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آسیا در  60سالگی

به تاریخچة بیمهآسیا به ویژه بعد از انقالب که نگاه میکنیم،
عاملی اساسی سبب شده است تا این شرکت روندی متمایز را
طی کند« .داشتن نگاه استراتژیک» در مدیریت ارشد شرکت در
دوران تصدیگری آقای ضمیری در سطوح شعار و مأموریتها،
ساختار اداری و تشکیالتی ،طراحی محصوالت بیمهای متناسب
با نیاز جامعه ،آموزش مداوم ،چارچوبسازی در راستای رعایت
اخالق حرفهای و زمینهسازی برای رضایتمندی بیمهگذار
جاری شده است.
«بیمة آسیا مبتکر طرحهای نوین در صنعت بیمه» به عنوان
شعار و یک مأموریت محوری از اواسط دهة شصت سرلوحة
برنامههای شرکت قرار گرفت.

چنین حرکتی باعث شد بیمهآسیا همواره تالش کند نوگرا
باشد و بسیاری از محصـوالت متنوع از جمله بیمة عمر و
پسانداز را متناسب با شرایط بعد از انقالب طراحی و به بازار
عرضه کند.
چنیـن رویکـردی در فـاز جـدید فعالیـتها و در  60سـالگی
بیـمـهآسیـا ،همچنـان به عنـوان یک شعـار مهـم در محـور
فعالیتهای بیمهآسیا قرار دارد.

بیمهآسیا تا اواسط دهة  80در سطح ساختار تشکیالتی و ادارة
شرکت ،تحت مالکیت دولت قرار داشت؛ اما نگاه استراتژیک
مدیریت ،سبب شد تا ادارة شرکت به صورت خصوصی انجام
شود؛ ساختاری که بر همین اساس به حداقل رساندن تمرکز،
تفویض وظایف و اختیارات ،توسعة رقابت و افزایش بهرهوری را
کلید زد؛ از طرفی عوامل باال سبب توازن پرتفوی ،تقویت رفتار
حرفهای ،سالمت نمایندگان و سرعت در امور صدور بیمهنامه
شد.
تأکید بر تداوم امر آموزش و به هنگامسازی دانش نمایندگان
نیز سبب شد ،تا شرکت بیمهآسیا در دهههای اخیر پیشرو باشد.
در واقع طراحی یک ساختار تشکیالتی پویا ،همراه با آموزش
مداوم و نظارت بر اجرای درست برنامهها سبب شد تا شرکت
در مسیر درست خود سال به سال شاهد پویایی و سودآوری
بیشتر باشد.

در این سالها نهاد آموزش در راستای به روزرسانی
روشهای بازاریابی ،مقررات صدور بیمهنامة سهل و مطمئن
و رعایت حقوق بیمهگذار مورد تأکید مدیریت قرار داشته است.

از موارد مهم و راهبردی که حاصل یک ساختار درست در
ادارة شرکت است اینکه نمایندگیها به رعایت صدور ترکیب
متوازنی از بیمهنامهها ملزم بودند و در نتیجه ریسکهای
شرکت در وابستگی به یک نوع بیمهنامه باال نرفت؛ به عبارت
دیگر توازن پرتفوی سبب شد تا همواره ریسکهای مترتب بر
شرکت در حد معقول باقی بماند و بیمهآسیا را از نظر رتبه در
درجه باال قرار دهد .طبیعی است این روند ،سهم آسیا را از حق
بیمههای تولیدی صنعت بیمه باال برد.

با توجه به دستاوردهای باال در فاز جدید فعالیت و در 60
سالگی بیمة آسیا ادامه دادن مسیر مورد اشاره در دستور کار
شرکت قرار دارد.

از موارد دیگری که اکنون مورد تأکید جدی شرکت قرار دارد
توسعة زیرساخت و مدل کسب و کار شرکت مبتنی بر فناوری
اطالعات است .در این بخش بیمهگری الکترونیک در بخش
زیرساخت و بیمهگری دیجیتال در بخش کسب و کار در دست
مطالعه است .تاکنون شرکت بیمهآسیا فعالیتهایی را در عرصة
فناوری انجام داده است؛ اما در فاز جدید قصد دارد حرکت
متفاوتی را کلید بزند .در این فاز هماهنگسازی زیرساخت
الکترونیک و ارتقاء مدلهای کسب و کار شرکت مبتنی بر
بیمهگری دیجیتال و «نوآوریهای باز» در دستور کار شرکت
قرار دارد .طبع ًا این حرکت همراه با مطالعة عمیق و بهرهبرداری
از تجارب کشورهای توسعهیافته در مورد روندهای جدید مبتنی
بر فناوری در صنعت بیمه خواهد بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمهآسیا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمهآسیا با حضور  91درصد
سهامداران ،مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره ،نمایندگان
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس و
اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شد و صورتهای
مالی سال  1397شرکت به تصویب رسید.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل با استناد به گزارش ارائه شده هیأتمدیره به مجمع و
سهامداران ،تولید حق بیمه در سال  1397را بالغ بر  44،373میلیارد ریال
اعالم کرد و افزود :تولید حق بیمه با در نظر گرفتن الگوی اصالح ساختار
پورتفوی بیمهای ،نسبت به سال  27 ،1396درصد رشد داشته است.
نایب رییس هیأتمدیره با اشاره به نسبت خسارت  67درصدی پرداخت
خسارت در سال  1397اظهار داشت :شرکت بیمهآسیا در سال  1397بالغ
بر  29،557میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران و زیاندیدگان پرداخت
کرده است.

مدیرعامل بیمهآسیا با اشاره به سهم ( 10/2ده و دو دهم) درصدی
بیمهآسیا از کل بازار بیمه و 15درصدی از بازار بیمه خصوصی کشور اظهار
امیدواری کرد که روند رو به رشد سهم بیمهآسیا از صنعت بیمه کشور در
سال  1398بیش از پیش ادامه داشته باشد.

در ادامه حسابرس و بازرس قانونی به ارائه گزارشی از عملکرد بیمهآسیا
در سال  1397پرداخت و مدیر امور مالی با ارائه دالیل و مستندات،
پاسخگوی بندهای گزارش حسابرس بود.

تصویب صورتهای مالی سال  ،1397تقسیم  120ریال سود بابت هر
سهم بین سهامداران بیمهآسیا و تصویب بودجه به منظور ایفای تعهدات
اجتماعی به اتفاق آرای حاضرین ،بخش بعدی مجمع عمومی عادی
سالیانه بیمهآسیا بود.
همچنین در این مجمع سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و
بازرس قانونی و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای
درج آگهیهای بیمهآسیا تعیین شدند.

براي سیزدهمین سال متوالي

بیمهآسیا خبرنگاران را بیمه کرد
بيمهآسيا براي سیزدهمین سال متوالي خبرنگاران حوزه بيمه رسانههاي جمعي کشور را تحت پوشش بيمه حوادث
گروهي قرار داد.
روابطعمومي در اطالعيهاي با تبريک روز خبرنگار (17مرداد) به تمامی فعاالن عرصه خبر و اطالعرسانی ،اعالم کرد :خبرنگاران حوزه بيمه
رسانههاي جمعي کشور برای سیزدهمین سال متوالی به مدت يک سال از تاريخ  17مرداد  1398تا  17مرداد  1399در مقابل فوت ،نقص
عضو يا از کار افتادگي براثر حادثه و هزينههاي پزشکي ناشي از حادثه تحت پوشش بيمه حوادث گروهي بيمهآسيا قرار دارند.

بنا براين اطالعيه ،بيمهآسيا از سال  1386و برای تقدير ،قدرداني و همراهی در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بيمه رسانههاي جمعي
کشوررا تحت پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داده است.

در سه ماهه بهار ۹۸نسبت به ۱۲ماهه سال  ۹۷اتفاق افتاد

روند رو به رشد سرمایهگذاریهای بیمهآسیا
جمع داراییهای بیمهآسیا در سه ماه بهار ۱۳۹۸در
مقایسه با عملکرد مالی  ۱۲ماهه سال  ،1397با رشد
هشت درصدی از  ۵۴،۶۳۸،۰۸۳میلیون ریال به
 ۵۸،۹۷۷،۴۵۰میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

بررسی عملکرد شرکت بیمهآسیا در سه ماهه بهار سال 1398
نشان میدهد سرمایهگذاریهای کوتاهمدت شرکت از رشد10
درصدی نسبت به  12ماهه سال  1397برخوردار گردیده و میزان
سرمایهگذاری از 10.118.818میلیون ریال به 11.113.498میلیون
ریال افزایش یافته است.

بنابر گزارش منتشر شده در سامانه کدال ،عملکرد بیمهآسیا از
لحاظ سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز با رشد هفت درصدی در سه
ماهه منتهی به  31خردادماه  1398در مقایسه با عملکرد 12ماهه
منتهی به  29اسفندماه  1397از  9.851.945میلیون ریال به

10.546.985میلیون ریال افزایش یافت.

سهم بیمهگران اتکایی و ذخایر فنی در سه ماهه بهار  1398نیز از
رشد  9درصدی نسبت به  12ماهه سال  1397برخوردار شده است.
همچنین داراییهای ثابت مشهود و دارایی های نامشهود شرکت
در بهار امسال نسبت به 12ماه سال  1397به ترتیب دو و پنج
درصد رشد داشتهاند و سایر داراییهای شرکت نیز در عملکرد سه
ماهه منتهی به  31خردادماه  1398در مقایسه با  12ماهه  1397از
 16.495میلیون ریال به  17.954میلیون ریال افزایش یافته است.

از نکات با اهمیت در صنعت بیمه داشتن نقدینگی برای ایفای
تعهدات به بیمهگذاران و ذینفعان صنعت است ،که موجودی نقد
بیمهآسیا در سه ماهه بهار امسال نسبت به سال گذشته با رشد 27
درصدی از  640.804میلیون ریال عملکرد سال  1397به 816.229
میلیون ریال رسیده است.
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برگزاری پنجمین گردهمایی ساالنه راهکارهای توسعه
فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز
پنجـمیـن گردهـمـایی سـاالنه
راهـکـارهـای توسـعـه فـروش
بیمـههای جـامع عمـر و پسانداز
با رویـکـرد آمـوزش و هـدایـت
شبکه فـروش تخصصی با حضور
مـدیر عـامل ،اعضای هیأتمدیره،
مـدیران ،مشـاوران ،کارشنـاسان
و نمایندگـان در سـالن اجتماعات
ساختمـان شمـاره یک بیمـهآسیا
برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل در این همایش ضمن تبریک شصتمین سالگرد تأسیس
بیمهآسیا اظهار داشت :تجربه شصت ساله بیمهآسیا باید در تمامی
ارکان ،ساختار و فعالیتهای بیمهای آیندگان مورد استفاده قرار گیرد.

ایشان ضمن ابراز خرسندی از نتایج آمار و عملکرد بیمههای زندگی
در چهار ماهه سال  1398و نتایج درخور توجه اجرای آییننامه  96اظهار
داشت :کارکنان توانمند و شبکه فروش قدرتمند شرکت بیمهآسیا باید
بیش از پیش در این مسیر اثرگذار باشند.

نایب رییس هیأتمدیره با اشاره به ایجاد بستر مناسب شبکه فروش در
راستای فروش حداکثری گفت :شبکه فروش فعال بیمهآسیا در استانها
با انتقال تجربه خویش به دیگر نمایندگان ،پشتیبان آنها خواهند بود
تا با همکاری یکدیگر و دست در دست هم ،در گرداندن چرخ بزرگ
بیمهآسیا تالش کنند.

تکریم اربابرجوع و برخورد شایسته با بیمهگذاران بیمههای عمر
و پسانداز ،اصالح روند صدور ،تفویض اختیار در بیمههای عمر و
پسانداز در راستای تسریع در فروش ،ارائه بیمهنامههای مکمل در
کنار بیمهنامههای شخص ثالث و آموزش به همراه اثرگذاری ،از دیگر
رهنمودهای مدیرعامل در این نشست بود.

مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره و معاون بیمههای اشخاص و
مسئولیت نیز در این مراسم با تحلیل بازار و جایگاه بیمههای زندگی
در صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا ،اصالح ترکیب پرتفوی و فروش
بیمهنامههای خرد از جمله بیمههای عمر و پسانداز را ،از اهداف سال
آتی شرکت عنوان کرد و افزود :با برنامهریزی و بسیج حوزههای فنی،
مالی ،فناوری اطالعات ،تبلیغات و  ...به این اهداف دست خواهیم یافت.
اصـالح فرآینـدها ،ایجـاد انگـیزه ،تقـویت کمی و کیفی و آموزش

نمایندگان ،توسعه شبکه فروش در سایر استانها ،به کارگیری هر چه
بیشتر مشوقها ازجمله مسابقات فروش ،جشنوارهها و  ،...گسترش
بیمههای گروهی ،درخواست ایجاد باشگاه امور مشتریان و  ...از دیگر
موارد مورد اشاره معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت در این گردهمایی
بود.

در ادامه این گردهمایی ،احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و
پسانداز ،با ارائه گزارشی از اهم اقدامات این مدیریت در یک سال
گذشته ،چگونگی برگزاری همایش و جشنواره فروش و اهداف آتی
این مدیریت در سال  1398با رویکرد آموزش و هدایت شبکه فروش
تخصصی را تشریح کرد.

ترکیب پرتفوی بیمههای زندگی در صنعت بیمه در سال ،1396
جایگاه بیمههای زندگی در صنعت بیمه ،ترکیب پرتفوی بیمههای
زندگی بیمهآسیا در سال  ،1397برنامه عملیاتی زرین و تکلیفی
کل کشور ،تالش در راستای دستیابی به رشد  90درصدی در سال
جاری ،آمار فروش بیمههای عمر و پسانداز در چهار ماهه اول سال
جاری ،مثلث طالیی فروش بیمههای عمر و پسانداز ،فرآیند انتخاب
نمایندگان برگزیده سیزدهمین دوره مسابقات فروش در سال ،1397
مراحل و فرآیند اجرای سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر
و پسانداز ،آنالیز آماری فروش ،پیشنهاد تأسیس مراکز تخصصی
بیمههای زندگی در سرپرستی مناطق ،تهیه و تدوین نظامنامه آموزشی
در آیندهای نزدیک و  ...از جمله موارد مورد اشاره مدیر بیمههای عمر
و پسانداز بیمهآسیا بود.

تقدیر از نمایندگان برگزیده سیزدهمین دوره مسابقات فروش سال
 ،1397تقدیر از نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی ها ،تقدیر از روسای
منتخب شعب فعال در بیمههای عمر و پسانداز و تقدیر از برندگان
سـومین دوره جشنـواره فروش بیمههـای عمـر و پـسانداز از دیگر

همچنین 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.
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار جانباز مرحوم سیدجمشید راستی
یعقوب واعظی اصل (عضو شورای فنی ،حسابرس و نماینده
سنگری ،همچنین همکارمان مرحوم محمد مصلح (شعبه شیراز) و
بیمهآسیا در شرکت آسیاسازه) ،در غم فقدان پدر
مرحوم جعفر مشرقی (نمایندگی کد  )22669را به خانواده گرامی ایشان و
دکتر شیوا میر (مدیریت بیمههای عمر و پسانداز) ،در غم فقدان پدر
کلیه همکاران شرکت تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومان،
رضا برزگر فاتح (مدیریت بیمههای عمر و حوادث) ،در غم فقدان
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
پدر
مطلع شدیم همکار محترم محمود سبزی ،نماینده مدیرعامل در معاونت توسعه سیدمحمد شاکر (مدیریت پشتیبانی و عمرانی) ،در غم فقدان پدر
سپیده مطهر طهرانی (مدیریت فناوری اطالعات) ،در غم فقدان
و برنامهریزی ،در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشسته است .ضمن ابراز
همدردی با ایشان ،از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه همسر
مریم نجفی (مدیریت امور مالی) ،در غم فقدان برادر
مسئلت داریم.

