اگر
خواهان همدلی و تعامل هستیم ،باید تصمیمات و سیاستها
براساس منافع تمامی بخشها اعم از فروش ،سهامداران ،کارکنان
و بیمهگذاران باشد.

نایب رییس هیأتمدیره با تصریح لزوم کیفی بودن آموزشها،
بیان داشت :نیاز آموزشی شرکت باید از درون تامین شود و آموزشی
موثر است که نشات گرفته از تجربه و فعالیت در میدان اصلی
کار باشد.

مسعود بادین با اشاره به شناسایی اهداف مشترک و حرکت به
سمت آن ،گفت :تمام تالش ما باید در جهت حفظ و ارتقای جایگاه
بیمهآسیا باشد و در چارچوب قانون و مقررات موانع و مشکالت
را حل کنیم.

مدیرعامل در پایان با تاکید بر استراتژی شرکت در فروش
بیمههای خرد و در حجم باال و حفظ مشتری بزرگ ،اظهار داشت:
از انتقادات سازنده به همراه ارایه راهکارهای متناسب برای تداوم
موفقیتهایبیمهآسیااستقبالمیکنیم.

حضورفعالبیمهآسیا
در سمینارتوسعه بیمههای زندگی

بیمهآسیـا در سمینـار توسعـه بیمـههای زندگی
حضوری فعال داشت.
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براساس گزارش روابطعمومی ،بیمهآسیا با ارائه مقاالت
کارشناسان خود ،تحت عناوین «نوآوری در بازاریابی بیمههای
زندگی با رویکردی بر مدل  »4cنوشته احمد سربخشیان و آیدین
رشیدی و مقاله «اهمیت آموزش و نقش فروشندگان در موفقیت
فروش بیمههای زندگی» نوشته مژده نظرزاده دناک و محمود
سبزی ،در این همایش حضوری فعال داشت.

این همایش با ارائه  12مقاله در سه پنل مستقل تحت عناوین
توسعه بیمههای زندگی ،بازاریابی و فروش بیمههای زندگی و
محصوالت جدید بیمههای زندگی اجرا و در نهایت جمعبندی
پنلهای یاد شده در قالب پنل توصیههای سیاستی ارائه شد.

مرکزخدمات حوزههای
علمیه میزبان مدیرعامل و
اعضای هیاتمدیره بیمهآسیا

نایب رییـس هیأتمدیره و مدیرعامل و اعضای
هیاتمدیره بیمهآسیا برای دیدار با مسئولین مرکز
خدمات حوزههای علمیه و بازدید از شعبه به قم
رفتند.

به گـزارش روابطعمـومی ،حجـت االسالم و المسلمـین
ربانی ،رییس مرکز خدمات حوزههای علمیه در دیدار با
اعضای هیأتمدیره با اشاره به مناسب بودن اولین سفر کاری
هیاتمدیره بیمهآسیا به قم ،گفت :انتخاب مدیرعامل جدید
بیمهآسیا از درون مجموعه ،نشانه بلوغ سازمانی است.

مدیرعامل در نشست
سرپرستانمناطق:

ستــــادی

آموزش باید
منطقهایشود
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،طی نشستی
با حضور اعضای هیأتمدیره و مدیران ،با سرپرستان
مناطق دیدار و گفت و گو کرد.

مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره و معاون بیمههای اشخاص
و مسئولیت با تأکید بر وفاق ،همدلی ،اتحاد و فرهنگ سازمانی
قوی یادآور شد :شأن ،جایگاه و منزلت سرپرستان مناطق باید
محفوظبماند.

ایشان در ادامه با اشاره به ضرورت احترام متقابل بین نمایندگان
و کارکنان بر آموزش برخورد صحیح کارکنان با نمایندگان ،تأکید
کرد.

سرپرستان مناطق در این نشست ضمن بیان مسائل و مشکالت
حوزه سرپرستی خود ،به ارائه راهکارهای موجود پرداختند.

براساس گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل در این نشست ضمن استماع مسائل و
مشکالت سرپرستان مناطق بر ضرورت آموزش منطقهای تأکید
کرد و افزود :آموزش در هر استان یا منطقه باید متناسب با شرایط
اقلیمی و پتانسیلهای بیمهای ارائه شود.

حدود اختیارات ،تفکر سودمحوری ،اجرای آییننامه  96و
برنامهریزی در راستای فروش بیمهنامههای خرد در سال 1398
از دیگر موارد مورد اشاره معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت در
این نشست بود.

برگزاری همایش سراسری بیمه درمان تکمیلی

رییـس مرکز خـدمات حـوزههای علمیه با تاکید بر این
موضوع که پیشرفتها قائم به افراد نیست ،بیان داشت:
میبایست در حفظ این شرایط کوشا و در مرحله بعد در فکر
ارتقای آن باشیم.

وی خوشنامی واعتبار بیمهآسیا را ناشی از زحمات مسئوالن
و کارکنان خدوم و شایسته این شرکت دانست و اظهار داشت:
پیشگامی بیمهآسیا در ارائه مدل جدیدی از یک قرارداد
بیمهای در صنعت بیمه کشور جای تقدیر و تشکر دارد و
میبایست نوآوری و خالقیت در رأس فعالیتهای شما قرار
گیرد.

حجت االسالم والمسلمین ربانی در پایان با تصریح اینکه
باید یک نگاه ملی و صنفی داشته باشیم ،گفت :انشاءاهلل با
نظارت بیشتر و پیشگام بودن در بهره برداری از تکنولوژی،
شاهد تداوم درخشش بیمهآسیا در آینده باشیم.
مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل با
استناد به لزوم جدیت در عرضه خدمات بیمهای مناسب به
طالب گفت :باید با طرحهای جدید خدمات مناسب بیمهای
به طالب ارائه دهیم ،چرا که قرارداد حوزه به لحاظ معنوی
برای ما با ارزش است.

مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره و معاون فنی بیمههای
اشخاص و مسئولیت با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر
بحث قرارداد حوزه در کل صنعت بیمه به عنوان یک الگو
مطرح است ،اظهار داشت :الگو شدن این قرارداد ،ناشی از
فرهنگ سازمانی اصیل و شایسته بیمهآسیاست و خوشحالیم
که بتوانیم رضایتمندی را به حد اعال برسانیم.
این گزارش میافزاید ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
و اعضای هیأتمدیره در ادامه سفر خود ضمن حضور در
شعبه قم با کارکنان این شعبه دیدار و گفت و گو کردند.

همایش سراسری بیمه درمان تکمیلی بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور مدیران ارشد،
مدیران و کارشناسان بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی کشور در سالن اجتماعات برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره
و معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت بیمهآسیا ضمن ابراز
امیدواری نسبت به ارائه خدمات به کارکنان سازمان امور مالیاتی
کشور همچون سنوات قبل ،گفت :وظیفه بیمهآسیا به عنوان
بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور ،ایجاد امنیت خاطر و
پرداخت به موقع هزینههای کارکنان این سازمان در حوزه درمان
است.

وی تسریع در پرداخت خسارت را از مهمترین وظایف و اهداف
شرکت بیمهآسیا ذکر کرد و بر ارائه خدمات شایسته به بیش از 111
هزار نفر از کارکنان خدوم سازمان امور مالیاتی کشور ،به عنوان
یکی از بزرگترین سازمانهای فعال کشور در عرصه اقتصادی
تأکید کرد.

عضو هیأت مدیره ،با اشاره به عقد قرارداد بیمهآسیا و حوزه
علمیه ،یکی دیگر از بیمهگذاران بزرگ بیمهآسیا با بیش از 450
هزار بیمهشده ،افزود :بیمه مرکزی این قرارداد را به شکل یک الگو
در صنعت بیمه تلقی کرده است و این توفیقی برای بیمهآسیاست.

