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2

هب انم خدا

اخبــــار

ایپم نوروزی

طنین هم آوایی بهار طبیعت با مبعث رسول گرامی اسالم (ص)و موسم شکفتن

فص
غنی
گل اهی گلستان امامت را رد بلندا ی اولین ل سال مت دانسته و آغاز سال

1399را با آرزوی سالمت و سعادت هم کارانم و خانواده مکرمشان رد سراسر کشور
تبریک رعض می نمایم.

هفتم
ورود افتخار آفرین هب ین دهه فعالیت بیمه ای ،تدا وم بیست و دومین سال

سط
قی
حضور قدرتمند رد نیب یکصد شرکت ربرت کشور،کسب ح یک توانگری مالی با شاخص 145ردصد،رشد 200ردصدی مت سهام  ،افتتاح دو شعبه و واحد رپداخت خسارت ،ربگزاری هس دوره مجامع

سی
مخ
گس
فصلی،طالهی داری شرکت اهی بیمه خصوصی کشور،کمک رسانی و رپداخت خسارت ترده هب ل زدگان رد استان اهی تلف کشور،اختصاص زهینه هدا یای پایان سال هب فعالیت اهی آموزشی مناطق
ی
محروم کشورربای چهارمین سال متوالی،ساخت و تحو ل دومین مدرهس رد مناطق محروم کشور،نیم ن گاهی از یک سال هم گامی و همراهی ی کایک زعزیانی است هک رد بیمه آسیا ،خدمت گذا ر مردم اریان هستند.
مس
نش
خانواده زبرگ بیمه آسیا رد کسوت هیات مدریه ،مدریان،کارکنان،نمایندگان و سهامدا ران و رد ساهی یک دلی و یک زبانی  ،یر رپ فراز و یب سال 1398را پشت سر گذا شته و با شوق تدا وم موفقیتاهی

زبرگترین بیمه خصوصی کشور رد صنعت بیمه ،گام اهی رپقدرت و اتثیر گذا ری را ربخواهند داشت.

امید بسیار دارم روزاهی پایانی سال  1398را باعنایت حضرت حق و رعایت توصیه اهی بهدا شتی رد مقابله با شیوع بیماری کروان با صحت و سالمتی هب پایان ربده و رد سال جدید با یکی شدن دلهایمان و

مع
ع هنم
یگتسبمه دستهایمان ،توکل ربخدا وند سبحان ،عنایات وژیه امام زمان( ج) ،ر وداهی مقام ظم رهبری و هم گام و همراه با سیاست اهی اقتصادی کشور،سهم خود رد توفیق صنعت بیمه کشور و اراهئ خدمات
شایسته بیمه ای هب مردم زعزیمان را افزایش دهیم.

											

مسعود بادین
انیب رئیس هیات مدریه و مدری عامل

بیمهآسیا بخشودگی صد در صدی جرایم بیمهنامه شخص ثالث را آغاز کرد
بیمهآسیا در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ترویج فرهنگ بیمه ،طرح بخشودگی جرایم بیمهنامه
شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی ،موتورسیکلتها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمهنامهها را
آغاز کرد.

به گزارش روابطعمومی ،بنا بر اعالم معاونت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و موافقت صندوق تامین خسارتهای
بدنی مبنی بر ارایه طرح بخشودگی جرایم بیمه اجباری شخص ثالث (جرایم فقدان سابقه بیمهنامه) با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر،
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،ترویج فرهنگ بیمه و مناسبت ایاما ...دهه فجر انقالب اسالمی ،صاحبان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه
با مراجعه به شعب و نمایندگیهای بیمهآسیا از این بخشودگی استفاده کنند.
بنا بر این گزارش ،این بخشودگی صرفا برای صدور بیمهنامه با تاریخ اعتبار یک ساله برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد
بیمهنامه از  1398/11/1تا  ( 1398/11/30یک ماه) و برای موتورسیکلتها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمهنامه از 1398/11/1
تا ( 1399/1/31سه ماه) میباشد.

اخبــــار

چهارمين جشنواره فروش
بيمههاي جامع عمر و پسانداز بيمهآسيا آغاز شد

بيمهآسيا چهارمين جشنواره فروش بيمههاي جامع عمر و پسانداز و مهر آسيا را آغاز کرد.

روابطعمومي در اطالعیهای با تصریح اهداي جوايز ارزنده و طاليي به خريداران بيمههاي عمر و پسانداز در طول برگزاري جشنواره (12
بهمن  1398تا  12فروردين  )1399تنوع جوايز ويژه از جمله اعطای بيمهنامه درمان انفرادي خانواده ،پرداخت حق بيمه عمر و پسانداز سال آتي
برگزيدگان از طرف بيمهآسيا را مورد تاکید قرار داده است.

در این اطالعیه هم چنین از افزايش متناسب در اندوخته بيمهنامه جامع عمر و پسانداز و جامع مهر آسيا ،انجام آزمايش رايگان و معاينه
رايگان متقاضيان خريد بيمهنامه عمر و پسانداز و نيز بهرهمندي از تخفيف ساير رشتهها به خريداران در مدت جشنواره شامل بيمه اتومبیل
( ثالث و حوادث راننده  2/5و بدنه 10درصد) ،آتشسوزي 70درصد (منازل مسکوني ومحل فعالیت شغلی تجاری/اداری ) ،عمر و حوادث
 30درصد (حوادث انفرادي و عمر و حوادث زماني گروهي) ،مسئوليت  50درصد(جامع هيأتمديره ،مدير و مالکين ساختمانهای تجاری،
اداری و مسکونی و دارندگان و سرویسکاران آسانسور) ،درمانی مسافرت به خارج از کشور  20درصد و باربری  10درصد (وارداتی ،صادراتی
یا داخلی) اشاره شده است.
بنابر این اطالعیه ،توسعه فرهنگ بيمههاي زندگي از اهداف برگزاري چهارمين جشنواره فروش بيمههاي جامع عمر و پسانداز و جامع مهر
آسياست که از  12بهمن ماه سال  1398تا  12فروردين ماه سال  1399در سراسر کشور برگزار می شود.

ت برتر ايران براي بیست و دو سال متوالي
گفتني است بيمهآسيا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور و بیمه برتر در فهرست صد شرک 
با دارا بودن بيش از يکصد شعبه و سه هزار نمايندگي در سراسر کشور ،آماده ارائه خدمات بيمهاي به ويژه بيمههاي عمر و پسانداز به هموطنان
گرامي است.

آغاز طرح فروش ترکیبی و اقساطی بیمهنامه
شخص ثالث بیمهآسیا

بیمهآسیا ،فروش ترکیبی و اقساطی بیمهنامه شخص ثالث با بیمهنامههای آتشسوزی ،حوادث خانواده و بیمه بدنه خودرو
را با شرایط ویژه و همزمان با ایاما ...دهه مبارک فجر ،تا پایان سال  1398آغاز کرد.
به گزارش روابطعمومی ،در این طرح ،بیمهگذارانی که تا پایان سال  1398بیمه شخص ثالث خود را همراه با یکی از بیمهنامههای «آتشسوزی طرح
حوادث طبیعی» یا «بیمهنامه حوادث خانواده طرح لبخند» و یا «بیمهنامه بدنه خودرو» خریداری کنند ،میتوانند ضمن پرداخت اقساطی حق بیمه شخص
ثالث ،از  2/5درصد تخفیف در مبلغ حق بیمه ،برخوردار شوند.
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مدیرعامل :جدیت در آموزش نمایندگان ،بازار بیمه را توسعه میدهد
روابطعمومی :بیمهآسیا پوشش هزینههای درمان ویروس کرونا را
ارائه میکند
روابطعمومی :بیمهآسیا مهلت ارسال اسناد پزشکی بیمهشدگان
بیمههای تکمیل درمان را افزایش داد
روابطعمومی :پیام همیاری مدیرعامل در ارائه خدمت در شرایط
مواجهه با شیوع ویروس کرونا
روابطعمومی :خدمات درمانی بیمهآسیا در استان تهران کامال آنالین
شد
روابطعمومی :بیمهآسیا و بزرگترین پتروشیمی خاورمیانه تفاهمنامه
همکاری امضا کردند
روابطعمومی :بیمهآسیا ستاد رسیدگی به حوادث زلزله آذربایجان
غربی را تشکیل داد
روابطعمومی :جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی
روابطعمومی :پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت والدت حضرت
فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن
روابطعمومی :مدیرعامل برای پرداخت خسارتهای بارش برف،
رهسپار استان گیالن شد
روابطعمومی :مدیرعامل دستور تشکیل ستاد رسیدگی به حوادث
بارش برف در استان گیالن را صادر کرد
روابطعمومی :آغاز طرح فروش ترکیبی و اقساطی بیمه نامه شخص
ثالث
روابطعمومی :حضور بیمهآسیا در راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن
روابطعمومی :شعبه بیمهآسیا در چابهار رسم ًا آغاز به کار کرد
روابطعمومی :توزیع کمکهای یک میلیارد ریالی بیمهآسیا در مناطق
سیلزده استان سیستان و بلوچستان
روابطعمومی :تیم مدیریت حراست و بازرسی بیمهآسیا قهرمان
مسابقات فوتسال جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
روابطعمومی :بیمهآسیا و دانشگاه صنعتی شریف تفاهمنامه همکاری
امضا کردند
روابطعمومی :چهارمين جشنواره فروش بيمههاي جامع عمر و
پسانداز بيمهآسيا آغاز شد
روابطعمومی :پیام مدیرعامل به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر
روابطعمومی :بیمهآسیا به مسافرین خارج از کشور 20 ،درصد تخفیف
میدهد
روابطعمومی :بیمهآسیا بخشودگی صد در صدی جرایم بیمه نامه
شخص ثالث را آغاز کرد
روابطعمومی :بیمهآسیا برای بیست و دو سال متوالی ،رتبه برتر را
کسب کرد
روابطعمومی :کمکرسانی یک میلیارد ریالی بیمهآسیا به سیل زدگان
سیستان و بلوچستان
روابطعمومی :مراسم با شکوه نماز جمعه تهران تحت پوشش
بیمهآسیا قرار گرفت
روابطعمومی :مدیرعامل دستور تشکیل ستاد رسیدگی به سیلزدگان
سیستان و بلوچستان را صادر کرد
روابطعمومی :دور سوم مجامع فصلی بیمهآسیا آغاز شد
روابطعمومی :مراسم تجلیل از سردار شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی در بیمهآسیا برگزار شد
روابطعمومی :حضور پرشور بیمهآسیا در مراسم باشکوه تشییع و
تجلیل از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
روابطعمومی :مديرعامل در پیامی ،شهادت سردار رشيد اسالم ،سپهبد
حاج قاسم سليماني را تسلیت گفت
روابطعمومی :تبریک مدیرعامل به رئیس کل بیمه مرکزی
خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز ،پول پرس ،پـولی 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 ،دیدهبان ایران ،جمهوریت ،ایسکانیوز،
نسیم آنالین ،تابناک ،اکوویژن ،ایرنا ،تحریر نو ،تین نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر،
روزان نیوز ،بورس 24
روزنامههـا :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد ،فرصـت امروز ،عصـر اقتصاد،
آفتاب یزد ،کار و کارگر ،تفـاهم ،ابتکار ،ابرار اقتصادی ،مناقصه و مزایده،
تجارت ،شروع ،صبح اقتصاد ،ترقی ،اقتصاد پویا ،آفتاب یزد ،عصر ایرانیان،
کسب و کار ،کائنات ،وطن امروز ،جهان صنعت ،هفت صبح ،آسیا ،تعادل ،راه
مردم ،فرهیختگان ،مردم ساالری
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شعبه بیمهآسیا در چابهار رسم ًا
آغاز به کار کرد
با حضور رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالم ایران ،دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران،
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا ،مدیران عامل شرکتهای بیمه ،روسای شعب
بیمهای چابهار و مقامات محلی ،شعبه بیمهآسیا در چابهار به طور رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش روابطعمومی ،دکتر سلیمانی در آیین آغاز به کار شعبه بیمهآسیا در چابهار ،طی سخنانی ضمن تبریک
شروع فعالیت رسمی این شعبه در چابهار ،اظهار داشت :شرکت بیمهآسیا با دارا بودن نیروهای جوان ،حرفهای و کارآمد
و همچنین هیاتمدیره خوب و توانمند ،یکی از شرکت های بسیار خوب صنعت بیمه به شمار میرود.
وی با اشاره به گزارش مدیرعامل بیمهآسیا از فعالیت شرکت گفت :با این گزارش خوبی که ارائه شد ،آینده درخشانی
برای بیمهآسیا متصور است.

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران افزود :امیدواریم با افتتاح شعبه بیمهآسیا در چابهار ،روشهای نوین
و منطقهای و براساس ویژگیهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی هرمنطقه ،جهت جذب بیمهگذاران به کار گرفته شود.
دکتر سلیمانی از استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استانهای دارای پتانسیل باال برای افزایش ضریب
نفوذ بیمه یاد کرد و گفت :با این حرکت بیمهآسیا در چابهار ،انتظار میرود شرکتهای بیمهای نیز به سرمایهگذاری
در این استان ترغیب شده و فضای رقابت سالمی شکل بگیرد.
رییس کل بیمه مرکزی با تأکید بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنعت بیمه افزود :حضور پر رنگ و حداکثری
شرکتهای بیمه در برخی مناطق که نرخ ضریب نفوذ پایین در آن مطلوب نیست ،میتواند تحولی بزرگ را در حوزه
توسعه فرهنگ بیمه به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مقبولیت و مشروعیت صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ آن اثر ویژهای دارد ،گفت :یافتن
راهکارهای برون رفت از رشد اندک ضریب نفوذ بیمه در برخی از استانها در گرو همدلی و تعامل تمامی ارکان
صنعت بیمه است.
بنا براین گزارش ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل پیش از سخنرانی رییس کل بیمه مرکزی ،در
بیاناتی با تبریک ایام ا ...دهه مبارک فجر و تشکر از حضور رییس کل بیمه مرکزی و هیأت همراه ،به ارائه گزارشی
از عملکرد بیمه آسیا در  9ماهه سال  1398در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرداخت.