مدیرعامل :برای نخستین بار در صنعت بیمه ،شرکت بیمهآسیا مجامع
فصلی را برگزار میکند.
مدیرعامل :تأکید بر مدیریت عملکرد و حساب سود و زیان شعب
مدیرعامل :استراتژی بلندمدت بیمهآسیا راهاندازی شعب جدید است.
روابطعمومی :پیام تبریک مدیرعامل بیمهآسیا به مناسبت شصتمین سال
تاسیس بیمهآسیا
روابطعمومی :برگزاری مراسم گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس
بیمهآسیا
روابطعمومی :قرعهکشی برندگان سومین جشنواره فروش بیمههای جامع
عمر و پسانداز بیمهآسیا
روابطعمومی :جلوگيري از پرداخت خسارت جعلي در بیمهآسیا
روابطعمومی :تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمهآسیا
روابطعمومی :اعالم آمادگي بيمهآسيا براي بررسي و پرداخت خسارتها
در منطقه زلزلهزده مسجد سليمان
روابطعمومی :مجامع فصلی مناطق چهار ،دو و شش بیمهآسیا برگزار شد.
روابطعمومی :مجمع عمومی عادی سالیانه بیمهآسیا برگزار شد.
روابطعمومی :صعود کارکنان بیمهآسیا به قله سبالن
روابطعمومی :پرداخت  10میلیارد ریال خسارت
روابطعمومی :بیمهآسیا خبرنگاران را بیمه کرد.
روابطعمومی :بیمهآسیا خسارت  69میلیارد ریال صنایع شیمیایی چسب
استکام را پرداخت کرد.
روابطعمومی :رشد دو برابری سهام شرکت بیمهآسیا تنها ظرف  85روز
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 ،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

بخشهای این همایش بود.

در این همایش ،شعب قم ،میراصفهان ،مراغه ،نیشابور و شعبه مرکزی
استان فارس به ترتیب از سرپرستی مناطق یک ،دو ،سه ،چهار و پنج
به عنوان شعب برتر فعال در بیمههای عمر و پسانداز معرفی شدند.

حسن مرادی نژاد (شعبه مطهری) و محمد مرادینژاد (مدیریت
بازرسی و انتظامات) ،در غم فقدان برادر
میترا ترابی (شعبه خاقانی) ،در غم فقدان پدر
محمد نورآبادی (شعبه ورامین) ،در غم فقدان مادر
حجتاله نوری (شعبه مرکزی اراک) ،در غم فقدان پدر
یونس پورسلیمانی (شعبه مرکزی استان آذربایجان غربی) ،در غم
فقدان پدر
مرتضی حیدری (شعبه میاندوآب) ،در غم فقدان پدر
قاسم بهرامپور (شعبه یزد) ،در غم فقدان پدر
محمد تالشان (شعبه قم) ،در غم فقدان پدر
سیدحمید حسینی (شعبه شهید مدنی همدان) ،در غم فقدان پدر
نهضت مختاری (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان ماد ر
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مدیرعامل در سفر به استان گیالن:

تأکید بر مدیریت عملکرد و حساب سود و زیان شعب

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
به همراه اعضای هیأتمدیره و
معاونان مدیرعامل در سفر به استان
گیالن با مسئولین منطقه هفت دیدار
و گفت و گو کردند.

گفتمان حقوقی

تعهدات قراردادی (عقود)

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این سفر
در نشستی با حضور سرپرست منطقه هفت،
رؤسای استانها و شعب تابعه و شبکه فروش
ضمن تأکید بر توجه ویژه شبکه فروش بر
فروش بیمههای خرد ،بر لزوم ارتقاء فروش
بیمههای عمر و پسانداز نیز اشاره کرد.

بنا بر این گزارش ،مدیر عامل در بخش
دیگری از این سفر ،در همایش آموزشی نمایندگان منطقه هفت حضور
یافت و بر اجرای برنامههای آموزشی با هدف ارتقاء و بهبود عملکرد
شعب و شبکه فروش تأکید نمود.

این گزارش میافزاید ،تقویت همدلی میان مسئولین ،کارکنان و
شبکه فروش ،تعامل حداکثری شعب و نمایندگان ،دقت عمل و تسریع
در بررسی پروندههای خسارت در راستای حفظ حقوق بیمهگذاران و
زیاندیدگان ،جلب رضایت اربابرجوع و توجه به مدیریت عملکرد و
حساب سود و زیان شعب توسط مسئولین شعب از دیگر رهنمودهای

مدیرعامل در همایش آموزشی نمایندگان منطقه هفت بود.

محمدضیاء پورسعید زاهد ،سرپرست منطقه هفت نیز ضمن ارائه آمار
و عملکرد سرپرستی ،به ظرفیت و پتانسیل مناسب استانهای تحت
پوشش سرپرستی به منظور ارتقای عملیات بیمهگری ،اقدامات مؤثر
سرپرستی و  ...پرداخت.
بازدید از ساختمان سرپرستی منطقه هفت ،شعب بلوار امام خمینی
(ره) ،الکانی رشت و بندرانزلی و دیدار با کارکنان از دیگر برنامههای
مدیرعامل و هیأت همراه در این سفر بود.

انتصاب

مرتضی پیرعلی

17

سیدمحمدتقی فضل هاشمی

محمد مظفرخرمی

براساس احکام صادره مرتضی پیرعلی به عنوان مدیر بازرسی و انتظامات ،احمد منصوری به سمت مشاور و نماینده مدیرعامل در امور مناقصات بیمهای،
سیدمهدی وهابی به عنوان مدیر توسعه بازار و امور مشتریان ،محمود مهربان به عنوان مدیر بیمههای بدنه اتومبیل ،مهدی خسروی به سمت مدیر ریسک
و بهبود فرآیندها ،سیدمحمدتقی فضل هاشمی به سمت سرپرست مدیریت بیمههای شخص ثالث و حوادث راننده اتومبیل ،محمد مظفرخرمی به سمت
سرپرست مدیریت روابطعمومی و سیدجمالالدین حسینی به عنوان نماینده مدیرعامل در شورای فنی منصوب شدند.

گفتنی است پیرعلی دارای مدرک کارشناسی مدیریت بیمه گرایش اموال است و پیش از این به عنوان رییس اداره امور بازرسی ادارات و شعب ،عضو
کمیته ستاد پرداخت خسارتهای بدنی ،عضو اصلی نمایندگان کارکنان در کمیته انضباطی و معاون مدیر بازرسی و انتظامات در بیمهآسیا مشغول به کار
بوده است.

همچنین سیدمحمدتقی فضل هاشمی ،دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بیمه است و پیش از این به عنوان رییس اداره خسارت
بدنی و معاون مدیر خسارت بدنی بیمههای اتومبیل در بیمهآسیا فعال بوده است.
محمد مظفرخرمی نیز دارای مدرک کارشناسی علوم ارتباطات و کارشناسی ارشد جامعهشناسی است .وی پیش از این به عنوان رییس اداره انتشارات،
رییس اداره تبلیغات و معاون مدیر روابطعمومی در بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.

تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمهآسیا

مراسم تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات با حضور مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،رییس مرکز
حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر حراست بیمه مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،در این مراسم مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در سخنانی با تقدیر از عملکرد مدیریت سابق و آرزوی
موفقیت برای مدیر جدید بازرسی و انتظامات ،اظهار امیدواری کرد با تالش خالصانه کارکنان حوزه بازرسی ،سالمت و امنیت خانواده بزرگ بیمهآسیا،
تداوم داشته باشد.

در ادامه این مراسم ،حجت ا ...صالحی ،مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیر سابق بازرسی
بیمهآسیا ،در سخنانی صیانت از کارکنان ،اسناد طبقهبندی شده و امکانات و تجهیزات را از اهم وظایف حوزه بازرسی وانتظامات برشمرد و اظهار امیدواری
کرد ،با همدلی و همراهی یکایک کارکنان بیمهآسیا این امر مهم ،محقق شود.

با توجه به گستردگی تعامالت قانونی و قراردادی
افراد در زندگی روزمره ،آشنایی با کلیات قواعد عقود
و تعهـدات قـراردادی و غیـرقراردادی در شناخت
مسئـولیت و تعهـدات افراد نسبـت به یکدیگر و
پیشگیری یا حل مشکالت قضائی احتمالی ،تاثیر
بسزائی دارد .لذا در این نوشتار و شمارههای پیشرو
سعی میشود کلیاتی از انواع عقود و شروط ضمنی
آن مورد بررسی قرار گیرد.
حسب ماده  184قانون مدنی ،عقود و معامالت به اقسام ذیل
منجز و معلق.
منقسم میشوند :الزم ،جائز ،خیاراتّ ،

عقد الزم :آن است که هیچ یک از طرفین عقد ،حق فسخ آن
را نداشته باشند جز در موارد معینه (ماده  185ق م) مانند عقد بیع
و اجاره .در واقع در عقد بیع هیچ یک از بایع و مشتری حق برهم
زدن معامله را بدون رضایت طرف دیگر ندارد مگر در مواردی
که قانون مشخص کرده است .مثال بعد از معامله مشخص شود
مبیع معیوب بوده است ،در این حالت مشتری حق فسخ معامله را
خواهد داشت( .ماده  422ق م ) و یا عقد بیمه که علیرغم عدم
تصریح به نوع عقد بیمه ،با توجه به اصل لزوم قراردادها ،عقدی
الزم بوده و جز در مواردی که حسب مورد بیمهگر و بیمهگذار
میتوانند عقد بیمه را فسخ نمایند ،اساس ًا قابل فسخ نمیباشد.

عقد جایز :آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی
بخواهد فسخ کند (ماده  186ق م) لیکن عقدی جایز تلقی
میگردد که قانون صریح ًا آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر
قانونگذار عقدی را صریح ًا جایز نشناخته باشد ،باید آن را مطابق
اصل لزوم ،الزم دانست .عقد جایز عالوه بر اینکه توسط هر یک
از طرفین قابل فسخ است برخالف عقد الزم ،به موت یا جنون
یا سفه هر یک از طرفین منفسخ میشود( .ماده  678و  954ق
م) مثال عقد وکالت عالوه بر اینکه قابل فسخ از سوی هر یک از
وکیل یا موکل میباشد در صورت فوت ،جنون و سفه هریک از
وکیل و موکل خود به خود منفسخ میشود .قابل ذکر است عقد
جایز نمیتواند با توافق طرفین ویژگیهای خود را به طور کامل از
دست داده و به صورت عقد الزم در آید ،تنها از جهت عدم قابلیت
فسخ ممکن است مانند عقد الزم شود لیکن به هر حال با موت،
جنون و سفه هر یک از طرفین منحل میشود.

الزم به توضیح است عقد ممکن است نسبت به یک طرف
الزم باشد و نسبت به یک طرف جایز (ماده  187ق م) مانند
عقد رهن که نسبت به رهن دهنده الزم و در مورد رهن گیرنده
جایز است.

عقد خیاری :عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی
از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد( .ماده  188ق م) خیار در
لغت به معنی اختیار است و عقد خیاری را از آن جهت بدین نام
خواندهاند که در آن ،اختیار برهم زدن معامله برای هر دو طرف یا
یکی از آنها یا برای شخص ثالثی شرط شده باشد .این نوع خیار
را خیار شرط نیز گویند .عقد خیاری از اقسام عقد الزم است ،زیرا
که عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به شرط خیار در آن
نیست .بنابراین به عنوان مثال اگر در عقد بیع شرط کنند ،که یکی
از طرفین یا هر دو طرف یا شخص ثالثی تا مدتی معین اختیار
فسخ داشته باشد ،این عقد ،عقد خیاری خواهد بود.
منجز آن است که تاثیر آن بر
عقد ّ
منجز و عقد معلّق :عقد ّ
ّ
حسب انشاء ،موقوف به امر دیگری نباشد و اال معلق خواهد بود.
منجز ،اثر عقد موقوف به امر دیگری
(ماده  189ق ن) در عقد ّ
نیست ،بلکه به محض وقوع انشاء ،آثار عقد بر آن مترتب خواهد
شد.
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از ابتدای وقوع سیل

بیمهآسیا  210میلیارد ریال خسارت به سیلزدگان پرداخت کرد
مدیرعامل بیمهآسیا از پرداخت بیش از  210میلیارد ریال خسارت
به آسیبدیدگان سیل ،از ابتدای امسال خبر داد.
مسعود بادین نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در مصاحبه اختصاصی با
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت :مسئوالن بیمهآسیا از ابتدای وقوع سیل در
استانهای مختلف کشور در مناطق سیلزده حاضر شدند و با استقرار ستادهایی
اقدام به پرداخت خسارت به بیمهشدگان کردند.
ایشان افزود :بیشترین خسارتهای پرداخت شده تا کنون در حوزه واحدهای
مسکونی و واحدهای تولیدی و همچنین زیرساختهای آسیبدیده بوده است.
مدیرعامل گفت :در حوزه واحدهای مسکونی حدود  80میلیارد ریال ،برای
خسارت خودروهای آسیبدیده حدود  10میلیارد ریال و در بحث زیرساختها
و کمک به واحدهای تولیدی تا کنون بیش از  110میلیارد ریال خسارت پرداخت
شده است.
ایشان افزود :پرداخت خسارت آسیبدیدگان سیل بر اساس برآوردها و با تکمیل
مدارک ادامه خواهد داشت.

بیمهآسیا خسارت  69میلیارد
ریالی صنایع شیمیایی چسب
استحکام را پرداخت کرد

با حضور مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل و مدیر عامل کارخانه چسب استحکام قم،
خسارت  69میلیارد ریالی آتشسوزی این کارخانه ،به
بیمهگذار پرداخت شد.
به گزارش روابطعمومی ،در اردیبهشت ماه سال جاری ،کارخانه چسب
استحکام دچار حریق گردید و در این حادثه بخشی از کارخانه و تجهیزات
آن متحمل خسارت سنگین شد.

این شرکت بیمه در ارزیابی و پرداخت خسارت ،صداقت ،دقت ،دلسوزی و
پاکدستی کارشناسان بیمهآسیا را بسیار ستودنی خواند.

مدیرعامل کارخانه چسب استحکام در مراسم تحویل چک خسارت،
ضمن قدردانی از تدبیر مدیرعامل بیمهآسیا و سرعت عمل کارشناسان

گفتنی است ،صنایع شیمیایی چسب استحکام در زمینه تولید انواع
چسبهای صنعتی و مصارف عمومی و رزین فعالیت میکند و تولیدات
آن به خارج از کشور نیز صادر میشود.

بنا بر این گزارش ،در پی وقوع این حادثه ،کارشناسان بیمهآسیا بالفاصله
در محل وقوع آتشسوزی حاضر شدند و کار بررسی و ارزیابی ابعاد این
واقعه را آغاز کردند.

قابل ذکر است از  69میلیارد خسارت وارد شده ،مبلغ بیش از  64میلیارد
ریال در وجه بیمهگذار و مابقی در وجه بانک عامل پرداخت شده است.

اهدای  91تخته فرش به خانوادههای سیلزده
بیمهآسیا  91تخته فرش به خانوادههای سیلزده شهرستان آققال اهدا کرد.

