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اخبــــار

مدیرعامل بیمهآسیا به عنوان
«مدیر ارشد تعالیگر ارتباطی»
معرفی شد
مـدیرعـامل بیمـهآسیا در شـانزدهمین سمـپوزیوم بیـنالمـللی
روابطعمومی ،به پاس حمایت از برنامههای ارتباطی و نگاه تخصصی
به روابطعمومی ،مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابطعمـومی ،شـانزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی با
حضور دکتر سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مسعود
بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا ،مدیرعامل بیمه ملت ،مدیر
روابطعمومی بیمه مرکزی و مدیر روابطعمومی بیمهآسیا در محل سالن باروک
تهران برگزار شد.
در این مراسم ،هیأت داوران ،مدیرعامل بیمهآسیا را به پاس خدمات موثر و
مساعدت در توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب ،توجه به افکار عمومی ،ارتباط موثر
با رسانهها و حمایت از برنامه ارتباطی و نگاه تخصصی به روابطعمومی ،شایسته
دریافت لوح «مدیر ارشد تعالیگر ارتباطی» دانست و لوح تقدیر ،توسط رییس کل
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،به مدیرعامل بیمهآسیا اهدا شد.
گفتنی است ،در شانزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی ،مدیرعامل
بیمهآسیا به همراه رییس کل بیمه مرکزی لوحهای تقدیر مدیران ارتباط گستر را
به برگزیدگان این سمپوزیوم اهدا کردند.

بیمهآسیا و پژوهشکده بیمه
تفاهمنامه پژوهشی امضا کردند

تفاهمنامه همکاری و توسعه
فعالیتهای پژوهشی و تحقیقات
کـاربـردی ،مشـاوره علـمی و
امور آموزشـی مـیان بیمهآسیا و
پژوهشکده بیمه امضا شد.

به گزارش روابطعمومی ،این تفاهمنامه
که موضوع آن تعامل و ایجاد همکاری
مشترک تحقیقاتی و پژوهشی و تبادل
اطالعات و تجربیات و تواناییهای علمی
در زمینههای مورد نیاز است ،در محل
شرکت بیمهآسیا و توسط مسعود بادین،
نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل و
دکتر کردبچه رییس پژوهشکده بیمه به
امضا رسید.
بنا بر این گزارش ،در این مراسم که با
حضور جمعی از مدیران دو طرف برگزار
شد ،مدیرعامل بیمهآسیا در سخنانی با
ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه،
حضور دکتر کردبچه در پژوهشکده بیمه
را منشا تحوالت قابل مالحظهای در این
سازمان عنوان کرد.
مسعـود بادین ،شرایط فعلی بازار را
نیازمند توجه بیش از پیش به فعالیتهای
پژوهشی در جهت ارائه محصوالت جدید
بیمه ای دانست.
وی تصریح کرد ،هم زمان با پیشرفت
چشمگیر فناوری از یک سو و افزایش
انتظارات مشتریان و بازار ،مرزهای سنتی
صنعت بیمه در حال دگرگونی بوده و این
امر نیازمند توانمندی و تحول در تحقیق و
پژوهش در این صنعت است.

مـدیرعـامل تـاکیـد کـرد :کارهـای
تحقـیقـاتی و پژوهشـی در برنامههای
راهبردی بیمهآسیا دارای جایگاه ویژهای
اسـت ،زیـرا مـا به خـوبی دریافتـهایـم
بـرتـری ،چـابکی و تحول عملکردی،
ارتباط بنیادی با امر پژوهش دارد.

دکتر کردبچه ،رییس پژوهشکده بیمه
نیز در این نشسـت با اشـاره به سابقه
همکاریهای این پژوهشکده با بیمهآسیا
در حوزههای مختلف بیمهای ،مدیرعامل
بیمهآسیا را از جمله مدیران بیمهای که
توجه خاصی به امر پژوهش دارند،
برشمرد.

وی افـزود ،شـرکـتهای بـزرگ و
خوشنامی مانند بیمهآسیا باید با حمایتها
و استفاده از ظرفیتهای علمی و تجارب
فنی خود ،حوزه پژوهش را در صنعت بیمه
تقویتکنند.
رییس پژوهشکده بیمه اظهار امیدواری
کرد از این پس ،تمام تصمیمات ،برنامهها
و تحوالت در صنعت بیمه ،با پشتوانه
پژوهشی به انجام برسد.

گفتنی است در این نشست ،اعضای
هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل و تنی
چند از مدیران بیمهآسیا و همچنین معاون
پژوهشی پژوهشکده بیمه ،حضور داشتند.
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مدیرعامل بازارکنونی بیمه را تشریح کرد :چالش رقابت
مدیرعامل :شفافسازی ارزی بیمهآسیا

به نام خدا
در این سـالها ،شـاهد
دگـرگونیهـای مثبـتی در
صنعت بیمه کشور و رشد
روز افزون اقبال مردم به
این صنعت بودهایم.

صنعت بیمه در سال های
گذشته با وجود تمام فراز و
نشیبها ،موفق عمل کرده
است با این حال ،شرایط
حسـاس کنونی کشور نه
تنها مسـئولیت حـرفهای
ما را دوچندان کرده ،بلکه
فرصت مغتنمی در اختیار
ما قرار داده است تا با
تکیه بر توان داخلی و ارتقای کیفیت و توسعه محصوالت بیمهای ،اهمیت بیمه و
خدمات آن را ،بیش از پیش برای هموطنانمان نمایان سازیم.

بیمهآسیا با سابقه شصت و یک سال ارائه خدمات بیمهای ،کسب افتخارات
ارزنده بیمهگری و با اندوختهای از دانش و تجربه و فراهم آوردن سرمایه انسانی
کارآمد و متخصص ،به شرکتی بزرگ ،خوشنام و با اصالت بدل شده است.
یقین دارم که با تالش و تعهد خانواده بزرگ بیمهآسیا و به یاری خداوند
ن بیمه خصوصی کشور
متعال ،شاهد تداوم موفقیتهای روز افزون بزرگتری 
باشیم.

بیمهآسیا به عنوان برند محبوب بیمهای مردم ،با بیش از  7میلیون بیمهگذار ،از
روزهای نخست شیوع بیماری کرونا ،ضمن اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی
در تمام بخش های این شرکت و تامین مایحتاج بهداشتی کارکنان و مشتریان،
راهاندازی سامانه ارائه معرفینامههای درمانی کامال آنالین و همچنین ،حمایت از
تالش ارزشمند و خستگی ناپذیر کادر پزشکی در بیمارستانها و مراکز درمانی،
با توزیع 10هزار دست لباس ایزوله در سراسر کشور به ارزش  4میلیارد ریال
به وظیفه خطیر خود در تداوم خدماترسانی به مردم به نحو احسن عمل نموده
است.

تعیین روزی به عنوان روز بیمه در تقویم رسمی کشور ،به پاس تالش کسانی
است که خالصانه زحمت کشیدند تا این رویداد ،ایجاد و به عنوان خدمتی
ماندگار ،در اذهان تداعی و ماندگار شود.
با افتخار روز ملی صنعت بیمه را به اعضای محترم هیات مدیره ،معاونین،
مدیران ،مشاورین ،کارکنان ،شبکه فـروش و نیز سهـامداران بیمهآسیا و کلیه
دست اندرکاران و فعاالن صنعت بیمه کشور  ،صمیمانه شادباش میگویم و
کوششهای موثر این عزیزان را در مسیر خدمت به مردم و حفظ سرمایههای
کشور ،ارج مینهم.