شریفی ،خدمترسانی به اقشار مختلف کشور را جدا از عملکرد
بیمهای بیمهگذار ،از اهداف بیمهآسیا ذکر کرد و با اشاره به
معضالت بیمههای درمان و زیانده بودن آن برای شرکتهای
بیمهای کشور ،ارائه سایر رشتههای بیمهای در کنار بیمههای
درمان به بیمهگذاران را ،از جمله راهکارهای کمک به بخش
درمان ،تقویت همکاری و تمدید قرارداد با بیمهگذاران عنوان کرد.

وی با تأکید بر درایت مدیران سازمان امور مالیاتی کشور ،از
ارائه پوشش بیمههای عمر و حوادث در کنار بیمههای درمان به
کارکنان این سازمان خبر داد.

فرامرز خجیر ،معاون توسعه و برنامهریزی با تصریح سازمان امور
مالیاتی کشور به عنوان یک نهاد بزرگ و هم خانواده صنعت بیمه،
اظهار امیدواری کرد که شرکت بیمهآسیا بتواند همانند سالهای
گذشته با ارائه خدمات مطلوب ضمن حفظ خوشنامی خود در
بین بیمهگذاران بزرگ کشور از این فرصت برای معرفی خود
بهرهبرداری کند.
معاون برنامهریزی و توسعه با اشاره به ارائه خدمات شایسته

بیمهآسیا در قراردادهای بزرگ بیان داشت :یکی از عوامل حفظ
بیمهگذاران بزرگ ،پتانسیل باالی مدیریتی و بدنه کارشناسی
بیمهآسیاست که در نهایت رضایت بیمهگذاران خرد و کالن را
در پی داشته است.

کامبیز نوروزی ،مدیر کل توسعه منابع انسانی و رفاه سازمان امور
مالیاتی کشور هدف اصلی این همایش را برطرف ساختن دغدغه
و نگرانی کارکنان در حوزه درمان عنوان کرد و افزود :امیدواریم با
توجه به توان فنی و توانگری مالی بیمهآسیا این مهم تحقق یابد.

شجاعی،رییسهیأتمدیرهتعاونیاعتبارکارکنانوبازنشستگان
سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ابراز امیدواری به حل مشکالت
بیمههای درمان کارکنان در این همایش ،به موارد دیگری از ارائه
خدمات بیمهآسیا به کارکنان این سازمان از جمله پوشش بیمههای
اتومبیل ،حوادث ،طوفان و زلزله اشاره کرد.
سید احمد حسینی ،مدیر بیمههای درمان با اشاره به ارتقای
خدمات بیمهآسیا به ویژه در سالهای اخیر و در راستای رضایت
حداکثری بیمهگذاران ،به خصوص در رشته بیمههای درمان ،ابراز
امیدواری کرد که برآیند همکاری بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی
کشور منجر به همکاری بلندمدت و مستمر در سنوات آتی شود.
مدیر بیمههای درمان در ادامه ،تبادل اطالعات ،بررسی نقاط
قوت و کیفیت قرارداد ،ارائه خدمات الکترونیکی ،تعیین و تبیین
راهکارهای الزم درخصوص افزایش تعامالت فی مابین و ارتقای
همکاریهای مشترک در کلیه رشتههای بیمهای را از جمله اهداف
همایشبرشمرد.
ژیال رضوی ،مدیر بیمههای عمر و حوادث نیز ،ضمن ابراز
خرسندی از همکاری بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی کشور و
توسعه و تداوم این همکاری در سالهای آینده ،کلیاتی درخصوص
قراردادهای عمر و حوادث از جمله مفاد قرارداد و مزایای آن ،مدت
قرارداد ،خطرات تحت پوشش ،استثنائات ،فرآیند اعالم خسارت،
ذینفعان قرارداد و  ...بیان کرد.

برگزاری پنل تخصصی مشترک مناطق بیمهای با حضور
مدیران بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی کشور از دیگر بخشهای
این همایش بود.
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برگزارینشستانجمنصنفی
نمایندگان استان همدان

شعب واستان ها

نشست انجمن صنفی نمایندگان استان
همدان با حضور احمد صحرانورد ،مدیر امور
مشتریان ،جواد بهاری آبان مدیر هماهنگی
امور شعب ،سعید ضیائی ،رییس شعب استان
همدان ،مسئوالن و اعضای انجمن صنفی
نمایندگان بیمهآسیا در این استان برگزار شد.

مراسم روز بیمه
در استان قزوین

خدمات بیمهآسیا
به مددجویان کمیته امداد
در استان گیالن

براساس گزارش رسیده در این نشست اعضای انجمن
صنفی نمایندگان به بیان مشکالت و پیشنهادات شبکه
فروش استان همدان پرداختند.
در پایان این نشست از نمایندگان برتر استان تقدیر شد.

ارائه بیمهنامه عتبات عالیات
بیمهآسیا بیمهنامه عتبات عالیات را به زائران حرم امام حسین (ع) ارائه کرد.

به گزارش روابطعمومی و بنا بر اعالم مدیریت بیمههای عمر و حوادث ،بیمهنامه عتبات عالیات به صورت گروهی و انفرادی
با ویژگیهای تنوع در سرمایه بیمه ،پوششهای بیمهای و زمانبندی سفر به زائران عتبات عالیات عرضه شد.

این گزارش میافزاید ،معاون مدیر بیمههای عمر و حوادث ،رییس کل شعب استان خوزستان و کارشناسان مدیریت بیمههای
عمر و حوادث ضمن بازدید از شعبه های اهواز ،آبادان ،خرمشهر ،دزفول و واحدهای صدور ،روند صدور بیمهنامههای عتبات
عالیات را مورد بررسی قرار دادند.

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در شعب بیمهآسیا
دورههای آموزشی بیمههای مهندسی ،اتومبیل ،مسئولیت ،آتشسوزی و عمر و پسانداز در شعب بیمهآسیا
برگزار شد.

غالمرضا ترکاشوند ،معاون مدیر در صدور بدنه ،ناهید شاکری ،سرپرست اداره صدور بیمههای مهندسی و خاص ،سیدمجید امامیان،
معاون اداره بازدید اولیه مدیریت بیمههای آتشسوزی ،مجید رحیمی ،کارشناس اداره صدور بیمههای مهندسی و خاص ،علی مرادی،
کارشناس اداره خسارت مالی استانها در بیمههای بدنه ،نهضت انصاری ،کارشناس شعبه مطهری تهران ،اسحاق یحیی ،معاون
خسارت استان سمنان و پوریا یغماییان ،مسئول دایره صدور شعبه سمنان به ارائه آموزشهای الزم پرداختند.

• •اصفهان ـ مهندسی

بیمهآسیـا خسـارت دو تن از مددجویان
تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) که در
حادثه وقوع سیل دچار زیان شده بودند را
پرداخت کرد.

براساس گزارش رسیده ،وقوع حادثه سیل در
روستای کاکرود از مناطق کوهستانی و دوردست
اشکورات رودسر موجب تخریب تعدادی از اماکن
مسکونی و باغات روستائیان و خسارت به راهها و
تأسیسات زیربنایی منطقه گردید.

پس از وقوع حادثه ،کارشناسان واحد خسارت
آتشسوزی بیمهآسیا در استان گیالن در کمترین
زمان ممکن به مناطق سیلزده مراجعه و پس از
بررسیهای کارشناسی نسبت به پرداخت خسارت دو
تن از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)
اقدام کردند.
این اقدام در راستای اجرای قرارداد پوشش بیمههای
آتشسوزی و خطرات تبعی بین شرکت بیمهآسیا و
کمیته امداد امام (ره) و ارائه خدمات مطلوب و به موقع
به مددجویان تحت پوشش این نهاد انقالبی انجام شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان
گیالن با ارسال نامه خطاب به رییس شعب مرکزی
بیمـهآسـیا در این اسـتان ،از تـالش و همکـاری
کارشناسان خسارت آتشسوزی بیمهآسیا در راستای
پرداخت خسارت مددجویان تحت پوشش کمیته
قدردانی کرد.