رشد دو برابری سهام شرکت
بیمه آسیا در  85روز

قیمت سهام شرکت بیمهآسیا در سال  1398با اقبال
سهامداران روبه رو شده و طی  85روز کاری نزدیک به دو
برابر و معادل  90درصد رشد داشتهاست.
به گزارش روابطعمومی ،قیمت سهام شرکت بیمهآسیا ،در اولین روز
معامالت در سال  98معادل  1751ریال بود اما بعد از  85روز کاری،
قیمت هر سهم در آخرین روز کاری  3300ریال شده ،که نشان از رشد
نزدیک به دو برابری داشته است.
یکی از دالیل رشد  90درصدی قیمت سهام بیمهآسیا ،انتشار
صورتهای مالی موفق شرکت و رشد سود محققشده بیمهآسیا در
سال  1397بوده است.
بیمهآسیا در سال  1397بیش از  44هزار و  373میلیارد ریال حق بیمه
تولید کرده که نسبت به رقم  35هزار میلیارد ریالی در سال  1396رشد
 27درصدی داشته است .بر اساس این حق بیمه تولیدی بیمهآسیا 38
هزار و  606میلیارد ریال درآمد داشته است.
با وجود این عملکرد ،سود عملیاتی شرکت  611میلیارد ریال و سود
خالص سایر درامدهای غیر بیمهای  33میلیارد ریال بوده ،که در نهایت
منجر به تحقق سود خالص  644میلیارد ریالی شرکت شدهاست.
بر اساس سود خالص  644میلیارد ریالی ،سود هر سهم  280ریال شده
که نسبت به سال قبل از آن با سود  190ریالی نزدیک به  50درصد رشد
داشته است .عاله بر این سود انباشته شرکت با رشد  51درصدی از رقم
 623میلیارد ریال به  941میلیارد ریال رسید .عملیات درآمدزایی بیمهآسیا
در سال  97رشد چشمگیری داشته است.
براساس این گزارش سرمایهگذاری کوتاهمدت شرکت بیمهآسیا
با رشد  81درصدی به مبلغ  10هزار و  118میلیارد رسید .همچنین
سرمایهگذاری بلندمدت شرکت نیز رشد  45درصد داشته و به مبلغ 9
هزار و  851میلیارد ریال رسید.
عالوه بر این ،حق بیمه تولیدی شرکت در چهارماهه منتهی به  31تیر
 1398به مبلغ  18هزار و  230میلیارد ریال است که بیمهآسیا برای این
میزان تنها هشت هزار و  512میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده و نسبت
خسارت به رقم  46درصد رسیده که یکی از بهترین نسبتهای خسارت
در صنعت بیمه ایران است ،چرا که اغلب شرکتها دارای نسبت خسارت
باالتر از رقم  80درصد هستند.
بنابراین بر اساس این عملیات سهام شرکت بیمهآسیا با اقبال سهامداران
مواجه شده و به دلیل افزایش تقاضای سرمایهگذاران رشدی نزدیک به
 90درصد را تجربه کرد.

پرداخت  10میلیارد ریال خسارت

به گزارش روبطعمومی بیمهآسیا و در ادامه کمکهای انساندوستانه به خانوادههای سیلزده،
بیمهآسیا با همکاری مرکزخدمات حوزه علمیه شهرستان گرگان استان گلستان ،تعداد  91تخته فرش
به خانوادههای سیلزده اهدا کرد.
بنابراین گزارش ،تعداد  38تخته فرش  9متری و  53تخته فرش  6متری به خانوادههای طالب و
روحانیون شهرستان آق قال که در سیل آسیب دیدند ،اهدا شد.

کسب مقام اول پایگاه
مقاومت بسیج بیمهآسیا

پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا موفق شد ،مقام اول را در میان پایگاههای
تابعه مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی به دست آورد.
به گزارش روابطعمومی ،در همایش تقدیر از ردههای برتر بسیج پایگاههای تابعه مرکز مقاومت
بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور مدیرعامل و اعضای شورای بسیج بیمهآسیا در
دانشگاه علوم قرآن و حدیث در جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد ،از نفرات برتر پایگاه
بسیج بیمه آسیا تقدیر و پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا در مجموع مقام نخست را کسب کرد.

در این مراسم ضمن تقدیر از مسعود بادین ،مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا
از مهدی نجفی اسفستانی ،حسین رنجبر کالگری ،مهران تقیزاده ،سعید برکاتی ،محمدحسن
دهقان منشادی به ترتیب با کسب مقامهای اول در جمع مسئولین امر به معروف و نهی از
منکر ،تربیت بدنی ،علمی پژوهشی ،بازرسی و اردویی و راهیان نور پایگاههای برادران تقدیر شد.
همچنین مهدی هندیونی ،مقام دوم در جمع جانشینان فرماندهان پایگاههای برادران ،محمد
علی ابوئی مهریزی و اسماعیل عباسی به ترتیب مقامهای دوم در جمع مسئولین نیروی انسانی
و عملیات و علی همتی واال مقام سوم در جمع مسئولین برنامهریزی و مالی پایگاههای برادران
را کسب کردند.

الزم به ذکر است در جمع مسئولین پایگاههای خواهران نیز آرزو ذولی مقام اول آموزش ،سیده
هاجر میرحسینی ،مقام دوم نیروی انسانی و طاهره اطاعتی مقام سوم اجرای برنامههای ابالغی
سال  1397را به دست آوردند.

بیمهآسیا  10میلیارد ریال به عنوان علی الحساب خسارت
وارد شده به کارخانه بهار خواب استان مازندران را پرداخت
کرد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل با حضور در محل کارخانه ،چک  10میلیارد ریالی را به مدیر
کارخانه بهارخواب تحویل داد.

این گزارش میافزاید :در پی اعالم خسارت از سوی شرکت بهارخواب،
واقع در شهرک صنعتی شماره یک شهرساری که طی حادثهای دچار
آتشسوزی شد ،کارشناسان متخصص بیمهآسیا بالفاصله در محل حادثه
حاضر شدند و به برآورد میزان خسارت پرداختند.

بنا بر این گزارش و با توجه به اهمیت موضوع و خطمشی بیمهآسیا
در پرداخت خسارت کارخانجات تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن در
راستای تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال «رونق تولید» ،چک
 10میلیارد ریالی به عنوان علیالحساب خسارت وارد شده به کارخانه
بهارخواب ،تحویل مسئوالن این کارخانه شد.

گفتنی است معاون بیمههای اموال ،مدیر بیمههای آتشسوزی،
سرپرست منطقه شش و مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا را در این سفر همراهی میکردند.
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برای نخستین بار در صنعت بیمه

شرکت بیمهآسیا
مجامع فصلی را
برگزار کرد

مجامع فصلی مناطق ده گانه بیمهآسیا،
با حضور مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره،
معاونان مدیرعامل ،مدیران ،سرپرستان
مناطق و روسای استانها و شعب در
راستای بررسی دقیق و شفاف عملکرد
مناطق ،در دفتر مدیرعامل برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل با اشاره به
برگزاری منظم مجامع فصلی سرپرستیهای
مناطق دهگانه بیمهآسیا ،گفت :ابتکار برگزاری
مجامع فصلی سرپرستیها ،نقطه عطفی در
حرکت رو به رشد بیمهآسیا است و امیدواریم با
تالش و جدیت مدیران مرتبط بتوانیم به اهداف
مورد نظر دست پیدا کنیم.

نایب رییس هیأتمدیره بررسی دقیق و شفاف
عملکرد سرپرستیها ،تعامل شعب و سرپرستیها،
تعامل سرپرستیها با مدیریتهای مختلف و
ایجاد اعتماد و همدلی بین کارکنان ،پاسخگویی،
رصد بازارهای منطقهای و محلی ،شناسایی نقاط
قوت وضعف فعالیتها و نهایتا تالش در راستای
افزایش سهم بازار و سودآوری را از اهم اهداف
برگزاری مجامع فصلی دانست.
مدیرعامل در این مجامع که طی نشستهای

جداگانه برگزار شد ،آگاهی از چالشها و دغدغههای شرکت توسط بخشهای صف و ستاد و ایجاد هماهنگی بیش از پیش بین آنها را از جمله مزایای برگزاری
اینگونه مجامع ذکر کرد و افزود :ارزیابی صورتهای مالی شرکت ،نمایانگر عملکرد مطلوب بیمهآسیا است.

فروش ترکیبی بیمهها ،احیا و گسترش بیمههای عمر و پسانداز ،تشکیل شاخهای از مجتمع تخصصی بیمههای زندگی ،نظارت بیشتر بر فعالیت شبکه
فروش ودقت در جذب نمایندگان ،اهمیت و بررسی عملکرد سه رشته بیمهای ثالث ،درمان و مسئولیت در مناطق ،بررسی و تجزیه و تحلیل بیمههای شخص
ثالث ،توجه به تعداد بیمههای صادره در کنار رقم حق بیمه آنها ،جدی گرفتن کنترل و نظارت ،حضور به موقع در صحنه به منظور پیشگیری از تقلب ،بررسی
شرایط و مشکالت جوی مناطق ،ایجاد تعامل و ارتباط نزدیکتر شعب با مسئولین مناطق ،توسعه بیمههای زندگی ،بررسی پروندههای حقوقی توسط سرپرست
منطقه ،تفویض اختیار ،تشکیل شورای خسارت ،ارسال صورت جلسات به مرکز ،رصد نمایندگان ،تدوین برنامههای سرپرستی و بررسی و اجرای برنامههای هر
فصل در همان فصل و  ...از جمله رهنمودهای مدیرعامل در نشستهای سرپرستی مناطق بود.

بهروز ناظمی ،عضو هیأت مدیره و معاون امور استانها و شبکه فروش در مجامع فصلی برگزار شده ،بر توسعه بیمههای خرد و زندگی ،جذب پورتفویهای
کم ریسک ،کنترل ریسکهای پر ریسک ،بهبود فضای کسب و کار برای بیمهگر و بیمهگذار ،ایجاد هماهنگی بین واحدهای صف و ستاد و تفویض اختیارات در
استانها و شعب ،افزایش اختیارات نمایندگان ،راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری شبکه فروش بیمههای عمر و پسانداز ،طراحی ،پیشنهاد و ارائه بیمهنامههای
جدید توسط شبکه فروش و جدی گرفتن بیمه های خرد و  ...تأکید کرد.
مهدی شریفی ،عضو هیأت مدیره و معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت نیز بر ایجاد تغییر در راستای سودآوری و تولید پورتفوی بیشتر تأکید کرد و
خواستار استفاده بهینه از حضور و کسب تجربه در مجامع مناطق ،بررسی چالشهای شبکه فروش ،استفاده از امکانات شرکت با توجه به گستردگی مناطق،
نشاط بیشتر کارکنان ،توجه و تالش بیشتر در رشته بیمه های مسئولیت ،ارائه بیمههای عمر و حوادث در کنار دیگر رشتههای بیمهای به خصوص بیمههای
عمر و پس انداز و  ...شد.
غالمرضا سرلک ،معاون فنی بیمههای اموال نیز ،بررسی آمار و عملکرد شعب را از جمله نتایج حاصل از این نشست ها اعالم کرد و به مواردی همچون
بررسی سابقه بیمه گذار به منظور ارائه پوشش ها ،تجزیه و تحلیل نقاط حادثه خیز منطقه ،کنترل ریسک ،گسترش شبکه فروش در منطقه و تالش در راستای
باال بردن عملکرد منطقه بیش از پیش و  ...اشاره کرد.

سرپرستان مناطق و روسای استانها و شعب در این مجامع نیز ،به ارائه گزارشی از آمار و عملکرد حوزه خود و چالشهای پیش روی شرکت پرداختند و
درخواستها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
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ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
سـال 1398

برگزاری مراسم گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس بیمهآسیا
مراسم گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس بیمهآسیا با حضور مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی ،رییس کل بیمه مرکزی ،مدیران عامل بانکها و بیمهها ،نمایندگان
مجلس ،بیمهگذاران عمده و نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره ،مدیران ،مشاوران ،بازنشستگان واعضای هیاتمدیره و بازرسان انجمن صنفی
نمایندگان استان تهران ،انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی و کانون انجمنهای صنفی نمایندگان شرکت بیمهآسیا در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سربلندی و پیشتازی بیمه
آسیا در شش دهه پرفراز و نشیب را مرهون لطف الهی و تالش و همکاری مدیران ،کارکنان ،نمایندگان
و بیمهگذاران وفادار خانواده بزرگ بیمه آسیا عنوان کرد و افزود :در دهه هفتم از فعالیت شرکت ،تالش
خواهیم کرد تا همچنان صیانت از حقوق بیمهگذاران با رعایت اصول حرفهای بیمهگری و پرداخت سریع و
آسان خسارت را به عنوان یک رسالت بنیادین و باور عمیق در سرلوحه فعالیت خویش قرار دهیم.

نایب رییس هیأتمدیره 60 ،سالگی بیمهآسیا را به معنای ورود به فاز جدید برنامههای شرکت عنوان کرد و
افزود :بیمهآسیا همواره در کنار مردم بوده و خواهد بود.

ایشان اظهار داشت :بیمهآسیا با شعار «بیمهآسیا مبتکر طرحهای نوین صنعت بیمه در کشور» آغاز به کار کرد
و امروز با جلب اعتماد عمومی ،به عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور شناخته میشود.

مدیرعامل با اشاره به حضور همیشگی بیمهآسیا در کنار مردم ،دولت و مسئولین در حوادث طبیعی ،افزود :امروزه
بیمهآسیا ازجمله شرکتهایی است که ذخیره نظام محسوب شده و در مقاطع خطر و بحران به داد مردم میرسد.

ایشان در ادامه با ارائه آمار و عملکرد بیمهآسیا در سال  1397و ابراز خشنودی از روند رو به رشد بیمهآسیا
به اهم اقدامات و افتخارات بیمه آسیا در سال  1397از جمله تولید روزانه  122میلیارد ریال حق بیمه ،پرداخت
روزانه  81میلیارد ریال خسارت ،افتتاح مجتمع تخصصی بیمههای زندگی ،راهاندازی مجتمع تخصصی پرداخت
خسارت خودروهای سنگین ،افتتاح واحد خسارت مشکین شهر ،برگزاری سومین جشنواره فروش بیمه های عمر
و پسانداز ،ارائه طرح جدید بیمه ای زرین ،کسب سطح یک توانگری مالی ،کسب رتبه اول گروه موسسات
بیمهای یکصد شرکت برتر کشور برای پنجمین سال متوالی ،کسب رتبه اول شرکتهای بورسی از نظر شفافیت
مالی ،پاسخگویی  100درصدی بیمهآسیا در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،تشکیل کمیته رسیدگی
وصول مطالبات ،پرداخت خسارت به زیاندیدگان سیل در استانهای گیالن و مازندران ،پرداخت بزرگترین
سرمایه سررسید شده بیمهنامه جامع عمر و پسانداز صنعت بیمه کشور ،جذب و آموزش  1000نماینده ویژه
بیمههای زندگی ،اختصاص هزینه چاپ سررسید به تهیه نوشتافزار و توزیع آن در مدارس مناطق محروم،
ساخت و تحویل یک باب مدرسه در استان سیستان و بلوچستان و شروع به ساخت دو باب مدرسه در استانهای
آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی ،خرید و افتتاح شعبه ورامین و برگزاری مجامع فصلی در میان سرپرستیهای
مناطق برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور اشاره کرد.
نایب رییس هیأتمدیره برنامههای آتی شرکت را اصالح ترکیب پرتفوی ،فروش بیمههای خرد در سطح
کالن ،تمرکز بر توسعه و فروش بیمههای زندگی و جذب نمایندگان بیمههای زندگی با توجه به اجرایی شدن
آییننامه شماره  ،96برگزاری مجامع فصلی شعب ،پیگیری وصول مطالبات ،جدیت در کنترل و نظارت و تأکید
بر تداوم آموزش پایهای و فنی در تمامی سطوح سازمانی اعالم کرد.