وی در ادامه اظهار داشت :آغاز به کار شعبه بیمهآسیا در چابهار به عنوان دومین
شعبه بیمهآسیا در استان سیستان و بلوچستان یقینا ظرفیت فعالیتهای بیمه را در این
استان پهناور گسترش خواهد داد.

مدیرعامل در ادامه با اشاره به اینکه بیمه آسیا با شصت سال قدمت به عنوان
بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور ،آمادگی کامل برای ارائه انواع پوششهای
بیمهای در سراسر کشور و به ویژه مناطق آزاد را دارد ،افزود :توسعه شبکه فروش در
سراسر کشور یکی از اولویتهای اصلی بیمهآسیا است و بسیار امیدوارم که با حضور و
فعالیت بیمهای در مناطقی که ضریب نفوذ بیمه در آن کم است ،بتوانیم گامهای موثر
و هدفمندی در توسعه فرهنگ استفاده از بیمه در کشور برداریم.
گفتنی است در مراسم آغاز به کار رسمی بیمهآسیا در چابهار ،اعضای هیات عامل
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تنی چند از مدیران عامل شرکتهای بیمه،
روسای شعب شرکتهای بیمه در چابهار و استان و مقامات محلی این شهرستان و
همچنین اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل بیمهآسیا ،مدیران و روسای شعب
شرکت در چابهار و زاهدان ،حضور داشتند.

حضور بیمهآسیا در مناطق سیلزده استان سیستان و بلوچستان
با دستور مدیرعامل ستاد رسیدگی به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان در جهت کمکرسانی و همچنین بررسی و
ارزیابی خسارتهای بیمهگذاران تشکیل و کمکهای یک میلیارد ریالی بیمهآسیا در بین اهالی روستای «ریپک الل محمد»
منطقه دشتیاری توزیع شد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رییس هیئتمدیره و مدیرعامل ،در پی بروز واقعه اسف بار سیل در استان سیستان و بلوچستان ،ابراز تأسف
کرد و طی پیامی دستور داد که با حضورمعاونتها و مدیریتهای فنی ،سرپرستی منطقه و سایر بخشهای مرتبط ،ستادی برای کمکرسانی ،ارزیابی و
پرداخت خسارتها تشکیل شده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف محوله اقدام گردد.

مدیرعامل با تأکید بر فعالیت بیمهآسیا در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار داشت :بیمهآسیا در کنار انجام امور بیمهگری و پرداخت خسارت زیاندیدگان،
با توزیع کمکهای غیرنقدی در مناطق سیلزده ،در حوزه مسئولیت اجتماعی خویش نیز انجام وظیفه کرده است و توصیه ما به مردم و مسئولین خرید
بیمهنامههای مختلف اعم از بیمهنامه سیل و آتشسوزی است.

این گزارش میافزاید :کمکهای یک میلیارد ریالی بیمهآسیا با حضور رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،دبیرکل
سندیکای بیمهگران ایران ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره و معاونان مدیرعامل بیمهآسیا ،مدیران عامل شرکتهای بیمه و
مدیران بیمهای استان سیستان و بلوچستان در بین اهالی روستای «ریپک الل محمد»منطقه دشتیاری توزیع شده است.

بنا براین گزارش ،هماهنگیهای الزم از طرف ستاد رسیدگی به سیلزدگان بیمهآسیا با سرپرست منطقه  10و رئیس استان مبنی بر ارزیابی و پرداخت
خسارت زیاندیدگان و تهیه ،ارسال و توزیع محمولههای کمکرسانی بیمهآسیا به مناطق سیلزده در استان سیستان و بلوچستان انجام گردید.
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اخبــــار

بیمهآسیا و دانشگاه صنعتی شریف تفاهمنامه همکاری امضا کردند
تفاهمنامه همکاری بین بیمهآسیا و دانشگاه صنعتی
شریف با حضور مدیرعامل بیمهآسیا و رییس دانشگاه
صنعتی شریف به امضا رسید.

به گزارش روابطعمومی ،همزمان با ایاما ...دهه مبارک فجر انقالب
اسالمی ،تفاهمنامه همکاری بین بیمهآسیا و دانشگاه صنعتی شریف
در زمینه ارائه انواع پوششهای بیمهای و استفاده از توان دانشگاه
صنعتی شریف درخصوص طراحی نرمافزارهای کاربردی مورد نیاز
صنعت بیمه ،آموزش کارکنان و  ...امضا شد.

گفتمان حقوقی

اصول تنظیم قراردادها

در شمارههای پیشین به بررسی مختصر عناوین
عقود ،شروط صحیح و باطل در تعهدات قراردادی
پرداختیم .هماکنون با توجه به اهمیت قرارداد در حقوق
داخلی و توسعه روابط اقتصادی ،در این شماره نکاتی
در تنظیم قراردادها مورد اشاره قرار میگیرد.

در این جلسه ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
ضمن اشاره به سابقه  60سال فعالیت بیمهآسیا ،کسب سطح یک
توانگری مالی با شاخص  145درصد ،برخورداری از شبکه فروش
مجرب و فراگیر و شهرت بیمهآسیا به عنوان بیمهگری خوشنام در بین
جامعه بیمهگذاران را از جمله ویژگیهای برجسته بیمهآسیا برشمرد.

مدیرعامل در این نشست به نقش مهم و موثر بیمهها در جامعه
دانشگاهی اشاره کرد و افزود :بیمهآسیا آمادگی دارد در زمینه ارائه انواع
پوششهای بیمهای از جمله آتشسوزی ،مسئولیت ،حوادث ،عمر و
پسانداز و نیز طراحی بیمهنامههای جدید مورد نیاز با این دانشگاه
همکاری و در مقابل از توان دانشگاه در زمینه طراحی نرمافزارهای
مورد نیاز صنعت بیمه و  ...استفاده کند.

دکتر محمود فتوحی ،رییس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این
نشست ،دانشگاه شریف را در زمینههای فناوری و صنعت پیشرو خواند و ضمن اشاره به رضایت همکاران خود از خدمات بیمهآسیا ،اظهار امیدواری کرد
با امضای این تفاهمنامه همکاریهای فیمابین گسترش یابد.
در جلسه امضای تفاهمنامه با دانشگاه صنعتی شریف ،اعضای هیأتمدیره ،معاونین مدیرعامل و مدیران فنی بیمهآسیا حضور داشتند.

مدیرعامل در این جلسه به نقش مهم و موثر بیمهها در حوزه پتروشیمی
و صیانت از سرمایههای ملی کشور اشاره کرد و افزود :بیمهآسیا آمادگی
آن را دارد که در زمینه ارائه انواع پوششهای بیمهای از جمله آتشسوزی،
مسئولیت ،حوادث ،عمر و پسانداز و نیز طراحی بیمهنامههای جدید مورد
نیاز حوزه پتروشیمی همکاری و تعامل سازنده داشته باشد.
حمیدرضا رستمی ،مدیر عامل پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) در این
جلسه ،پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) را در صنعت نفت و به خصوص
حوزه پتروشیمی پیشرو خواند و ضمن اشاره به رضایت از خدمات بیمهای
بیمهآسیا و تمدید قرار داد پوشش بیمهای برای سومین سال متوالی ،اظهار

الزم ،جائز ،خیاری ،منجز و معلق.

پس از آشنایی با اقسام عقود الزم است عنوان
قرارداد انتخاب گردد .در صورت استفاده از عناوین
عقود معیّن مانند بیع ،اجاره ،مضاربه و  ...باید قب ً
ال
کلیه مقررات مربوط به عقد مورد نظر را با دقت در
قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط با قضیه ،مثل قانون
تجارت ،قانون روابط موجر و مستاجر ،قانون کار و ...
مطالعه کنیم .در این مورد صرف اعتماد به حافظه و
تجارب پیشین به هیچ وجه صالح نیست.

تفاهمنامه همکاری بین بیمهآسیا و بزرگترین پتروشیمی
خاورمیانه با حضور مدیرعامل بیمهآسیا و مدیرعامل
پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) به امضا رسید.

در این جلسه ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
ضمن اشاره به سابقه درخشان  60ساله بیمهگری این شرکت ،کسب
سطح یک توانگری مالی با شاخص  145درصد ،برخورداری از شبکه
فروش توانمند و حرفهای بیمهآسیا به عنوان شرکت بیمهای خوشنام در
صنعت بیمه کشور را از جمله خصوصیات انحصاری بیمهآسیا برشمرد.

اسناد قراردادها ممکن است رسمی باشد یا عادی.
حسب ماده  1287قانون مدنی که تصریح میدارد:
« اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر
رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود
صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده
باشند رسمی است ».و ماده  1289همان قانون
میگوید «:غیر از اسناد مذکور در ماده  ،1287سایر
اسناد عادی است ».با در نظر گرفتن ترادف واژگان
عقد و قرارداد ،حسب ماده  184قانون مدنی :عقود و
معامالت به اقسام ذیل منقسم میشوند:
حقوقدانان عالوه بر این عناوین ،عقود عهدی
(مانند ضمان ،حواله ،کفالت و  ،)...عقود تملیکی ،عقود
تشریفاتی ،عقود عینی  ،عقود معیّن و غیر معیّن را نیز
به اقسام عقود افزودهاند.

بیمهآسیا و بزرگترین پتروشیمی
خاورمیانه تفاهمنامه همکاری
امضا کردند
به گزارش روابطعمومی ،تفاهمنامه گسترش همکاری بیمهآسیا
و پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) برای سه سال در زمینه ارائه انواع
پوششهای بیمهای امضا شد.

20

امیدواری کرد با امضای این تفاهمنامههمکاریهای فی ما بین گسترش
یابد.
در جلسه امضای تفاهمنامه با پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) ،اعضای
هیأت مدیره  ،معاونین مدیرعامل و مدیران فنی بیمه آسیا حضور داشتند.

گفتنی است ،پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) در زمینه تولید مواد
شیمیایی ،آروماتیکها ،پلیمرها و الپیجی فعالیت میکند .این شرکت
در سال  ۱۳۵۲از مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت
میتسویی تحت نام شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن شکل گرفت و در سال
 ۱۳۶۵در پی کنارهگیری شرکت میتسویی از پروژه ساخت مجتمع ،کلیه
سهام آن توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران خریداری و نام آن به
شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) تغییر پیدا کرد .شرکت پتروشیمی
بندرامام خمینی(ره) در سال  ۱۳۸۹توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس خریداری شد .دفتر مرکزی و کارخانجات این شرکت در شهر
ماهشهر ،استان خوزستان مستقر میباشد.

به عنوان نمونه وقتی موضوع قرارداد ،خرید و
فروش «مال غیرمنقول» است ناچار باید ضوابط مواد
 46به بعد قانون ثبت اسناد و امالک و اشکاالت و
محدودیتهای ناشی از آن را در نظر بگیریم.یا زمانی
که بحث از شراکت تجاری مطرح است حتماً باید به
قانون تجارت هم مراجعه شود و مسئله تضامنی بودن
شرکت مدنی ثبت نشده (به موجب ماده  220قانون
تجارت) مد نظر باشد.
همچنین وقتی سخن درباره نقل و انتقال حق کسب
و پیشه و سرقفلی باشد ،توجه به قانون روابط موجر و
مستاجر مصوب  1356و ماده واحده الحاقی به قانون
روابط موجر و مستاجر مصوب ( 1362که تبصره
الحاقی مصوب آبان  1365است) و قانون روابط موجر
و مستاجر مصوب  1376لزوم قطعی دارد.
البته باید بدانیم آنچه تعیینکننده نوع قرارداد و آثار
آن است در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین
خواهد بود نه اسمی که برای قرارداد برگزیدهایم.
هرچند ممکن است اشتباه و کم توجهی در گزینش
عنوان قرارداد باعث لطمه خوردن به قصد واقعی
طرفین آن به ویژه در صورت حدوث اختالف شود .با
توجه به آنچه گفته شد توصیه میشود اگر در خصوص
انطباق شرایط احکام عقدی از عقود معیّن بر قراردادی
که قصد تنظیم آن را دارید ،تردید و ابهامی وجود دارد،
عنوان مطلق «قرارداد» بدون صفت خاص برای آن
انتخاب شود تا عنوان آن باعث بروز اشکال نشود و
متن قرارداد تکلیف تعهدات طرفین را روشن سازد.
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تشکیل ستاد
رسیدگی به
حوادث بارش برف
و حضور مدیرعامل
در استان گیالن
ستاد رسیدگی به حوادث بارش برف
در استان گیالن با دستور نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل برای کمک رسانی
و همچنین بررسی و ارزیابي خسارتهای
بیمهگذاران این شرکت ،تشکیل شد و
مدیرعامل به همراه هیأتی فنی ،جهت
پرداخت خسارتها به زیاندیدگان به این
استان سفر کرد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رییس هیئتمدیره و مدیرعامل ،در پی بارش سنگین برف در استان گیالن و بروز خسارتهایی در این مناطق ،طی پیامی ،ضمن تسلیت و ابراز تاسف از جان باختن
چند تن از هموطنان عزیزمان در این حوادث ،با مردم شریف منطقه به ویژه بازماندگان و آسیبدیدگان این حادثه ابراز همدردی کرد.
این گزارش میافزاید :مدیرعامل در این پیام ،دستور اکید داد که با حضورمعاونتهای فنی ،مدیریتهای فنی ،سرپرستان منطقه  7بیمهآسیا و سایر بخشهای مرتبط ،ستادی برای کمک رسانی ،ارزیابی و پرداخت
خسارتها تشکیل شده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف محوله ،اقدام و گزارش آن ارائه شود.
بنا براین گزارش ،کلیه بیمهگذاران بیمهآسیا در استان گیالن که دارای پوشش بیمهنامه آتشسوزی همراه با پوشش بارش برف هستند ،در صورت بروز خسارت به واحدهای خود ،جهت بررسی ،ارزیابی و
دریافت خسارتها ،به کلیه شعب بیمهآسیا در استانهای مذکور مراجعه کنند.
گفتنی است بالفاصله پس از بازگشایی مسیرهای مواصالتی مدیرعامل و هیات فنی همراه برای نظارت مستقیم و تسریع در فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت به بیمهگذاران زیان دیده ،به منطقه آسیبدیده از
بارش برف استان گیالن عزیمت کردند.
بنابراین گزارش ،مدیرعامل ضمن همدردی و دلجویی از هموطنان آسیبدیده ،با حضور در محل استقرار بیمهگذاران ،چک خسارت تعدادی از بیمهگذاران زیاندیده را تحویل داد.
این گزارش میافزاید :در این سفر ،مدیرعامل را هیاتی فنی متشکل از معاون فنی مدیرعامل در بیمههای اموال ،تنی چند از مدیران و مسئوالن منطقه هفت بیمهآسیا ،همراهی میکردند.