• •خوزستان ـ آتشسوزی

بازدید از شعبه شرق
• •سمنان ـ اتومبیل

• •چیتگر ـ عمر و پسانداز

• •سمنان ـ مسئولیت

• •مطهری ـ مهندسی
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• •مطهری ـ مسئولیت

• •هرمزگان ـ اتومبیل

مدیر بیمههای مهندسی به همراه مدیر هماهنگی
امور شعب و هیأت همراه ضمن حضور در شعبه
شرق با کارکنان و نمایندگان این شعبه دیدار و
گفت و گو کردند.
براسـاس گـزارش روابط عمـومی ،عـلی حـرمتی ،مـدیر
بیمههای مهندسی در این دیدار به بررسی مسائل و مشکالت
کارکنان و نمایندگان در حوزه بیمههای مهندسی پرداخت و
راهکاری الزم را ارائه نمود.

جلوگیری از پرداخت
خسارت جعلی

کارشناسان خسارت بیمههای اتومبیل بیمهآسیا
در استان آذربایجان شرقی ،از پرداخت خسارت
جعلی در یک پرونده ساختگی به مبلغ یک میلیارد
و سیصد و شانزده میلیون ریالی جلوگیری کردند.
براساس گزارش روابطعمومی ،در پی وقوع حادثه رانندگی
منجر به جرح با رأی دادگاه ،پرونده برای پرداخت خسارت
در شعبه تبریز ،تشکیل شد.

این گزارش میافزاید :کارشناسان خسارت بیمههای
اتومبیل در استان آذربایجان شرقی با هوشیاری و استناد به
گزارش کتبی پزشکی قانونی ،از پرداخت خسارت مصدومان
حادثه به مبلغ یک میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و
هفتصد هزار ریال جلوگیری کردند.

این اقدام با تالش و کوشش جواد صفایی مهر ،معاون
خسارت اتومبیل ،علی سبزچی و محمود عالیجاه ،کارشناسان
شعبه تبریز انجام شده است.

با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم مادر همکار محترم
آقای صالح الدین قربانپور(سرپرست منطقه سه) دار فانی
را وداع گفته است .ضمن ابراز همدردی با ایشان ،از خداوند
متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و
شکیبایی مسئلت می نماییم.
همچنین خبر درگذشت همکاران بازنشسته مرحوم سید
علی اصغر طباطبایی (پدر همکارمان الهه طباطبایی،
مدیریت بیمههای آتشسوزی) ،مرحوم امیر رحمانیان و
مرحوم محمدحسن اویسی موجب تاسف وتالم فراوان
شد .از خداوند متعال برای آن عزیزان ،رحمت واسعه الهی و
برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم فقدان
عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب آمرزش و
مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبر
و سالمت آرزومنديم.
محمدضیاء پورسعید (مشاور معاونت بازاریابی و شبکه
فروش) ،در غم فقدان مادر
نعیم عظیمی (نماینده مدیرعامل در شرکت آسیاسازه) ،در
غم فقدان پدر
محمدرضا توسلی (مدیریت امور مالی) ،در غم فقدان پدر

حضور مسئولین بیمهآسیا در استان خوزستان و مرز شلمچه

شعب و استان ها

همـزمان با اربعیـن حسینی ،مدیرعامل و مدیران
بیمهآسیا ضمن دیدار با رؤسا و کارمندان شعب
استان خوزستان از موکب انصارالحسين (ع) بازدید
کردند.

به گزارش روابطعمومی مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل به همراه حمیدرضا ساری اصالن ،مدیر بیمههای
مسئولیت ،محمود افشاری ،مدیر روابطعمومی ،محمود مهربان،
مدیر بیمههای شخص ثالث و حوادث راننده اتومبیل و جواد
بهاری آبان ،مدیر هماهنگی امور شعب ضمن حضور در موکب
بیمهآسیا از شعب اهواز ،آبادان و خرمشهر بازدید و با مسئوالن
وکارکنان این شعب دیدار و گفت و گو کردند.
بنا بر این گـزارش ،شعبـههای بیمـهآسیا در اهواز ،آبادان،
خرمشهر و ایالم به ارائه خدمات بیمهای به هموطنان به ویژه
زائران حرم امام حسین (ع) پرداختند.
گفتنی است موکب انصار الحسین (ع) در راستاي بزرگداشت
اربعین حسینی با همکاري مديريت روابطعمومي ،پايگاه بسيج،
شعبههای بیمهآسیا در اهواز ،آبادان و خرمشهر در مرز شلمچه
با توزيع مواد غذايي و اقالم فرهنگي ميزبان راهپيمايان اربعين
حسيني بود.
این گزارش میافـزاید ،مـوکب بیمهآسیـا در سالهای گذشته
نیز پذیرای خیل عظیم راهپیمایان اربعین حسینی ،مسئوالن
کشوری ،استانی و محلی بود.

برگزاری انتخابات انجمن صنفی نمایندگان استان تهران
مجمع عمومی ساالنه انجمن صنفی نمایندگان بیمهآسیا برگزار و اعضای انجمن صنفی نمایندگان
استان تهران انتخاب شدند.
براساس گزارش روابطعمومی ،در این مجمع که با حضور اعضای هیأتمدیره ،مدیران و اعضای انجمن صنفی نمایندگان
استان تهران برگزار شد ،علی اصغر استیری و سیدمحمد محسن دینپرور به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس هیأتمدیره
برگزیده شدند.
محمدفیروز فالحراد نیز به عنوان دبیر ،جواد ولیمیرزا به عنوان خزانهدار و بهمن مهرآیین به عنوان عضو هیأتمدیره انجمن
صنفی نمایندگان استان تهران انتخاب شدند.
همچنین مهدی هنرور و عبداله بوبهرژ به عنوان بازرسان انجمن برگزیده شدند.

برگزاری مسابقات فوتسال جام والیت

محمدجواد بیگی (اداره دبیرخانه مرکزی) ،در غم فقدان
مادر
راضـیـه کمـرهای (اداره امـور قـراردادهـا و مشتریان
خاص) ،در غم فقدان برادر
مجید پرگلی (مدیریت بیمههای آتشسوزی) ،در غم فقدان
پدر
حسین شیداییزاده (شعبه شرق) ،در غم فقدان پدر
سیدعظیم حسینی (شعب استان البرز) ،در غم فقدان مادر
علی معماریان (شعبه استان البرز) ،در غم فقدان پدر
عبدالکریم اصالنی نیارکی (شعبه قزوین) ،در غم فقدان پدر
مرضیه عزیزی (شعبه الکانی رشت) ،در غم فقدان مادر
پرویز محمدی (شعبه استان آذربایجان غربی) ،در غم
فقدان مادر
رسول روانبخش (شعبه الهیجان) ،در غم فقدان مادر
جهانبخش رضایی (شعبه اردبیل) ،در غم فقدان مادر
بهناز مجیری (شعبه مرکزی اصفهان) ،در غم فقدان پدر
معصومه مرادویسی (شعبه زنجان) ،در غم فقدان پدر

مسابقات فوتسال جام والیت با قهرمانی تیم مدیریت پشتیبانی به پایان رسید.

به گزارش روابطعمومی ،مسابقات فوتسال جام والیت با حضور  16تیم در چهار گروه چهار تیمی ،در سالن ورزشی
شعبه خاقانی برگزار شد.