دکتر غالمرضا سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی در این مراسم ضمن تبریک شصتمین سالگرد تأسیس
بیمهآسیا اظهار داشت :بیمهآسیا دوران میانسالی خود را سپری میکند و مدیران و کارکنان این شرکت باید
با تکیه بر نوآوری و خالقیت ،خون تازهای در رگهای این شرکت جاری کنند.

ایشان با اشاره به بیش از نیم قرن تجربه مدیران شرکت بیمهآسیا افزود :این تجربه میتواند عالوه بر ارتقای
سطح کیفی این شرکت ،به باالبردن ضریب تجربه صنعت بیمه نیز کمک کند.

رییس کل بیمه مرکزی ضمن تقدیر از عملکرد شرکت بیمهآسیا ،به فضای رقابتی بازار بیمه کشور اشاره کرد
و گفت :شرکتهای بیمه با سابقه ،باید خود را به ابزارهای نوین و فناوریهای روز مجهز کنند تا از قافله رقابت با
شرکتهای بیمه تازه نفس جا نمانند ،زیرا با ورود استارتاپها معادالت بازار بیمه تغییر خواهد کرد.
وی کسب رتبههای نخست برای شرکتهای بیمه را یک افتخار عنوان کرد و افزود :حفظ این رتبهها به توانی
مضاعف نیاز دارد که همه ارکان شرکت باید برای حفظ آن تالش کنند.

رئیس شورای عالی بیمه ،آینده صنعت بیمه را در گرو بهرهگیری از نیروی انسانی جوان ،توانمند و باانگیزه
دانست و تصریح کرد :خوشبختانه جوانان بسیاری برای توسعه صنعت بیمه ،آستین همت باال زدهاند که
بیتوجهی به ظرفیتهای آنان ،زیان های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از حادثه سیل به عنوان یک فرصت ابراز وجود برای صنعت بیمه یاد کرد
و گفت :پرداخت بیش از  ۹۰درصد خسارات سیل در مدت زمانی کوتاه نشانه اقتدار و توانمندیهای منحصر به
فرد صنعت بیمه به حساب میآید.

سلیمانی با ابراز خرسندی از نگاه مثبت دولت و مجلس برای پیگیری فرایند همگانی سازی بیمه حوادث در
کشور ،از رشد احتمالی  ۶۵هزار میلیاردی پرتفوی صنعت بیمه در کشور خبر داد و گفت :باید با برنامهریزی دقیق،
منظم و فنی در مسیری حرکت کنیم که ضریب خسارت رشتههای زیانده نظیر شخص ثالث و درمان با عملیات
مالی حرفهای و سپردهگذاری مناسب ،به کمتر از صد درصد و سوددهی برسند.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت کاهش تصدیگری نهاد ناظر از سندیکای بیمهگران ،انجمنهای
حرفهای و نهادهای مرتبط خواست تا بیمه مرکزی را یاری کنند.

وی از نمایندگان و کارگزاران به عنوان شبکه ارزش آفرین صنعت بیمه یاد کرد و گفت :ظرفیتهای ناشناخته
و دست نخوردهای در صنعت بیمه وجود دارد که شبکه فروش با تمرکز بر آنها میتواند تحولی عظیم را در
افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور رقم بزند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت تمامی ارکان صنعت بیمه و جلب رضایت بیمهگذاران ،موقعیت این
صنعت در اقتصاد کالن کشور بیش از پیش تقویت شود.

ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
سـال 1398

حجت االسالم ثقفی ،مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دفتر امور
ایثارگران وزارت امور اقتصاد و دارایی در این مراسم 60 ،سالگی
بیمهآسیا را اوج شکوفایی و تولد دوباره شرکت توصیف و اظهار امیدواری
کرد خانواده پرانرژی ،خوش فکر و متخصص بیمهآسیا بیش از پیش
موفق و سربلند باشد.

معصوم ضمیری ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه
پاسارگاد و مدیرعامل اسبق بیمهآسیا ،از مهمانان ویژه این مراسم
بود که طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد بیمهآسیا،
بیمهآسیا را به عنوان یک شرکت پیشرو در بازار بیمه کشور توصیف کرد.

حضور بیش از  22سال در شرکت بیمهآسیا با سمت مدیرعامل،
روند طراحی نشان تجاری بیمهآسیا و کسب عنوان نشان تجاری برتر
شرکتهای دولتی و  ...از دیگر سخنان مدیرعامل اسبق شرکت بیمهآسیا
در این مراسم بود.

رونمایی از تمبر اختصاصی شصتمین سال تأسیس بیمهآسیا و برش
کیک ویژه سالگرد بیمهآسیا از دیگر برنامههای این مراسم بود که با
حضور مدیرعامل  ،رئیس کل بیمه مرکزی ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی و  ...برگزار شد.
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لوگوی بیمهآسیا دراوایل پیروزی انقالب اسالمی ـ 1357

ثبت شرکت بیمهآسیا در دفتر اسناد رسمی کشور ـ 1353

اولین ثبت شرکت بیمهآسیا در دفتر اسناد رسمی کشور ـ  30تیر 1338

ساختمان بیمهآسیا ـ 1355

ورودی ساختمان بیمهآسیا ـ 1355

میدان فردوسی ،ابتدای خیابان قرنی (فیشرآباد) ـ 1310

اولین بیمهنامهها ـ 1360

مصوبه

تیر 1338

خیابان سعدی ،ساختمان شماره 402

فروردین 1350

خیابان شیراز (بهجت آباد)
خیابان اسفندیاری ،شماره 370

اسفند 1352

خیابان تخت جمشید،
نبش خیابان فیشرآباد

اردیبهشت1361

خیابان شهید آیت اله طالقانی
حد فاصل استاد نجات الهی
و سپهبد قرنی ،نبش کوچه صف شکن

اولین نشان و لوگوی بیمهآسیا ـ 1338

اسفند 1381

تقاطع خیابان سپهبد قرنی و خیابان
شهید آیتاله طالقانی ،شماره 94

نشانی ساختمانهای بیمهآسیا از زمان تأسیس

اولین بیمهنامههای عمر و بازنشستگی ـ 1350

پنجاهمین سالگرد بیمهآسیا ـ 1388

سرودهای از نماینده خوشذوق
به مناسبت شصتمین سالگرد
تأسیس بیمهآسیا
زادگاهم شاهرود
وکنون ساکن سمنان هستم
کاروبارم بد نیست
گاهگاهی غزلی ،شعری ،حرفی دارم
حرفهام بیمهگری است
چند سالی است که مشغول به این پیشه شدم
دیدهام من بسیار
بازی چرخ کبود
سیلی که برد کلبه یک مرد فقیر
آتشی کز شرر صاعقهای
که بسوزاند تمام خانه
یا که یک لرزش سخت
در دل یک شب تاریک نموده است خراب
یا طبیبی که به وقت درمان
رفته از دست ،مریض بدحال
یک مسافرکه به هنگام سفر
در پی حادثهای رفت به دار باقی
یا که آن مرد شریف
وآن دگر مادر دلسوز و رئوف
از پی کسب یکی لقمه نان
از بد حادثه رفته است زدست
شد یتیم آن فرزند
میفروشم به همه
بیمه از جنس بلور
بیمه از جنس طال
از صمیم قلبم
میکنم دور بال روز قضا
آورم آسایش
میدهم آرامش
هرکه دارد به َکفَش
بیمه از شرکت من
شرکتم بی همتاست
بیمه آسیا ست
شصت سالی است که پاینده شده است
پنج سال است که او رتبه اول دارد
دوستانم همه از عمق وجود
هر نماینده چو پروانه به گرد یک شمع
ماهمه دست به دست
عزم خود جزم کنیم
تا که از لطف خدای ازلی
دست گیریم زهرکس خواهد
تا که تدبیر کند فردارا
آسیا شرکت من
سایه ات چتر توانا به سر مردم من
باش جاوید و سرافراز به این دشت و دمن

حسن فیروز فالح راد (کارشناس بیمهآسیا)ـ دهه 1350
آگهی تأسیس بیمهآسیاـ 1338

ه شورای عالی بیمه مرکزی درخصوص بیمه آتشسوزی ـ دهه 1350

سیده ستایش حسینی ـ  10ساله

حمید ولیخانی ـ نمایندگی کد 24034
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مروری بر روند تغییرات مدیریتی در بیمهآسیا از تأسیس تا کنون

مدیران
عامل

 60سال با  14مدیرعامل

1397

 30تیر  1338بزرگترین قارة جهان یک همتای دیگر را در ایران شناخت .این همتا نامش شرکت بیمهآسیا بود که در ساختمان شمارة
 402خیابان سعدی ،علی وکیلی به عنوان رییس ،حسن کاشانیان نایب رئیس و مهدی الری به عنوان عضو اولین مجمع مؤسسان شرکت
را تشکیل دادند و نام اولین اعضای هیئتمدیره شرکت را به نام خود ثبت کردند .به این ترتیب بود که فعالیت شرکت بیمهآسیا رسماً آغاز
شد.

مسعود بادین

1392
دکتر ابراهیم کاردگر

در واقع تأسیس شرکت در تاریخ  20تیرماه  1338با سرمایة  100میلیون ریال ثبت شد .دو سال بعد یعنی در تاریخ  21اردیبهشت سال  ،1340تقی مجیدی به عنوان
مدیرعامل به این جمع اضافه شد و در اول آبان  1342ترکیب هیئت مدیره به علی وکیلی (رییس) ،محمدمهدی الری (نایب رییس) و تقی مجیدی (عضو و مدیرعامل)
تغییر کرد و منوچهر کاشانیان به عنوان عضو علیالبدل در شرکت به فعالیت ادامه داد.

تقی مجیدی تا پایان سال  1349مدیرعامل ماند و از آغاز سال  1350جای خود را به هوشنگ معاون داد؛ همچنین شاهپور شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره و
منوچهر کاشانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

1390

در عین حال همزمان با ورود مدیرعامل جدید ،نشانی شرکت نیز تغییر کرد و به خیابان شیراز (بهجتآباد) ،خیابان اسفندیاری ،شماره  370منتقل شد .معاون تنها سه ماه
مدیرعامل باقی ماند و در  22خرداد همان سال جای خود را به منصور ضابطیان داد .ترکیب هیئتمدیره اما تا 15تیر  1351تغییر نکرد تا اینکه دکتر علیرضا صاحب به جمع
هیئتمدیره اضافه شد .یک هفته بعد دکتر رضا شمس به عنوان چهارمین مدیرعامل ،این مسئولیت را بر عهده گرفت و جای ضابطیان نشست.
ورود خیامیها

دکترعباس حاج فتحعلیها

در حقیقت در بهار سال  1351است که خیامیهای معروف و صاحبان شرکت خودروسازی ایران خودرو برای خرید بخشی از سهام بیمهآسیا پا پیش میگذارند و موفق
میشوند تا در تیرماه همان سال ،دو کرسی از سه کرسی هیئتمدیره را از آن خود کنند.

1387

در  15تیر سال  ،1351احمد خیامی و سعید خیامی به ترتیب رئیس و نایب رئیس هیئتمدیره و منوچهر کاشانیان به عنوان عضو هیئتمدیره انتخاب میشود .این ترکیب،
حکم به تداوم مدیرعاملی رضا شمس میدهد .در همین حال حمیدرضا خیامی یکی دیگر از خانواده خیامیها به عنوان بازرس در شرکت حضور دارد.
در مهرماه همان سال سرمایه شرکت که در سال  1342به نصف تقلیل یافته بود دوباره به یکصد میلیون ریال و یک سال و نیم بعد یعنی در اسفند  1352به پانصد
میلیون ریال افزایش مییابد.

همچنین در ماه پایانی سال  ،1352همزمان با پنج برابر شدن سرمایه ،تغییرات اساسی در شرکت رخ میدهد ،به طوری که نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و نام آن
به شرکت سهامی عام بیمهآسیا تبدیل میشود؛

سیدمحمدعلی علیپور یزدی

1364
معصوم ضمیری

1360
احمد شفیعی هنجنی
علی اوسط سبحانی

1358

علی اصغر کامیاب

1357

عباس صیرفی

1355

رضا شمس

1351

منصور ضابطیان

1350

هوشنگ معاون

1349

تقی مجیدی

1340

علی وکیلی

1338

همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان سال  1350با توجه به نظرات و اصالحاتی که انجام شد ،تصویب شد؛ اساسنامه جدید مشتمل بر  49ماده و  17تبصره تصویب
و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
متن اعالمیه تبدیل شرکت به سهامی عام به شرح زیر ثبت شده است:
 نام شرکت بیمهآسیا شرکت سهامی عام است. موضوع شرکت و نوع فعالیت آن عبارت است از؛ انجام هرگونه عملیات بیمه و معامالت تجاری سرمایهگذاری مربوط به بیمهگری مدت شرکت نامحدود است. سرمایه شرکت پانصد میلیون ریال ،منقسم به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی با نام پنجاه درصد پرداخت است. سهام ممتاز ندارد. -روزنامه کیهان برای درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

همچنین برای سومین بار ساختمان شرکت تغییر کرد و به خیابان تخت جمشید ،نبش خیابان فیشرآباد منتقل شد .این ساختمان تا اردیبهشت سال  1361تغییر نکرد.

در پایان سال  1352هیئتمدیره سه نفره ،به پنج نفر افزایش یافت و سعید خیامی به عنوان رییس ،منوچهر کاشانیان نایب رییس ،رضا شمس مدیرعامل و عضو
هیئتمدیره و حمید خیامی و عباس صیرفی برای مدت دو سال به عنوان دیگر اعضای هیئتمدیره انتخاب شدند؛ همچنین احمد فاطمی به سمت بازرس اصلی و منوچهر
ملکیان به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
در سال  1353منوچهر کاشانیان بعد از تقریب ًا  15سال از هیئت مدیره آسیا خارج و یداهلل شهبازی جای او را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره گرفت.

این ترکیب تا  27اردیبهشت  1355ادامه یافت ،تا اینکه یداهلل شهبازی به سمت رییس هیئت مدیره و سعید خیامی به سمت نایب رییس جای خود را با هم عوض کردند؛
همچنین عباس صیرفی به سمت مدیرعامل انتخاب شد .به این ترتیب بیمهآسیا پنجمین مدیرعامل را نیز تجربه کرد .این ترکیب تا اردیبهشت سال  1357ادامه یافت .در
عین حال در همان زمان یک عضو دیگر خانواده خیامی یعنی مهدی خیامی در کنار سیامک پرتوی به سمت اعضای علیالبدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

حدوداً هشت ماه بعد مجدداً ترکیب هیئت مدیره دچار تغییراتی شد .احمد ،حمید و سعید خیامی ،علی جورابچیان و علیاصغر کامیاب در ترکیب هیئت مدیره قرار گرفتند.
احمد خیامی رییس و سعید خیامی نایب رییس هیئت مدیره شدند و علی کامیاب نیز به عنوان ششمین مدیرعامل بیمهآسیا حکم گرفت .اما عمر مدیرعاملی وی کمتر از
چهار ماه به طول انجامید و علی اوسط سبحانی به عنوان هفتمین مدیرعامل در هفتم تیر  1358و تنها سه ماه بعد از انقالب حکم مدیرعاملی را دریافت کرد.