بیمهآسیا ستاد رسیدگی به حوادث

زلزله آذربایجان غربی را تشکیل داد
بـا دسـتور مدیرعامـل ،سـتاد کمکرسـانی و ارزیابـي خسـارتهای زلزلـه آذربایجـان غربـی
تشـکیل شد.
بـه گـزارش روابطعمومـی ،مسـعود بادین نایـب رییـس هیئتمدیره
و مدیرعامـل ،در پـی وقـوع زلزلـه در منطقه قطور در شهرسـتان خوی
از توابـع آذربایجـان غربـی و بـروز خسـارتهایی بـه منـازل مسـکونی
در ایـن مناطـق ،در ابالغیـه ای دسـتور داد ،بـا حضورمعاونتهای فنی،
مدیریتهـای فنـی ،سرپرسـت منطقـه  3بيمهآسـيا و رییـس شـعب
بيمهآسـيا در اسـتان آذربایجـان غربـی و سـایر بخشهـای مرتبـط،
سـتادی بـرای کمکرسـانی ،ارزیابـی و پرداخـت خسـارتها تشـکیل
شـده و در کوتاهتریـن زمـان ممکن ،نسـبت بـه انجام وظایـف محوله،
اقـدام گـردد و گـزارش آن ارائه شـود.
بنابرایـن گـزارش ،کلیـه بیمهگـذاران بیمهآسـیا در منطقـه زلزلـهزده
اسـتان آذربایجـان غربـی کـه دارای پوشـش بیمهنامـه آتشسـوزی
هسـتند ،در صـورت بـروز خسـارت بـه منـازل خـود ،جهـت بررسـی،
ارزیابـی و دریافـت خسـارتها ،به کلیه شـعب بیمهآسـیا در این اسـتان
و شهرسـتان خـوی مراجعـه کنند.

اخبــــار

بیمهآسیا پوشش هزینههای درمان ویروس کرونا
را ارائه میکند

هزینههای درمانی ویروس کرونا برای تمامی بیمهشدگان قبل و جدید بیمههای جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا
تحت پوشش قرار میگیرد.
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پیام همیاری مدیرعامل
در ارائه خدمت در شرایط مواجهه
با شیوع ویروس کرونا

به گزارش روابطعمومی ،در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و به منظور ایجاد امنیت خاطر ،هزینههای درمانی ویروس کرونا برای تمامی
بیمهشدگان قبلی و جدید بیمههای جامع و عمر و پسانداز و جامع مهر آسیا که دارای پوشش امراض خاص باشند ،بدون حق بیمه اضافی،
معادل سرمایه امراض خاص تا سقف  500میلیون ریال در طی دوره برگزاری جشنواره فروش بیمههای زندگی و تا پایان فروردین 1399
تحت پوشش قرار میگیرد.
بنابراین گزارش ،این پوشش صرف ًا به بیمهشدگان ارایه میشود و هزینههای درمانی ناشی از بیماری کرونا را به صورت غرامتی (هزینهای)
تحت پوشش قرار میدهد .همچنین دوره انتظار پوشش بیماری کرونا از تاریخ دریافت پوشش امراض خاص از شش ماه به سه ماه کاهش
مییابد.
این گزارش میافزاید :در صورت فوت بیمه شده به علت بیماری کرونا ،سرمایه فوت به همراه اندوخته روزشمار طبق جدول پیشبینی
تعهدات به عالوه هزینههای درمانی ناشی از کرونا مطابق پوشش مذکور ،به استفادهکننده قابل پرداخت است.

به نام خدا
همکاران و هم یاران گرامی
سالم و سپاس مرا از تالش گرانقدرتان پذیرا باشید

بیمهآسیا مهلت

ارسال اسناد پزشکی

بیمهشدگان بیمههای
تکمیل درمان را

افزایش داد

بیمهآسیا با توجه به دغدغه بیمهگذاران خود در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش ترددها ،رعایت
مالحظات پیشگیرانه ،مهلت ارائه اسناد هزینههای پزشکی از سوی بیمهشدگان خود را به مدت یک ماه در کلیه
قراردادهای درمان گروهی شرکت بیمهآسیا افزایش داد.

به گزارش روابطعمومی ،بنا بر دستور مدیرعامل و با تمهیدات مدیریت بیمههای درمان این شرکت ،بیمهشدگان بیمههای درمان بیمهآسیا،
میتوانند با یک ماه تاخیر(عالوه بر مهلت تعیین شده در قراردادها) و بدون نگرانی از بابت مهلت زمانی ارائه اسناد ،هزینههای درمانی خود
را با در نظر گرفتن مهلت افزایش یافته ،پس از تعطیالت نوروز به واحدهای پرداخت خسارت تحویل نمایند.

در این اطالعیه توصیه شده است ،بیمهشدگان محترم ،اسناد هزینههای درمان خود را با رعایت جوانب بهداشتی در پوشش پالستیکی
و در محلی مخصوص به دور از تماس با اشیا و لوازم منزل ،نگهداری کنند و پس از تعطیالت نوروز  ،به شعب ،ادارات و واحدهای پرداخت
خسارت تحویل نمایند.

خدمات درمانی بیمهآسیا در استان تهران کامال آنالین شد
بیمهآسیا در پی شیوع بیماری کرونا ،به منظور کاهش ترددها و جلوگیری از اتالف وقت بیمهگذاران خود،
معرفینامههای درمانی را در استان تهران به صورت کامال آنالین ارائه میکند.

به گزارش روابطعمومی ،بنا بر دستور مدیرعامل و با تمهیدات مدیریت بیمههای درمان ،از این پس بیمهشدگان بیمههای درمان بیمهآسیا،
میتوانند از طریق شمارههای تلفن همراه۰۹۹۱۲۷۰۳۳۹۰ـ۰۹۹۱۲۷۰۳۳۹۱ـ  ۰۹۹۱۲۷۰۳۳۹۲نسبت به دریافت معرفینامه مراکز درمانی
طرف قرارداد غیرآنالین استان تهران اقدام کنند.

بنابر این گزارش ،بیمهشدگان بیمهآسیا میتوانند تصویر دستور
پزشک معالج ،صفحه اول دفترچه درمانی و تصویر صفحه اول
دفترچه درمانی بیمه شده اصلی ،درخواست خود را از طریق تلفن
همراه و با استفاده از برنامههای فضای مجازی به شمارههای
فوق ارسال کرده و تایید صدور معرفینامه خود را دریافت کنند.

این گزارش میافزاید :مراکز طرف قرارداد آنالین بیمهآسیا،
آماده پذیرش بیمهشدگان بدون صدور معرفینامه هستند و ارائه
معرفینامه از طریق شماره تلفن همراه ،برای مراکز درمانی غیر
آنالین است.

گفتنی است ،فهرست این مراکز در سایت شرکت بیمهآسیا به نشانی ( www.bimehasia.comقسمت مراجع درمانی) قابل
مشاهده است.

ایران عزیزمان روزهای سختی را سپری میکند و هم میهنانمان
در وضعیت دشواری قرار دارند .تقدیر و مشیت الهی بر این قرار
گرفته است که مومنان در این شرایط و آزمون سخت ،ایمان ،توکل
و همیاری خود را به محک آزمون بگذارند و بی گمان ،آنها سربلند از
این آزمایش الهی بیرون خواهند آمد و مشکالت را پشت سر خواهند
گذاشت.
همکاران عزیز! از اینکه در روزهای سخت و بحرانی ناشی از شیوع
ویروس کرونا ،همچنان در سنگر خدمت به مردم تالش میکنید ،از
تکتک شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزاری میکنم و از خدای بزرگ
سالمتی و عزت را برای شما و خانوادهتان مسألت دارم و همگی دعا
میکنیم تا ملت بزرگ ایران بتوانند در سایه مجاهدت ایثارگران جبهه
سالمت کشور ،ویروس کرونا را شکست داده و روزهای دشوار پیش
رو را با سالمت و امنیت پشت سر بگذارد.
در این شرایط سخت ،وظیفه ما بیشک ،آن است که با توکل به
قدرت الهی و با صبر و تالش ،بر این گرفتاریها فائق آییم و به یاری
همنوعان خود بشتابیم و باور داشته باشیم که در پس این سختیها،
وعده الهی ،گشایش و پاداش نیکوست .البته این رسالت ماست که
امید را در مردم زنده نگهداریم و نگذاریم فضای کشور ملتهب شود و
الحمداهلل همه ما در بیمهآسیا ،برای روزهای سخت آبدیدهشدهایم تا
امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوریم.
هماکنون ،دغدغه آحاد مردم و مسئولین بر طرف ساختن این غبار
بیماری است .و آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد ،سالمتی و تندرستی
تک تک افراد است .مدیرعامل و هیئتمدیره بیمهآسیا نیز با درک این
مهم ،از ابتدای شیوع این ویروس ،حداکثر تالش خود را به کار بسته
است و با تمام توان و امکانات و با همیاری صمیمانه همه بخشهای
ستاد و صف و با اتخاذ تدابیر و تصمیمات الزم ،در درجه نخست،
سالمت کارکنان و خانواده آنها را که سرمایه اصلی و ارزشمند بیمهآسیا
هستند ،مورد توجه کامل قرار داده است.
کاهش ساعات اداری ،تقلیل حضور پرسنل در محل کار ،تهیه
حداکثر تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی علیرغم شرایط سخت بازار،
کنترل مستمر ورود و خروج کارکنان و اربابرجوع به ساختمانها با
هدف شناسایی افراد بیمار ،تمهیدات الزم درمانی در صورت بروز
بیماری درهمکاران ،از جمله مهم ترین تصمیماتی است که دراین
راستا اتخاذ شده است تا ازشیوع این بیماری در سطح شرکت در
حد بسیار خوبی جلوگیری به عمل آید .همچنین درارتباط با وضعیت
معیشتی و پرداختهای مالی همکاران نیز تسهیالتی در نظر گرفته
شده است.
همکاران گرامی! علیرغم شرایط خاص و سخت اقتصادی و معیشتی
که متاثر از شیوع بیماری کرونا بروز کرده است ،بیمهآسیا به لطف الهی
و با همدلی ،همیاری کارکنان زحمتکش و شبکه فروش توانمند خود،
همچنان با تمام توان ،پرقدرت و با صالبت مسیر خود را ادامه داده
و خواهد داد .با امید به فردایی روشن ،با تالشی دوچندان ،همچون
سالهای گذشته ،چرخ فعالیت بیمهآسیا را در تکریم اربابرجوع،
روانتر از پیش ،به حرکت در میآوریم.
یقین دارم به زودی این روزهای سخت را پشت سر خواهیم
گذاشت و با همدلی و هماهنگی ،این بیماری را شکست خواهیم داد
و دوباره در کنار یکدیگر ،شادمانی و مهربانی را تجربه خواهیم کرد.
صمیمانه ،سالمتی و سربلندی را برای همه هموطنان از خدای بزرگ
مسالت دارم.
مسعود بادین
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل
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تبریک مدیرعامل بیمهآسیا
به رئیس کل بیمه مرکزی

اخبــــار

بازدید مدیرعامل و هیأت همراه از آزمون ارزیابان خسارت
بیمههای اتومبیل بیمهآسیا در دانشگاه امیرکبیر تهران

مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در
پیامی ،انتخاب شایسته بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به عنوان «دستگاه برتر در بعد شاخصهای
اختصاصی»را به رییس کل بیمه مرکزی تبریک گفت.