دیدار ردهبندی و فینال این مسابقات با حضور مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،مدیران و کارکنان برگزار و تیمهای
مدیریت پشتیبانی ،بسیج ،شعبه البرز و مدیریت حقوقی به ترتیب جایگاه اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
کاپ اخالق این مسابقات به تیم نقلیه اهدا و عماد غالمی ،بازیکن تیم مدیریت پشتیبانی به عنوان آقای گل معرفی شد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 170
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استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار

شعب برتر

هشت ماهه سال 1397

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 170
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استانها و شعب مستقل به لحاظ بیشترین نسبت خسارت
طی هشت ماهه سال 1397

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

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

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

مدیریت طرح و توسعه بیمهآسیا 10 ،استان و شعبه مستقل در سطح کشور را به لحاظ شاخصهاي توليد حق بيمه،
بيشترين درصد افزايش رشد توليد ،بیشترین خسارت پرداختی و بیشترین نسبت خسارت طی هشت ماهه سال
( 1397در 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

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

کل

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

قم

اصفهان

مطهری تهران

اصفهان

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

شرق تهران

اصفهان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

انقالب تهران

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

4

خراسان رضوی

هرمزگان

صادقیه تهران

مازندران

مطهری تهران

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

پانزده خرداد

مازندران

5

اصفهان

مازندران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

اصفهان

آذربایجان شرقی

قم

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

فارس

6

مطهریتهران

آذربایجان شرقی

فارس

فارس

مازندران

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

قم

قم

7

آذربایجانشرقی

اصفهان

شرق تهران

صادقیه تهران

انقالب تهران

قم

مازندران

گیالن

مازندران

آذربایجان شرقی

8

پانزده خرداد تهران

فارس

مطهری تهران

البرز

آذربایجان شرقی

گیالن

یزد

خوزستان

صادقیه تهران

مطهری تهران

9

البرز

انقالب تهران

مازندران

گیالن

خوزستان

پانزده خرداد تهران

کرمان

البرز

کرمان

صادقیه تهران

10

صادقیهتهران

خراسان رضوی

آذربایجانشرقی

آذربایجان غربی

گیالن

آذربایجان غربی

فارس

صادقیه تهران

بوشهر

پانزده خرداد تهران

1

چیتگرتهران

قزوین

چیتگرتهران

چیتگرتهران

انقالب تهران

کهکیلویهوبویراحمد

انقالب تهران

انقالب تهران

خاقانی تهران

انقالب تهران

2

قزوین

گیالن

پانزده خرداد تهران

انقالب تهران

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

مطهری تهران

هرمزگان

کهکیلویهوبویراحمد

چیتگرتهران

3

ایالم

زنجان

خاقانی تهران

همدان

ایالم

کرمانشاه

چیتگرتهران

چیتگر تهران

آزادی تهران

کهکیلویهوبویراحمد

4

کهکیلویهوبویراحمد

صادقیه تهران

انقالب تهران

خاقانی تهران

کهکیلویهوبویراحمد

همدان

شرق تهران

قزوین

قم

ایالم

5

همدان

همدان

مطهری تهران

یزد

لرستان

خاقانی تهران

کرمانشاه

کرمان

انقالب تهران

کرمانشاه

6

انقالب تهران

شرق تهران

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان غربی

چهارمحال و بختیاری

یزد

خراسان جنوبی

مطهری تهران

7

یزد

اصفهان

اردبیل

کرمان

کرمانشاه

چیتگرتهران

کردستان

خراسانجنوبی

مرکزی

بوشهر

8

بوشهر

مازندران

خراسان جنوبی

مطهری تهران

سمنان

بوشهر

صادقیه تهران

صادقیه تهران

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

9

کرمانشاه

مطهری تهران

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

قزوین

اردبیل

کردستان

همدان

کردستان

10

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

بوشهر

ایالم

اردبیل

اصفهان

یزد

همدان

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

1

مطهریتهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

گیالن

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

مرکزی تهران

شرق تهران

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

اصفهان

کرمانشاه

خراسان رضوی

4

مازندران

هرمزگان

اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

اصفهان

انقالب تهران

البرز

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

5

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

فارس

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

کرمان

مازندران

6

خوزستان

مازندران

فارس

مازندران

مازندران

مازندران

زنجان

گیالن

همدان

فارس

7

آذربایجانغربی

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان غربی

اصفهان

پانزده خرداد تهران

سمنان

مازندران

مازندران

قم

8

آزادی تهران

کرمان

مطهری تهران

البرز

انقالب تهران

یزد

مازندران

مطهری

لرستان

صادقیه تهران

9

البرز

اصفهان

شرق تهران

قم

البرز

قم

مطهری تهران

خوزستان

صادقیه تهران

مطهری تهران

10

اصفهان

مرکزی

پانزده خرداد تهران

گیالن

خوزستان

خوزستان

کرمان

قم

خوزستان

البرز

1

مطهریتهران

بوشهر

صادقیه تهران

کهکیلویهوبویراحمد

آزادی تهران

مرکزی تهران

خراسان شمالی

ایالم

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

2

آذربایجانغربی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

لرستان

آذربایجان شرقی

یزد

کردستان

قزوین

لرستان

کهکیلویهوبویراحمد

3

کرمانشاه

خراسان شمالی

لرستان

ایالم

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

قم

خراسان جنوبی

همدان

لرستان

4

آزادی تهران

سیستان و بلوچستان

کردستان

خراسان شمالی

مطهری تهران

خراسان رضوی

کرمانشاه

لرستان

خراسان شمالی

صادقیه تهران

5

گیالن

قم

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

مرکزی

فارس

آذربایجان شرقی

البرز

اردبیل

ایالم

6

خوزستان

کرمان

خراسان شمالی

بوشهر

خاقانی تهران

قزوین

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خاقانیتهران

خراسان شمالی

7

مازندران

مرکزی تهران

زنجان

مرکزی

مازندران

خوزستان

قزوین

مرکزی

کرمان

مرکزی

8

لرستان

گلستان

کرمان

آذربایجانغربی

یزد

بوشهر

کهکیلویهوبویراحمد

کهکیلویهوبویراحمد

خوزستان

قم

9

سمنان

کردستان

ورامین تهران

کرمانشاه

انقالب تهران

شرق تهران

زنجان

آذربایجان غربی

اصفهان

قزوین

10

مرکزی

گیالن

آذربایجان غربی

فارس

اصفهان

هرمزگان

سمنان

خراسان رضوی

مازندران

کرمانشاه

کسب موفقیت

شعب و استانها

کسب مقام در مسابقات آسیایی

لیال جوانمرد ،فرزند احمد جوانمرد ،همکارمان در شعبه رضاشهر استان خراسان رضوی موفق شد در مسابقات
آسیایی تایلند  2018به عنوان نماینده نونهاالن کشور و عضو تیم ملی ایران ،مقام پنجم رشته دو و میدانی را به
دست آورد.
وی همچنین درمسابقات قهرمانی لیگ پویای منطقه شش کشور ،رده سنی پیشتازان که در شهرستان بیرجند
برگزار شد ،در ماده  800متر و رله سوئیسی رتبه اول را به دست آورد.

کسب مدال طالی المپیاد ریاضی

محمدمهدی حاتمی فرزند مریم کمیجانی ،همکارمان در مدیریت بیمههای عمرو حوادث ،موفق شد در رقابتهای
المپیاد کشوری مقطع دبیرستان ،در رشته ریاضی مدال طالی این رقابتها را کسب کند.

سیامک غزنوی ،معاون مدیر امور نمایندگان و
کارگزاران
سعید وطنپرستزاد ،معاون مدیر منابع انسانی
سیدمحمدتقی فضل هاشمی ،معاون مدیر بیمههای
اتومبیل در خسارتهای شخص ثالث و حوادث راننده
غالمرضا ترکاشوند ،معاون مدیر در صدور بدنه
مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل
ندا تاجیک ،دبیر شورای فنی
کوروش خلیلی دهکردی ،رییس شعبه آزادی
ناصر حاللی ،رییس شعبه شریعتی تبریز

قهرمان کاراته کشور

سوگنـد عبـدلی فرزند عبداله عبدلی ،همکارمان در مدیریت پشتیـبانی و
عمـرانی موفق شد در مسابقات کاراته قهرمانی کشور در استان تهران ،بخش
کاتا زرد ،رده سنی نوجوانان مقام قهرمانی را به دست آورد.