عمر مدیرعاملی وی نیز چندان به طول نینجامید .تغییر و تحوالتی بعد از انقالب در اقتصاد ایران رخ داد و بسیاری از بنگاهها ملی شدند .در  19فروردین سال ،1359
هیئت سه نفرهای با ترکیب هادی شفقی ،تحویلدار خزانه و محمداسمعیل حاجیان ،مسئول اداره شرکت بیمهآسیا شدند.

این ترکیب تا  16تیر سال  1360به امور شرکت رسیدگی کردند ،تا اینکه با نامه اعرابی ،رئیس کل بیمه مرکزی ،مهرداد باقری ،دکتر محمد هوشنگی و محمد اسماعیل
حاجیان شورای سه نفرهای تشکیل دادند ،که تا  19مهرماه همان سال شرکت بیمهآسیا را مدیریت کردند .سپس شفیعی هنجنی را به عنوان نماینده تاماالختیار هیئتمدیره
به بیمه مرکزی معرفی کردند؛ هنجنی را میتوان نهمین مدیرعامل بیمهآسیا و اولین مدیرعامل بیمهآسیا ،بعد از انقالب دانست .این ترکیب در  26اردیبهشت سال 1361
ساختمان شرکت را به نشانی فعلی یعنی خیابان آیتاهلل طالقانی ،حد فاصل استاد نجاتالهی و سپهبدقرنی ،نبش کوچه صفشکن تغییر دادند.
عصر ضمیری

ترکیب هیئت سه نفر و نمایندۀ تاماالختیار ،تا سوم مهر  1364شرکت را اداره کردند تا اینکه در سوم مهر همان سال معصوم ضمیری از بیمهآسیا از سوی هیأتمدیره
شرکتهای بیمه که در بیمۀ مرکزی مستقر بود ،مأموریت یافت تا با سمت مدیرعامل ،سکان مدیریت بیمهآسیا را بر عهده گیرد .وی دهمین مدیرعامل بیمهآسیا از بدو
تأسیس محسوب میشود.
به گفتۀ ضمیری چهار سال طول کشید تا وی بتواند ساختار بیمهآسیا را آنگونه که باید تثبیت کند .طی این سالها تالش کرد تا بیمۀ آسیا اگرچه دولتی بود؛ اما ساختار
عملیاتی شرکت به صورت خصوصی اداره شود.
وی در دو نوبت در سالهای  1372و  1382به ترتیب سرمایۀ شرکت را ابتدا به سه میلیارد ریال و سپس به  450میلیارد ریال افزایش داد.

ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
سـال 1398

آغاز خصوصیسازی

رفتن ضمیری با بازگشت شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام
همزمان شد؛ بدین معنی که شرکت بیمهآسیا که یک بار پیش از
انقالب سهامی عام شده بود ،بعد از انقالب تغییر ساختار داد و در اول
اسفند  1387مجدد سهامی عام شد.

در  8بهمن  1387سیدمحمدعلی علیپور یزدی به عنوان یازدهمین
مدیرعامل بیمهآسیا روی صندلیای نشست که ضمیری  23سال و از
سن  32سالگی تا  55سالگی روی آن نشسته بود و شرکتی را که تنها
 10میلیون تومان سرمایه و  20نمایندگی داشت به سرمایهای بالغ بر
 450میلیارد ریال و تعداد نمایندگیهایش را به عدد پنج هزار رسانده
بود .ضمیری که چهار بار تقاضای بازنشستگی کرده بود ،سرانجام به
مدد کمکی که قرار بود در جامه مدیرعاملی به توسعه بیمه اتکایی امین
بدهد امضای بازنشستگی را از وزارت اقتصاد گرفت.

تنها  22روز از رفتن ضمیری شرکت بیمهآسیا با تغییر اساسنامه
خصوصی شد 25 .مرداد سال بعد اولین مجمع عمومی بیمهآسیا با
ساختار جدید برگزار شد و سید علی محمد علیپور یزدی ،محمد ابراهیم
تحسیری ،مجید نادری ،روزبه پیروز و فضلاهلل معظمی به عنوان
اعضای اصلی هیئتمدیره معرفی شدند .سازمان خصوصیسازی به
عنوان بازرس قانونی و همزمان عضو علیالبدل هیئت مدیره تعیین
شد.
اساسنامه جدید مشتمل بر  56ماده و  23تبصره در تاریخ  26تیر
 ،1389جایگزین اساسنامه قبلی شد.

بر اساس آرای این مجمع ،تحسیری به سمت رییس ،پیروز به سمت
نایب رییس و علیپور یزدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
انتخاب شدند و روزنامه کثیراالنتشار اطالعات برای درج آگهیهای
شرکت تعیین شد.
مدیرعاملی علیپور مجموع ًا کمتر از  26ماه یعنی کمتر از دو سال
اما
ِ
عمومی دوم اردیبهشت  1390جای خود
و نیم طول کشید و در مجمع
ِ
را به عباس حاجفتحعلیها به عنوان دوازدهمین مدیرعامل داد .در کنار
او فضلاهلل معظمی به عنوان رییس ،مجید نادری نایب رییس و روزبه
پیروز و حمید تاجیک اعضای هیئت مدیره را تشکیل دادند.
در مجمع سال مالی  1390که در هشتم تیر  1391برگزار شد،
دولت جمهوری اسالمی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) ،شرکت
سرمایهگذاری پارس پلیکان فیروزه ،شرکت ستاره عمران زمین،
شرکت مهندسی یاس ارغوانی و شرکت پویا فراز کیش به عنوان
سهامداران معرفی شدند و اعضای هیئتمدیره به شرح فضلاهلل
معظمی به عنوان رییس ،عباس حاج فتحعلیها به سمت مدیرعامل و
نایب رییس هیئتمدیره ،علی رستمی ،فرامرز خجیر و روزبه پیروز به
سمت اعضای هیئتمدیره ثبت شدند.

یک سال بعد در  20فروردین سال  ،1392سرمایه شرکت از مبلغ
 450میلیارد ریال به  2/3هزار میلیارد ریال معادل  230میلیارد تومان
افزایش یافت؛ اما مدیریت حاجفتحعلیها نیز در بیمهآسیا چندان نپایید
و در یکم مهر سال  1392ابراهیم کاردگر عنوان سیزدهمین مدیرعامل
شرکت بیمهآسیا را به نام خود کرد.

در همین راستا دولت جمهوری اسالمی ایران (وزارت امور
اقتصادی و دارایی) و فضلاهلل معظمی ،عبدالرسول دری اصفهانی،
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی و شرکت ستاره عمران زمین
به سمت اعضای هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تا
تاریخ  1393/4/8انتخاب شدند .ترکیب هیئت مدیره نیز شامل دکتر
کاردگر به عنوان نایب رئیس و مدیرعامل ،معظمی به عنوان رئیس
و عبدالرسول دری اصفهانی؛ فرامرز خجیر و اسماعیل مهدوینیا به
عنوان اعضای هیئتمدیره برگزیده شدند.

کاردگر بعد از پنج سال یعنی در یکم مهر سال  1397از بیمهآسیا
خداحافظی کرد .در آن زمان معظمی ،بادین و دری اصفهانی از اعضای
هیئتمدیره بیمهآسیا محسوب میشدند .حدود دو ماه بعد یعنی در
هشتم آذر ،بادین به عنوان چهاردهمین مدیرعامل ،سکاندار شرکت
بیمۀآسیاشد.
مدیران عامل

به غیر از ضمیری که به عنوان معمار بیمهآسیا پس از انقالب
محسوب میشود و  23سال سکان مدیرعاملی شرکت را بر عهده
داشت ،تقی مجیدی بیشترین و منصور ضابطیان کمترین عمر
مدیریتی را در شرکت داشتهاند؛ همچنین از مجموع  14مدیرعاملی
که در بیمهآسیا به طور متوسط هر یک چهار سال و سه ماه مدیریت
کردهاند ،تنها مسعود بادین است که از ابتدا تا انتها در بیمهآسیا خدمت
و همه بخشهای بیمهآسیا را تجربه کرده است .به نظر میرسد بعد از
ضمیری ،بادین بتواند شرکت بیمهآسیا را در نقطۀ اوج دیگری قرار دهد.

ابوالفضل سپهرم در گفتگو با نشریه آسیا

نماینده  100ساله
صنعتبیمه

ابوالفضل سپهرم ،پایهگذار اولین «انجمن
صنفی نمایندگان صنعت بیمه» در بیمهآسیا است.
وی در سال  1298در تهران به دنیا آمد و از سال
 1335به عنوان یکی از فعاالن پیشکسوت و
پایهگذار در صنعت بیمه حضور دارد .شصتمین
سالگرد تأسیس بیمهآسیا ،بهانهای شد تا با
ایشان به عنوان نماینده  100ساله و یکی از اولین
نمایندگان و پیشکسوتان صنعت بیمه و شرکت
بیمهآسیا به گپ و گفتگو بپردازیم.
از چه زمان همکاری با بیمهآسیا را آغاز کردید؟

پیش از انقالب که من و آقای محمود زند ،در شرکت خدمات بیمهای
زند مشغول به خدمت بودیم ،به فکر تأسیس سندیکای نمایندگان بیمه
افتادیم و این سندیکا را تأسیس کردیم .پس از آن به عنوان نماینده،
همکاری خود را در شرکت بیمهآسیا آغاز کردم و اولین واحد صدور
بیمهنامه توسط نمایندگی اینجانب و آقای حجت حقیر در بیمهآسیا
تأسیس شد.
مختصری درخصوص شکلگیری و بنیان نهادن
سندیکای نمایندگان و انجمن صنفی نمایندگان
بیمهآسیابگویید.

در اوایل دهه  40سندیکای بیمهگران ،توسط شرکتهای بیمه و به
منظور حفظ حقوق آنها تأسیس شد و به دنبال آن سندیکای نمایندگان
بیمه نیز ،با همکاری اینجانب و آقایان زند از بیمه ملی ،حاللخور از بیمه
ایران و تنی چند از پیشکسوتان صنعت بیمه آن زمان ،به منظور حفظ
منافع صنفی نمایندگان بیمه ،تشکیل و اساسنامه آن توسط اینجانب تهیه
شد .بعد از انقالب ،فعالیتهای صنفی تا سال  1367متوقف بود .در این
زمان به منظور پیگیری منافع صنفی ،من به همراه تعدادی از نمایندگان
بیمهآسیا شامل خانم کشیشی ،آقایان مرحوم بلورفروشان ،حقیر و پاکرو
در تاریخ  11آبان  1367با حضور حدود  50نفر از نمایندگان در محل
نمازخانه شرکت بیمهآسیا تشکیل جلسه دادیم و پس از جلسه من و آقایان
مرحوم بلورفروشان ،پاکرو ،حقیر و خانم کشیشی به عنوان هیأت امنا
انتخاب شدیم و به دلیل وجود موانع در قانون کار قبلی ،مجمع نمایندگان
بیمهآسیا به صورت غیررسمی تشکیل و فعالیتهای صنفی از سر گرفته
شد .بعد از اصالح قانون کار در اجرای ماده  131قانون کار جمهوری
اسالمی ایران ،هیأت امنای منتخب ،به عنوان هیأت موسس ،انجمن
صنفی نمایندگان بیمهآسیا را با حوزه فعالیت در سراسر کشور تشکیل داد و
در تاریخ  21اسفند  1372تحت شماره  108به عنوان اولین انجمن صنفی
نمایندگان بیمه کشور در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید.
وضعیت بیمههای عمر ،پیش و پس از انقالب را چگونه
میبینید؟

پیش از انقالب از بیمه های عمر به دلیل کوچک بودن سرمایهها
و عدم وجود فروشنده آموزش دیده ،زیاد استقبال نمیشد؛ اما پس از
انقالب با تالش آقای ضمیری در بیمهآسیا ،بیمه عمر رونق گرفت .با
ایجاد طرح جدید بیمه عمر و پسانداز در بیمهآسیا ،با کمک همکاران
کالسهای آموزشی فروش بیمههای عمر را برگزار کردیم .نمایندگان،
فروش بیمهنامههای عمر را آغاز کردند و پورتفوی خود را باال بردند و
بدین ترتیب وضعیت شرکت و نمایندگان رونق گرفت .هیأت مدیره
وقت بیمهآسیا بارها میگفت که ما زمانی که بیمه عمر را ایجاد کردیم،
تصورمان این بود که در عرض یک سال ،چند صد تا بیمهنامه بفروشیم؛
ولی با فروش هزاران بیمهنامه مواجه شدیم .این اقدامات با همکاری
انجمن صنفی نمایندگان بیمهآسیا انجام شد و شرکت بیمهآسیا با درک
این موضوع روحیه موافق و سازگاری با انجمن داشت.
آیا خصوصیسازی در صنعت بیمه تأثیر داشته است؟

بلـه ،عمـوما اگـر فعـالیـتهای اقتصـادی از جملـه صنعـت بیمـه
خصوصیسازی شوند ،بهتر عمل میکنند.
به نظر شما ،مهارتهای یک نماینده تا چه اندازه
میتواند در فروش تخصصی انواع بیمه موثر باشد؟

فروشندگی در تمام رشتهها دو مرحله مهم دارد؛ اولین مرحله فروشندگی

این است که چگونه مردم را جذب خود کنید .آیا مردم شما را میپذیرند؟
مرحله دوم این است که آیا به کار خود از نظر فنی آگاهی دارید یا خیر؟
متأسفانه در ایران این دو مرحله تفکیک نشدهاند و به همین علت صنعت
بیمه ایران نسبت به جهان ،عقب افتاده است.
توصیه شما برای پیشرفت انجمن صنفی نمایندگان
بیمهچیست؟

بیمهآسیا پیشرو در تأسیس اولین انجمن صنفی نمایندگان بیمه در
کشور است .در آن زمان ما به سراغ شرکتهای بیمهای دیگر از جمله
بیمه ایران ،البرز و دانا رفتیم ،آنها را به تشکیل انجمن تشویق کردیم و
خوشبختانه این اتفاق افتاد و در مراحل بعد چهار انجمن مرکزی ،تبدیل
به حدود  70-80انجمن مستقل استانها در صنعت بیمه شد .توصیه من
برای پیشرفت انجمن صنفی نمایندگان ،فعالیت آموزشی وسیع و هدف
دار در رشتههای بیمهای مختلف در جهت توسعه و نفوذ فرهنگ بیمه در
کشور به خصوص در خانوادهها است.
چه توصیهای برای نمایندگان بیمه دارید؟

باید بیمه را به مردم شناساند .نمایندگان باید از لحاظ فنی ،آموزش
ضمن خدمت ببینند .باید یک دستگاه آموزشی به روز و فنی به وجود
بیاوریم و نیروهای متخصص ،مسلط و آگاه به کار تربیت کنیم.
فعالیتهای آموزشی باید با برنامه و مطالعهشده در صنعت بیمه و بیمهآسیا
به وجود آیند .صنعت بیمه اگر به فکر گسترش بازار است ،باید کتابهای
مفید را تهیه و در میان شبکه فروش توزیع کند.
چگونه میتوان مردم را به خرید بیمهنامه ترغیب کرد؟

اگر شرکتهای بیمه به وظایف خود عمل کنند ،مردم بیمهنامه
میخرند .در کشورهای خارجی ،حوادث طبیعی بسیار بزرگی رخ میدهد،
اما هیچگاه دولت به حادثه دیدگان کمک نمیکند؛ زیرا همه تحت پوشش
بیمه هستند و بیمهها به وظایف خود عمل میکنند.
اگر نماینده بیمه نمیشدید ،چه حرفهای را انتخاب
میکردید؟

تاکنون به این سوال فکر نکرده بودم ،زیرا به کار بیمهگری عالقه
داشتم .دلیل عالقهام این است که معتقدم صنعت بیمه از ارگانهایی است
که اگر درست عمل کند و وسعت بگیرد میتواند جامعه را رونق بخشد.
اگر امنیت اقتصادی ایجاد شود ،صنعت ،کسب و کار و تجارت گسترش
یافته و این گستردگی ،جامعه رو به پیشرفت را برای ما به ارمغان میآورد.
من پورتفوی پولسازی نداشتم ،بلکه کار اجتماعی را دوست داشتم و نگاه
من جامعه مدنی بوده است.
چند فرزند دارید؟

یک فرزند پسر که فوت شدهاند و از ایشان دارای ،چهار نوه و چهار
نتیجه هستم.
درحال حاضر چه فعالیت بیمهای انجام میدهید؟

در حال حاضر به علت کهولت سن مجبور به کنارهگیری از فعالیت خود
شدم ،اما همچنان رفت و آمدم را با انجمن صنفی نمایندگان بیمهآسیا در
استان تهران حفظ کردهام و امیدوارم این همکاری ،گسترده و گستردهتر
شود.
آینده بیمهآسیا را چگونه میبینید؟

خوب و امیدوار کننده .بیمه از رشتههایی است که طبیعتا باید پویا و
گسترده باشد و به پیشرفت جامعه کمک کند.