به گزارش روابطعمومی ،در پیام مدیرعامل بیمهآسیا آمده است :انتخاب
شایسته بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان «دستگاه برتر در
بعد شاخصهای اختصاصی» در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی و
دستگاههای تابعه بر اساس ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور را
از طرف خود ،اعضای هیاتمدیره و خانواده بزرگ بیمهآسیا به جنابعالی،
اعضای محترم هیأت عامل و تمامی عزیزان همکار در بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تبریک عرض مینمایم.
بادین کسب این افتخارتحسین برانگیز را رهآورد مدیریت مدبرانه دکتر
سلیمانی ،اعضای هیأت عامل ،تالش مدیران و کارکنان بیمه مرکزی
خواند.

راهاندازی سامانه های جدید
کاربران در پرتال سازمانی بیمهآسیا

بیمهآسیا برای بیست و دو سال متوالی رتبه برتر را کسب کرد
بـا تلاش مدیریـت فنـاوری اطالعـات و همـکاری
مدیریتهـای شـرکت ،سـامانههای جدید کاربـران در
راسـتای تسهیل در دسـتیابی و ارائه خدمات الکترونیک
به کارکنـان و نمایندگان ،در پرتال سـازمانی بیمهآسـیا
راهاندازی شـد.

به گزارش روابطعمومی ،با تالش مدیریت فناوری اطالعات و
همکاری مدیریتهای شرکت سامانههای دورههای آموزشی ،درخت
دانش ،مهمانپذیر ،مزایده و صدور اسناد داخلی شرکت از آبان ماه
سال جاری اقدام و همزمان با سالگرد یوما ...دهه مبارک فجر در پرتال
کارکنان و نمایندگان بیمهآسیا اجرا گردید.

این گزارش میافزاید :سامانههای دورههای آموزشی با هدف تجمیع
مشخصات دورههای آموزشی کارکنان و نمایندگان شرکتکننده در
دورهها ،درخت دانش با هدف گردآوری دانش ضمنی ،مدیریت دانش
و جمعآوری طرحهای سازنده کارکنان و نمایندگان ،با سرپرستی
مدیریت طرح و توسعه ،سامانه مهمانپذیر با هدف تسهیل در استفاده
کارکنان شاغل و بازنشسته از مهمانپذیرهای شرکت با سرپرستی
مدیریت منابع انسانی ،سامانه مزایده با هدف مکانیزه کردن فرآیند
مزایده خودروهای تصادفی با سرپرستی مدیریت بیمههای بدنه
اتومبیل و سامانه صدور اسناد داخلی با هدف ثبت تنخواه داخلی شعب
و سرپرستیهای کل کشور (به صورت آزمایشی در دو شعبه قم و
بجنورد) با سرپرستی مدیریتهای امور مالی و بیمههای بدنه اتومبیل
راهاندازی شد.

گفتنی است مسئولین سرپرستیها و شعب ،کارکنان و نمایندگان
میتوانند با توجه به سطح دسترسی خود از خدمات سامانههای مذکور
بهرهمند شوند.

بیمهآسیا به عنوان تنها شرکت بیمهای برای بیست و دو سال متوالی ،در بین صد شرکت برتر کشور ( )IMI100قرار
گرفت.

به گزارش روابطعمومی و بنا بر اعالم مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر سازمان مدیریت صنعتی ،بیمهآسیا به عنوان تنها شرکت بیمهای برای
بیست و دومین سال متوالی ،با در نظر گرفتن  33شاخص و براساس اطالعات مالی سال  ،1397بین صد شرکت برتر کشور ( )IMI100قرار
گرفت.

این گزارش میافزاید ،بیمهآسیا همچنین به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور ،حائز رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر
ایران در پنج سال متوالی معرفی شده بود و امسال نیز ،رتبه برتر را کسب کرد.

بنابراین گزارش ،در مراسمی که با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ،مسئوالن سازمان مدیریت صنعتی و مرکز رتبهبندی شرکتهای
برتر ،مدیران عامل شرکتهای برتر ایران و فعاالن اقتصادی کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد ،برتری بیمهآسیا
برای بیست و دومین سال متوالی ،اعالم شد.

اخبــــار

برگزاری جشن فجر انقالب اسالمی
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حضور بیمهآسیا
در راهپیمایی یوما 22 ...بهمن

همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ،جشن فجر انقالب
اسالمی با حضور نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره ،معاونین و
مشاورین مدیرعامل ،مدیران و جمع کثیری از همکاران در سالن اجتماعات ساختمان
شماره یک برگزار شد.

به گـزارش روابطعمـومی،
در ابـتـدای ایـن مـراسـم
حجـتاالسـالم و المسلمین
فتحی ،امام جماعت بیمهآسیا
به ارائه سخنانی در خصوص
دستاوردهای انقالب اسالمی
پرداخت.

ایـن گـزارش میافـزایـد،
اجرای موسیقـی زنده توسط
نوید مولوی ،خواننده پاپ کشور و گروه موسیقی ناشنوایان دستان گویا ،برگزاری مسابقه و اهدای جوایز
از دیگر برنامههای جشن فجر انقالب اسالمی در بیمهآسیا بود.

برپایی نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی

همزمان با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،نمایشگاه عرضه کتاب و
محصوالت فرهنگی در ساختمان شماره یک بیمهآسیا برپا شد.

به گزارش روابط عمومی ،نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی با همکاری انتشارات سفیر قلم ،میلکان،
ثالث ،چشمه ،بهنود ،افق ،راه معاصر ،حباب ،کمال ،قدیانی ،اندیشه و ...و مدیریت روابط عمومی ،از  12تا
 21بهمنماه سال جاری برپا و کتابهایی با موضوعات اجتماعی ،تاریخی ،هنری ،روانشناسی ،کودکان،
لوازمالتحریر و سایر فرآوردههای فرهنگی و هنری با تخفیف ویژه و پرداخت اقساطی در اختیار همکاران
قرار گرفت.
گفتنی است در این دوره از برگزاری نمایشگاه کتاب ،با تالش مدیریت روابط عمومی ،امکان سفارش
کتاب برای کارکنان تهران و شهرستان از طریق اتوماسیون اداری فراهم شده بود.

برگزاری مسابقات دارت
همزمان با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،مسابقات دارت ویژه آقایان با
حضور  160نفر ،در سالن دارت پارکینگ خسارت ساختمان مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ،در این مسابقات که با تالش تربیت بدنی پایگاه مقاومت بسیج در راستای
همدلی و صمیمیت بیشتر کارکنان برگزار شد ،محسن چیتسازیان از مدیریت بازرسی و انتظامات ،سعید
جلوخانی از مدیریت پشتیبانی و عمرانی ،اسماعیل فراتی از مدیریت آتشسوزی ،حمیدرضا فضلی از مدیریت
امور مشتریان و سعید شریفی از مدیریت آتش سوزی به ترتیب مقامهای اول تا پنجم را کسب کردند.
گفتنی است این دوره از مسابقات دارت ،رکورددار بیشترین شرکتکننده ،با کمترین هزینه در یک رویداد
ورزشی در شرکت بیمهآسیا بوده است.

این گزارش میافزاید ،همچنین یک دوره مسابقات دارت ویژه بانوان به مناسبت هفته بسیج با حضور 32
نفر از بانوان بیمه آسیا در سالن دارت پارکینگ خسارت ساختمان مرکز برگزار شد.

زهرا زبیری از مدیریت مالی ،طاهره اطاعتی از مدیریت طرح و توسعه و ایران دلفان اباذری از مدیریت
مالی به ترتیب مقامهای اول تا سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

بیمهآسیا با برپایی غرفه اختصاصی در مسیر راهپیمایی یوما 22 ...بهمن در مجاورت شعبه
آزادی و همچنین تجهیز میز اختصاصی در محل غرفههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و
صنعت بیمه حضوری فعال داشت.

به گزارش روابطعمومی ،بیمهآسیا همچون سنوات قبل با برپایی غرفه اختصاصی در مسیر راهپیمایی
یوما 22 ...بهمن و اجرای برنامههای فرهنگی و تفریحی ،میزبان راهپیمایان بود.

بنا بر این گزارش ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره ،معاونان مدیرعامل،
مدیران و کارکنان بیمهآسیا ضمن مشارکت در راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن در غرفه اختصاصی بیمهآسیا حضور
پیدا کردند.

این گزارش میافزاید :اختصاص بخشی از غرفه بیمهآسیا به نقاشی کودکان و توزیع اقالم فرهنگی و اختصاص
بخش دیگر به اجرای سرودهای انقالبی و تواشیح ،مسابقه و اهدای جوایز به شرکتکنندگان از برنامههای متنوع
غرفه بیمهآسیا در این مراسم بود که با استقبال کم نظیر راهپیمایان همراه شد .در غرفه نقاشی کودکان بیش از
 180مورد نقاشی با موضوعات مختلف توسط نونهاالن کشیده شد.
گفتنی است غرفه بیمهآسیا در راهپیمایی  22بهمن ،از ساعت  8:30لغایت  12:30میزبان مردم انقالبی تهران
بود.

9

12

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1398
شماره 178

اخبــــار

مدیرعامل:

جدیت در آموزش نمایندگان ،بازار بیمه را توسعه میدهد

جلوگیری از پرداخت بیش از
 5میلیارد ریال خسارت جعلی
کارشناسان بیمهآسیا در استانهای آذربایجان شرقی و
مرکزی از پرداخت بیش از  5میلیارد ریال خسارت جعلی
جلوگیریکردند.

به گزارش روابطعمومی ،اعضای یک باند در شهرستان ساوه استان
مرکزی ،که با ایجاد تصادفات عمدی قصد داشتند از شرکت بیمهآسیا
خسارت دریافت کنند ،شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش ،با هوشیاری و ارائه مدارک و ادله الزم و تالش
بیوقفه کارشناسان بیمهآسیا در شعبه ساوه و براساس دفاعیات شرکت،
نیت سوء این افراد اثبات و از پرداخت خسارت جعلی به مبلغ  2میلیارد و
 500میلیون ریال جلوگیری شد.

مجمع عمومی و فوق العاده انجمن صنفی نمایندگان استان تهران،
با حضورنایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره،
معاونان مدیرعامل و مدیران و همچنین اعضای این انجمن در هتل
انقالب تهران ،برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این
مجمع ابتدا در سخنانی شهادت سردار رشید اسالم ،سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت و این جنایت تروریستی را محکوم کرد.

مدیرعامل در ادامه ،با تاکید بر تعامل شبکه فروش و مدیریتهای فنی شرکت گفت :همراهی و همدلی نمایندگان حقیقی و حقوقی و مدیریتهای
فنی شرکت ،دو بال موفقیت بیمهآسیا در ارائه خدمات شایسته بیمهای به بیمهگذاران هستند.

وی افزود :اساسا هدف از تشکیل انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه ،توسعه و بهبود فرایند تعامل بین شبکه فروش و مدیران شرکت و همچنین
پیگیری دغدغههای نمایندگان به گونهای حرفهای ،منسجم و هدفمند است.

مدیرعامل ،منافع نمایندگان را همسو با منافع شرکت دانست و اظهار امیدواری کرد با نگاه عمیق و بلندمدت ،این همسویی در جهت منافع شرکت تداوم
داشته باشد و ترکیب نیروهای تازه نفس با تجارب نمایندگان پیشکسوت میتواند شرکت را در تداوم موفقیتها کمک کند.
مدیرعامل جدیت در امر آموزش را یک اولویت دانست و بیان داشت :هر نماینده جدیدی که قصد حضور در صنعت بیمه و بیمهآسیا را دارد باید آموزش
کافی ببیند ،تا با اشراف کامل شروع به کار کند و این امر در نهایت ،سبب توسعه بازار بیمه میشود.
در این نشست ،بهروز ناظمی عضو هیاتمدیره و معاون امور استانها و شبکه فروش
نیز در سخنانی ،بر تالش نمایندگان برای رسیدن به شاخصهای استاندارد در فعالیتهای
حرفه ای خود تاکید کرد و گفت :انجمنهای صنفی نمایندگان باید از توان مالی مناسبی
برخوردار باشند تا از این طریق بتوانند فعالیتهای آموزشی و سایر فعالیتهای حرفهای
خود را تقویت کنند.

این گزارش میافزاید ،اعضای این باند متخلف ،طی چند سال اخیر
اقدامات گوناگونی را برای ایجاد تصادفات عمدی در شهرهای مختلف به
ویژه ساوه و شهریار و دریافت خسارت جعلی از شرکتهای بیمه انجام
داده بودند ،که با تالش کارشناسان بیمهآسیا شناسایی و دستگیر شدند.

همچنین به گزارش روابطعمومی ،در پی وقوع تصادف دو دستگاه
خودرو در استان آذربایجان شرقی ،پرونده به منظور پرداخت خسارت از
محل بیمهنامه شخص ثالث در شعبه خسارت اتومبیل این استان تشکیل
شد.

این گزارش میافزاید ،با تالش ،هوشیاری و پیگیریهای کارشناسان
فنی بیمهآسیا در استان آذربایجان شرقی و ارائه الیحه و مدارک و
مستندات مستدل مبنی بر جعلی بودن پرونده حادثه تصادف خودرو به
مراجع ذیصالح ،جعلی بودن حادثه اثبات و از پرداخت  2میلیارد و 613
میلیون ریال خسارت جعلی ،جلوگیری شد.

بیمهآسیا به مسافرین خارج از
کشور 20 ،درصد تخفیف داد

این گزارش میافزاید ،در این مر اسم همچنین علی اصغر استیری رییس هیاتمدیره
انجمن صنفی نمایندگان استان تهران و ابوالفضل سپهرم مشاور اين انجمن و با
سابقهترین نماینده بیمهآسیا و صنعت بیمه ،سخنرانی کردند.