مدیرعامل :بیمهآسیا در جهت پیادهسازی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSحرکت میکند.
روابطعمومی :مدیرعامل بیمهآسیا به عنوان «مدیر ارشد
تعالیگر ارتباطی» معرفی شد
نشان ویژه «روابطعمومی پاسخگو» و تندیس «روابطعمومی
برتر» به روابطعمومی بیمهآسیا تعلق گرفت
اهدای لوح «ستاره طالیی روابطعمومی» به روابطعمومی
بیمهآسیا
چرا سود بیمه آسیا  ۷۲۰درصد رشد کرد؟
تداوم صدر نشینی بیمهآسیا و رشد  ۷۲۰درصدی در سودآوری
جهش  514میلیارد تومانی تراز عملیاتی بیمهآسیا
بیمهآسیا؛ سرآمد در ارتباط با مردم ایران
بیمهآسیا در سه سال گذشته 12میلیارد ریال هزینه چاپ
سررسید را به مدارس مناطق محروم کشور اختصاص داده است
بیمهآسیا با پرداخت  198میلیارد ریال ،از تعطیلی یک واحد
بزرگ صنعتی جلوگیری کرد
بیمهآسیا  33میلیارد ریال خسارت آتشسوزی را در دلیجان
پرداخت کرد
بیمهآسیا  4/5میلیارد ریال خسارت بیمه باربری را پرداخت
کرد
بیمهآسیا و پژوهشکده بیمه ،تفاهمنامه پژوهشی امضا کردند
توسعه خدمات بیمهآسیا درمنطقه آزاد چابهار
جمعیت سالمندان ایران تا  ۲۰سال دیگر دو برابر میشود
باالترین سطح رعایت دستورالعملهای بهداشتی در بیمهآسیا
به اجرا در میآید
پنجاه شرکت برتر بیمه اتکایی در سال  2019معرفی شدند
خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز ،پول پرس،
پـولی مالی ،شما نیوز ،دنیای بانک ،بانکداری ایرانی،
عصر اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،راه ،نقدینه ،افق تازه،
عصر بانک ،بانک و رسانه ،بیمه نویس ،تجارت آنالین،
دیوان اقتصاد ،صنعت بیمه ،بانک و صنعت ،خبر اقتصادی،
پول نیوز ،تصویر روز ،شبکه ایرانیان ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و
بیمه ،بانکداری  ،24راه مردم ،اقتصادگردان ،کوتاه آنالین،
ایران اکونومیست ،آریا ،ایستانیوز ،تصویر امروز ،بانکداری
الکترونیک ،تدبیر تازه ،ایسکانیوز ،نسیم آنالین ،تابناک،
اکوویژن ،ایرنا ،تین نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر ،روزان نیوز،
بورس  ،24اقتصاد آنالین ،چابک آنالین ،تیتر برتر ،خبر
طالیی ،بیمه  ،24مراقب بیمه ،صبح بیمه
روزنامههـا :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد ،عصـر
اقتصاد ،کار و کارگر ،تفـاهم ،ابتکار ،ابرار اقتصادی ،مناقصه
و مزایده ،تجارت ،شروع ،صبح اقتصاد ،ترقی ،اقتصاد پویا،
آفتاب یزد ،عصر ایرانیان ،کسب و کار ،وطن امروز ،جهان
صنعت ،هفت صبح ،آسیا ،تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان،
مردم ساالری ،سیاست ،یاقوت وطن

3

4

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 183

بیمهآسیا درجهت پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی()IFRS
حرکت میکند

بیمهآسیا از نگاه رسانهها

در گفت و گو با سایت مثلث مالی

مدیرعامل بیمهآسیا بازارکنونی بیمه را تشریح کرد :چالش رقابت
به گزارش روابطعمومی به نقل از پایگاه خبری مثلث مالی ،بیش از یک دهه از حذف تعرفهها دربازاربیمه کشورمان
میگذرد که حاصل این آزادسازی ،مشاهده نرخ و شرایط غیرحرفهای درکارنامه صنعت بیمه است .به عبارتی نرخ
شکنی وضعیت دشواری برای این صنعت رقم زده است و خطر کمبود نقدینگی در کمین بیمهگران است .این چالش،
موضوع گفت وگو با مسعود بادین ،نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا شد .اما مدیرعامل بیمهآسیا در
گفت و گو با پایگاه خبری مثلث مالی از خطر بزرگتری صحبت کرد ،ذائقه بازاری که تغییر کرده و رقابتی که در
دوران کرونا و پس از آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.

پایش مستمر فعالیتها هیاتمدیره بیمهآسیا را به این
نتیجه رسانده است که توسعه و ارتقای نرمافزارهای
بیمهای مطابق با استاندارد و آییننامههای بیمه مرکزی در
این شرکت ضروری است.

به گزارش روابطعمومی به نقل از راز پول ،مسعود بادین ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل با بیان اینکه شرکت انجام تمهیدات الزم جهت
پیادهسازی و اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری ( )IFRSو
بررسی و اجرایی کردن طرحهای تحقیقاتی و محصوالت جدید بیمهای
با همکاری مدیران فنی را در سال جاری در دستور کار قرارداده است،
تصریح کرد ،حرکت در جهت استانداردسازی متناسب با موازین رگوالتور
صنعت یکی از چارچوبهای مهم در بیمهآسیا است.

وی با اشاره به پشتیبانی از طرحهای جدید بیمهای و تقویت شبکه
فروش و استقرار نظام و استانداردهای مرتبط با امور مشتریان در بیمهآسیا
اذعان داشت که توسعه محصوالت با شناسایی نیاز مشتریان و ایجاد
مزیت رقابتی در بازار ،یکی از برنامههای جدی بیمهآسیا در سال جاری
است.

مسعود بادین گسترش و ارتقاء مسیرهای ارتباط با مشتری ،جایگاه
مشتری ،رسیدگی به شکایات ،توسعه بازار و تقویت برند شرکت از طریق
افزایش فروش بیمههای خرد و انعقاد قراردادهای گروهی را از جمله
ضروریاتی میداند که با جدیت دنبال میشود و تشکیل ساختار سازمانی
مناسب به منظور تسریع در فرآیندهای صدور خسارت برای خدماترسانی
بهتر و افزایش سطح رضایت مشتریان از جمله رویکردهای برنامهریزی
شده بیمهآسیا در هدفگذاری کوتاه مدت امسال است.

مدیرعامل به افزایش نسبت بازدهی منافع حاصل از سرمایهگذاریها
در بخشهای مختلف شرکت اشاره دارد و آن را برای افزایش منافع
حقوق صاحبان سهام ضروری میداند.
وی با اشاره به پیگیریها و بازرسیهای موفقیتآمیز سال گذشته این
شرکت و جلوگیری از روند پرداخت خسارتهای تقلبی ،بهبود فرآیند
نظارتها به منظور حصول اطمینان از صحت روند امور در راستای
اهداف و برنامههای شرکت را مورد تاکید قرار میدهد.

مسعود بادین ،توسعه و ارتقاء کمی و کیفی شبکه فروش به منظور تحقق
بودجه پیشبینی شده را از دیگر راهکارهای بیمهآسیا در سال جاری به
منظور دستیابی به سود هر سهم ( )EPSهدفگذاری شده دانست.
مدیرعامل ایجاد ساز و کار مناسب در جهت افزایش اطمینان بخشی
به گزارشات و شفافیت اطالعات در بخشهای مالی و فنی را از دیگر
رویکردهای شرکت در سال جاری عنوان کرد.

مسعود بادین به اصالح ترکیب پرتفوی بیمهای و توسعه فروش در
بیمههای با سود مناسب و پاالیش پرتفوی زیانده در این شرکت در
سال جاری تاکید دارد و افزود :رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات
شرکت همراستا با این برنامه ،اجرایی خواهد شد.

متن این گفت و گو را در ادامه میخوانیم:
▌ ▌آقای بادین ،رقابت دربازاربدون تعرفه کنونی را
چگونه ارزیابی میکنید؟

درشرایط فعلی ،قبل از بررسی رقابت بیمهگران دربازار بدون
تعرفه ،بهتر است روی رقابت دردوران کرونا تمرکز کرد .آزادسازی
تعرفهها حرکت بسیار خوبی بود؛ اما بهتر بود قبل از اجرا شدن حذف
تعرفهها ابتدا بسترسازی مناسبی انجام میشد .آنچه مسلم است
رقابت دردوران آزادسازی ،منجر به کاهش نرخهای حق بیمه شد.
این تا جایی توجیه دارد زیرا ویژگی بازار آزاد کاهش قیمتهاست،
اما این کاهش زمانی تبدیل به چالش شد زیرا در بسیاری مواقع
نرخهایی که تعیین شدند دیگر فنی نبودند و شرایط بیمهنامهها بنا به
خواسته برخی بیمهگذاران تغییر کرد .آموزش و تربیت نیروی انسانی
متخصص و حرفهای در شرکتها برای ارائه نرخهای فنی ،یک
ضرورت است چرا که حتی در حال حاضر ،ارائه بسیاری از نرخها
غیر فنی است .این وضعیت نمیتواند طوالنی مدت دوام داشته باشد
وکمبود نقدینگی و آثار زیان بار آن ،خود را نشان خواهد داد.
▌ ▌ابتدا به دوران کرونا اشاره کردید ،آیا این دوران
نیازمند رقابت جدیدی است؟

بدون تردید .بالتکلیفی واحدهای تولیدی و سایر کسب وکارها،
کاهش شدید درآمدها و معوقات واحدهای تولیدی و خدماتی گریبان
بیمهگران بازار را هم میگیرد و بر درآمدها و هزینههای شرکتهای
بیمه تاثیر میگذارد .فروش برخی از بیمهنامهها مانند آتشسوزی،
مسئولیت ،بدنه ،باربری و حتی بیمههای زندگی و حوادث ،با افت
روبهرو خواهند شد.
▌ ▌به نظر شما بیمههای اختیاری سهم خود را ازدست
میدهند و بازار به سمت فروش بیمههای اجباری
میرود؟

البته .ترکیب پرتفوی صنعت بیمه در دوران قبل از کرونا هم
نشان میدهد ،سهم بیمه شخص ثالث و درمان نسبت به سایر
رشتهها قابلمالحظه است ،اما تفاوت امروز و دیروز در این است که
بیمهگران برای جذب بازار خرد و صدور بیمهنامههای غیر از ثالث
و درمان باید تالش بیشتری نمایند و برنامهریزی جدیدی داشته
باشند .درشرایط فعلی شرکتهایی که سهم بیشتری از بیمههای
اتومبیل و درمان دارند ،احتماال در مقابله با بحران کرونا توفیق

بهتری خواهند داشت .زیرا زیان تصادفات و هزینههای درمان به
گونهای است که جبران آن توسط افراد ،تقریبا غیرممکن است.
▌ ▌درمورد بیمههای زندگی هم بازار ریزش دارد؟