15

ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
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گزارش تصویری برگزاری مراسم گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس بیمهآسیا در سرپرستیها و شعب

آزادی

پانزده خرداد

انقالب

خاقانی

ورامین

البرز

قم

اصفهان

یزد

چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)

شهرضا

کاشان

ارومیه

اردبیل

ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
سـال 1398
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تبریز

تبریز ـ شریعتی

خراسان شمالی (بجنورد)

مشهد

خراسان جنوبی (بیرجند)

تربت حیدریه

سبزوار

قوچان

نیشابور

شیراز

بوشهر

کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)

کازرون

گرگان

ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
سـال 1398
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ساری

سمنان

آمل

چالوس

شاهرود

گرمسار

دامغان

رشت

بندر انزلی

زنجان

قزوین

ابهر

الهیجان

آستارا

تالش

ویژهنامهشصتمینسالگردتأسیس
سـال 1398
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اهواز

اهواز ـ انقالب

خرم آباد

خرمشهر

ایالم

آبادان

کرمانشاه

همدان ـ مرکزی

سنندج

دزفول

همدان ـ مدنی

اراک

صعود کارکنان

بیمهآسیا

به قلههای

کرمان

سبالن و دماوند
کارکنان شعبه اردبیل و کارشناس مدیریت حقوقی بهقلههای سبالن و دماوند صعود کردند.

به گـزارش روابطعمومـی ،کارکنان شعبـه اردبیل به مناسبت شصتمین سال تاسیـس شرکت ،به قله سبالن و
حامد نظیف ،کارشناس مدیریت حقوقی به قله دماوند صعود و پرچم بیمهآسیا را نصب کردند.
بم

قله دماوند با ارتفاع  5610متر از سطح دریا ،بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه و قله سبالن
با ارتفاع  4811متر از سطح دریا از کوههای مرتفع ایران و سومین قله بلند ایران به شمار میروند.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1398
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
پنج ماهه اول سال 1398

پایین ترین نسبت خسارت

بیشترینخسارتپرداختی

بیشترین درصد افزایش رشد تولید

تولید حق بیمه

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 پایینترین نسبت خسارت طی پنج ماهه اول سال ( 1398در مقایسه با سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

اصفهان

مرکزی تهران

قم

فارس

فارس

اصفهان

اصفهان

اصفهان

3

خراسان رضوی

هرمزگان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

صادقیه تهران

خراسان رضوی

4

گیالن

شرق تهران

فارس

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

مطهری تهران

قم

5

اصفهان

مازندران

صادقیه تهران

فارس

انقالب تهران

مرکزی تهران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

6

آذربایجانشرقی

خراسان رضوی

شرق تهران

البرز

اصفهان

آذربایجان شرقی

مازندران

البرز

کرمان

فارس

7

مطهریتهران

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

گیالن

بوشهر

مطهری تهران

قم

آذربایجان شرقی

8

صادقیهتهران

کرمان

مطهری تهران

گیالن

صادقیه تهران

قم

آذربایجان شرقی

گیالن

بوشهر

البرز

9

پانزده خرداد تهران

اصفهان

آذربایجانشرقی

آذربایجان غربی

بوشهر

آذربایجان غربی

یزد

خوزستان

مازندران

صادقیه تهران

10

البرز

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

خوزستان

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

اصفهان

سمنان

خوزستان

گیالن

1

چیتگرتهران

خراسان جنوبی

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

آزادی تهران

چیتگرتهران

فارس

همدان

خاقانی تهران

چیتگرتهران

2

کردستان

یزد

چیتگرتهران

ایالم

صادقیه تهران

کهگیلویهوبویراحمد

قم

خراسان شمالی

کرمانشاه

مرکزی

3

سمنان

قم

اردبیل

کهگیلویهوبویراحمد

مرکزی

صادقیه تهران

خاقانی تهران

مرکزی

قزوین

هرمزگان

4

خراسانجنوبی

ایالم

آذربایجان غربی

گیالن

شرق تهران

کرمانشاه

چیتگرتهران

چیتگرتهران

صادقیه تهران

بوشهر

5

کرمانشاه

گیالن

زنجان

کرمان

هرمزگان

اصفهان

همدان

کهگیلویهوبویراحمد

لرستان

فارس

6

کرمان

سیستان و بلوچستان

یزد

سیستانوبلوچستان

آذربایجانشرقی

کرمان

هرمزگان

خاقانی تهران

چهارمحال و بختیاری

خاقانی تهران

7

انقالب تهران

همدان

کهگیلویهوبویراحمد

انقالب تهران

بوشهر

یزد

خراسان شمالی

البرز

خراسان شمالی

کرمان

8

ایالم

کرمان

خراسان شمالی

شرق تهران

مرکزی تهران

چهارمحال و بختیاری

بوشهر

شرق تهران

مطهری تهران

آزادی تهران

9

آذربایجانشرقی

خراسان رضوی

ایالم

البرز

سمنان

خاقانی تهران

اردبیل

قم

کهگیلویه و بویراحمد

مرکزی تهران

10

آذربایجانغربی

اردبیل

خراسان رضوی

کرمانشاه

پانزده خرداد تهران

هرمزگان

خوزستان

صادقیه تهران

بوشهر

اصفهان

1

قم

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

فارس

مرکزی تهران

اصفهان

اصفهان

3

مازندران

هرمزگان

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

قم

خراسان رضوی

کرمان

خراسان رضوی

4

مطهریتهران

کرمان

خراسان رضوی

فارس

مازندران

اصفهان

مطهری تهران

فارس

مطهری تهران

قم

5

گلستان

شرق تهران

فارس

آذربایجان شرقی

اصفهان

آذربایجان شرقی

سمنان

مازندران

مازندران

فارس

6

اصفهان

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

صادقیه تهران

هرمزگان

آذربایجان شرقی

7

گیالن

انقالب تهران

مازندران

آذربایجان غربی

انقالب تهران

پانزده خرداد تهران

کرمان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مازندران

8

لرستان

آذربایجان شرقی

شرق تهران

خوزستان

مطهری تهران

یزد

یزد

کرمان

البرز

صادقیه تهران

9

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

گیالن

البرز

قم

خراسان رضوی

آذربایجان غربی

یزد

خوزستان

10

خراسانجنوبی

فارس

مطهری تهران

قم

خوزستان

شرق تهران

کرمانشاه

گیالن

گیالن

البرز

1

کردستان

آذربایجان غربی

چهارمحال و بختیاری

انقالب تهران

آزادی تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

بوشهر

اردبیل

چیتگرتهران

2

چیتگرتهران

آزادی تهران

بوشهر

خاقانیتهران

هرمزگان

خاقانی تهران

انقالب تهران

انقالب تهران

ایالم

هرمزگان

3

انقالب تهران

چیتگرتهران

زنجان

سیستان و بلوچستان

صادقیه تهران

صادقیه تهران

صادقیه تهران

کرمانشاه

آزادی تهران

خاقانیتهران

4

خراسانشمالی

خاقانی تهران

انقالب تهران

مطهری تهران

سیستان و بلوچستان

همدان

بوشهر

چیتگرتهران

پانزده خرداد تهران

بوشهر

5

کهگیلویهوبویراحمد

زنجان

چیتگرتهران

چیتگرتهران

بوشهر

اردبیل

مرکزی

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

6

زنجان

مطهری تهران

اردبیل

ایالم

قم

خراسان جنوبی

همدان

آزادی تهران

خاقانی تهران

آزادی تهران

7

البرز

کردستان

خوزستان

بوشهر

گلستان

انقالب تهران

هرمزگان

خراسانجنوبی

چهارمحال و بختیاری

شرق تهران

8

مرکزی

صادقیه تهران

آذربایجان غربی

آزادی تهران

آذربایجان غربی

مازندران

مازندران

مطهریتهران

خراسان جنوبی

انقالب تهران

9

بوشهر

اصفهان

هرمزگان

هرمزگان

مرکزی

گلستان

اردبیل

چهارمحال و بختیاری

زنجان

ایالم

10

خاقانیتهران

پانزده خرداد تهران

کردستان

شرق تهران

کرمان

کهگیلویهوبویراحمد

پانزده خرداد تهران

البرز

قزوین

مرکزی تهران
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شعب و استانها

برگزاری مراسم معارفه رییس شعب
استان اردبیل

مراسم معارفه ،رییس شعب استان اردبیل با حضور عضو
هیأتمدیره و معاون امور استانها و شبکه فروش ،مدیر
هماهنگی امور شعب ،سرپرست منطقه سه و کارکنان و
نمایندگان برگزار شد.
بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره و معاون شبکه فروش ،ضمن ارائه
رهنمودهای الزم درخصوص لزوم افزایش فروش استان به ویژه فروش
بیمههای خرد و بیمههای زندگی و ضرورت اعطای نمایندگی فروش
بیمههای زندگی به افراد توانمند ،خواستار تالش در راستای دستیابی هر
چه بیشتر به اهداف شرکت به ویژه افزایش سهم بازار بیمهای استان و
تحقق برنامههای عملیاتی شد.
در این مراسم ،یحیی صفری عباسآباد ،به عنوان رییس شعب استان
اردبیل معرفی شد.

تقدیر شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ از بیمهآسیا

رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران
بزرگ در لوح تقدیری از مدیرعامل بیمهآسیا تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی ،در لوح تقدیر اهدایی ،تعامل صمیمانه و
سرشار از تعهد مدیرعامل و کارکنان بیمهآسیا با اهداف و برنامههای
وزارت نیرو و صنعت برق در کاهش پیک تابستان سال  1397از طریق
شرکت در طرحهای کاهش پیک تابستان اعمال تعطیالت و تعمیرات
سالیانه و ذخیره عملیاتی ،بسیار ارزنده و قابل تقدیر توصیف شده است.
همچنین در این لوح به پاس فعالیت ارزنده و تالشهای صمیمانه
مدیرعامل و کارکنان بیمهآسیا در حفظ و صیانت از منابع انرژی کشور
تقدیر و اظهار امیدواری شده است این تعامل و همکاری و همگرایی در
جهت پیشرفت اهداف عالی ایران اسالمی و خدمت به هموطنان عزیز در
سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) پایدار و برقرار باشد.

کسب مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی
توسطفرزند همکار

کسب موفقیت
مقام سوم کیک بوکسینگ کشور

آتنا مهیار ،فرزند غالمعلی مهیار همکارمان
در مدیریت منابع انسانی موفق شد در مسابقات
قهرمانی ورزشهای رزمی کشور ،منتخب سال
 1397در رشته سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ،
رده سنی نونهاالن که در استان تهران برگزار
شد مقام سوم را کسب کند.

قهرمانکشتی

ابوالفضلربیعیفرزندعباسربیعی،همکارمان
در استان گیالن موفق شد در مسابقات کشتی
جشنواره پهلوانکهای استان گیالن در وزن 48
کیلوگرم رتبه اول را به دست آورد.

قهرمانبدمینتون

مرسا پیریخواه ،فرزند حسین پیریخواه،
همکارمان در شعبه بلوار امام رشت موفق شد
در مسابقات ورزشی بدمینتون که به مناسبت
گرامیداشت دهه کرامت در شهرستان بندرانزلی
برگزار شد ،مقام نخست را به دست آورد.

مقام سوم کونگ فو

امیرعلی عسگری ،فرزند محمد عسگری،
همکارمان در مدیریت بیمههای درمان موفق
شد در ششمین دوره مسابقات هیأت کونگفو
و هنرهای رزمی شهرستان فردیس که در
خردادماه سال جاری برگزار شد ،در رده سنی
نونهاالن و وزن  -27کیلوگرم ،مقام سوم را
کسب کند.

مقام سوم تکواندو

ماهان آقاجانیفر ،فرزند سحرگل محمدی،
همکارمان در مدیریت بیمههای باربری موفق
شد در مسابقات آزاد قهرمانی تکواندوی حوزه
شمال شرق تهران در رده سنی شکوفه ،مقام
سوم را به دست آورد.
سیدمحمدمهدیحاتمی،فرزندمریمکمیجانی،همکارمان
در مدیریت بیمههای عمر و حوادث ،موفق شد در شصتمین
المپیاد جهانی ریاضی ( )IMOکه در سال جاری در کشور
انگلستان برگزار شد ،مدال نقره را از آن خود کند.
وی پیش از این نیز موفق به کسب مدال برنز المپیاد هندسه از کشور
روسیه در سال  ،2016مدال طالی المپیاد ریاضی کشور در سال ،1397
مدالهای نقره در سالهای  1396و  1394و برنز در سال  1393مسابقات
المپیاد ریاضی کشور شده است.
گفتنی است ،محمدمهدی در مسابقات شصتمین المپیاد جهانی ریاضی
 2019لندن ،در اقدامی تحسین برانگیز ،نماز خود را بر روی پل لندن
اقامه کرد.
سیدجواد حسینی ،سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز با صدور
پیامی ضمن تبریک کسب مدال نقره شصتمین المپیاد جهانی ریاضی
 2019لندن توسط سیدمحمدمهدی حاتمی ،اقامه نماز توسط وی بر روی
پل لندن را موجب مباهات و افتخار برای خانواده و جمهوری اسالمی
ایران خوانده است.

تغییر شماره تلفن

شماره تلفنهای جدید شعبه هفت تیر و واحد پرداخت خسارت درمان
استان البرز به شرح زیر اعالم شد:
شعبه هفت تیر
 20الی  34275318و 32734047ـ 026
پرداخت خسارت درمان
 6الی  34275355و  34275250ـ026
دورنگار
 34275860ـ 026

مقام اول نقاشی

ویانا برکاتی ،فرزند سعید برکاتی همکارمان در
مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران موفق شد
در مسابقات فرهنگی هنری دبستان آزادگان،
رشته نقاشی با مدادرنگی مقام اول را به دست
آورد.
بیمهآسیا ،موفقیت این عزیزان را تبریک گفته و آرزومند کسب
افتخارات بیشتر آنان در دیگر عرصههای ملی و بینالمللی است.