مراسم با شکوه نماز جمعه تهران تحت پوشش بیمهآسیا قرار گرفت
شرکت بیمهآسیا ،نمازگزاران نماز جمعه تهران را که به امامت رهبر معظم انقالب حضرت آیتاهلل خامنهای برگزار شد،
تحت پوشش بیمه قرار داد.
به گزارش روابطعمومی ،در پی هماهنگی میان مدیریت بیمههای عمر و حوادث بیمهآسیا و شهرداری تهران ،نمازگزاران نماز جمعه که به امامت مقام
معظم رهبری در مصالی امام خمینی(ره) برگزارشد ،تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفتند.

بنابراین گزارش ،نمازگزاران نماز جمعه تهران در زمان برگزاری فریضه نماز و در محوطه عمومی مصال ،تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفتند.

برگزاری همایش بیمههای عمر و پسانداز در استان گیالن
همایش هوش مالی و تبیین و معرفی بیمههای عمر و پسانداز ،با حضور نماینده مجلس ،اعضای شورای اسالمی،
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ،هیأت مدیره نظام پرستاری ،جمع کثیری از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین
بیمهآسیا در استان گیالن ،برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،در این همایش که با هدف تجلیل بیمهآسیا از پرستاران در شهر رشت برگزار شد ،محمدضیاء پورسعید زاهد ،سرپرست
منطقه  ،7به معرفی انواع خدمات بیمهآسیا از جمله بیمههای عمر و پسانداز و مسئولیت مدنی پیراپزشکان پرداخت.

در ادامه ،سید کاظم دلخوش ،نماینده مجلس در استان گیالن و طاهره زاهد صفت ،سرپرست مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیالن به ارائه سخنانی
پرداختند.
در پایان این همایش کارگاه آموزشی تبیین اهمیت و جوانب هوش مالی و همچنین بیمهنامه جامع عمر و پسانداز برگزار شد.

این همایش با تالش و همکاری سرپرستی منطقه  7و حنیفه حسینجانی (نمایندگی کد  25038استان گیالن) برگزار شد.

بیمهآسیا در حق بیمه بیمهنامههای مسافرین عازم به
خارج از کشور  20درصد تخفیف داد.

به گزارش روابطعمومی و بنابر اعالم مدیریت بیمههای درمان
بیمهآسیا ،به مناسبت ایاما ...دهه فجر انقالب اسالمی از 1398/11/1تا
 1398/11/30در حقبیمه بیمهنامههای مسافرین عازم به خارج از کشور
 20درصد تخفیف ارائه شد.

بنابر این گزارش ،مسافرینی که قصد عزیمت به خارج از کشور را
داشتند ،با مراجعه به بیش از سه هزار نمایندگی و یکصد شعبه بیمهآسیا
در سراسر کشور از تخفیف  20درصدی حقبیمه بیمهنامههای مسافرین
عازم به خارج از کشور بهرهمند شدند.
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چشمنوازی عملکرد بیمهآسیا برای حقوقیهای بورسی
اخیرا سهام بیمهآسیا هم از طرف خریداران حقیقی و هم از سرمایهگذاران حقوقی مورد توجه زیادی قرار گرفته است .نماد بیمهآسیا جذابیت زیادی یافته و این وضعیت ،ارزنده
بودن سهام بیمهآسیا را آشکار میکند که از چند منظر قابل بررسی است.
به گزارش روابطعمومی به نقل از بانکداری ایرانی ،نخستین مساله؛ موضوع بازدهی شرکت بیمه آسیاست .بازدهی بیمهآسیا طی سه ماه گذشته  26،67درصد ،ششماه گذشته  223درصد 9 ،ماه گذشته 339
درصد و در نهایت طی یک سال گذشته  386درصد بوده است که نشان از وضعیت شرکت و بازتاب عملکرد شرکت در بازار سرمایه است.

دومین مساله ،ماجرای افزایش حدود  45درصدی تولید حق بیمه در صورتهای مالی پایان تابستان است که از رقم  20هزار میلیارد ریال پایان تابستان  97به رقم حدود  30هزار میلیارد ریالی رسید .این افزایش
 45درصدی تولید حق بیمه درآمد شرکت را به مبلغ  23هزار و  307میلیارد ریال رسانده است.
مساله سوم هم نسبتهای مالی شرکت است که نشان از کیفیت سودهای ساخته شده بیمهآسیاست .نسبتدهی شرکت ،زیر یک درصد و در وضعیت جالب توجه  0/9قرار دارد .همچنین نسبت سرمایه به دارایی
 3/5مرتبه است و در نهایت نسبت سود خالص به میانگین حقوق صاحبان سهام در شرکت حدود  10درصد است که نشان از عملکرد شرکت و مفید بودن سرمایهگذاری و کیفیت باالی حق بیمههای تولیدی
شرکت است.

و در نهایت مساله مهم بیمهآسیا موضوع سرمایهگذاری است .شرکتهای بیمه بر اساس دستورالعملهای بیمه مرکزی باید عملکرد نقدی خود را برای کسب بازدهی در محل مناسبی سرمایهگذاری کنند .به عنوان
نمونه و بنابه گفته مدیرعامل بیمهآسیا؛ «سپردهگذاری بلند مدت بانکی بیمهآسیا در یازده ماهه منتهی به آبان  ۱۳۹۸بالغ بر  ۱۲هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ،بیش از ۷۶
درصد افزایش را نشان میدهد .همچنین بازدهی سرمایهگذاری این شرکت در بورس طی یازده ماه منتهی به آبان  ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۸۴درصد بوده است».

بر اساس آییننامه شماره  97بیمه مرکزی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در سهام سایر شرکتها و سپردهگذاریهای ارزی و ریالی در بانکها به صورت بلندمدت و کوتاهمدت واوراق مشارکت و سرمایهگذاری
در امالک و مستغالت با رعایت آییننامههای شورایعالی بیمه و احتساب حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی ریاضی امکانپذیر بوده و بر همین اساس وضعیت سرمایهگذاری بیمهآسیا در شش ماهه نخست سال
 1398به گزارش صورتهای مالی شرکت که به تایید سازمان حسابرسی رسیده و طبق آییننامههای بیمه مرکزی انجام شده به شرح ذیل است:

دور سوم مجامع فصلی بیمهآسیا برگزار شد

بیمهآسیا به عنوان نخستین شرکت بیمهای در صنعت
بیمه کشور در برگزاری مجامع فصلی ،سومین دور
برگزاری این مجامع را برگزار کرد.

و بویراحمد) ،منطقه هشت (استانهاي خوزستان ،ایالم و لرستان)
ومنطقه سه (استانهاي آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل)
گزارشی از فعالیتهای خود در  9ماهه نخست سال جاری را ارایه
کردند.

بنا بر این گزارش ،در نخستین روزهای برگزاری این مجامع،
سرپرستان و روسای استان منطقه چهار (استانهای خراسان رضوی،
خراسان شمالی و خراسان جنوبی) ،منطقه هفت (استانهای گیالن،
زنجان و قزوین) ،منطقه دو (استانهای اصفهان ،چهارمحال و
بختیاری و یزد) ،منطقه پنج (استانهای فارس ،بوشهر ،کهگیلویه

وی در ادامه ،فعالیت موفق بیمهگری بیمهآسیا را در  9ماهه نخست
سال جاری ،نتیجه همراهی و همدلی واحدهای مختلف ستادی ،شعب
و شبکه فروش بیمهآسیا دانست و افزود :برگزاری دو دوره مجامع
فصلی بیمهآسیا برای نخستین بار در صنعت بیمه ،اثرات مفید و
ثمربخشی بر عملیات بیمهگری بیمهآسیا داشته است که آمارهای 9

به گزارش روابطعمومی ،برگزاری دور سوم مجامع فصلی بیمهآسیا
با حضور مسعود بادین نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای
هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران و سرپرستان مناطق دهگانه
شرکت با هدف رصد و بررسی عملکرد بیمهای ،آغاز شد.

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در آغاز این نشست ،شهادت
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جان باختن تعدادی از هموطنان در
سانحه هوایی را تسلیت گفت.

ماهه نخست سال جاری شرکت مؤید آن است.

مدیرعامل ،توسعه فعالیتهای بیمهگری در تمامی رشتههای
بیمهای را مورد تاکید قرار داد و نظارت و کنترل ،بهبود ترکیب پرتفوی،
فروش بیمههای زندگی و ارتباط و تعامل دو سویه با بیمهگذاران،
زیاندیدگان ،کارکنان و شبکه فروش را از اولویتهای بیمهآسیا
برشمرد.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در فعالیت بیمهگری گفت :به
روزسانی اطالعات ،آگاهی از آخرین تحوالت بیمهای ،انتقال تجارب
فنی و یکسانسازی فعالیتها در جهت چابکسازی امور ،تماما در
فرایند اموزش امکانپذیر است و به همین دلیل ،در عصر کنونی،
تمایز شرکتهای بیمه ،از طریق میزان توجه آنها به موضوع آموزش،
مشخص میشود.
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حضور پرشور بیمهآسیا
در مراسم باشکوه تشییع و تجلیل
از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
مسعود بادین نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل به همراه اعضای هیاتمدیره ،معاونان
مدیرعامل ،مدیران و سایر کارکنان شرکت ،در مراسم وداع با شهید حاج قاسم سلیمانی
و همرزمانش و تشییع پیکرپاک این شهدا حضور یافتند.
به گزارش روابطعمومی ،مدیرعامل و همراهان ،در نخستین ساعات مراسم ،در مقابل ساختمان شماره یک
بیمهآسیا حضور یافتند و سپس با طی مسیر راهپیمایی ،به جمع پرشور مردم و خیل عظیم تشییعکنندگان
کاروان شهدا در خیابان انقالب پیوستند.

بر اساس این گزارش ،جمع کارکنان بیمهآسیا در ادامه همراهی خود با جمعیت پرشور و قدرشناس مردم
تهران ،در مراسم باشکوه و پراحساس اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا به امامت حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب شرکت و پس از آن ،پیکر مطهر شهدا را در ادامه مسیر ،در خیابانهای انقالب و آزادی،
مشایعت کردند.

این گزارش میافزاید ،کارکنان بیمهآسیا در شعبه انقالب و شعبه آزادی ،با برپایی ایستگاههای صلواتی ،از
تشییعکنندگان در این مراسم ،پذیرایی کردند.

همچنین مراسم معنوی و باشکوه یادبود و تجلیل از سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش
با حضور مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران ،کارکنان بیمهآسیا و دبیرکل سندیکای
بیمهگران ایران و تنی چند از مقامات لشگری ،در نمازخانه ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.

این گزارش میافزاید :در این مراسم پرشور که در فضایی معنوی برپا شد ،دکترکریمی دبیرکل سندیکای
بیمهگران ایران ،سردار صالح از فرماندهان سپاه ولی امر (عج) و سردار کمالی از همرزمان شهید حاج قاسم
سلیمانی حضور داشتند.

مراسم گرامیداشت شهدای حمله تروریستی آمریکا ،با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن ،سردار
صالح ،در سخنانی با تجلیل از مقام واالی شهید حاج قاسم سلیمانی ،به بیان ویژگیهای شخصیتی این شهید
عزیز پرداخت و در ارتباط با تاثیرات و برکات عظیم شهادت این سردار گرانقدر بر حرکت مقاومت اسالمی در
منطقه ،به بیان مطالبی پرداخت .در ادامه برنامه ،سردار کمالی از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی ،خاطراتی
را از آخرین لحظات همراهی و دیدار وی با این شهید گرانقدر ،برای حضار بیان داشت.
الزم به ذکر است ،مراسم فوق به مناسبت ایام فاطمیه ،با عزاداری و مداحی اهل بیت همراه بود.

تیم مدیریت حراست و بازرسی قهرمان

مسابقات فوتسال جام سردار شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی

مسابقات فوتسال جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی ،با حضور هشت تیم از بخشهای مختلف شرکت در
سالن شرق تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،در این مسابقات تیمهای شرکتکننده بر اساس
قرعهکشی انجام شده ،به دو گروه تقسیم شدند ،که پس از برگزاری مرحله
اول ،چهار تیم به مرحله نیمه نهایی و سپس مرحله ردهبندی و نهایی راه
یافتند.

در دور آخر ،دیدار نهایی بین تیمهای معاونت توسعه سرمایه انسانی و
پشتیبانی و مدیریت حراست و بازرسی و همچنین دیدار ردهبندی بین تیمهای
شعبه مطهری و شعبه البرز با حضور نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل،
اعضای هیأتمدیره ،معاونین مدیرعامل ،مدیران ،جمعی از همکاران و
همچنین علیرضا واحدی نیکبخت ،بازیکن اسبق تیم استقالل تهران و مربی
فوتبال به عنوان مهمان ویژه برگزار شد.
در دیدار نهایی تیم مدیریت حراست و بازرسی با شکست تیم معاونت توسعه
سرمایه انسانی و پشتیبانی به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم اول ـ مدیریت حراست و بازرسی

تیم دوم ـ معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

تیم سوم ـ شعبه البرز

در دیدار ردهبندی نیز تیم شعبه البرز با پیروزی بر تیم شعبه مطهری به
مقام سوم رسید.
در این مسابقات تیم شعبه خاقانی به عنوان تیم اخالق ،حسن فیضی از تیم
کارشناسان ارزیاب اتومبیل به عنوان بازیکن اخالق و حسین رنجبر از تیم
مدیریت حراست و بازرسی به عنوان آقای گل این مسابقات معرفی شدند.