در بیمههای زندگی ،پیشبینی میشود موارد بازخرید بیمههای
عمر و پسانداز و تعداد متقاضیان وام در این بیمهنامهها ،افزایش
یابد .بازار متالطم است ،کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و خرید
و فروش در بازار سرمایه از یک سو و نوسان شدید ارز و طال از سوی
دیگر موجب شده تا جامعه به دنبال نقدینگی باشد .درمقابل ،بخشی
از بازار هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا متضرر شدهاند،
بنابراین دور از ذهن نیست که بیمهگذاران عمر به فکر بازخرید یا
استفاده از وام باشند.
▌ ▌ تکلیف مدیریت ریسک در این بازار چیست؟

بیش از پیش نیازمند مدیریت ریسک هستیم .دراین بازار خرید
بیمههای خرد در اولویتهای آخر جامعه قرار میگیرد ،بیمههای
شخص ثالث و درمان با ضریب خسارت باال در پرتفوی افزایش
مییابد و سهم رشتههایی که زیان شرکتها از محل شخص ثالث
و درمان را ،پوشش میدادند ،کاهش مییابد .تحریمها هم موجب
شده تا ریسکهای بزرگ در داخل کشور بماند و در بازار داخل
توزیع شود .بنابراین ،شرایط به گونهای است که صنعت بیمه بیش
از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت ریسک است.
▌ ▌شبکه فروش دراین بازار چه نقشی دارد؟

شبکه فروش به ویژه نمایندگان همواره در بازار نقش کلیدی
دارند .بیمهآسیا هم طی سالها ،با اتکا به شبکه فروش توانمند خود
توانسته عملکرد قابل قبولی در بازار داشته باشد .اما فروشندهای
دربازار موفق خواهد شد که درک درستی از تغییرات و پیشآمدها
داشته باشد و متناسب با شرایط ،تغییرکند .بازار ،سالیق جامعه،
نیازها و خواستهها و انتظارات مردم از دریافت خدمات ،تغییر کرده
است .در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان برای
افزایش سرعت در عملیات و کاهش هزینهها به سوی فروش و ارائه
خدمات الکترونیکی حرکت میکند .درچنین شرایطی ،شرکتهای
بیمه در بخش شبکه فروش ،باید با توانمندسازی خود در حوزه
الکترونیکی ،فعالیتها را در طراحی و ارائه بیمههای الکترونیکی
متمرکز کنند ،تا بتوانند سهم خود از بازار را حفظ کرده و آن را
توسعه دهند.
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بیمهآسیا  33میلیارد ریال خسارت آتشسوزی
را در دلیجان پرداخت کرد

گفتمان حقوقی
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جرائم رایج در صنعت بیمه
بخش سوم :جعل

جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه
هرگونه نوشته یا سندی به ضرر فرد دیگر با هدف نشان
دادن آنها به عنوان نسخه اصلی.
ماده  ۵٢٣قانون مجازات اسالمی در تعریف جعل عنوان
نموده است:

بیمـهآسیـا خسـارت  33میلیـارد
ریالی آتشسوزی هتل سبز کارون
دلیجان را در وجه بیمهگذار پرداخت
کرد.

به گــزارش روابـطعـمـومـی ،در پـی
آتشسوزی بر اثر اتصال سیم برق در طبقه
چهارم هتل سبز کارون دلیجان و سرایت
آن به سایر طبقات ،خسارات سنگینی به
این هتل وارد شد.
بنـابراین گـزارش ،در کـوتاهتـرین زمان
ممکن پس از وقوع آتشسوزی ،کارشناسان
شعبه اراک بیمهآسیا به محل حادثه مراجعه
کردند و پس از بازدید و بررسی کارشناسی،
گزارش حادثه به سرپرستی منطقه  9و
مدیریت بیمههای آتشسوزی ارائه شد.
این گزارش میافزاید :در روزهای ابتدایی

پس از حادثه ،با دستور مدیرعامل بیمهآسیا
برای رسیدگی سریع در جهت آغاز به کار
مجدد هتل ،با همکاری ادارات کارشناسی
و خسارت مدیریت بیمههای آتشسوزی و
بهرهمندی از ارزیابان خسارت در رشتههای
مرتبط ،برآورد خسارت با سـرعت و دقت
کامل انجام شد و چک خسـارت در محل
مورد بیمه به بیمهگذار تحویل شد.
مراسـم تحـویل چک خـسارت ،با حضور
هـادی جـاللی مدیر هـتل سـبز کارون،
سرپرست شعب استان مرکزی و تنی چند از
مسئوالن هتل و شعبه بیمهآسیا انجام شد.
در این مراسم هادی جاللی ،مدیر هتل
کارون سبز ضمن ابراز رضایت و تشکر
از مساعدت مدیرعامل بیمهآسیا ،معاونت
فنی بیمههای اموال ،مدیریت بیمههای

آتـشسـوزی و سـرپرستی منطـقه  9در
رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت،
اظهار امیدواری کرد همکاری فی مابین
برای سالیان متمادی ادامه پیدا کند.
همچنین سرپرست شعب استان مرکزی
بیمهآسـیا در سخنـانی با اشـاره به لـزوم
صیـانـت از سرمایههای ملی با بهرهمندی
از صنعـت بیمه ،توسعه رشتههای مختلف
صنـعت بیمه در استان مرکزی را یکی از
اولویتهای بیمهآسیا برشمرد.
گفتنی است ،هتل سبز کارون دلیجان به
عنوان اولین هتل این شهر پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،در زمینی به مساحت 900
مترمربع و با زیربنای  4500متر مربعی
از سـال  1398تحـت پوشـش بیمههای
آتشسوزی بیمهآسیا قرار دارد.

بیمهآسیا  4/5میلیارد ریال خسارت بیمه باربری را پرداخت کرد
بیمهآسیـا خسارت  4/5میلیارد ریالی بیمه باربری
حادثه محور ماهشهر به اهواز را پرداخت کرد و مورد
تقدیر مسئولین بندر امام خمینی (ره) قرار گرفت.

یکی از شروط اساسی جهت تحقق جرم جعل ،لزوما
وقوع جرم بر روی سند یا نوشته است؛ لیکن ضرورتی
ندارد که جعل بر روی سند متعلق به «دیگری» واقع گردد
بلکه جرم میتواند بر روی سند یا نوشتهای متعلق به
خود فرد جاعل نیز محقق گردد .بطور مثال اگر فرد در
شناسنامه خود تاریخ تولدش را تغییر دهد یا در نسخه
قرارداد اجاره که متعلق به او میباشد تغییراتی را ایجاد
کند.
جرم جعل از یک دیدگاه به دو قسمت تقسیم میشود:
جعل کلی :جعلی که کل نوشته ساختگی بوده و اصالت
نداشته باشد ،مثل اینکه فردی یک گواهینامه رانندگی
جعلی بسازد.
جعل جزئی :در این نوع جعل ،سند اصالت دارد ولی در
قسمتی از سند دست برده شده و فقط آن قسمت از سند
باطل و غیرقابل استناد است.
از دیگر شروط اساسی برای تحقق این جرم آنکه
نوشته مجعول باید امکان به اشتباه انداختن اشخاص
متعارف را دارا بوده و این اشخاص نوشته مجعول را
با اصل آن اشتباه بگیرند .و از این منظر منظور از افراد
متعارف ،افراد معمولی جامعه هستند نه کارشناسان و
متخصصین.
بنابراین هرگاه عرفاً امکان به اشتباه انداختن دیگران
وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی بین مورد جعلی با
اصلی مشاهده نشود ،بازهم رفتار ارتکابی تحت عنوان
جعل قابل تعقیب خواهد بود.

به گزارش روابطعمومی ،خسارت  4/5میلیارد ریالی محموله مواد
اولیه پلی اتیلن از بندر امام خمینی (ره) به مقصد استان یزد که در
محور ماهشهر به اهواز دچار حادثه شده و بر اثر آتشسوزی به
صورت کامل از بین رفته بود ،در مدت کوتاهی کارشناسی ،محاسبه
و پرداخت شد.

جعل و گزارش خالف واقع از این نظر که هر دو حاوی
اطالعات دروغ میباشند شباهت دارند ولی تفاوت آنها با
یکدیگر این است که در جعل این دروغ به شخصی دیگر
و در گزارش خالف واقع این دروغ به خود شخص تنظیم
کننده گزارش نسبت داده میشود و این شخص مطالب
دروغ را خودش بیان میکند نه اینکه سندی بسازد و
محتوای سند حکایت از دروغی باشد که به دیگری نسبت
داده شود.

بنابراین گزارش ،چک خسارت در کمتر از دو هفته بعد از حادثه
در مراسمی با حضـور حجتاله خسروی ،بخشدار و محمد عبیاوی
شهردار بندر امام خمینی (ره) ،سرپرست منطقه هشت ،روسای
شرکت حمل و نقل و انجمن حمل و نقل و تنی چند از مسئوالن
شعبه بیمهآسیا به بیمهگذار تحویل شد.