وی پیـش از این نیز موفق به کسب مقام اول در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی
رده نوجوانان استان تهران و انتخاب در لیگ کشتی فرنگی سراسر کشور و مسابقات
کشتی آزاد جام پهلوان محمدحسن بهرامی گردیده بود.

مقام سوم کاراته کشور

محمدحسین حمیدیآرا فرزند مریم یاری ،همکارمان در استان قم موفق شد در
بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور در سبک شیتوریو شیتوکای
که به مناسبت کنگره ملی شهدای استان البرز برگزار شد ،در رده سنی نوجوانان،
رشته کومیته در وزن  -60کیلوگرم مقام سوم را به دست آورد.

قهرمان بولینگ

ایلیا قضایی فرزند زهرا زمانی ،همکارمان در اداره حسابداری درمان مدیریت
امور مالی موفق شد در دومین دوره مسابقات تابستانی باشگاه بولینگ مجموعه
فرهنگی ورزشی انقالب ،مقام نخست انفرادی پسران در رده سنی  10تا  13سال
را به دست آورد.

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

رییس هیأت کشتی

پدرام محدث ،نماینـدگی کد  24482بیمهآسیا در استان هرمزگان موفق شد به عنوان رییس هیأت کشتـی شهرستان
خرمدره منصوب شود.

مقام سوم کاراته کشور

آزاده تیموری راد ،همکار شرکت نمایندگی خدمات بیمهای دنیای بهتر موفق شد در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته
کشور در سال  1397جهت انتخاب مسابقات جهانی باکو ،رشته کاتا ،در رده سنی بزرگساالن مقام سوم را به دست آورد.

موفق شد در سی و
دومین دوره آزمون
پذیرش دستیار سال

روحاله صفرزاده ،رییس شعبه آمل

حال گذراندن دوره

مهدی سلطانی ،رییس شعبه تربت حیدریه
محمد نورآبادی ،سرپرست شعبه ورامین

تکمیلی رشته جراحی لثه
و ایمپلنت در دانشکده
دندانپزشکیدانشگاه
علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید
بهشتی است.

سیدمهدی نوربخش ،سرپرست شعبه شهرکرد

مقام دوم کشتی ساحلی کشور

علیرضا احمدی ،فرزند بهروز احمدی همکارمان در مدیریت پشتیبانی و عمرانی موفق
شد در رقابتهای کشتی ساحلی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن قهرمانی کشور که
در شهر بندرگز ،استان گلستان برگزار شد ،در رده سنی نوجوانان ،وزن  70کیلوگرم
مقام دوم را کسب کند.

مدیر بازرسی و انتظامات

رضا زارع ،رییس شعبه قائمشهر

غالمرضا مصالیی ،رییس شعبه نصر شیراز

آرمین مجتهدی فرزند پروانه پردل ،همکـارمان در اسـتان البرز موفق شد در مسابقات قهرمانی تکواندوی این
استان که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی برگزار شد ،در رده سنی خردساالن ،مقام نخست و
مدال طالی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

دکتر حمید منصوری
فرزند احمد منصوری،

 1397پذیرفته و در

حمید ابراهیمی ،رییس شعبه سیدجمالالدین
اسدآبادی شیراز

قهرمان تکواندوی استان البرز

پذیرش در
آزمون دستیاری

محمد رمضانی ،سرپرست شعبه مدنی همدان
فریدون هادیان ،رییس اداره حسابداری عمر و
حوادث
یک

حسین رنجبر ،رییس اداره امور نمایندگان منطقه

آمنه محمدپور کلده ،رییس اداره کنترل و مجوزهای
سیستمی
محمدرضا شفیعی ،رییس اداره قراردادهای گروهی
بدنه و پشتیبانی سیستمها در مدیریت بیمههای بدنه
اتومبیل
محمد محمدپور ،رییس اداره کارشناسی در مدیریت
بیمههای بدنه اتومبیل
حمید ندیمی ،رییس اداره آمار بیمهای و تحلیل
اطالعات معاونت بیمههای اشخاص و مسئولیت
فاطمه بالسیوس ،رییس اداره قراردادهای بیمههای
مسئولیت
یداله لطفی ،رییس اداره خسارت بیمههای مسئولیت
مریم بندری ،رییس اداره فروش بیمههای عمر و
حوادث انفرادی
نادر شیرکول ،رییس اداره خسارت جنوب تهران
مهین اینانلو مرانلو ،سرپرست شعبه شرق
عبدالرضا بشارتلو ،سرپرست شعبه خاقانی
عباس بحیرائی ،سرپرست اداره بازدید اولیه مدیریت
بیمههای آتشسوزی
ناهید شاکری ،سرپرست اداره صدور بیمههای
مهندسی و خاص
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی
موفقیت داریم.
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مـدیـریـت

فرآیند منصفانه

پلیس لندن زنی را بابت دور زدن غیرقانونی جریمه
کرد .وقتی زن اعتراض کرد هیچ عالمت دور زدن ممنوعی
وجود ندارد ،پلیس به عالمتی اشاره کرد که از شکل افتاده
بود و دیدنش از داخل جاده دشوار بود .زن که عصبانی
بود ،تصمیم گرفت با رفتن به دادگاه فرجامخواهی کند.
سرانجام ،روز دادرسی فرا رسید و بهسختی میتوانست
برای گفتن حرفهایی که میخواست بزند ،صبر کند .ولی
تازه شروع به تعریف داستانش کرده بود که دادستان
او را متوقف کرد و به نفع او حکم داد .زن چه احساسی
داشت؟ حس میکرد از او پشتیبانی شده؟ پیروز شده؟
راضی است؟ نه ،او دلسرد و عمیقاً ناراحت بود .او
اعتراض کرد که «من برای عدالت آمدهام ،ولی دادستان
اص ً
ال به من اجازه نداد توضیح دهم چه اتفاقی افتاده
است» .بهعبارتدیگر ،هرچند که او از نتیجه راضی بود،
ولی از جریان دادرسی که منجر به این نتیجه شده بود،
رضایت نداشت.

گردآوری :حجت اله نوری

◁◁مبانی نظری

اقتصـاددانها به خاطـر نظـریههایشـان ،فرض میکنند
که افراد به دنبال به حداکثر رساندن سودند که عمدت ًا با
محاسبات منطقی منفعت شخصیشان هدایت میشوند.
یعنی اقتصاددانها تصور میکنند افراد فقط بر نتایج تمرکز
میکنند .این فرض در بسیاری از نظریهها و روشهای
مدیریتی به کارگرفتهشده است.
برای مثال ،این فرض ،در ابزارهایی که مدیران بهطور
سـنتی برای کنـترل و انگـیزهبخشـی به رفتار کارمندان
استـفاده میکننـد ،از نظامهای پاداش تا سـاختـارهای
سازمانی،گنجاندهشده است .ولی این فقط یک فرض است که
مدیران بهخوبی بازنگری میکنند ،چون همه ما میدانیم در
زندگی حقیقی این فرض همیشه درست نیست .افراد مراقب
نتایج هستند .آنها میخواهند بدانند که صدایشان شنیدهشده
و دیدگاهشان حتی اگر رد هم شده باشد ،بررسیشده است.
نتایج مهماند ،ولی بیشتر از عدالت در فرآیندی که آنها را
ایجاد کرده است ،اهمیت ندارند.