حمایت بیمهآسیا
از قهرمان فوتبال جام
پیشکسوتان استان گلستان

تیم اخالق ـ شعبه خاقانی

تیم فوتبال هیرکانی ،با حمایت شرکت نمایندگی طاهر
اندیش آتیه (نمایندگی کد  52066بیمه آسیا در استان
گلستان) ،به مقام قهرمانی مسابقات فوتبال پیشکسوتان
استان گلستان دست یافت.
به گزارش روابط عمومی ،تیم هیرکانی گرگان که به مدیریت و
سرمربیگری حسین طاهری ،مدیرعامل شرکت نمایندگی طاهر اندیش
آتیه و رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی نمایندگان
بیمه آسیا در این مسابقات حضور داشت ،موفق شد در این مسابقات که
با حضور  18تیم برگزار شده بود با شکست حریفان خود به مقام قهرمانی
دست یابد.
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جهش 4گانه بیمهآسیا در شش ماهه دوم 98

بیمهآسیا شش ماهه دوم سال 98
را با اتفاقات جالب توجهی آغاز
کرده و با رخداد چشمگیری در
حال پایان بردن است

به گزارش روابطعمومی به نقل از بانکداری ایرانی،
بیمهآسیا شش ماهه دوم سال  98را با اتفاقات جالب
توجهی آغاز کرده و با رخداد چشمگیری در حال پایان
بردن است.
این رخدادچهارگانه سبب شده است تا سهام شرکت تنها در چند روز
آغاز اسفند  98باالتر از  18درصد بازدهی داشته باشد.
▌ ▌صعود 42پلهای حق بیمه تولیدی

نخستین رویدادی که در شش ماهه دوم سال  98رخ داد تحقق رشد
 42درصدی حق بیمه تولیدی در ابتدای شش ماهه دوم بود که در پی
آن شرکت برای شروع شش ماهه دوم  415میلیارد ریال سود خالص
شناسایی کرد.
▌ ▌توانگری  145درصدی

نکته دومی که در ابتدای شش ماهه دوم امسال یعنی اوایل مهر ،98
توانست وضعیت بیمهآسیا را متحول کند و نام این شرکت را بر سر زبانها
بیاندازد؛ رشد توانگری مالی شرکت از رقم  107به عدد  145طی یکسال
بوده است.

بر اساس این گزارش ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای
ماده  6آییننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه
و براساس صورت های مالی سال  ،1397سطح یک توانگری مالی سال
 1398بیمهآسیا را مورد تایید قرار داده است .سطح یک توانگری مالی
بیمهآسیا در سال  1398با شاخص  145درصد در مقایسه با نسبت 107
درصد در سال  1397از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.
▌ ▌قراردادهای بزرگ با بزرگان خاورمیانه

نکته سومی که شایان ذکر است ،قراردادهای شرکت با بنگاههای
اقتصادی بزرگ میباشد که در سود عملیاتی شرکت تاثیر قابل توجهی
خواهد داشت .چندین قرارداد بزرگ در این روزها به امضا رسیده که
مهمترین و مهیجترین آن ،امضای تفاهمنامه بیمهآسیا و بزرگترین
پتروشیمی خاور میانه است.

کسب موفقیت

قهرمان تکواندو

فاطمه خانی ،فرزند حسن خانی
همکارمان در شعبه جنوب شرق استان
تهران (ورامین) ،موفق شد در مسابقات
قهرمانی تکواندوی شهرستان ورامین
که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک
فجر برگزار شد ،در رده سنی خردسال،
کمربند سبز آبی و وزن چهارم مقام
نخست را به دست آورد.

مقام اول والیبال

حدیثه نباتی ،فرزند اسرافیل نباتی ،همکار بازنشسته ،موفق شد در
مسابقات والیبال گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
و همرزمانش که به مناسبت دهه مبارک فجر و با میزبانی تربیت
بدنی شهرداری شهریار برگزار شد ،به همراهی تیم سیم و کابل
قزوین ،مقام نخست را کسب کند.

دیپلم افتخار

ایلیا قضایی ،فرزند زهرا زمانی عادل،
همکارمان در مدیریت امور مالی،
موفق شد در یازدهمین دوره جشنواره
بینالمللی ریاضیات کانگورو ،به پاس
تالش و کسب امتیاز الزم ،دیپلم
افتخار دریافت کند.
بیمهآسیا ،موفقیت این عزیزان را تبریک گفته و آرزومند کسب
افتخارات بیشتر آنان در دیگر عرصههای ملی و بینالمللی است.

کسب افتخار

قهرمان رشته دارت

تفاهمنامه همکاری بین بیمهآسیا و بزرگترین پتروشیمی خاورمیانه با
حضور مدیرعامل بیمهآسیا و مدیرعامل پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
به امضا رسید .این تفاهمنامه گسترش همکاری بیمهآسیا و پتروشیمی
بندر امام خمینی (ره) برای سه سال در زمینه ارائه انواع پوششهای
بیمهای را تحت پوشش قرار میدهد.

گفتنی است ،پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) در زمینه تولید مواد
شیمیایی ،آروماتیکها ،پلیمرها و الپیجی فعالیت میکند .این شرکت
در سال  ۱۳۵۲از مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت
میتسویی تحت نام شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن شکل گرفت و در سال
 ۱۳۶۵در پی کنارهگیری شرکت میتسویی از پروژه ساخت مجتمع ،کلیه
سهام آن توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران خریداری و نام آن به
شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) تغییر پیدا کرد .شرکت پتروشیمی
بندرامام خمینی(ره) در سال  ۱۳۸۹توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس خریداری شد.
▌ ▌کاهش نسبت خسارت

چهارمین نکته مهم در خصوص عملکرد شرکت بیمهآسیا در شش
ماهه دوم  98بازدهی شرکت است.

بیمهآسیا در 11ماهه منتهی به  30بهمن  97حدود  38هزار و 384
میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده بود که در دوره مشابه در سال  98با
رشد  38درصدی به رقم  53هزار و  250میلیارد ریال رسید.

خسارت پرداختی در 11ماهه مورد بررسی در سال  97معادل  24هزار
و  388میلیارد ریال بوده که در همین دوره در سال  98به رقم  31هزار
میلیارد ریال رسید.

نسبت خسارت در سال  97معادل  63درصد بود اما در سال  98به رقم
 58درصدی رسید .بنابراین با توجه به چنین رخدادی است که فقط در
پنج روز کاری اسفند  98باالتر از  18درصد بازدهی در سهام این شرکت
رخ داده است.

انتصابات
یعقوب واعظی ،معاون مدیر حسابرسی
سـیدجمـالالـدین حسـیـنـی ،دبـیر شـورای فـنـی
(با حفظ سمت)
سپهر سلطانیفر ،عضو کمیته فنی بیمههای اشخاص
و مسئولیت
مهـدی خـادم ،سـرپـرسـت شعبه مـرکزی تهـران
(با حفظ سمت)
کریم علیپور ،سرپرست شعبه ماکو
محسن قربانی مهیاری ،سرپرست شعبه میبد
محسن صیادی ،سرپرست شعبه گنبد کاووس
مریم خسروی ،رییس اداره مالی و پشتیبانی سرپرستی
منطقه 10
علی گلزار ،سرپرست اداره فناوری اطالعات سرپرستی
منطقه 9

برای ایشان در انجام وظایف محوله
آرزوی موفقیت داریم.

اخبار کوتاه
بازدید مسئوالن بیمه مرکزی
از شعبه کرمان

به گزارش روابطعمومی ،محمد جواد آقاجری ،مدیر کل نظارت
بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها و علی شعبانزاده،
مشاور رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا در امور مجلس ضمن حضور و
بازدید از شعبه بیمهآسیا در استان کرمان ،طی نشستی با مسئوالن
و کارکنان شعبه دیدار و گفت و گو کردند.

پذیرش مقاله

احسان دودانگه ،همکارمان در مدیریت بازرسی و انتظامات موفق شد
در اولین جشنواره ورزشی کارکنان حراستهای وابسته و تابعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی (جام جهاد اقتصادی) ،مقام نخست را در رشته
دارت به دست آورد.

مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم فقدان عزیزانشان به
سوگ نشستهاند .ضمن طلب آمرزش و مغفرت واسعه الهی براي
اين عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبر و سالمتی آرزومنديم.

داریوش رشیدی شریف آباد (اداره کنترل و مجوزهای
سیستمی) ،در غم فقدان مادر
حبیب خلیلی و روحاهلل خلیلی (شعبه قم) ،در غم فقدان پدر
حسین شوقی (شعبه مرکزی کرج) ،در غم فقدان مادر
جمشید برومند (شعبه تالش) ،در غم فقدان پدر
عبدالرسول قنادان (شعبه گرگان) ،در غم فقدان پدر
یداله خلیلی (اداره نظارت و ارزیابی فنی ثالث حوادث
راننده وبدنه) ،در غم فقدان پدر
محمد کالنترپور (شعبه اهواز) ،در غم فقدان پدر

مقاله «بررسی رابطه رهبری مثبت گرا و فضیلت سازمانی با
عملکرد سازمانی در مدارس ابتدایی شهر گرگان» نوشته کورش
خلیلی دهکردی ،رییس اداره هماهنگی و پیگیری امور بیمهای
مدیریت شعب به همراه نگین جباری و حمیده زوار ،در هفتمین
همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی،
مدیریت و کارآفرینی ایران ،پذیرفته و در مجموعه مقاالت علمی
پژوهشی این همایش چاپ شد.

پذیرش کتاب و مقاله

کتاب «مدیریت تعادل بین کار و زندگی» اثر مژده نظرزاده دناک،
همکارمان در شعبه اهواز پس از داوری به مرحله نیمه نهایی «دومین
جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان» راه یافت.
گفتنی است وزارت آموزش و پرورش با ارسال تقدیرنامه ضمن
قدردانی از تالش و موفقیت وی در دومین جشنواره ملی کتاب
اولیا و مربیان ،از وی جهت ارائه و ارسال مقاله در مجله «پیوند»،
پرتیراژترین مجله کشور دعوت کرد.
الزم به ذکر است دومین جشواره ملی دو ساالنه کتاب اولیاء و
مربیان با هدف معرفی آثار فاخر و مناسب و هچنین شناسایی افراد
برجسته صاحب قلم در تیرماه سال جاری در دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شده است.
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اخبــــار

توزیع نوشتافزار در مدارس
مناطق محروم

شرکت بیمهآسیا درادامه فعالیتهای خود در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و در تداوم انجام فعالیت
فرهنگی ـ آموزشی برای سومین سال متوالی هزینههای چاپ سررسیدهای کاغذی را به تهیه نوشتافزار اختصاص داد
و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استانها در طول سال تحصیلی در مدارس مناطق محروم کشور توزیع کرد.

آستارا

ابهر

البرز

انزلی

ایالم

بیرجند

تالش

خراسان شمالی

قزوین

قم

کهگیلویه و بویراحمد

الهیجان
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اخبــــار

بازنشستگان
احمد صحرانورد
سیدعلی جعفری
محسن پایدار
مهدی نجفی اسفستانی
حسن غفاری
سعید وطنپرست
شیدا سیدوثوقی
رضا رنجبر
مرتضی ستاری
محمود متقی
محمدامین پاسبان رضوی
کیومرث خسروی
هما غیبی
ویدا نوحی
مرضیه فکور
فریدون هادیان
زهره ملک لو
ذبیح اله جنگی
نرگس عطایی
یعقوب نظری
فرشاد الیاسی
قدرت اله نقوی
رامین دلیری سوسفی
تیمور پرهام
علی خطیب زاده
ملیحه صفی خانی
مصطفی کالنتری
عبدالرضا بشارتلو
محرم موسالو
عبدالرضا مسعودی فر
جمشید محمدیان
راحله رهپیما نرگسی
خدیجه شتالی نژاد
احمد اسماعیل مشرفی
سعید ولی زاده مقدم
سیما قربان نیا
زهرا خمامی
محمد بهادری فر
مینا اسکویی
پروانه عاملی
مژگان هاشمیان
کریم رسولی
اصغر فداییان آرانی
اشرف یعقوبی
جمشید ندرلو
صباحت اسرافیلی ایلخچی
رحمت همرنگی کوهی
ناهید دانش
حمیدرضا آقاعباسی
فاطمه خیاط سمنانی
طاهره اطاعتی
خسرو شجاعی
ناصر کریمزاد شریفی
بختیار اصغریان اصل
زهرا عباسی
عبدالرسول قنادان
آذر ساالری
جمیله رضایی
حسین عابدنیایی
رمضان گلپور
فتح اله فالح دریاوارسری
ناصر والئی
حمیدرضا شایق
طیبه اسرافیلی ایلخچی
خلیل نیساری تبریزی

در سال جاری قامت همکاران پیشکسوت برازنده کسوت بازنشستگی گردید و این عزیزان ودیعه موفقیت بیمهآسیا را به نیروهای شاغل سپردند.
به همین مناسبت مسعود بادین نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل در پیامی ،از همکاران بازنشسته ،قدردانی کرد.
درضمن الزم به ذکر است باتوجه به دستور مدیرعامل محترم ،مقرر شده بود با برگزاری مراسمی ،به نحو شایسته از عزیزان بازنشسته تقدیر به
عمل آید ،ولی متاسفانه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت توصیه های بهداشتی ،برگزاری این مراسم مقدور نگردید .بدینوسیله از
کلیه همکاران محترم پوزش به عمل می آید.