یکی دیگر از شروط تحقق جرم جعل ،ورود ضرر به
دیگری است این امر بدین معنا است که اگر در سند
یا نوشتهای دست برده شود حتما میبایست این اقدام
متضمن ضرری باشد.

در این مراسم ،بخشدار بندر امام خمینی (ره) با ارزیابی مثبت
از عملکرد بیمهآسیا در جبران خسارت در کوتاهترین زمان ممکن
اظهار امیدواری کرد با همکاری و تعامل فی ما بین ارائه خدمات
بیمهآسیا در این منطقه گسترش پیدا کند.

سرپرست منطقه هشت بیمهآسیا با اشاره به شاخصهای دقت و
سرعت در ارزیابیهای خسارتها ،اولویت بیمهآسیا را ارائه خدمات
شایسته در حوزه صدور و پرداخت خسارت در تمامی رشتههای
بیمهای برشمرد.

جعل و تزویر عبارتند از :ساختن نوشته یا سند یا
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا
اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت
به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به
کار بردن مهر دیگریبدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها
به قصد تقلب.

گفتنی است ،شهردار ،روسای انجمن حمل و نقل بندر امام
خمینی(ره) با ابراز رضایت از خدمات چندین ساله بیمهآسیا از شعبه
بندر امام خمینی (ره) و استان تقدیر کردند.

در تحقق ورود ضرر به غیر ،حتما الزم نیست که آن
ضرر تحقق خارجی داشته و در عالم واقع آن ضرر محقق
شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت میکند.
با پایان این بخش در شماره آتی نشریه ،عناصر جرم
جعل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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نشان ویژه «روابطعمومی پاسخگو» و تندیس «روابطعمومی برتر»
به روابطعمومی بیمهآسیا تعلق گرفت

انتصاب

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،طی احکامی
جداگانه مدیر امور مالی و سرپرست مدیریت پروژه توسعه
امور فنی مناطق ( 6 ،4 ،3 ،2و  ) 7را منصوب کرد.

براساس احکام صادره ابراهیم محمودی به سمت مدیر امور مالی و
احمد دارابی به عنوان سرپرست مدیریت پروژه توسعه امور فنی مناطق
( 6 ،4 ،3 ،2و  )7منصوب شدند.

احمد دارابی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت
بیمه است و پیش از این با سمتهای معاون اداره خسارت بیمههای
مهندسی و خاص ،رییس اداره خسارت بیمههای مهندسی و خاص،
معاون مدیر در صدور
بیمههای مهندسی و خاص،
معاون مدیر در خسارت
بیمههای مهندسی ،خاص
و انرژی در بیمهآسیا مشغول
به فعالیت بوده و همچنین
دارای سوابق عالی مدیریتی
بیمه
در دیگر شرکتهای
احمد دارابی
است.

درهفـدهمین جشـنواره برترین روابطعمـومی ایران،
روابطعمـومی بیمـهآسیا یک نشـان ویژه و تندیس
روابطعمومی برتر را دریافت کرد.

به گزارش روابطعمومی ،در شانزدهمین سمپوزیوم بینالمللی
روابطعمومی و هفدهمین جشنواره برترین روابطعمومی ایران،
هیات داوران نشان ویژه «روابطعمومی پاسخگو» را به دلیل
پاسخگویی شایسته به ذینفعان ،بیمهگذاران ،رسانهها و مردم با
استفاده از روشهای نوین و استانداردهای حرفهای ،به مدیریت
روابطعمومی بیمهآسیا اعطا کرد.

این گزارش میافزاید ،در این سمپوزیوم بینالمللی همچنین با نظر
داوران جشنواره ،تندیس «روابطعمومی برتر» ایران ،به دلیل رعایت
استانداردهای (علمی ـ صنفی) ،خالقیت در کار و داشتن کیفیت و
کمیت مناسب فعالیتها ،به روابطعمومی بیمهآسیا تعلق گرفت.

بنا بر این گزارش ،نشان ویژه و تندیس روابطعمومی برتر ،توسط
دکتر سلیمـانی ،رییـس کل بیمـه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
و با حضـور مسعـود بادین ،نایب رییـس هیـأتمدیره و مدیرعامل
بیمهآسیا ،به مدیر روابطعمومی بیمهآسیا اهدا شد.

بنا بر این گزارش ،سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی ایران ،با
حضور رییـس کل بیمه مرکزی ،مدیرعامل بیمهآسیا ،مدیرعامل
بیمه ملت ،معـاون فرهنـگی و دانشـجـویی وزارت بهداشت و
آموزش پزشکی و تنی چند از مـدیران و مسـئوالن سازمانهای
دولتی ،خصـوصی از صـنایع و واحـدهای خـدماتی ،تولیدی و
دانشـگاههای معتبر کشور و همچنین با حضور مجازی و آنالین
رییـس انجمن بیـنالمللی روابطعمومی ( )ipraبرگزار شد .در
این سـمپـوزیوم بینالمـللی هشت مقاله از پنج سخنران خارجی
و ایرانی ارائه شد.

توسعه خدمات بیمهآسیا درمنطقه آزاد چابهار

بیمهآسیا در سه سال گذشته
12میلیارد ریال هزینه چاپ
سررسید را به مدارس مناطق
محروم کشوراختصاص داده است
بیمهآسیا در سه سال گذشته با اختصاص مبلغ 12میلیارد
ریال هزینه چاپ سررسید ،بیش از  450هزار جلد دفتر
مشق را درمدارس مناطق محروم کشور تهیه و توزیع کرده
است.

به گـزارش روابـطعمــومی ،در تـداوم انـجـام فعـالیـتهـای
فرهنگی ـ آموزشی و بنا بر ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاههای
اقتصادی ،هزینه چاپ سررسید بیمهآسیا درسالهای  1397 ،1396و
 1398به چاپ و توزیع  450هزار جلد دفتر مشق به ارزش  12میلیارد
ریال در مدارس مناطق محروم کشور اختصاص یافته است.

بنابر این گزارش ،بیمهآسیا بنابر مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی،
دفاتر مشق اختصاصی خود را با طراحیهای خالقانه در جهت معرفی
رشتههای بیمهای ،در مدارس مناطق محروم کشور توزیع کرده است.

گفتنی است ،ساخت و تحویل سه مدرسه در مناطق محروم و روستایی
استانهای سیستان و بلوچستان ،آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی از
دیگر فعالیتهای فرهنگی ـ آموزشی بیمهآسیاست که مورد استقبال و
تقدیر مسئوالن آموزشی کشور قرار گرفته است.
همچنین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،چندی پیش با
اهدای لوح و تندیس ویژه به بیمهآسیا ،از تالشهای شرکت در راستای
ایفای مسئولیت اجتماعی خود ،در راستای اطالعرسانی گسترده و موثر در
خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در کشور ،قدردانی کرد.

بیمهآسیا طرح بخشودگی
موتورسیکلتها را ادامه میدهد
نشست مشترک مسئول شعبه بیمهآسیا در چابهار،
مدیرکل شیالت و مدیر کل سازمان تعاونی روستایی و
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت استان سیستان و
بلوچستان ،مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی و رئیس
اداره تعاون روستایی چابهار با محوریت توسعه خدمات
بیمهآسیا در استان برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،در این نشست مسئول شعبه بیمهآسیا
در چابهار با ارائه آمار و خدمات بیمهآسیا و اشاره به اهمیت ،موقعیت
وظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه آزاد چابهار
و لزوم توسعه صنعت بیمه در این منطقه ،آمادگی شرکت بیمهآسیا
برای توسعه همکاریها و ارائه خدمات بیمهای در تمامی حوزههای
مورد نیاز را اعالم کرد.

بنابر این گزارش ،محمد شهلی بر ،مدیرکل شیالت استان
سیستان و بلوچستان با ارزیابی مثبت از خدمات بیمهای بیمهآسیا در
منطقه و ضرورت برگزاری این گونه نشستها برای رصد و بررسی
مشکالت و معضالت صنعت بیمه در حوزه شناورهای صیادی ،از
عملکرد تاثیرگذار و هدفمند بیمهآسیا در حوزه مسئولیت اجتماعی در
مناطق محروم کشور و به ویژه ساخت مدرسه در منطقه سرباز این
استان ،تجلیل و قدردانی کرد.

همچنین دکتـر دادرحمان بامری ،مـدیر کل سـازمان تعـاونی
روستایی استان سیستان و بلوچستان در سخنانی ،اظهار امیدواری
کرد ،تفاهمنامهای بین بیمهآسیا و شیالت استان برای ارائه خدمات
بیمهای در حوزه شناورهای صیادی بنادر و اسکله های ماهیگیری،
درمان و ...امضا شود.

طرح بخشـودگی جـرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث
موتورسیکلتها تا آخر اسفند اجرا میشود.

به گزارش روابطعمومی ،در پی موافقت رئیس مجمع صندوق تامین
خسارتهای بدنی و بنا به درخواست بیمه مرکزی مبنی بر اجرای مجدد
ن بیمه اجباری خسارات
طرح بخشودگی جرائم بند (ب) ماده  ۲۴قانو 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
 ۱۳۹۵و در راستای کمک به آحاد جامعه به دلیل مشکالت ناشی از
کرونا و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه ،جرائم
دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها از  ۱۵آبان تا  ۳۰اسفند بخشوده
میشود.