برای مدیران ،نظریه فرآیند منصفانه هیچوقت مهمتر از
امروز نبوده است .فرآیند منصفانه ،نگرشها و رفتارهایی
را که برای عملکرد خوب حیاتی هستند ،عمیق ًا تحت تأثیر
قرار میدهد ،ایجاد اطمینان میکند و جریان تولید ایدهها
را به راه میاندازد .مدیران با این فرآیند میتوانند حتی به
رنجآورترین و دشوارترین اهداف دست یابند و درعینحال
همکاری داوطلبانه کارمندان تحت تأثیر قرارگرفته را هم به
دست آورند .بدون فرآیند منصفانه ،حتی دسترسی به نتایجی
که کارمندان با آن موافق باشند هم میتواند سخت شود.

◁◁فرآیند منصفانه چیست؟
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در طول اعصار مختلف ،موضوع عدالت ذهن ،فالسفه
و نویسندگان را به خود مشغول کرده است .ولی مطالعه
نظاممند در مورد فرآیند منصفانه در اواسط دهه  1970بود که
ظهور یافت ،زمانی که دو دانشمند علوم اجتماعی ،جان دابلیو
تیبو و الرنس واکر ،عالقهشان به روانشناسی عدالت را با
پژوهشهای دادرسی ترکیب کردند .آنها با تمرکز توجهشان
به فضای حقوقی ،در جستوجوی این بودند که بفهمند
چه چیز باعث میشود افراد بهنظام حقوقی اعتماد کنند و
بهاینترتیب ،بدون هیچ اجباری از قوانین تبعیت کنند ،پی
بردند که افراد به همان اندازه که به نتیجه اهمیت میدهند،
به منصفانه بودن فرآیندی که نتیجه طی آن حاصل میشود
نیز اهمیت میدهند.

در یک پژوهشی درباره تصمیمگیری راهبردی در
شرکتهای چندملیتی ،فرآیند منصفانهای مرتبط با مدیریت
کشف شد .بسیاری از مدیران ارشد اجرایی در این شرکتها،
از بابت روشی که مدیران ارشد شعبههای محلیشان عمل
میکردند،کالفه و سردرگم بودند .چرا این مدیران اغلب
نمیتوانستند اطالعات و ایدههایشان را با این مدیران
اجرایی در میان بگذارند؟ چرا آنها در اجرای طرحهایی که
برای اجرای آنها توافق کرده بودند،کارشکنی میکردند؟ از
نتایج بدست آمده رابطه مستقیمی بین فرآیندها ،نگرشها
و رفتار کشف شد .مدیرانی که اعتقاد داشتند فرآیندهای
شرکت منصفانه بوده است ،سطح باالیی از اعتماد و تعهد
را به نمایش گذاشتند .این رفتار خود باعث ایجاد همکاری
فعاالنه میشد و برعکس ،زمانی که مدیران حس میکردند
فرآیند منصفانهای وجود ندارد ،ایدههایشان را برای خودشان
نگه میداشتند و کار را به عقب میانداختند.

در پژوهش میدانی بعدی ،ارتباط فرآیند منصفانه را در دیگر
محیطهای تجاری ،مث ً
ال در شرکتهایی که در حال تغییر
بودند ،در تیمهایی که مشغول نوآوری در محصول بودند و در
مشارکت بین شرکتها و تأمینکنندهها انجام شد که نتیجه
اصلی این پژوهشها این است :زمانی که فرآیند منصفانه
مشاهده میشود ،افراد با احتمال بیشتری به سیستمها اعتماد
و آزادانه با آنها همکاری میکنند ،خواه این سیستمها به نفع
آنها یا خواه به ضررشان باشند.
فرآیند منصفانه به یک نیاز اساسی بشر پاسخ میدهد،
همه ما ،بدون توجه به اینکه نقشمان در شرکت چیست،
میخواهیم که بهعنوان انسان و نه «پرسنل» یا سرمایههای
انسانی قدرمان را بدانند .میخواهیم دیگران به هوش ما
احترام بگذارند .میخواهیم نظرمان جدی گرفته شود و
میخواهیم منطق پشت تصمیمگیری خاص را بفهمیم .افراد
در برابر نشانههایی که از طریق فرایندهای تصمیمگیری
شرکت منتقل میشوند ،حساسیت به خرج میدهند .چنین
فرآیندهایی میتوانند تمایل شرکت به اعتماد به افراد و
درخواست ایدههایشان یا خالف آن را نشان دهند.

◁◁سه اصل مهم

فرآیند منصفانه متشکل از سه اصل است:

 -1تعامل :سهیم کردن دیگران در فرآیند تصمیمگیری
از طریق نظرخواهی از آنها و تشویقشان برای به چالش
کشیدن نظر یکدیگر .تعامل ،احترام مدیریت به افراد و
ایدههایشان را نشان میدهد و « خرد جمعی» ایجاد میکند.

باعث ایجاد تصمیمهای بهتر و تعهد بیشتر از جانب کسانی
میشود که در اجرای این تصمیمها دخیل هستند.

 -2توضیح  :روشن کردن فکر پشت تصمیمگیری ،توضیح
به افراد اطمینان میدهد که مدیران نظرهای آنها را بررسی
کردهاند و با پیشبینی توجه به منافع کلی شرکت تصمیم
گرفتهاند.کارمندان به نیت مدیران اعتماد میکنند ،حتی اگر
نظرشان رد شده باشد.

 -3شفافسازی انتظارها :بیان قوانین جدید بازی،
استاندارهای عملکرد ،جریمههایی برای انجام ندادن کار
و مسئولیتهای جدید .شفافسازی انتظارها ،با به حداقل
رساندن زرنگبازی و پارتیبازی ،کارمندان را قادر میسازد
برکاری که در دست دارند تمرکز کنند.
توجه کنید که در فرآیند منصفانه ،تصمیمگیری بر اساس
اجماع نیست .فرآیند منصفانه باهدف دستیابی به هماهنگی
یا جلب حمایت افراد ،از طریق توافقی که نظرها ،نیازها یا
عالیق هر شخصی را در خود جای میدهد ،عمل نمیکند.
بلکه به هر ایدهای فرصت مطرحشدن میدهد .مزیت این
ایدهها و نه اجماع ،آن چیزی است که تصمیمگیری را هدایت
میکند.

فرایند منصفانه شبیه دموکراسی در محل کار هم نیست.
به این معنا نیست که مدیران برای تصمیمگیری و استقرار
سیاستها و روشهای جدید ،امتیاز ویژهای را از دست
میدهند .فرآیند منصفانه ،بهترین نظرها را چه آنهایی که
از طرف یک نفر مطرحشدهاند و چه آنهایی که افراد بسیاری
ارائه کردهاند ،دنبال میکند.

◁◁فرآیند منصفانه در اقتصاد دانشمحور

فرآیند منصفانه شاید شبیه به موضوعی نامشهود باشد،
ولی درک ارزش آن برای مدیران مهم است .برخالف
عوامل سنتی تولید ،دانشی است که در ذهن بشر محفوظ
است .همانطور که فردریش هایک اقتصاددان برنده جایزه
نوبل هم گفته است «عم ً
ال هر شخصی صاحب اطالعات
منحصربهفردی است» که فقط میتوان از طریق «همکاری
فعاالنه او» از آن اطالعات استفاده کرد .علوم مدیریت سنتی
هنوز هم نقش ایفا میکنند ،ولی همکاری فعال را خیلی
ترغیب نمیکنند .فرآیند منصفانه اعتماد و تعهد ایجاد میکند
و با اشتراک داوطلبانه افراد و به کار بردن خالقیتشان ،آنها
را به فراتر رفتن از حوزه وظایفشان میکشاند.
منبع :مدیریت افراد ،ترجمه غزال سعیدفر ،1396 ،انتشارات
آموخته

ِ
تخفیفات نداشتن حوادث منجر به
آییننامه نحوه انتقال
خسارت به تصویب رسید
ِ
تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت وسایل
هیئت دولت آییننامه اجرایی مربوط به نحوه انتقال
نقلیه را تصویب کرد.
در جلسه هیئت دولت که به ریاست حجتاالسالم والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد ،آییننامه اجرایی یکی
از مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،موضوع نحوه انتقال تخفیفات
نداشتن حوادث منجر به خسارت به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه ،سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقالدهنده
است و انتقالدهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل و یا هر زمان پس از آن سابقه
مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا همسر ،والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد ،منتقل نماید.