سعید فرحانی معالئی
زهرا بابازاده گشتی
فریبا عزیزی
سعید محمدی
صفورا پورزاهد استادکالیه
رمضان غیاث هدشی
فرخنده نجارپور
سیده نیره حجتی مقدم چوبری

سیدحسین عبداله پور
محمدهادی عبدوس
ثریا شفیعی دولت آبادی
مجید بامروت
منوچهر ترکستانی اهوازی
مریم سرلک
مسعود جعفرزاده
ظریفه فالحی

فاطمه آقاخانی
محمود حسیبی
مصطفی رهبر
فاطمه خیاط سمنانی
جعفر سلطانی
عباس تیموری
حجت اله حیدرزاده
سیدحسین افشارنجفی

علیرضا سرائی مقدم
سیدعلی دیباجی فروشانی
غالمرضا عزتی هنرمند
کریم غالمی
عزیزاله آقایانی
رضا شریفی نیارکی
بهزاد تیموری
جعفر فتاحی فردبستگان
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آموزش

اصطالحات بیمهای

خالقیت

وجوه پرداختی (دریافتی)

مهم نیست چه کار میکنید ،شما همیشه میتوانید یک فرقی
نسبت به کار دیگران در کارتان ایجاد کنید و افسانهای از خودتان

(Cash Paid (Received

ارزش نقدی

بسازید.

Cash Value

بیمه حوادث ،بیمه سوانح

هیچ ایده وکاری به اندازهای کوچک نیست که نادیده گرفته شود.

Casualty Insurance

ریسک تصادفات

همه انسانها این پتانسیل را دارند که از خودشان تأثیری در این
جهان بگذارند.

Casualty Risk

طبقهبندی ریسکها

شناخت و دارا بودن این تفکر ،راه را برای خیلی از افراد جهت

Category of Risks

گواهینامه ،گواهی بیمهای

دسترسی به موفقیت باز میکند.

Certificate

گواهینامه خسارت (آسیب) ،گواهی آسیبدیدگی

موفقیت فقط به دنبال افرادی میگردد که افکار مثبتی دارند ،بر
روی جنبههای مثبت زندگیشان و دنیا تمرکز دارند و همیشه آمادهاند

نسبت تغییر در بیمهپذیری

با چالشهای زندگیشان دست و پنجه نرم کنند.

Changes in Writing Ratio
Children,s Endowment

بیمهنامه سرمایه فرزندان

با این افکار میتوانید ،موفقیت را سادهتر به دست بیاورید.

Certificate of Damage

Child,s Assurance

بیمه عمر کودکان

پایاننامه
عنوان:

اولویتبندی عوامل موثر بر تصمیم به استفاده از
مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری
(مورد مطالعه :مشتریان بیمه درمانی شرکت بیمهآسیا)

عنوان:

نقش نیروی کار و روحیه کارآفرینی بر کارآفرینی
در صنعت بیمه
(مورد مطالعه :شرکت بیمهآسیا)

نگارش:

مریم عامریان

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی
سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا
(مورد مطالعه :شرکت بیمهآسیا)

نگارش:

محمدعلیمهاجر

نگارش:

نرگس نصیری

(کارشناس شعبه صادقیه)

(معاون اداره پایش و نظارت فنی بیمههای مسئولیت)

(معاون مالی و پشتیبانی شعبه هفت تیر استان البرز)

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناسی ارشد « » MAمدیریت کارآفرینی
گرایش کسب و کار جدید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی()M.A
گرایش بیمه
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چکیده

هدف از این پژوهش بررسي اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم به
استفاده از مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری(مورد مطالعه مشتریان بیمه
درمانی شرکت بیمهآسیا) بود .جامعه آماری این پژوهش بصورت نامحدود و
نمونهگیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بود .جهت انتخاب حجم
نمونه از جدول مورگان استفاده شد و ( )n=384نفر پرسشنامه را تکمیل
و عودت دادند .ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد ،در برگرفته از
پرسشنامه وو و همکاران ( )2005بود .متغیرها شامل (مزییت نسبی 4گویه،
آسانی استفاده  3گویه ،قابلیت مشاهده  3گویه ،فرصت آزمایشی  3گویه،
اثر شخص  4گویه ،سازماندهی  5گویه ،محیط  3گویه اندازه گیری شد.
نحوه سنجش سواالت بصورت طیف لیکرت براساس گزینههای (بسیار
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد) بود .جهت تعیین روایی ،پرسشنامه تهیه
شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤاالت
پژوهش نظرخواهی گردید .پس از اعمال نظر آنان و انجام اصالحات
الزم ،فرم نهایی پرسشنامه ،تدوین و مورد استفاده قرار گرفت .پایایی این
پژوهش به وسیله آلفای کرونباخ باالی ( )a<75تایید شد .روش اصلی این
پژوهش ،روش توصیفی ـ پیمایشی بود .تجزیه تحلیل دادهها با استفاده
از نرم افزار  spssبا نسخه  21انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که
تاثیر مثبت و معناداری در سطح  99درصد بین عوامل (مزییت نسبی،
آسانی استفاده ،قابلیت مشاهده ،فرصت آزمایشی ،اثر شخص ،سازماندهی،
محیط) با مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری وجود دارد .همچنین نتایج
نشان دادکه  72/6درصد از واریانس مربوط به مدیریت الکترونیک ارتباط با
مشتری توسط عوامل تبیین میشود.
کلمات کلیدی :مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ،بیمه درمانی آسیا

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی نقش نیروی کار و روحیه کارآفرینی بر کارآفرینی
در صنعت بیمه صورت گرفته است .مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی است
که در شرکت بیمه آسیا انجام شده است .از منظر روش گردآوری دادهها نیز یک
تحقیق مشاهدهای از نوع پیمایشی ـ مقطعی است.
ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه بوده و روایی پرسشنامه از طریق روایی
محتوایی و روایی سازه ارزیابی و پایایی پرسشنامه و تمامی ابعاد آن نیز مطلوب
ارزیابی شده است .جامعه آماری پژوهش را مدیران و معاونین شرکت بیمه آسیا
تشکیل می دهند و نمونه به روش هدفمند انتخاب شده است.
برای تحلیل دادهها از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
براساس نتایج این تحقیق روحیه کارآفرینی بر نوآوری سازمانی ،خالقیت
نیروی کار و کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
خالقیت نیروی کار نیز باعث افزایش نوآوری سازمانی و کارآفرینی سازمانی
میشود .در نهایت نوآوری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری
دارد.

کلمات کلیدی :روحیه کارآفرینی ،نوآوری سازمانی ،نیروی کار ،کارآفرینی
سازمانی

چکیده
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هدف اصلي این پژوهش ،بررسی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ
کارآفرینی سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا است .به اين منظور ،تمامي
كاركنان داراي حداقل مدرك ليسانس شرکت سهامی بیمهآسیا برابر با
 1300به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند .با استفاده
از فرمول كوكران و جدول مورگان ،تعداد  300نفر به عنوان حجم نمونه
تعيين شده است .به لحاظ روششناسي ،پژوهش از نوع پيمايشي ـ كاربردي
بوده و مبتنيبر روشهاي توصیفی ـ همبستگی و همچنین اکتشافی است.
دادههاي موردنياز ،از طريق پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس شاخصها
و مدل مفهومي ،جمعآوري گرديد .در بومیسازی این مقیاسها ،ادبیات
مفهومی ملحوظ شده و سؤاالت و عوامل استخراج ،تنظیم ،اعتباریابی،
تثبیت و توزیع گردید .اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان
و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحليل عاملي تأییدی و شاخص KMO
تأیید گردید .پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.
یافتههای کمی پژوهش در نرم افزارهاي آماري علوم اجتماعي و روابط
ساختاري خطي ،تأييدكننده فرضیهها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند ،به
اين معني كه رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ
كارآفريني سازماني مورد تأیید بوده ،لذا عوامل احصاءشده تبیینکنندههای
مناسبی از توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني بودهاند و در نتیجه روابط
مفروض در مدل نیز به طور معنیداری مورد تأیید واقع شدهاند .ساير نتايج،
حاکی از رتبه ابعاد و شاخصهای مطرح شده و نیز برارزش و درجه تقریب
مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.
کلمات کلیدی :كارآفريني ،كارآفريني سازماني ،فرهنگ كارآفريني
سازماني ،توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني
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آموزش

کتاب «رئیسان ،رهبران شما کدامید؟»
راجیو پشاواریا

مشغول بحث درباره مسائلی جدی و محرمانهاند .در فرهنگی
که دربها همیشه باز هستند ،عادی نیست که مدیران ،تمام روز در
جلساتی بمانند که دربهایش به روی هیچکس باز نیست .کارمندان

« ...اندرو» ،یک مقام ارشد حرفهای که در بخش خردهفروشی
مشغول به کار بود ،این داستان را برای من تعریف کرد .تیم او
تجربهای جالب را از سر گذرانده بود .آنها از مدیران شعبه خواسته
بودند که درب دفاتر خود را ببندند و تمام روز در دفتر بمانند؛

میتوانستند از طریق دربهای شیشهای ببینند که مدیران به طور
مداوم جلسه دارند و خیلی جدی به نظر میآیند .نتیجه این عمل
از دید مدیر شعبه باورنکردنی بود .آن روز درآمد حاصل از کارمزد
خرده فروشی  24درصد پایین آمد .چرا؟ چون .....

راهنمای کامل سرمایهگذاری در بورس به زبان ساده
بررسیها نشان میدهد طی  3سال گذشته بازار و
شاخص بورس تهران ،با بازدهی  450درصدی توانسته
است از بازار های موازی سبقت گرفته و در صدر جدول
بازدهیها و باالتر از طال ،دالر و مسکن قرار بگیرد.
در این مطلب سعی داریم تا شما را با این بازار به زبانی
ساده آشنا کنیم.

اکثر افرادی که دنبال فعالیت در بورس هستند افرادی با قدرت
ریسک پذیری متوسط به باال و به دنبال به کار گرفتن سرمایه
های خود در بازار و کار هستند اما به درستی اطالع ندارند نقطه
شروع سرمایه گذاری در بورس کجاست؟ نحوه دریافت کد بورسی
و ثبت نام در بورس به چه شکل است؟ آموزش بورس چگونه
است؟ صندوق سرمایه گذاری و تفاوت آن با سبدگردانی چیست؟
و سواالتی از این دسته که در این مطلب به آنها پاسخ خواهیم داد.
به طور خالصه شروع فعالیت در بورس را به افراد زیر پیشنهاد
میکنیم:
 )1به دنبال پیشرفت و کار کردن با سرمایه خود هستند.

 )2افرادی که به دنبال سرمایهگذاری و کسب سود در یک چرخه
سازنده هستند.
 )3افرادی که قدرت ریسکپذیری متوسط و رو به باال دارند.
و به این افراد پیشنهاد میکنیم در بورس فعالیتی نکنند:

 )1افرادی که انگیزه کافی برای معامله کردن ندارند.

 )2افرادی که قدرت ریسک پذیری ندارند و به قرار دادن پول
هایشان در بانک و سود اندک آن راضی هستند.

اگر جزو دسته اول هستید فرآیند ورود به بازار بورس در دو گام
خالصه میشود:
 )1ثبت نام اینترنتی در کارگزاریهای بورس ایران :دریافت کد بورسی
 )2روشهای معامالتی و آموزش معامله :آموزش بورس
حال به توضیح این دو گام میپردازیم:

دریافت کد بورسی

ثبت نام شما در بورس بعد از ارائه مدارک شناسایی شما و ثبت
نام اینترنتی (در حدود  5دقیقه) و بعد از آن احراز هویت شما در
دفاتر شعب کارگزاری های بورس ایران (مثل آگاه ،مفید و  )...و یا
در شعب دفاتر پیشخوان دولت انجام میشود.

بعد از احراز هویت نام کاربری و رمز عبور سامانه معامالتی آنالین
برای شما پیامک میشود و شما از این لحظه میتوانید فعالیت خود را
در بورس شروع کنید.
آشنایی با بازار بورس:

به طور خالصه در بازار بورس اوراق بهادار همانند هر بازار دیگری
یک سمت خریدار وجود دارد و سمت دیگر فروشنده (عرضه و تقاضا).
اما چیزی که شما خرید و فروش میکنید به صورت فیزیکی و قابل
لمس نیست و به بیان دیگر شما سهام شرکتها و کارخانهها را خرید
و فروش میکنید.
شما در واقع سهام شرکتی یا کارخانهای را خریداری میکنید که در حال
تولید یا فروش محصول و یا خدمتی است (مث ً
ال شرکت ایران خودرو که

انواع ماشینهای سواری و قطعات آنها را تولید و به فروش میرساند).
حال شما با خریدن سهام شرکت ایران خودرو ،در سودی که این شرکت
از فروش محصوالت خود کسب میکند ،شریک خواهید بود.

به این نکته نیز باید توجه داشت که شما به طور مستقیم نمیتوانید
سهام شرکتها را از خود شرکتها خریداری کنید و طبق قانون باید
این کار را از طریق شرکتهای کارگزاری دارای مجوز سازمان
بورس وزارت اقتصاد انجام دهید .کافی است مقداری جست و جو
کنید تا بهترین کارگزاری را برای انجام معامالت خود انتخاب کنید.
توجه کنید کسب سود در بازار بورس از دو طریق امکان پذیر است:
••سود حاصل از نوسان قیمتی سهم (به عنوان مثال سهمی را
 100تومان خریداری میکنید و چند هفته بعد  110تومان میفروشید)
••سود حاصل از هر سهم در مجمع (شما عم ً
ال در سودی که
شرکت در طول یک سال ساخته است نیز شریک هستید)
انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

روشهای سرمایهگذاری در بورس به دو شکل مستقیم (دریافت کد
بورسی) و غیر مستقیم (خرید واحد صندوقهای سرمایهگذاری) است.