بنابر این گزارش ،موتورسواران دارای جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
میتوانند با مراجعه به شعب بیمهآسیا در سراسر کشور و صرف ًا با خرید
بیمهنامه با مدت اعتبار یکساله از طرح بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم
بهرهمندشوند.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 183

بیمهآسیا از نگاه رسانهها

در نیمه نخست :1399

تداوم صدرنشینی بیمهآسیا و رشد  ۷۲۰درصدی در سودآوری

براساس این بررسیها ،سهامداران بیمهآسیا در نیمه نخست سال
گذشته به ازای هر سهم  ۱۸۱ریال سود را شاهد بودهاند که در پایان
سال  ۹۸سود هر سهم این شرکت به  ۷۰۰ریال رسیده است .بر اساس
صورتهای مالی منتشر شده از سوی شرکت ،سود هر سهم بیمهآسیا در
نیمه نخست امسال با رشدی  ۷۱۹درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته ۱۴۸۲ ،ریال اعالم شده است.

بیمهآسیا در نیمه نخست سال جاری سه هزار و ۷۵۴
میلیارد تومان حق بیمه تولید و همچنین  ۳۴۱میلیارد تومان
سود خالص شناسایی کرد و به هر سهم  ۱۴۸۲ریال سود
اختصاص داد.
به گزارش روابطعمومی به نقل از بانکداری ایرانی ،شرکت بیمهآسیا
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال  ۹۹را
منتشر کرد.

شرکت بیمهآسیا که رکورد تولید بیشترین حق بیمه را در بین ۲۳
شرکت خصوصی بیمهای در چند سال گذشته در اختیار دارد ،در نیمه
نخست سال جاری هم این جایگاه را با تولید سه هزار و  ۷۵۴میلیارد
تومان حق بیمه حفظ کرد .بیمهآسیا نسبت به نیمه نخست سال گذشته
 ۲۹درصد حق بیمه خود را افزایش داده و یک هزار و  ۸۰۷میلیارد تومان
خسارت بیمهگذاران شرکت را جبران کرد.
این برند خوش نام بیمهای که یکی از گستردهترین شبکههای فروش
را در اختیار دارد در این دوره زمانی درآمد حق بیمه خود را  ۳۲درصد
افزایش داد و به رقم سه هزار و  ۸۴میلیارد تومان رساند این رقم در دوره
مشابه سال گذشته دو هزار و  ۳۳۱میلیارد تومان بود.

عملکرد مطلوب بیمهآسیا ،هم در بخش عملیات بیمهگری و هم بخش
سرمایهگذاری این شرکت بورسی را به سود خالص  ۳۴۱میلیارد تومانی
رساند که جهش  ۷۲۰درصدی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته
داشت و نسبت به  ۱۲ماه سال گذشته نزدیک  ۱۱۲درصد افزایش یافته
است.

بیمهآسیا در این دو فصل  ۴۱۳میلیارد تومان سود انباشته ثبت کرد
که نسبت به دو فصل سال گذشته  ۱۹۷درصد افزایش داشته است و
همچنین برای هر سهم یک هزار و  ۴۸۲ریال سود شناسایی کرد که
شاهد رشد  ۷۱۹درصدی بوده است.

شرکت بورسی بیمهآسیا در طول این دوره شش ماهه  ۶۹درصد
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و  ۱۲۱درصد موجودی نقدی خود را نسبت
به پایان سال گذشته افزایش داد و حقوق صاحبان سهام آن با افزایش ۵۲
درصدی به رقم  ۷۶۴میلیارد تومان رسید.

▌▌چرا سود بیمهآسیا  ۷۲۰درصد رشد
کرد؟

شرکت بیمهآسیا در نیمه نخست سال  ۹۹موفق شد  ۷۲۰درصد بیشتر
از نیمه نخست سال گذشته سود کند .چرا سود بیمهآسیا از  ۴۱۵میلیارد و
 ۸۰۳میلیون ریال در نیمه نخست سال گذشته با جهشی  ۷۲۰درصدی

به رقم  ۳هزار و  ۴۰۸میلیارد و  ۵۰۶میلیون ریال رسیده است؟ سهامداران
بیمهآسیا در پایان امسال چه بازدهای را بابت سرمایهگذاری روی سهام
شرکت بیمهآسیا شاهد خواهند بود؟

به گزارش روابطعمومی به نقل از دنیای بیمه ،حق بیمه صادره شرکت
بیمهآسیا در شش ماه نخست سال گذشته  ۲۹هزار و  ۱۷۴میلیارد و
 ۳۶۴میلیون ریال برآورد شده بود که در نیمه نخست امسال با رشدی
 ۲۹درصدی به رقم  ۳۷هزار و  ۵۴۳میلیارد و  ۲۹۳میلیون ریال رسیده
است .پس از کسر ذخایر حق بیمه لحاظ شده ،درآمد شرکت بیمهآسیا
از محل حق بیمههای تولیدی  ۳۲درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال
برآورد شده است.
این گزارش میافزاید :درآمد بیمهآسیا از محل حق بیمه سهم نگهداری
در نیمه نخست سال  ۹۹در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۴
درصدی بالغ بر  ۲۶هزار و  ۷۹۸میلیارد و  ۶۵۱میلیون ریال را تجربه
کرده است .شرکت در شش ماه ابتدای امسال  ۳۱درصد بیشتر از مدت
مشابه پارسال خسارت به بیمهگذاران و زیاندیدگان پرداخت کرده است.

بنابر این گزارش ،صورتهای مالی بیمهآسیا نشان میدهد که درآمد
سرمایهگذاری از محل ذخایر فنی شرکت ،رشدی  ۵۷۰درصدی در نیمه
ابتدایی امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته را تجربه کرده و سود
ناخالص فعالیتهای بیمهای بیمه آسیا هم  ۱۲۸درصد قد کشیده است.
پایداری سودسازی بیمهآسیا

بررسیهای دنیای بیمه نشاندهنده این واقعیت است که سود عملیاتی
بیمهآسیا در نیمه نخست سال قبل ۳۹۹ ،میلیارد و  ۲۱۵میلیون ریال بوده
که در نیمه نخست امسال با جهشی  ۷۶۹درصدی به رقم  ۳هزار و ۴۶۸
میلیارد و  ۵۳۷میلیون ریال افزایش پیدا کرده است .نتیجه اینکه سود
خالص شش ماهه ابتدای امسال بیمهآسیا با افزایشی  ۷۲۰درصدی به
رقمی بالغ بر  ۳هزار و  ۴۰۸میلیارد و  ۵۰۶میلیون ریال رشد کرده است.

ستاره طالیی چگونه به بیمهآسیا رسید؟
اهدای لوح ستاره طالیی
روابطعمومی به شرکت بیمهآسیا
در هشتمین جشنواره ستارگان
روابطعمومی کشور نشان ه آشکار
از سرآمدی این شرکت در ارتباط
با مردم ایران و خانواده بزرگ
بیمهآسیا از بیمهگذاران گرفته
تا سهامداران و البته ذینفعان
است .اما راز این ممتاز بودن
را میتوان از بستر دیگری هم
تحلیل کرد و به این معما پاسخ
داد که راستی چرا روابطعمومی
بیمهآسیا باید در بین ستارگان
هنر روابطعمومی ایران بدرخشد؟

به گزارش روابطعمومی به نقل از دنیای
بیمه ،واقعیت این است که روابطعمومی
بیمهآسیا از این حیث ممتاز است که اوال
یک نهاد خودساخته ،همدل ،برخوردار از
کارشناسان مجرب و تحصیلکرده است
که به معنای واقعی کلمه در صیانت
از برند ملی بیمهآسیا نهایت تالش و
ابتکار خود را به کار گرفتهاند و حس
مسئولیتپذیری مبتنی بر اصل حرفهای
بودن و تخصصی عمل کردن با توجه به

ماهیت و کارکرد یک نهاد روابطعمومی
در صنعت بیمه کشور را در صدر اولویت و
مسئولیت خویش قرار دادهاند.

افـزون بر تـالش و هـنـر مـدیریت
روابطعـمـومی بیمـهآسـیا که تـرکیب
نیـروی انسـانی آن غـالبا دانشآموخته
رشته ارتباطات هستند و سالها پلههای
مسئولیـتپذیری را با جدیت و تالش
پشت سرگذاشتهاند ،در میدان عمل هم
شاهد تبلور یک الگوی موفق از نهاد
روابطعمومی به عنوان آیین ه تمامنما و
البته مشاور صدیق هیاتمدیره و مدیران
ارشد این شرکت هم هستیم.