رضایت سازمان امور مالیاتی استان
فارس از عملکرد بیمهآسیا
سازمان امور مالیاتی استان فارس ،با اعالم گزارشی،
رضایت کارکنان خود را از عملکرد مطلوب بیمهآسیا ،در
راستای قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان ،در سال
 1398ـ  1397اعالم کرد.

براساس گزارش روابطعمومی ،نتایج مطلوب شاخصهای
عملکرد بیمهآسیا در سطح استان در این گزارش شامل سطح
تعامل و پاسخگویی شعبه بیمهآسیا ،مدت زمان بررسی و کارشناسی
مدارک توسط کارشناسان بیمه و مدت زمان واریز هزینهها از زمان
تحویل مدارک و مراکز بیمارستانی و دندانپزشکی طرف قرارداد
است.

انتصابات

مسلم سهرابی ،سرپرست منطقه شش
احمد غفاری ،معاون مدیر بیمههای مسئولیت در فروش
رضا بابازاده ،معاون مدیر مالی در حسابداری عمومی
مهدی نجفی اسفستانی ،عضو کمیته فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت
احمد نقیپور ،معاون سرپرستی منطقه شش
نازنین حجتی ،رییس کمیسیون پزشکی مدیریت بیمههای درمان
وحید نارنجی آذر ،رییس اداره نظارت و ارزیابی فنی ثالث حوادث راننده
و بدنه
محمدرضا عباسی ،رییس اداره کارشناسی خسارت بیمههای مسئولیت
محمدرضا طیبی ،رییس اداره کارشناسی و ارزیابی خسارت بیمههای
مهندسی و خاص
مژگان صالحی خانقاه ،رییس اداره امور مشتریان
ناهید شاکری ،رییس اداره صدور بیمههای مهندسی و خاص
اسماعیل سلیمان دوست ،رییس اداره خسارت بیمههای مهندسی و خاص
عباس بحیرایی ،رییس اداره بازدید اولیه در مدیریت بیمههای آتشسوزی
حسین یعقوبنیا ،رییس اداره امور بیمهای سرپرستی منطقه هفت
ابراهیم پورعلیزاده ،رییس اداره امور مالی و پشتیبانی سرپرستی منطقه هفت
محمدحسین امیری ،رییس شعب استان مازندران
مهدی ابراهیمی ،سرپرست اداره حقوق و دستمزد کارکنان
علیرضا معینی ،سرپرست اداره حسابداری عملیاتی
ملیحه صفیخانی ،سرپرست اداره امور بانکها
هادی رسولی نهاد ،رییس دفتر معاونت توسعه و برنامهریزی
احمد پورقنبر ،رییس شعبه کیش
سیامک امانت ،سرپرست شعبه پارس آباد
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

بازنشستگان
پروانه جعفری
فرامرز جوادی جیفرودی

زهرا پیروی
زهرا طالبی

تقدیر و تشکر
مدیر کل مرکز خدمات حوزههای علمیه استان تهران با ارسال لوح تقدیر
خطاب به فرشاد الیاسی ،رییس شعبه انقالب تهران از تالش و عملکرد
دلسوزانه وی در راستای اجرای دقیق مفاد قرارداد بیمهآسیا و این حوزه تقدیر
کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان لرستان با ارسال
نامه خطاب به محسن پایدار ،مدیر پروژههای خاص از تالش و همکاری
محمدحسین کاهی ،همکار شعبه خرمآباد و سجاد احمدپور شکری ،رابط بیمه
در راستای ارائه خدمات بیمههای تکمیلی به کارکنان اداره کل امور مالیاتی
قدردانی کرد.
دو نفر از بیمهگذاران استان مازندران که در حادثه آتشسوزی بازار روز شهر
چالوس دچار خسارت شده بودند ،با نصب بنر از تالش و همکاری مسئولین
بیمهآسیا در استان مازندران در راستای پرداخت خسارت در کوتاهترین زمان
ممکن تشکر کردند.
نماینده وزیر و مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با
ارسال لوح تقدیر از تالش و همکاری مسئولین و کارکنان شعبه استان همدان
در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامههای عملیاتی و اقتصادی وزارت امور
اقتصادی و دارایی استان همدان تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه شهرستان کارزون با ارسال نامه خطاب به مدیرعامل از تالش
و عملکرد مطلوب مسئولین و کارکنان شعبه کازرون در راستای ارائه خدمات
بیمههای درمان طالب حوزه علمیه این شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
شرکت سهامی شیشه قزوین ،با ارسال نامه خطاب به مدیرعامل بیمهآسیا
از دقت و تالش کارشناسان اداره خسارت آتشسوزی در راستای بررسی و
ارزیابی خسارت حادثه انفجار ژنراتور کارخانه شیشه فلوت فارسجین و پرداخت
به موقع خسارت قدردانی کرد.
مدیرکل مرکز خدمات حوزههای علمیه استان گلستان ،با ارسال نامه خطاب
به مسلم سهرابی ،معاون سرپرستی منطقه شش بیمهآسیا از تالش و همکاری
وی با این مرکز در راستای ارائه خدمات شایسته قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت بریان گوشت آمل ،با ارسال نامه خطاب به روحاله
صفرزاده ،رییس شعبه آمل فرا رسیدن شصتمین سالگرد تأسیس بیمهآسیا
را تبریک و تهنیت گفت.
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آموزش

فیشینگ چیست؟

اصطالحات بیمهای

فیشینگ ( )Phishingیک روش مخرب برای دسترسی به اطالعات بانکی و سرقت
اموال افراد است .درسالهای اخیر کالهبرداران ،با طراحی سایت جعلی و دستیابی به
اطالعتی نظیر نام کاربری ،رمز عبور ،رمز دوم و  ،...تالشهای زیادی برای به سرقت
بردن موجودی حسابهای کاربران اینترنت کردهاند .فیشینگ ممکن است با ارسال
پستهای الکترونیک فریبنده ،تلفن ،طراحی صفحهای نظیر درگاه پرداخت بانک و ...
انجام شود.

Binder

بیمهنامه موقت
بیمه جامعالشمول ،بیمهنامه یکجا ،بیمهنامه جامع

هشدارهای سایبری در خصوص خریدهای اینترنتی
••قبل از خرید از فروشگاههای مجازی ،توجه نمائید تا فروشگاه مورد نظر دارای نماد اعتماد الکترونیکی و
پروانه فعالیت مجازی بوده و معتبر باشد.
••توجه نمائید که درگاههای خرید موجود در فروشگاههای مجازی ،شما را به درگاههای جعلی یا فیشینگ
هدایتنکنند.
••هرگز فریب تبلیغات دروغین فروشگاههای مجازی را نخورده و حتم ًا سعی نمائید در خریدهای خود
کاالی مورد نظر را مشاهده و سپس خریداری نمایید.

Blanket Insurance

بیمهنامهای که عمدت ًا برای حمل زمینی محموالت به کار گرفته میشود
صندوق تأمین خسارتهای بدنی

Bodily Injury Indemnification Fund

مسئولیت در قبال جراحت بدنی

روشهای ساده برای جلوگیری از کالهبرداری:
••اطالعات کارت بانکی خود را در هر سایت و درگاه پرداخت آنالین غیر معتبر وارد ننمایید.
••به صورت دورهای رمز اول و دوم کارتهای عابر بانک خود را تغییر دهید و در هنگام خرید ،رمز کارت
بانکی را شخص ًا وارد نمائید .رمزهای عبور باید به صورت ترکیبی و پیچیده انتخاب شوند و از کلمات عبور
ساده ،آسان و متداول مانند شماره شناسنامه و تلفن همراه استفاده نشود.
••هرگز اطالعات شخصی خود و خانواده خویش را در فضای مجازی منتشر نکنید.
••به خاطر داشته باشید در اینترنت ،اشخاص الزام ًا همانی نیستند که خود میگویند ،مراقب باشید فریب
نخورید.
••از نگهداری و قراردادن اطالعات شخصی خود بر روی تلفن همراه و رایانههای متصل به اینترنت
خودداری کنید.
••هرگز فایلهای مشکوک را بدون هماهنگی و اطالع ،دانلود و نصب نکنید.

Block Policy

Bodily Injury Liability

شعبه

Branch Office

نقض کردن قرارداد

Breach of Contract

کارگزار ،دالل ،واسطه ،دالل بیمه ،دالل رسمی بیمه ،کارگزار بیمه

Broker

بیمه ساختمان

Building Insurance

بیمه سرقت ،بیمه دزدی با شکست حرز

Burglary Insurance

پایاننامه
عنوان:

زمانبندی کارای وظایف در محیطهای
محاسبات ابری با استفاده از الگوریتمهای
فرا مکاشفهای
(مورد مطالعه :بیمه آسیا)

عنوان:

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی
شرکت بیمه آسیا از طریق متغیرهای میانجی
نوآوری وکارآفرینی

(مورد مطالعه :بیمه آسیا)

نگارش:

نگارش:

نگارش:

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات،
گرایش سیستمهای اطالعاتی پیشرفته

(کارشناس ارشد مدیریت مالی)

(کارشناس مدیریت درمان)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش استراتژیک

1397
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مختلفی میباشد که مزایای زیادی را هم برای فراهم کنندگان خدمات

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی
شرکت بیمهآسیا از طریق نوآوری وکارآفرینی است.

ابری و هم برای استفادهکنندگان این سیستمها به همراه داشته است.

روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها
توصیفی ـ پیمایشی ،جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت
بیمهآسیا در استان تهران و روش نمونهگیری در این پژوهش از نوع
احتمالی و تصادفی ساده میباشد .جامعه آماری این پژوهش تعداد 1000
نفر است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  278نفر تعیین شده
است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است و روایی آن از
طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته است .برای تحلیل دادهها و
بررسی روابط میان ابعاد چارچوب تحقیق از رویکرد مدلسازی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل صورت گرفته است .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که سرمایه انسانی بر نوآوری ،کارآفرینی ،عملکرد
مالی ،سود و فروش تاثیر مثبت و معنیداری دارد .همچنین نوآوری
وکارآفرینی بر عملکرد مالی شرکت بیمهآسیا ،سود و فروش آن تاثیر
مثبت و معنیداری دارد.

واژههای کلیدی :محیطهای پردازش ابری ،زمانبندی وظایف،
تکمیل شدن کارها ،الگوریتمهای بهینهسازی

واژههای کلیدی :سرمایه انسانی ،نوآوری ،کارآفرینی ،عملکرد
مالی سازمان ،سود و فروش

یکی از مسائل چالش برانگیز در این محیطها ،مدیریت و زمانبندی
منابع به گونهای که زمان تکمیل شدن کارها و هزینه استفاده از منابع

کاهش یابد میباشد .برای برآورده ساختن اهداف مذکور ،در این تحقیق
یک روش مبتنی بر الگوریتم رقابتهای جهانی ارائه شده است .الگوریتم

رقابتهای جهانی که برای مسائل پیوسته ارائه شده است ،به مسئله

مربوط در این تحقیق فرمولهبندی شده است و با الگوریتمهای جنگل و
ژنتیک چند هدفه مورد مقایسه قرار گرفته است.

نتایج حاصل از شبیهسازیها و پیادهسازیها نشان میدهند که روش

پیشنهاد شده زمان تکمیل شدن کارها و هزینه استفاده از منابع را کاهش

میدهد.

حدیثه نجف زادگان

اعظم کلهران

(کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات)

محیط محاسبات ابری شامل منابع مختلف و با توانهای پردازشی

بررسی عوامل موثر بر نیت رفتاری بیمه گذاران
در خرید بیمه های اشخاص

(مورد مطالعه :بیمه آسیا استان تهران)

حمید شمس اشراق

چکیده

عنوان:

1397

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نیت رفتاری

بیمهگذاران در خرید بیمههای اشخاص است.

جامعه آماری تحقیق را مشتریان بیمهآسیا تشکیل میدهند ،که تعداد

آنها نامحدود میباشد .با استناد به جدول مورگان تعداد  384نفر از

مشتریان انتخاب شدند .ابزار این پژوهش ،پرسشنامه میباشد .پایایی

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/7محاسبه شد.
برای تعیین روایی این ابزارها ،از نظر متخصصان و استاد راهنما استفاده

شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون مدل معادالت ساختاری و

نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که
هنجارهای ذهنی ،نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده ،بر نیت رفتاری

مشتری در میان مشتریان بیمهآسیا مورد تایید است.

واژههای کلیدی :هنجارهای ذهنی ،نگرش ،کنترل رفتاری
ادراک شده ،نیت رفتاری

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1398
شماره 175

آموزش

بیت کوین چیست؟
به زبان ساده ،بیت کوین ،یک ارز و پول دیجیتال و همچنین یک
شبکه برای پرداختهای مستقیم و بدون واسطه است.
چیزی که بیتکوین را از دیگر پولهای پیش از خود متمایز میکند،
غیرمتمرکز بودن آن است .غیرمتمرکز بودن یعنی اینکه کسی نمیتواند
به تنهایی کنترل شبکه را در دست داشته باشد و هیچکس مالک اصلی
آن نیست .هیچ بانک ،موسسه ،نهاد یا دولتی بیتکوین را کنترل نمیکند.
در حقیقت کنترل بیتکوین به دست تمام کاربران آن است.
در روشهای سنتی برای انتقال پول ،شما نیاز اعتماد به واسطهها و
موسساتی مثل بانک دارید ،اما با بیت کوین میتوانید بدون نیاز به اعتماد
به هیچ موسسه و نهادی ،به تمام جهان و به صورت مستقیم و همتا به
همتا پول (بیت کوین) ارسال کنید.
این نکته را به یاد داشته باشید که بیت کوین هیچگونه شکل و فرم
فیزیکی ندارد و فقط به صورت دیجیتالی منتقل میشود.
از بیت کوین میتوان همانند پولهای رایج برای خرید کاال ،تبادل و
انتقال پول و همچنین مانند طال برای سرمایهگذاری استفاده کرد .واحد
اختصاری ارز بیت کوین BTC ،است.
چند ويژگی عمده از بیت کوین که آن را با پولهای رایج
متمایزمیکند:
 .۱تمرکززدایی

مهمترین ویژگی بیت کوین غیرمتمرکز بودن آن است .همانطور که
گفتیم ،هیچ فرد حقیقی یا حقوقی خاصی کنترل شبکه بیت کوین را در
دست ندارد .بیت کوین توسط هرکسی که به شبکه وصل شود ،کنترل
میشود .هر کس در هر جای دنیا میتواند با کامپیوتر خود به شبکه بیت
کوین متصل شود و برای کنترل شبکه حق رای خواهد داشت .این
ویژگی باعث شد تا افرادی که به نهادهای مالی اعتماد ندارند ،جذب
بیت کوین شوند.
در روش سنتی ،بانک یا نهاد مالی وظیفه تایید تراکنشها را بر عهده
دارد .این یعنی که امکان جلوگیری و کنترل تراکنشها توسط آن نهاد
محتمل است ،اما در بیت کوین از هیچ تراکنش صحیحی جلوگیری به
عمل نخواهد آمد.
بیت کوین مشکل «دوبار خرج کردن» ( که در آن داراییهای دیجیتال
میتوانستند کپی و دوباره خرج شوند) را با استفاده از تکنیکهای پیچیده
رمزنگاری حل کرده است .در سیستمهای الکترونیکی سنتی ،مشکل
دوبار خرج کردن توسط بانکها حل شده است اما در بیت کوین که یک
شبکه کامال باز است ،تراکنشها توسط تمام کاربرانی که به این شبکه
متصل هستند ،انجام میشوند.
 .۲محدودیت واحدهای بیت کوین