همچنین در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت توسط انتقالدهنده ،خسارتهایی که
بیمهگر از محل بیمهنامه برای حوادث بعد از زمان انتقال مالکیت وسیله نقلیه تا پایان مدت اعتبار بیمه نامه پرداخت میکند ،سابقه
بیمهای انتقال گیرنده محسوب میشود و در سابقه تخفیف عدم خسارت انتقالدهنده منظور نخواهد شد.

سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج شده با رعایت ضوابط این آییننامه قابل انتقال است و سابقه تخفیف عدم
خسارت وسایل نقلیهای که به موجب احکام مراجع قضایی یا اجرای ثبت انتقال مالکیت مییابند ،مشمول این آییننامه است.

دولت همچنین بیمه مرکزی را موظف کرد از طریق سامانه الکترونیک امکان ثبت و استعالم سابقه تخفیف عدم خسارت ،بر
اساس شماره ملی یا شناسه ملی بیمهگذار برای بیمهگر و امکان استعالم سابقه تخفیف عدم خسارت را برای بیمهگذار فراهم نماید.

حكايت
زندگی دنیا
شما را نفریبد
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بیمه در ایران و جهان

چوپانى به مقام وزارت رسید.
هر روز بامداد بر مىخاست ،كلید بر

مىداشت ،درب خانه پیشین خود را باز
مىكرد و ساعتى را در خانه چوپانى خود

مىگذراند .سپس از آنجا بیرون مىآمد
و به نزد امیر مىرفت.
شاه را خبر دادند كه وزیر هر روز صبح
به خلوتى مىرود و هیچ كسی از كار او
آگاه نیست .امیر را میل بر آن شد تا

انتصاب در بیمه مرکزی
با حکم رییس کل ،سرپرست معاونت نظارت ،سرپرست معاونت اتکایی ،مدیر کل حوزه ریاست کل و
مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی ج.ا.ا معرفی شدند.

به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،غالمرضا سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا طی احکامی
جداگانه مفید امینی را به سمت سرپرست معاون نظارت ،غالمعلی جهانگیری را به عنوان سرپرست معاونت اتکایی ،جلیل
قاسمی را به سمت مدیر کل حوزه ریاست کل و علی اکبر ترکاشوند را به سمت مدیرکل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی
ج.ا.ا منصوب کرد.

در سه فصل نخست سال جاری میالدی

خسارت شرکت بیمه  AIGناشی
از فجایع طبیعی بیش از 1/5
میلیارد دالر است

میزان خسارت پیشبینی شده شرکت بیمه  ،AIGپیش از کسر مالیات ،در سه فصل نخست سال جاری
میالدی رقمی بالغ بر  1/5تا  1/7میلیارد دالر برآورد میشود.
به گزارش روابط عمومی ،به نقل از سایت اینشورنس آسیانیوز براساس اعالمیههای بازار بیمه این خسارتها عمدت ًا مربوط به توفان
«جبی» و «ترامی» در ژاپن ،توفان «فلورانس» در ایالت متحده و بازنگری در خسارتهای گل رود ایالت کالیفرنیا در آمریکا در ماه ژانویه
سال جاری است.

بداند در آن خانه چه خبر است.
روزى ناگاه از پس وزیر بدان خانه
در آمد .وزیر را دید كه پوستین
چوپانى بر تن كرده و عصاى چوپانان به
دست گرفته و آواز چوپانى مىخواند.
امیر گفت« :اى وزیر! این چیست كه
مىبینم؟»
وزیر گفت« :هر روز بدین جا مىآیم تا
ابتداى خویش را فراموش نكنم و به
غلط نیفتم ،كه هر كه روزگار ضعف به یاد
آرد ،در وقت توانگرى ،به غرور نیفتد».
امیر ،انگشترى خود از انگشت بیرون
كرد و گفت« :بگیر و در انگشت كن؛
تاكنون وزیر بودى ،اكنون امیرى!»
در آیه  5سوره فاطر آمده است:
الدنْیَا»...
ُم ال ْ َحیَا ُة ُّ
«...ف ََل تَ ُغ َّرنَّك ُ
«زندگی دنیا شما را نفریبد».

میزان خسارت پیش از مالیات فجایع طبیعی تحت پوشش  AIGدر قاره آسیا بین  900میلیون تا یک میلیارد دالر و خسارت حوادث
مربوط به ایالت متحده بین  600تا  700میلیون دالر برآورد میشود.

برآوردهای اولیه از خسارتهای پیش از مالیات این ماه مربوط به توفان «مایکل» که ایالتهای فلوریدا و جورجیا را متأثر ساخت ،بالغ بر
 300تا  500میلیون دالر میشود که در نتایج عملکرد فصل چهارم سال جاری میالدی این شرکت گنجانده خواهد شد.

تا ابتدای سال 2019

تولید حق بیمه هندوستان از مرز  100میلیارد دالر میگذرد
انتظار میرود تولید حق بیمه در پایان سال مالی هندوستان ( 31مارس  )2019از مرز  6/8تریلیون
روپیه ( 105میلیارد دالر) بگذرد.

به گزارش روابط عمومی ،به نقل از سایت آسیا اینشورنس ریویو و به نقل از گزارش صنعت بیمه هندوستان که شرکت
مدیریت ریسک بیمهای هندوستان و خدمات کارگزاری بیمه آن را منتشر کرده است ،سهم بیمههای زندگی از این میزان حدود
 5/1تریلیون روپیه و سهم بیمههای غیرزندگی بیش از  1/7تریلیون روپیه خواهد بود.
این گزارش میافزاید ،همزمان با رشد صنعت بیمه ،شرکتهای مثبتی در بخش بیمههای اموال و مهندسی دیده میشود .با
اجرای طرح جدید بیمه سالمت که از سوی آیشمان بارات ،نخست وزیر هند ،تحت عنوان طرح سالمت ملی ارایه شده است،
بازار بیمه سالمت ،رشد چشمگیری خواهد داشت.
با این حال هنوز اظهار نظر در مورد تأثیر این طرح در سوددهی کلی بیمهگران مورد تردید است.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 170
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دانستنیها

امام علی(علیه السالم):

رهبر نیازمند سه چیز است:
قلب اندیشمند و متفکر ،زبان گویا و دل پر جرئت و قاطع در برابر اجرای حق.
غرر الحکم ،ص 340

 10نکته

مهم برای
رانندگي
در باران

این روزها نقاط زیادی از کشور درگیر بارش باران است و بنا به پیشبینی سازمان
هواشناسی این وضعیت در برخی از استانها ادامه خواهد داشت ،این موضوع لزوم توجه
بیشتر در هنگام رانندگی برای افرادی که قصد سفرهای درونشهری و یا برونشهری
دارند را میطلبد.

همانطور که ميدانيم دليل عمده افزايش تصادفات رانندگي در روزهاي باراني و برفي ،کاهش ضريب
اصطکاک الستيکها با زمين و همچنين کاهش ديد رانندگان است .رعايت نکات زير به هنگام رانندگي در
روزهاي باراني و برفي به افزايش ايمني در رانندگي کمک میکند:
1ـ هنگام بارندگي دقت بيشتري به خرج دهيد .مبادا مناظر زيبا ،هواي خوش و بوي نم باران حواستان را
از رانندگي پرت کند.