روش مستقیم برای افرادی پیشنهاد میشود که زمان کافی برای انجام
معامالت توسط خودشان را دارند .این افراد با دریافت کد بورسی به عنوان
اولین قدم برای خرید سهام و پس از کسب اطالعات و دانش کافی
میتوانند به صورت آنالین اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.

اما روش غیرمستقیم به افرادی پیشنهاد میشود که زمان الزم برای
انجام معامالت توسط خودشان را ندارند و تمایل دارند در صندوقها
سرمایهگذاری کنند و در عمل معامالت خود را به شرکتهای
کارگزاری و صندوقهای تحت نظر آنها بسپارند.

این افراد همچنـین میتوانند از خـدمات مدیریت سرمایه یا
سبدگردانی که توسط کارگزاریهای دارای مجوز از سازمان بورس
انجام میشود اقدام به سرمایهگذاری در بورس نمایند.
هر دو روش قانونی و تحت نظارت سازمان بورس بوده وپس از
احراز هویت افراد سرمایهگذار انجام خواهد شد.
آموزش بورس

برای موفقیت در بازار بورس همانند هر کسب و کار دیگری باید
دانش و تجربه کافی را داشته باشید .برای یادگیری بورس الزم
است تا در روزهای اول مطالعات زیادی در این زمینه داشته باشید.
پیشنهاد میکنیم کتاب آموزش بورس در  20دقیقه را بخوانید.

در کنار آموزش بورس ،باید از اخبار صنایع مختلف مطلع باشید.
همچنین از اطالعیههای شرکتها در رابطه با فروش و صورتهای
مالی با خبر باشید و آنها را دنبال و تحلیل کنید.

به صورت خالصه آموزش بورس ،تحلیل بنیادی سهم (آمار میزان
فروش ،صورتهای مالی و )...به همراه تحلیل تکنیکال نمودار و روند
قیمتی سهام هر شرکت در کنار هم به شما این پیام را میدهد که
سهام این شرکت ارزنده است یا خیر؟ کدام سهام را بخرید و کدام
سهام را بفروشید؟

فرآیند یادگیری بورس چگونه است و چقدر زمان
احتیاج دارد؟
آموزش بورس نقش مهمی در موفقیت شما در بورس دارد.

پیشنهاد میکنیم با مطالبی که در وب به صورت رایگان وجود
دارد شروع کنید و در ادامه میتوانید در دورههای پیشرفتهتر بورسی
شرکت کنید .شما بعد از  1الی  3ماه (با توجه به زمانی که روزانه
صرف آموزش بورس کردهاید) ،باید مفاهیم و کلیات را فرا بگیرید و
توانایی معامله کردن خواهید داشت.
مزایای سرمایهگذاری در بورس:

 -1برای سرمایهگذاری در بورس نیاز به سرمایه زیادی نیست (حداقل
خرید سهام در سیستمهای معامالت آنالین  102هزارتومان است)
 -2سرمایه شما به راحتی قابل نقد شدن است (به آسانی
میتوانید سهام خود را بفروشید و کارگزار دو روز بعد مبلغ حاصل از
فروش سهام را به حساب شما واریز می کند)

 -3فرق نمیکند کجای دنیا باشید فقط کافیست با یک کامپیوتر
و یا تلفن همراه به اینترنت وصل شوید و معامالتتان را از طریق
پلتفرمهای متنوع انجام دهید.
 -4اگر سهام درستی را انتخاب کرده باشید میتواند برای شما
منابع مالی خوبی را ایجاد کند.

حداقل سن برای دریافت کدبورسی و کد آنالین
بورسی چقدر است؟
برای دریافت کد بورسی محدودیت سنی وجود ندارد .و هر فردی
که شناسنامه دارد میتواند کد بورسی دریافت کند .اما اگر بخواهید
به صورت آنالین معامله کنید (کد بورسی آنالین داشته باشید) باید
حداقل  18ساله باشید.
کدام سهام بورس خوب است؟

در بورس سهام خوب و بد نداریم( .ممکن است شرکت خوب و بد
داشته باشیم) اما مهم این است در قیمتهای مناسب خریداری کنید
و در مواقع رشد ،با رعایت حد ضرر و حد سود معامالت خود را ببندید.
راز موفقیت در بورس چیست؟

راز موفقیت در بورس دانش و آگاهی شما ،داشتن استراتژی
معامالتی مناسب ،داشتن زمان بندی مناسب برای خرید و فروش
سهام ،انتخاب سهام مناسب با توجه به ریسکپذیری و در نهایت
اخبار ،اطالعات و تحلیلهای شماست که نتیجهاش پیشبینی
قیمت سهام خواهد بود و منجر به موفقیت و یا عدم موفقیت در
این بازار میشود.
جمع بندی و چند توصیه خیلی مهم

در نهایت این که اگر تصمیم دارید در بورس موفق بوده و کسب
سود کنید حتم ًا آموزش ببینید ،در دورههای آموزشی شرکت کنید و
سعی کنید با ایجاد ارتباطات مناسب و دنبال کردن اخبار شرکت ها
سود بیشتری در این بازار کسب کنید.

از مشاوره گرفتن از افراد غیر متخصص و غیر قابل اعتماد
خودداری کرده و با تکیه بر دانش و اطالعات خود شروع به معامله
در بازار بورس کنید .حتم ًا از شرکتهای دارای مجوز مشاوره
سرمایهگذاری برای خرید و فروشها مشورت بگیرید (تا زمانی که
خودتان تحلیلگر بشوید)
همیشه به یاد داشته باشید که بازار بورس بازاری سود ده برای
افراد صبور و بازاری زیانده برای افراد عجول و هیجانی است.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر كشور توسط
شركت های بیمه

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای به رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر لزوم
حمایت همه جانبه از مراکز درمانی مقابله کننده با شیوع ویروس کرونا ،خواستار پیگیری جدی بیمه مرکزی برای
واریز بموقع منابع ماده  ۳۰قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)۲توسط شرکت
های بیمه ای شد.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

بیمه شخص ثالث به صورت
برخط عرضه میشود

به گزارش روابطعمومی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی و شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ،در
نامه صادره از سوی دکتر فرهاد دژپسند خطاب به دکتر سلیمانی آمده است:
در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهوری اسالمی ایران مبنی بر «همکاری همه دستگاهها با وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» و نظر به لزوم حمایت همه جانبه از مراکز درمانی که در صف اول مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند،
ضروری است آن دستگاه با جدیت نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام مقتضی را معمول و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید:
-۱تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکتهای بیمه برای خدمترسانی بهتر این مراجع به بیماران
-۲واریز به موقع منابع موضوع ماده  ۳۰قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)۲توسط شرکتهای بیمه
به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفتنی است ،ماده  ۳۰قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی موضوع این ماده ،اشعار دارد :جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز این
وظیفه ،باید معادل  ۱۰درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث ،سرنشین و مازاد بطور مستقیم ،طی قبضی جداگانه به حساب درآمدهای
اختصاصی نزد خزانهداری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واریز شود
و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز مسئول حسن اجرای این قانون است.

پرداخت هزینههای درمانی کرونا از سوی شرکتهای بیمه
شرکتهای بیمه ،هزینه درمان افرادی که دارای بیمه درمان تکمیلی بوده و به بیماری کرونا مبتال شدهاند را
پرداخت می کنند.
به گزارش روابطعمومی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،حسن رضا عباسیانفر ،مدیرکل دفتر برنامهریزی
و امور فنی بیمه مرکزی طی نامهای این مهم را به شرکتهای بیمه ابالغ کرد.

بر این اساس ،جبران هزینههای درمانی مربوط به بیماری کرونا با رعایت مفاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی فیمابین ،در تعهد شرکتهای
بیمه است.

همچنین ،پرداخت غرامت بابت این بیماری برای آن دسته از بیمهشدگان بیمههای زندگی که پوششهای تکمیلی مربوط را خریداری
نمودهاند ،تابع شرایط بیمهنامههای مذکور میباشد.

رییس کل بیمه مرکزی در نامهای فوری به مدیران
عامل شرکتهای بیمه ،فروش آنالین بیمهنامه شخص
ثالث در شرایط کنونی را ابالغ کرد.

به گزارش روابطعمومی به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور
بینالملل بیمه مرکزی دکتر سلیمانی گفت :با توجه به شیوع ویروس
کرونا در سطح کشور ،در راستای کاهش مراجعات هموطنان گرامی
به شرکتهای بیمه و نمایندگیهای آنها در سراسر کشور به منظور
پیشگیری از انتقال ویروس ،تمام بیمهگذاران بیمه شخص ثالث
وسایل نقلیه میتوانند با مراجعه به سایت شرکتهای بیمه نسبت
به خرید بیمهنامه بر خط اقدام کنند.

وی در خصوص جزئیات چگونگی اجرای این دستورالعمل در
نامه خود آورده است :طبق هماهنگی به عمل آمده با شرکتهای
بیمه و در راستای مسئولیت اجتماعی مقرر شد برای آن دسته از
بیمهگذارانی که امکان خرید بیمهنامه از طریق فوقالذکر میسر
نیست ،شرکت بیمه ذیربط نسبت به تجدید بیمهنامههای صادره
شرکت خود که تا  ۱۵اردیبهشت  ۱۳۹۹منقضی میشوند به صورت
یک ساله اقدام و مراتب را به روشهای مقتضی به بیمهگذاران
خود اعالم کند.
در این صورت میزان تعهدات بیمهنامههایی که تا پایان سال
 ۱۳۹۸منقضی میشوند بر اساس مبلغ ریالی دیه سال  ۱۳۹۸و
بیمهنامههایی که تاریخ انقضای آنها در سال  ۱۳۹۹است (در صورت
افزایش مبلغ ریالی دیه) بر اساس تعهدات جدید سال  ۱۳۹۹خواهد
بود .بیمهگذاران مذکور در این دوره موظفند حداکثر تا  ۱۵اردیبهشت
سال  ۱۳۹۹نسبت به اخذ بیمهنامه و تسویه حق بیمه مربوط اقدام
کنند .زمان شروع پوشش این گونه بیمهنامهها به صورت پیوسته و
از تاریخ انقضای بیمهنامه قبلی خواهد بود.

چالش صنعت بیمه استرالیا در برابر حوادث اخیر
صنعت بیمه استرالیا توان مدیریت زیان  1/1میلیارد دالری آتشسوزیهای اخیر را دارد.

به گزارش روابطعمومی به نقل از آژانس رتبه بندی  ،A.M Bestاطالعات جمعآوری شده از سوی شورای بیمه استرالیا در مورد خسارتهای آتشسوزی فصلی سالهای  2019 /2020استرالیا یکی از پرهزینهترین موارد
ثبت شده در سالهای اخیر است .با این حال صنعت بیمه استرالیا توان تحمل زیان  1/1میلیارد دالری(دالر استرالیا) ناشی از وقایع آتشسوزی را دارد.
بر اساس گزارشهای اولیه ،بیش از  2800خانه و نیز ساختمانهای بیشمار دیگری در ایالتهای جنوب شرقی استرالیا ویران شده است که تخمین میزان قطعی خسارتهای وارده در حال حاضر ممکن نیست و احتمال افزایش
قابل توجه میزان خسارات ،به خصوص در مورد بیمهنامههای اماکن تجاری وجود دارد.

بر اساس این گزارش انتظار میرود ضرر و زیان قابل توجه ناشی از آتشسوزیهای اخیر ،منجر به افزایش نرخهای بیمه اتکایی ،و سختتر شدن شرایط و ضوابط بیمهنامههای تمدیدی آینده شود .به عبارت دیگر آتشسوزیهای
اخیر منجر به نرخهای باالتر و تمایل کمتر بیمهگران برای ارائه پوششهای بیمهای خواهد شد.
از آنجایی که آتشسوزی جنگلها و مراتع ،خطری شناخته شده و ساالنه در استرالیا است ،بیمهگران این کشور در حال اجرای برنامه تقسیمبندی مناطق روستایی به عنوان مناطق پرخطر و مناطق شهری به عنوان مناطق کم
خطر هستند .این در حالی است که برخی از مناطق درگیر درحریق فعلی ،قب ً
ال به عنوان مناطق کم خطر در نظر گرفته شده بودند و تغییرات در شرایط آب و هوایی میتواند یک خطر واقعی را برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد کند.
در این گزارش آمده است :همزمان با پاکسازی مناطق متأثر از آتشسوزی استرالیا ،تعداد پروندههای دعاوی بیمهای در حال افزایش است.

همچنین گفتنی است در حالی که استرالیا به دلیل آتشسوزیهای گسترده ،تابستان پر چالشی را پشت سر گذاشته است ،وقوع طوفان و تگرگ در ماه ژانویه سال  2020در این کشور نیز بالغ بر  670میلیون دالر خسارت برجای
گذاشت.
این طوفان که در روزهای  19تا  21ژانویه ادامه داشت ،سه ایالت سواحل شرقی استرالیا شامل ایاالت ویکتوریا ،نیو ساوت ولز ،کوئینزلند و سرزمین اصلی استرالیا را متاثر کرد و با تگرگ و رعد و برق شدید همراه بود.
براساس برآوردهای انجام شده این میزان خسارت مربوط به ضرر و زیان وارده به اماکن تجاری است و هنوز برآوردی در مورد دیگر خسارات به عمل نیامده است.