نکته قابل تامل که میتواند به سرمشقی
برای صنعت بیمه هم تبدیل شود،
جامعنگری و اشراف نسبت به حوزههای
مسئولیتروابطعمومیبیمهآسیادرعرصه
خبر،تحلیل،مسئولیتاجتماعی،برندینگ،
صیانت و تقویت نام بیمهآسیا ،ارتباط موثر
و کارآمد با رسانهها و البته یک برنامه
جامع راهبردی برای پیشبرد اهداف ترسیم
شده از سوی هیاتمدیره بیمهآسیاست.
اهدای لوح ستاره طالیی روابطعمومی به

سرمایه کنونی بیمه آسیا  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال است و هیاتمدیره
شرکت پیشنهاد افزایش  ۱۰۰۰درصدی سرمایه را از محل تجدید ارزیابی
داراییها عنوان کرده است که به تایید بیمه مرکزی رسیده و پس از مجوز
سازمان بورس و اوراق بهادار این افزایش سرمایه باید به تایید سهامداران
نیز برسد.
رشد مستمر حق بیمه

این گزارش تصریح میکند ،شرکت بیمهآسیا که در طی سالهای
اخیر با رشد مستمر حق بیمه تولیدی مواجه بوده در سال گذشته موفق
شد بیش از  ۶۰هزار و  ۲۰۰میلیارد ریال حق بیمه صادر کند و در
نیمه نخست امسال هم  ۳۷هزار و  ۵۴۳میلیارد و  ۲۹۳میلیون ریال
حق بیمه صادر کرده است .برآورد میشود که این شرکت در نیمه دوم
امسال هم  ۳۴هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال حق بیمه تولید کند که به این
ترتیب روند افزایش سهم این شرکت از بازار بیمه و حق بیمه صادره
ادامه خواهد داشت.

نگاهی به ترازنامه بیمهآسیا در نیمه نخست امسال نشان از آن دارد که
موجودی نقدی شرکت  ۱۲۱درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته
رشد کرده و سرمایهگذاری کوتاهمدت هم در این بازه زمانی  ۶۶درصد
بیشتر شده است.
چشمانداز مثبت سرمایهگذاری

به گزارش دنیای بیمه ،از مجموع  ۹هزار و  ۶۷۸میلیارد و  ۸۷۹میلیون
ریال سود سرمایهگذاری شرکت بیمه آسیا در نیمه نخست امسال  ۶هزار
و  ۵۰۵میلیارد و  ۷میلیون ریال آن از محل سرمایهگذاری در بازار سهام
به دست آمده در حالی که در نیمه نخست سال گذشته سود ناشی از
سرمایهگذاری در بازار سهام شرکت بیمه آسیا تنها  ۷۹۲میلیارد و ۷۹۰
میلیون ریال بوده است .هیات مدیره بیمه آسیا سیاست راهبردی این
شرکت را سرمایهگذاریها در بازار سرمایه و همچنین سپردهگذاری در
بانکها اعالم و تعیین کرده است.
نکته مهم اینکه مثبت بودن تراز ارزی بیمهآسیا نشان میدهد که افزایش
نرخ ارز و تسعیر این نرخ باعث افزایش درآمد این شرکت خواهد شد.

بیمهآسیا؛ سرآمد در ارتباط با مردم ایران

بیمهآسیا آن هم با حضور مسئوالن ارشد
وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
همراه مدیران و کارشناسان علوم ارتباطات
و روابط عمومی و اساتید دانشگاهها از این
جهت هم یک دستاورد به شمار میرود
که این اتفاق ،میوه کسب باالترین امتیاز
در بین روابطعمومیهای کشور در سال
 1398از سوی روابطعمومی بیمهآسیا در
رده عملکرد مدیریتی و مسئولیت اجتماعی
به حساب میآید.
پیشتاز بودن بیمهآسیا در صنعت بیمه
کشور البته باعث خواهد شد تا مدیران
و کارشناسان مسئولیتپذیر ،همراه با
روابطعمومی این شرکت ،در آینده هم
تالش خود را دوچندان کنند تا نشان
دهند که ممتاز بودن و پیشرو شدن در
بین باشگاه روابطعمومیهای کشور
نه یک اتفاق که محصول یک فرآیند
مستمر است و این فرآیند در آینده هم
استمرار خواهد داشت.
موفقیت روابط عمومی در هر نهاد و
سازمانی به ویژه در صنعت بیمه یک هنر

و البته محصول یک کار تیمی بهرهمند از
دانش و تجربه است و تالش برای حفظ
اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اصلی
شرکت بیمهآسیا یک رسالت ملی است
چرا که بیمه آسیا یک سرمایه ملی به شمار
میرود .واقعیت این است که مدیریت و
مسئولیت داشتن در روابط عمومی نه یک
کار اداری که یک مسئولیت  24ساعته
است و تعطیلبردار نیست چرا که جامعه
و به ویژه جامعه هدف و مخاطبان ،تشنه
اطالعرسانی شفاف و سالم هستند و از
این منظر همواره روابطعمومی بیمهآسیا
با درک این واقعیت روشن و شناخت
نسبت به نیازهای اطالعرسانی و ارتباطی
خانواده بزرگ بیمهآسیا ،تالش کرده است
که با دقت و سرعت به این نیاز با استفاده
از توان کارشناسان و مشاوران به نحو
شایسته پاسخ دهد.

از سوی دیگر روابطعمومی بیمهآسیا
با تکیه بر سیاستها و راهبردهای
کالن هیاتمدیره این شرکت در
حوزه مسئولیت اجتماعی و همچنین
فرهنگسازی هم ،ممتاز و متفاوت ظاهر
شده و انتظار میرود این فرآیند مثبت و

رو به پیشرفت ،در آینده هم ادامه یابد .به
ویژه اینکه مسئولیت یک روابط عمومی
هرچند آمیخته با هنر مردمداری و دانش
ارتباطی است اما حقیقت این است که
این مسئولیت وقتی به موفقیت تبدیل
میشـود که سنـگ بنای آن بر عشق،
تعهد سازمانی و تخصص گذاشته شده
باشد .انتقادپذیری و مسئولیتپذیری نه
یک انتخاب که یک ضرورت در مدیریت
روابـطعمـومی اسـت و بیمـهآسیا نشان
داده که همـواره در برابر حقـوق جامعه،
بیمـهگـذاران و سـهـامداران و ذینفعان
هم انتقادپذیر است و هم مسئولیتپذیر
و تالش برای شفـافیت حـداکثری با
رویکـرد پـذیرش انتقادهـای سـازنده و
اطالعرسـانی به مـوقع همواره یک اصل
اجتنابناپذیردرتیمهمدل،حرفهایوالبته
صمیـمی روابطعمـومی بیمهآسیاست و
دریافت نشان ستاره طالیی در جشنواره
ستـارگان روابـطعـمـومی کـشور تنهـا
یک انگـیزه و نقـطه قوت برای تالش
بیشـتر و برنامـهریزی دقیـقتر جهـت
صیـانت و تقـویت از سـرمایه ملی به نام
بیمهآسیا است.
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اخبــــار

بیمهآسیا از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی سراسر کشور تقدیر کرد
بیمهآسیا به مناسبت هفته ناجا ،از فرماندهان و کارکنان راهنمایی و رانندگی سراسر کشور تجلیل
کرد.
به گزارش روابطعمومی ،سرپرستان ،رؤسای شعب استانی و شعب بیمهآسیا با حضور در دفتر فرماندهی پلیس راهور
ناجا از فرماندهان و کارکنان راهنمایی و رانندگی با اهدای لوح وگل تقدیر و تجلیل کردند.
بنابراین گزارش ،مسئولین بیمهآسیا در سراسر کشور ضمن تبریک هفته ناجا ،از خدمات شجاعانه و جانفشانی
فرماندهان و کارکنان مجاهد نیروی انتظامی و همچنین تعامل و همکاریهای گسترده نیروی انتظامی و شرکت
بیمهآسیا تقدیر و تشکر کردند.

آذربایجان غربی ـ مهاباد

آذربایجان غربی ـ خوی

اصفهان

آذربایجان غربی ـ ماکو

اردبیل

آذربایجان شرقی ـ مراغه

آذربایجان شرقی ـ بناب

اردبیل ـ پارس آباد

9
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اخبــــار

خراسان رضوی ـ تربت حیدریه

بوشهر

خراسان شمالی ـ بجنورد

خراسان شمالی ـ شیروان

خراسان جنوبی ـ بیرجند

کهگیلویه و بویراحمد ـ یاسوج

خوزستان ـ اهواز

چهارمحال و بختیاری ـ شهرکرد

گیالن

قم

اخبــــار
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سیستان و بلوچستان ـ زاهدان

اصفهان ـ شهرضا

اصفهان ـ کاشان

سمنان ـ شاهرود

سمنان ـ گرمسار

آذربایجان غربی ـ ارومیه

قزوین

یزد

کرمان

هرمزگان

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 183

اخبــــار

مازندران

ایالم
همدان

بیمهآسیا به موتورسواران کاله ایمنی اهداء کرد
بیمـهآسـیا به منـاسبـت روز ایمنی موتورسواران ،به راکبین موتورسیکلتها کاله ایمنی اهدا کرد.

به گزارش روابطعمومی ،همزمان با هفته ایمـنی و حمل و نقل و نامگذاری بیسـت و ششم آبان ماه به نام ایمنی موتورسـواران ،شـرکت بیمـه آسـیا با همکاری پلیس راهنمـایی و
رانندگی و با هـدف تشـویق موتورسواران به اـستفـاده از کاله ایمـنی ،به راکبـین موتورسیکلتها کاله ایمنی هدیه داد.