2ـ از سالم بودن برف پاککنهاي جلو و عقب خودرو مطمئن باشيد و بسته به شدت باران ،سرعت برف
پاک کن را تنظيم کنيد.

3ـ منبع آب شيشه شوي را به طور مرتب کنترل کنيد .در يک جاده گلآلود ،حتي پس از باران ،ماشينهاي
جلويي آن را گلي خواهند کرد.

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

چاپ:

فروغ دانش

نشانی:

تهران،خيابانطالقاني
تقاطعقرني،ساختمانشماره94
روابطعموميبيمهآسيا

تلفن:

 7ـ 88900076

نمابر:

88900078

پستالکترونیک:

pr@bimehasia.ir

نشانی سایت:

www.bimehasia.ir
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4ـ مراعات عابران پياده را بکنيد .خيابان پر از چالههاي کوچک و بزرگ است که هنگام باران از آب پر
ميشوند .شرط انصاف اين است که از چالهها با احتياط عبور کنيد تا آب گلآلود به عابران نپاشد.

5ـ هنگام بارندگي ،حداکثر سرعتهاي مجاز تعيين شده براي معابر مختلف کاهش مييابد و شما بايد با
سرعت کمتري رانندگي کنيد .اين احتياط در سرعت ،براي وقتي که تازه باران شروع شده هم صادق است.
ن خیس شده ،اصطکاک کاهش مييابد .به خصوص در اوايل بارندگي ،به علت مخلوط
يعني وقتي که تازه زمي 
شدن آلودگيهاي سطحي مانند روغن ماشين و گرد و خاک که به طور معمول روي سطح همه خيابانها و
جادهها هست ،حتي خطر جديتر نيز ميشود.

 6ـ اگر هنگام بارش باران مجبور به گرفتن ترمز شديدي شديد ،چند بار به طور پيايي پا را روي ترمز فشار
دهيد .با اين کار از ليز خوردن ماشين جلوگيري خواهيد کرد .البته رانندگان ماشينهايي که به ترمز ABS
مجهزند ،خيالشان از اين بابت راحتتر است زيرا اين ترمزها براي ليز نخوردن در چنين شرايطي طراحي
شدهاند.

7ـ شايد اين سوال پيش بيايد که هنگام سر خوردن ،چگونه خودرو را متوقف کنيم؟ بهترين کار ،اين است
که اعتمادبه نفس داشته و به خود مسلط باشيد .از ترمز کردن بپرهيزيد زيرا ضربه زدن به ترمز در روي سطح
لغزنده چرخها را قفل ميکند و باعث لغزش و سرخوردن بيشتر ميشود .بايد در جهتي حرکت کنيد که قسمت
عقب خودرو سر ميخورد (فرمان را به همان طرف بچرخانيد) و هر زمان خودرو به حالت مستقيم درآمد ،در
جهت دلخواه خود حرکت کنيد .خيلي آهسته روي ترمز فشار دهيد تا از سرعت خودرو کاسته شود يا آرام روي
گاز فشار دهيد تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد.

 8ـ از سبقت گرفتن بپرهيزيد .چرخاندن فرمان به مقدار زياد ،ضربهاي به عقب خودرو ميزند که موجب
سر خوردن آن ميشود و خودرو در جهت عکس حرکت برميگردد .در عين حال ،خودرو را در دنده نگه داريد
و از خالص کردن آن بپرهيزيد ،زيرا در اين حالت به کم شدن سرعت کمک نموده و حداکثر کنترل را به
راننده ميدهد.
9ـ از برداشتن پاي خود از روي گاز به طور ناگهاني خودداري کنيد و پدال گاز را به طور متعادل نگه داريد
تا از سرخوردن خودرو در اين وضعيت جلوگيري کنيد .هنگامي هم که خودرو «بکسوات» کرد از گاز دادنهاي
بيمورد و چرخاندن سريع چرخ ها خودداري کنيد ،زيرا اين عمل عالوه بر اين که نتيجه مثبتي ندارد ،خودرو را
نيز عميقتر و کاملتر در گل و الي فرو ميبرد.

10ـ در شرایط آب و هوای معمولی و در حالت استاندارد خودروی شما باید فاصله سه الی چهار ثانیهای با
خودروی جلوی خود داشته باشد ،که به هنگام رانندگی در زیر بارش باران این عدد به  ۵ثانیه افزایش پیدا
میکند .با این کار عالوه بر داشتن زمان کافی برای عکسالعمل در جاده لغزنده از پاشیده شدن آب جاده بر
روی خودروی شما هم که موجب حادثه میشود ،جلوگیری به عمل میآید.

توصیههای پلیس

برای خرید اینترنتی
با توجه به افزایش خریدهای اینترنتی در کشور ،پلیس
فتا نسبت به الزام کاربران برای افزایش آگاهی در
مورد این نوع معامله و نیز جلوگیری از کالهبرداریهای
احتمالی هشدار داده و موارد زیر را توصیه میکند.
 .۱در قسمت تماس با ما ،حتما آدرس و اطالعات تماس از فروشگاه
موجود باشد.
 .۲امکان مراجعه حضوری برای خریدار وجود داشته باشد.

 .۳فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشد.
 .۴آدرس سایت فروشگاه دارای گواهی  SSLباشد.

 .۵سیاستها و روندهای بازگشت کاال که عموم ًا بین  ۴تا  ۷روز در
نظر گرفته میشود ،برای خریدار وجود داشته باشد تا در صورتی که
خریدار از خرید منصرف شد ،بتواند کاال را بازگرداند.

 .۶حتما محصوالت ارائه شده دارای گارانتی و یا خدمات پس از
فروش بوده و کاالها اصل باشند.
 .۷اطالعات کامل و عکس از محصول مورد خرید در سایت وجود
داشته باشد.

 .۸حتما فاکتور خرید برای خریدار با مهر و سربرگ شرکت ارسال
شود.

 .۹امکان ارسال محصول و دریافت وجه درب منزل نیز ،عالوه بر
پرداخت الکترونیکی وجود داشته باشد.
 .۱۰حتما کامپیوتر یا تبلت یا هر وسیله دیگری که از آن برای
انجام خرید اینترنتی استفاده میکنید ،دارای آنتی ویروس بهروز باشد؛
آنتی ویروس مناسب و بهروز میتواند شما را از گزند انواع تروجان و
ویروس در امان نگه دارد.

 .۱۱کامپیوتر و شبکه وایفای خود را به رمز عبور قوی مجهز کنید؛
اولین الیه امنیتی در برابر کالهبرداران داشتن رمز عبور قوی برای
سیستمهای شخصی است.

 .۱۲حتما قبل از اینکه خرید خود را نهایی کنید ،کاالی مد نظر خود
را از جهات مختلفی ،چون اصالت ،قیمت ،خدمات و  ...بررسی و با
فروشگاههای دیگر مقایسه کنید تا مبادا متضرر شوید.

 .۱۳هرگز از کامپیوترها و شبکههای عمومی برای انجام خرید
اینترنتی استفاده نکنید؛ شبکههای عمومی نسبت به شبکه اینترنت
شخصی شما به مراتب ناامنتر است؛ بنابراین از شبکههای عمومی
فقط برای گشت و گذار و سرگرمی و تحقیق در اینترنت استفاده کنید
و هرگز از آنها برای انجام تراکنشهای مالی استفاده نکنید.

 .۱۴حتما آدرس سایت مربوطه را خودتان تایپ کنید و از لینکهای
موجود داخل ایمیل و  ...استفاده نکنید؛ در انتها الزم به ذکر است که
فروشگاههای اینترنتی قانونی و مورد اطمینان معمو ًال ،قبل از ارسال
کاال و بعد از انجام خرید ،مورد خرید را به شما از طریق پیامک یا
پست الکترونیک گزارش داده و از شما تاییدیه خواهند گرفت.