برخالف پولهای رایج مانند دالر و یورو که به تعداد نامحدود چاپ و
توسط دولتها صادر خواهند شد ،تعداد واحدهای بیت کوین محدود است.
در پروتکل بیت کوین مشخص شده است که بیت کوینها محدود باشند
و تعداد آنها فقط  ۲۱میلیون واحد خواهد بود .از آنجایی که هر کسی که
ل و قوانین را میپذیرد ،پس
به شبکه بیت کوین متصل میشود ،پروتک 
از رسیدن بیت کوینها به عدد  ۲۱میلیون واحد ،دیگرهیچ بیت کوینی
استخراج نخواهد شد .این مسئله از نظر ریاضیات اثبات شده است.
چه کسی واحدهای بیت کوین را تولید میکند؟
واحدهای بیت کوین توسط سازمان متمرکز خاصی تولید و صادر
نمیشوند .افرادی به نام استخراجکننده یا به اصطالح ماینر ()miner
میتوانند سخت افزارهای قدرتمند خود را برای حفظ امنیت شبکه بیت
کوین به کار بگیرند .طی این فرایند بیت کوین تولید میشود و به عنوان
پاداش به ماینرها تعلق میگیرد.
محدود بودن واحدهای بیت کوین موجب کمیابی ،عدم تورم و
ارزشمندی آن در طول زمان خواهد شد .به دلیل این ویژگی بیت کوین،
افراد زیادی بیت کوین را به عنوان ابزاری برای سرمایهگذاری و ذخیره
ارزش (مانند طال) خریداری و نگهداری میکنند.
 .۳نیمهناشناس بودن

در سیستمهای پرداخت الکترونیکی سنتی ،معمو ًال مشتریان نیاز به
ثبت نام یا افتتاح حساب با مشخصات شناسایی خود دارند .اما در بیت
کوین کاربران به نوعی نیمه ناشناس هستند .برای ارسال بیت کوین
نیاز به ارائه مشخصات کاربری یا حتی پست الکترونیک نیست .پروتکل
بیتکوین بهگونهای طراحی شده که برای تایید تراکنشها شبکه نیاز به
دانستن اطالعات هویتی کاربران ندارد .در بیت کوین هرکاربر با کیف

در سال  ،۲۰۰۸درست کمی پس از بحران اقتصادی بزرگ آن زمان ،یک مفهوم جدید از پول و دارایی به نام بیت کوین
( )Bitcoinارائه شد که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان میتواند آینده اقتصاد جهان را متحول کند و یا حداقل شروع کننده
این جریان باشد .با ما همراه باشید تا با تعریف بیت کوین به زبان ساده و ویژگیهای عمده آن آشنا شوید.
پول خودش شناسایی میشود.
تراکنشهای بیت کوین شفاف هستند ،یعنی هرکس که بخواهد میتواند یک تراکنش را پیگیری کند ،اما نه به این معنی که اطالعات هویتی افراد
مشخص شود و تنها میتوان آدرسهای هر کیف پول را مشاهده کرد.
با این حال صرافیهای بیت کوین ،برای جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه اقدام به احراز هویت از کاربران خود میکنند تا در صورت بروز هرگونه
ن را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد .به همین جهت بیت کوین روش خوبی برای جرائم یا
جرم با بیتکوینها خریداری یا فروخته شده ،بتوان آ 
پولشویی نخواهد بود.
.۴تغییرناپذیری

هنگامی که یک تراکنش بیت کوین انجام شود ،دیگر قابل برگشت نیست .در سیستمهای سنتی میتوان تراکنشها را دستکاری کرد اما زمانی که
یک تراکنش در بیت کوین ثبت شد ،آن تراکنش برای تمام اعضای شبکه ارسال میشود و به عنوان ثبت شده در شبکه قرار میگیرد .از این رو دیگر
هیچ کس نمیتواند آن تراکنش را برگشت بزند.
بیت کوین چگونه کار میکند
بیت کوین روی یک پایگاه داده غیرمتمرکز به اسم بالک چین فعالیت میکند .به زبان ساده ،بالک چین یک دفترچه یادداشت دیجیتال است که
اطالعات میتوانند روی آن به صورت توزیع شده و غیرقابل تغییر ،ثبت شوند .این اطالعات هر چیزی میتوانند باشند اما در بیت کوین ،اطالعاتی که
روی بالک چین ثبت میشوند ،تاریخچه تراکنشها هستند .تاریخچه تمام تراکنشهای بیت کوین روی یک دفتر دیجیتال به نام بالک چین ثبت
میشود .هر کسی که به شبکه بیت کوین متصل میشود ،اصطالحا نود ( )nodeنام دارد و یک کپی کامل از بالک چین را دریافت میکند .هر تراکنشی
که به بیت کوین ارسال میشود توسط این کامپیوترهای متصل به شبکه بررسی میشود و هر کامپیوتر به آن تراکنش رای میدهد .گروهی تراکنش را
تایید میکنند و گروهی آن را غیرمعتبر میدانند .در نهایت با رای اکثریت مشخص خواهد شد که تراکنش معتبر است یا خیر.
اگر تراکنش توسط کامپیوترهای متصل به شبکه تایید شود روی برگهای به نام بالک ثبت میشود .سپس بعد از گذشت یک زمان مشخص ،این
بالکها به هم متصل میشوند و از بهم پیوستگی بالکها ،بالک چین (در معنای لغوی به معنای زنجیرهای از بالکها) پدید میآید.
استخراج بیت کوین چیست؟
بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است و برای ادامه بقا نیاز به توزیع و تایید تراکنشها به صورت غیرمتمرکز دارد .استخراج یک نوع فرایند رقابتی است
که در پروتکل بیت کوین به منظور ایجاد انگیزه برای پایداری شبکه و تولید بیت کوین جدید طراحی شده است .در این عملیات برای ثبت یک بالک در
بالک چین ،کامپیوترهای ماینر باید طی فرایند ریاضی پیچیده ،معادالت ریاضی را حل کنند و هر کس که زودتر به جواب برسد ،بیت کوین تولید شده
و به عنوان پاداش به او تعلق میگیرد .این کار نیازمند داشتن سیستمهای سخت افزاری قدرتمند و برق است.
به منظور حفظ شبکه و تاخیر در تولید واحدهای جدید بیت کوین ،استخراج بیت کوین به مرور زمان سختتر و سختتر میشود و پاداش استخراج
کمتر میشود .در حال حاضر هر ده دقیقه  12/5بیت کوین تولید میشود .تاکنون بیش از  ۱۷میلیون واحد بیت کوین استخراج شده است .پیشبینی
میشود که استخراج تمام واحدهای بیت کوین تا سال  ۲۱۴۰طول بکشد.
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بیمهدر
ایران و جهان

دکتر غالمرضا سلیمانی
نایب رییس «ایشن ری» شد

 46در صد از بیمهگران طی
دو سال آتی از بالکچین بهره
میگیرند
زنجیره بلوکی یا بالکچین چه ریسکها و فرصتهای
ذاتی را در صورت بهرهبرداری از این فنآوری به همراه
دارد؟
شرکت اکسنچور ،یکی از شرکتهای نرمافزاری برتر دنیا در
بررسی خود اعالم کرده است :انتظار میرود  46درصد از بیمهگران
طی دو سال آتی از زنجیره بلوکی بهرهبرداری نمایند و  84درصد
اظهار میکنند که این فناوری ،روش تجارت و کسب و کار آنان را
تغییر خواهد داد.
به گزارش این شرکت ،زنجیره بلوکی ،امکانات جالبی برای
بیمهگران حمایت و غرامت ( )I&Pارائه میدهد ،اما اجرای آن
بدون ریسک و چالش نیست.
فواید زنجیره بلوکی برای صنعت بیمه

بیمهگران میتوانند هزاران کارکرد برای سیستمی متصور شوند
که دقت خود را خود تأیید میکند ،وابسته به شرکت یا سرور خاص
نیست و میتواند درصورت تحقق برخی شرایط ،به صورت خودکار،
بعضی از عملیاتها را به انجام رساند.
شفافیت

از آنجائیکه فنآوری زنجیره بلوکی ،توزیع میشود و مشارکتی
است ،فرصتهای نوینی برای شفافیت در حوزه بیمه ارائه میدهد.

برای مثال ،شفافیت بیشتر ،به مشتریان کمک میکند تا چرایی
و چگونگی مدیریت خسارتشان درک شود .به عقیده کالرک ،این
میتواند سبب کاهش هزینه قضایی در صورت بروز سوءتفاهم شده
و روند خسارت را کارآمدتر نماید.
امنیت بهتر از طریق هوش خواب

زنجیره بلوکی میتواند تراکنشهای مشتری ـ بیمهگر را از طریق
اجرای سیستم  BYIDیا همان «هویت شخصی خود را بیار» (به
اختصار :هوشخواب) تسهیل کند.

ویرایشهای اولیه این سیستم وجود دارد .این سیستمها توسط
واسط برنامهنویسی کاربردی یا  APIتقویت میشود .آنها با داشتن
یک ویژگی عمومی یعنی گزینههای مربوط به ورود با شناسه
کاربری گوگل یا فیسبوک ،کاربرد  APIرا عملیاتی میکنند و
به افراد اجازه میدهند تا از مجموعهای از شناسههای مدخل معتبر
برای طیف وسیعی از کارکردها ،بهره برداری نمایند.
بهبود مدیریت خسارت از طریق قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند ،طرفهای قرارداد را درحین احقاق برخی
الزامات و انجام برخی گامها ،رصد میکنند .هنگامی که شرایط
مطلوب حاصل شد ،قرارداد هوشمند به صورت خودکار ،برخی
عملیاتها را مبتنی بر آن شرایط اجرا میکند.

مایک دو وال ،از شرکت گلوبال آیکیواکس اظهار میدارد:
قراردادهای هوشمند بدون نیاز به طرف دوم برای تأیید احقاق
شرایط ،خود را رصد میکنند .این قابلیت به شرکتهای بیمه اجازه
میدهد تا روندهای روزمره خود را دیجیتالسازی نمایند.

با حذف نیاز به انسان برای بررسی خسارتهای روزمره،
قراردادهای هوشمند میتوانند خسارتها را هرچهسریعتر حل و

فصل نمایند و کارکنان خود را برای خسارتهای بسیار پیچیدهتر
گسیل کنند.
ساختارهای جدید و آمادگی برای آینده

ابزارهایی مانند  BYIDو قراردادهای هوشمند ،میتوانند نه تنها
به مدیریت سریعتر خسارتها بینجامد بلکه سبب توسعه برخی
محصوالت بیمهای که پیشتر برای مشتریان و بیمهگران بسیار
سخت و طاقتفرسا بود ،شوند .برای مثال ،برخی شرکتها از
قراردادهای هوشمند برای ارائه بیمه تأخیر در پرواز استفاده میکنند.
مشتریان دادههای پرواز را با زمان تأخیر وارد میکنند و درصورتی
که پرواز طوالنیتر از زمان منتخب باشد ،قرارداد هوشمند،
بهصورتخودکار ،خسارت مشتریان را میپردازد .بهدلیلآن که این
تراکنش ساده بوده و مبتنی بر یک مجموعه واحد از دادهها است،
فناوری زنجیره بلوکی میتواند این کار را بدون دخالت ارزیابان
خسارت انجام دهد (البته شرایط غیرمتعارف و مستثنی نیز وجود
دارد).

شرکت ویلیس تاورز واتسون اظهار میدارد :فناوری زنجیره بلوکی
بهویژه برای تحوالت نوظهور در بیمه مطلوب است .برای مثال،
سازگاری زنجیره بلوکی ،سازمانها را توانمند میسازد تا با آسودگی
بیشتری به تغییرات سریع در فناوری ،ریسک و انتظارات مشتریان
پاسخ دهند.
مانند هر فناوری جدید دیگری ،زنجیره بلوکی برخی دغدغهها را
برای شرکتهای بیمه به همراه دارد.

شرکت سیاماسوایر میگوید :امنیت ،مهمترین دغدغه است.
زیرا شرکتهای مبتنی بر زنجیره بلوکی ،شاهد آن هستند که
محصوالت آنان ،دستکاری شده است؛ حال ،با ابزار غیرقانونی
یا افرادی که به صورت قانونی کارکردهایی را اجرا کردهاند که
پیامدهای پیشبینینشدهای برای آنها درپی داشته است.

مؤسس بیتکوین افریکا اظهار میدارد :فنآوری زنجیره بلوکی
در فاز رشد خود قرار دارد و با ناکارآمدی خود مورد چالش واقع شده
است .هرچه دادههای بیشتری به دفتر کل اضافه شود ،انرژی و
زمان بیشتری برای انجام تراکنش نیاز خواهد داشت و این ،پردازش
را آهستهتر میکند.

همچنین ،این ناکارآمدیها ،توان گسترش طرحهای زنجیره
بلوکی را محدود میکند .سیستمهای زنجیره بلوکی باید این
ناکارآمدیها را کنار بزنند تا بتوانند قول خود را برای تراکنشهای
سریعتر برای شرکتهای بیمه و مشتریان محقق کنند.

شرکت گرین تک مدیا ،میگوید :صرف انرژی در فنآوری زنجیره
بلوکی یک دغدغه درحال رشد است .در سال  ،2018بیتکوین 0/2
درصد از کل مصرف انرژی و توان افراد را در جهان صرف کرد که
بیشتر از انرژی کل جمعیت کشور بلغارستان است.
شرکت گریست تبیین میکند :اگر این روندها ادامه پیدا کند،
کاربردهای زنجیره بلوکی میتواند انرژی بیشتری از کل تالش
انسان تا سال  2020را صرف خود کند.

مراودات صنعت بیمه ایران با کشورهای منطقه،
علیرغم تحریمهای بینالمللی وارد فضای تازهای شده
که بر اساس آن ،رئیس کل بیمه مرکزی ایران عضو
هیاتمدیره شرکت بیمه اتکایی آسیا شد.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی،
دکتر غالمرضا سلیمانی با رای قاطع اعضای شرکت بیمه اتکایی
آسیا (ایشنری) صندلی نایب رییسی شرکت بیمه اتکایی آسیا را به
مدت دو سال ،در اختیار گرفت.
بر این اساس ،رییس کل بیمه مرکزی به عنوان نماینده جمهوری
اسالمی ایران با ارائ ه برنامههای مدون توسعهای ،تدوین راهکارهای
افزایش نفوذ بیمه و ترسیم افقهای روشن همکاریهای بیمهای در
سطح منطقه ،به عنوان نایب رییس یکی از معتبرترین شرکتهای
بیمه اتکایی آسیا انتخاب شد.
براساس این گزارش دکتر سلیمانی ابراز امیدواری کرد :با استفاده
از ظرفیتهای بینالمللی این شرکت ،فعالیتهای صنعت بیمه در
حوزه اتکایی با اقتدار بیشتری دنبال شود.
وی گفت :با ایفای تعهدات بیمهای و تمهیدات فراهم شده ،در
آینده سهم کشور ما در اداره این شرکت بیمه اتکایی آسیایی در دو
بخش مدیریتی و سهامداری ،بیش از پیش پررنگتر و از داراییها و
سپردههای ایران صیانت خواهد شد.
گفتنی است «ایشین ری» با هدف گسترش پوششهای اتکایی
بین کشورهای منطقه تاسیس شده است.
عرصه صنعت بیمه همواره برای جمهوری اسالمی ایران با
تخصص گرایی و پایبندی به اصول و احترام به قوانین بینالمللی
همراه بوده است؛ ضمن اینکه افزایش سرمای ه شرکت «ایشن ری»
از پشتوانههای جدی آن به خصوص در زمان تحریمها به شمار
میرود.