کرمان

همدان

یزد

هرمزگان
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
هفت ماهه سال 1399

پایین ترین نسبت خسارت

بیشترینخسارتپرداختی

بیشترین درصد افزایش رشد تولید

تولید حق بیمه

مدیریت برنامه و بودجه 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 هفت ماهه سال ( 1399در 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

تهران مرکزی

مرکزی تهران

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

اصفهان

مرکزی تهران

تهران مرکزی

فارس

مرکزی تهران

اصفهان

پانزده خرداد تهران

اصفهان

3

گیالن

هرمزگان

صادقیه تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

تهران مرکزی

4

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

قم

مازندران

اصفهان

خراسان رضوی

5

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

فارس

آذربایجان شرقی

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

البرز

آزادی تهران

مازندران

6

آذربایجانشرقی

مطهری تهران

مازندران

فارس

آذربایجان شرقی

گیالن

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

7

مطهریتهران

مازندران

آذربایجان شرقی

البرز

مازندران

قم

کرمان

گیالن

کرمان

فارس

8

البرز

شرق تهران

شرق تهران

گیالن

هرمزگان

آذربایجان غربی

مازندران

مطهری تهران

مطهری تهران

صادقیه تهران

9

صادقیهتهران

کرمان

مطهریتهران

آذربایجان غربی

صادقیه تهران

سمنان

اصفهان

خوزستان

صادقیه تهران

قم

10

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

صادقیه تهران

گیالن

البرز

خوزستان

فارس

بوشهر

گیالن

1

جنوب شرق تهران

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

هرمزگان

جنوب شرق تهران

آزادی تهران

جنوب شرق تهران

2

قم

آذربایجان غربی

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

انقالب تهران

جنوب شرق تهران

قزوین

خراسان جنوبی

صادقیه تهران

3

کرمانشاه

بوشهر

کردستان

آذربایجان شرقی

هرمزگان

چیتگرتهران

قزوین

کرمانشاه

انقالب تهران

هرمزگان

4

قزوین

صادقیه تهران

خراسانجنوبی

صادقیه تهران

خاقانیتهران

بوشهر

چیتگرتهران

خاقانیتهران

پانزده خرداد تهران

آذربایجان شرقی

5

البرز

قزوین

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

آذربایجان غربی

سیستان و بلوچستان

خراسان رضوی

چیتگرتهران

گلستان

خاقانی تهران

6

اصفهان

خاقانی تهران

قزوین

یزد

گیالن

گیالن

خاقانیتهران

سیستان و بلوچستان

کردستان

قزوین

7

کهگیلویهوبویراحمد

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

اردبیل

شرق تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

اردبیل

قزوین

آذربایجان غربی

8

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان شرقی

خراسان جنوبی

کرمانشاه

خراسان شمالی

کرمانشاه

البرز

جنوب شرق تهران

کرمانشاه

9

خوزستان

قم

یزد

فارس

خراسان رضوی

کرمان

کرمان

اصفهان

تهران مرکزی

سیستان و بلوچستان

10

آذربایجانشرقی

کردستان

خراسان رضوی

همدان

قزوین

چهارمحال و بختیاری

خوزستان

خراسان جنوبی

اصفهان

آزادی تهران

1

آذربایجانشرقی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

اصفهان

خراسان رضوی

تهران مرکزی

فارس

تهران مرکزی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

کرمان

صادقیه تهران

مازندران

قم

اصفهان

فارس

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

4

مازندران

شرق تهران

خراسان رضوی

فارس

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

بوشهر

مازندران

5

قزوین

مازندران

فارس

آذربایجان غربی

مازندران

تهران مرکزی

قم

آذربایجان شرقی

مازندران

فارس

6

خراسان رضوی

هرمزگان

مطهری تهران

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

7

مرکزی

تهران مرکزی

مازندران

کرمان

اصفهان

قم

خراسان رضوی

گیالن

کرمان

تهران مرکزی

8

مطهریتهران

فارس

پانزده خرداد تهران

آذربایجان شرقی

البرز

پانزده خرداد تهران

یزد

البرز

البرز

قم

9

اصفهان

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

البرز

مطهری تهران

مرکزی تهران

سمنان

زنجان

هرمزگان

آذربایجان غربی

10

خوزستان

آذربایجان شرقی

شرق تهران

قم

صادقیه تهران

مطهری تهران

گیالن

خوزستان

آذربایجان غربی

البرز

1

کردستان

جنوب شرق تهران

کردستان

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

پانزده خرداد تهران

چیتگرتهران

اردبیل

چیتگرتهران

2

انقالب تهران

چیتگرتهران

خراسانجنوبی

انقالب تهران

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

آزادی تهران

خراسان شمالی

ایالم

تهران مرکزی

3

خراسانجنوبی

چهارمحال و بختیاری

مرکزی

مرکزی تهران

هرمزگان

خاقانی تهران

انقالب تهران

قزوین

آزادی تهران

سیستان و بلوچستان

4

بوشهر

کرمانشاه

سمنان

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

کرمانشاه

جنوب شرق تهران

انقالب تهران

5

چهارمحالوبختیاری

ایالم

زنجان

مطهری تهران

آذربایجان غربی

همدان

خراسان شمالی

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

خراسان جنوبی

6

کرمانشاه

صادقیه تهران

بوشهر

سیستانوبلوچستان

خراسان جنوبی

اصفهان

هرمزگان

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

صادقیه تهران

7

چیتگرتهران

سمنان

هرمزگان

خاقانی تهران

خراسان شمالی

صادقیه تهران

قزوین

پانزده خرداد تهران

خراسانجنوبی

هرمزگان

8

خاقانیتهران

خاقانی تهران

چهارمحال و بختیاری

آزادی تهران

کردستان

گیالن

البرز

خاقانیتهران

کردستان

آزادی تهران

9

صادقیهتهران

اصفهان

اصفهان

آذربایجانشرقی

آزادی تهران

آذربایجان غربی

کرمان

اصفهان

کهگیلویهوبویراحمد

خاقانی تهران

10

اردبیل

زنجان

قزوین

شرق تهران

ایالم

خراسان جنوبی

خاقانی تهران

جنوب شرق تهران

گیالن

مرکزی تهران

• •تاریخ شروع فعالیت استان تهران شعبه جنوب شرق ( )31101ـ از تاریخ  1397/2/1میباشد.
• •تاریخ شروع فعالیت استان تهران شعبه مرکزی ( )11111ـ از تاریخ  1399/1/1میباشد.
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اخبــــار

اهدای جوایز برندگان جشنواره
عمر و پسانداز استان سمنان

مراسم اهدای جوایز برندگان چهارمین جشنواره فروش بیمههای عمر
و پسانداز استان سمنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،مراسم اهدای جوایز شش نفر از برندگان
چهارمین جشنواره فروش بیمههای عمرو پسانداز استان سمنان
برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برتر سرپرستی
منطقه هفت

اخبار کوتاه
دیدار سرپرست منطقه هفت و مسئوالن استانی

دیدار با مدیر کل گمرک استان گیالن

دیدار با رییس دانشگاه آزاد استان گیالن

دیدار با مدیرعامل آتش نشانی استان گیالن

از نمایندگان برتر بیمههای زندگی سرپرستی منطقه هفت ،قدردانی
شد.
به گزارش روابط عمومی ،مراسم تقدیر از نمایندگان برتر و فعال
بیمههای زندگی سرپرستی منطقه هفت که در شش ماهه اول سال
 1399باالترین فروش را در بیمههای زندگی داشتهاند برگزار و با اهدای
لوح تقدیر از آنان قدردانی شد.

پذیرش مقاله

مقاله مهران تقیزاده ،همکارمان در مجتمع تخصصی بیمههای
زندگی ،با عنوان «نقش مدیریت استراتژیک در تحول منابع انسانی
در سازمانهای عصر حاضر» در هفتمین کنفرانس بینالمللی تحقیقات
مدرن در مدیریت ،اقتصاد و توسعه که در تیرماه سال جاری در کشور
گرجستان برگزار گردید ،پذیرفته شد.

تقدیر و تشکر
دو تن از بیمهگذاران بیمهآسیا در شهرستان تربت جام ،با چاپ
آگهی در روزنامه خراسان رضوی از تالش و همکاری حسن
اکبری ،سرپرست بیمه آسیا در منطقه  ،4علی سپهر جوان ،معاون
سرپرستی ،مجتبی جمشیدیان ،معاون اداره خسارت و علی رضا
کمالپور ،نماینده بیمهآسیا در تربت جام ،در راستای پرداخت کامل و
به موقع خسارت بیمهآسیا قدردانی کردند.

دیدار با مدیرکل گمرک آستارا

سرپرست منطقه هفت و هیأت همراه ،طی نشستهایی جداگانه با
مدیرکل گمرک ،رییس دانشگاه آزاد و مدیرعامل آتشنشانی استان
گیالن و مدیر کل گمرک آستارا دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمومی ،در دیدارهای یاد شده ،خدمات بیمهآسیا و
توسعه همکاریهای بیمهای طرفین مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است دیدار با مدیرعامل آتشنشانی استان گیالن ،همزمان با
روز آتشنشانی و ایمنی برگزار شده است.

کسب موفقیت
رتبه اول در رشته طراحی

مرکز خدمات حوزه علمیه استان سمنان ،با ارسال تقدیرنامه،
از تالش و همکاری کارکنان شعبه بیمهآسیا در شاهرود ،به
خصوص حسین احمدی ،رابط حوزه تقدیر و تشکر کرد.

اداره دارایی شهرستان شاهرود نیز با ارسال تقدیرنامه از تالش
کارکنان شعبه شاهرود به خصوص زهرا گرزین در راستای تمدید
قرارداد بیمههای درمان کارکنان این اداره ،قدردانی کرد.

رییس پلیس راهور استان همدان ،با ارسال تقدیرنامه خطاب
به محمد رمضانی ،رییس شعب بیمهآسیا در استان همدان از
تالش و همکاری بیمهآسیا با پلیس استان ،در هفته نیروی
انتظامی قدردانی کرد.

فاطمه دهقان ،فرزند آقای داود دهقان همکارمان در شعبه مشهد،
موفق شد در مرحله استانی بیستمین جشنواره هنرهای تجسمی
هنرستانهای فنی و حرفهای استان خراسان رضوی ،رتبه اول در
رشته طراحی زمینه (طراحی با آب مرکب) را کسب کند.

بیمهآسیا موفقیت ایشان را تبریک گفته و آرزومند کسب افتخارات
بیشتر وی در دیگر عرصههای ملی و بینالمللی است.

انتصابات

محمدرضا بهمنی ،معاون مدیر مالی در حسابداری عمومی
رضا بابازاده حسینی ،معاون مدیر مالی در حسابداری مدیریت
مهدی اسکافی ،معاون مدیر مالی در خزانهداری
علیرضا مرندی ،رییس شعبه خوی
ایوب خدابندهلو ،رییس شعبه ابهر
محمدعلی حویزاوی جاسمی ،سرپرست شعبه خرمشهر
علی نظرپور ،سرپرست شعبه دزفول
پرهـام خـاکی ،رییـس اداره امـور بازرسی نمایندگان حقیقی و
حقوقی در مدیریت بازرسی و انتظامات
امید چیتساز ،رییس اداره حفاظت و تحلیل اطالعات و اسناد در
مدیریت بازرسی و انتظامات
وحیده سخائی ،رییس اداره حسابداری اتکائی
افسانه قربانی حاجی آبادی ،رییس اداره فروش بیمههای مسئولیت
یداله لطفی ،رییس اداره پایش و نظارت فنی بیمههای مسئولیت
محمدعلی مهاجر آیرملو ،سرپرست اداره خسارت بیمههای مسئولیت
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

با کمال تاسف با خبر شدیم همکاران محترم ،ژیال رضوی (مدیر بیمههای
عمر و حوادث) در غم از دست دادن برادر گرامی خود و داود خوشنویسان
(رییس شورای فنی) نیز در غم از دست دادن پدر گرامی خود به سوگ
نشستهاند .ضمن ابراز همدردی با ایشان ،از خداوند متعال برای آن مرحومان
رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم همکار محترم مرحوم آرش فخرایی
(شعبه آبادان) دار فانی را وداع گفته است .ضمن عرض تسلیت به کلیه
همکاران،از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای
خانواده ایشان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
همچنین با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکاران بازنشسته مرحوم
حسـن ورمزیـار پدر گـرامی همکاران محترم داود ورمزیار (اداره
خسارت جنـوب تهـران) و نـادیا ورمـزیار (اداره حسابداری درمان)،
مـرحوم نعم تاهلل علویون پـدر گـرامی همـکـار محـترم علـی
علـویـون (شعبـه مـرکزی رشت) ،مرحوم احمد نصیـری (شعـبه
ابهر) ،مرحوم قربانعلی بیگی (مدیـریت پشـتیبانی) و مرحومه اکـرم
زمـانی (شع به مرکزی همدان) را به خانواده گرامی ایشان تسلیت
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومان ،رحمت واسعه الهی
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
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.

علیرضا معینی (مدیریت امور مالی) ،در غم فقدان پدر
فاطمه بالسیوس (مدیریت بیمههای مسئولیت) ،در غم
فقدان پدر
آزاده سالمتبخش (مدیریت بیمههای آتشسوزی)،
در غم فقدان مادر
محمدرضا طیبی (مدیریت بیمههای مهندسی ،خاص و
انرژی) ،در غم فقدان پدر
مهدی اخباری (اداره خسارت شمال تهران) ،در غم
فقدان مادر
کریم یعقوبی (شعبه شرق تهران) ،در غم فقدان پدر
زهرا طلیسچی (شعبه ارومیه) ،در غم فقدان مادر
فاطمه رنجبر (شعبه استان همدان) ،در غم فقدان مادر
رضا برزگر (شعبه استان کرمان) ،در غم فقدان برادر
نادر پورعباس (شعبه شهید رجایی ارومیه) ،در غم
فقدان مادر
اکبر حسینپور خرمالو (شعبه قزوین) ،در غم فقدان
پدر
عباس بابائی (شعبه مرکزی استان مازندران) ،در غم
فقدان مادر
محمدمتین محمدی (شعبه چهارمحال و بختیاری) ،در
غم فقدان پدر

13

14

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 183

آموزش

اصطالحات بیمهای
حقالعمل کار

Commissioner

متصدی دولتی ناظر بر امور بیمه

Commissioner of Insurance

کارمزد پرداختنی

Commission Payable

پوشش حساب مشترک

Common Account Cover

خطر عمومی

Common Adventure

خسارت عام

Common Average

بیمه مسئولیت موسسه حمل و نقل عمومی

تالش بیوقفه کادر درمان در روزهای سخت بیماری کرونا

Common Carrier,s Legal Liability

قوانین عرفی ،مقررات عرف

Common Law

صندوق مشترک

Common Pool

ایمنی مشترک یا رفع خطر

طراح :علیرضا پاکدل

Common Safety

پایاننامه
عنوان:

ارایه مدلی پویا برای مطالعه سهم حق بیمه
عمر و پسانداز در شرکت بیمه
نگارش:

فرهامسلیمانی

عنوان:

بررسی میزان و علل وفاداری مشتری
در صنعت بیمه

(تحقیق موردی شرکت بیمه آسیا استان خراسان شمالی)

(مطالعه موردی صنایع غذایی شهر تهران)

نگارش:

نگارش:

(رییس شعب استان هرمزگان)

دکترای مهندسی صنایع
گرایش مدیریت سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

1399

چکیده
بیش از پنجاه درصد از درآمد شرکتهای بیمهای در جوامع توسعه یافته از
فروش بیمه عمروپسانداز میباشد .قدمت بیش از هشتاد ساله رشته بیمهای
عمر در ایران و قابلیتها و مزایای این رشته بیمهای در مقایسه با سایر رشتههای
بیمهای نظیر اتومبیل و سهم پایین فروش آن در سبد فروش شرکتهای
بیمه کشور گویای وجود مشکل در زمینه فروش بیمه عمر در ایران میباشد.
پژوهشهای بسیاری درخصوص پایین بودن تقاضای بیمه عمر در ایران انجام
شده که اکثریت آنها بیشتر به عوامل اقتصادی و اجتماعی و کمتر به شرکت
بیمه به عنوان عامل مهم و اساسی در توسعه بیمه عمر توجه نمودهاند و تاکنون
نتوانستهاند یک نظر مشترک یا راهکاری مناسب جهت حل مشکل ارائه و
کمکی به شرکتهای بیمه داخلی نمایند .عدم توجه شرکت بیمه و شبکه
فروش آن به مشتریان بیمه عمر در دراز مدت و وجود تورم در کنار فرهنگ
بیمهای پایین در جامعه منجر به بیانگیزگی و عدم تمدید و در نهایت فسخ یا
ابطال بیمهنامه عمر خواهد شد .افزایش فروش این بیمهنامه و کارمزد حاصل از
آن هم موجب افزایش انگیزه و فعالتر شدن شبکه فروش شرکت بیمه خواهد
شد و هم با توجه به فاصله معموال طوالنی بین دریافت حق بیمه و خسارت
احتمالی یا سررسید شدن آن میتواند سودآوری خوبی از طریق سرمایهگذاری
حقبیمههای وصولی برای شرکت بیمه داشته باشد .لذا شناسایی متغیرهای
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و مدیریتی واقعی و اثرگذار بر فروش ،عملکرد
شرکت بیمه و تقاضای جامعه از یک طرف و شناخت روابط بین این متغیرها از
طرف دیگر میتواند راه را برای بررسی بهتر این مشکل و معرفی راهحلهای
موثر هموار نماید .هدف پژوهش این است که با به کارگیری رویکرد پویایی
سیستم ها ،ضمن توجه به شرکت بیمه به عنوان اولین و مهمترین عامل در
فروش بیمه عمروپسانداز در ایران ،مدلی پویا جهت بررسی فروش بیمه
عمر در ایران ارائه شود که در آن به متغیرهای واقعی موثر بر فروش بیمه
عمروپسانداز و روابط غیرخطی فیمابین آنها توجه شده و بتواند نتایج حاصل از
به کارگیری سیاستها و تصمیمات مدیران شرکت بیمه را در خصوص فروش
بیمه عمروپسانداز به طور قابل لمس و مشاهده به این مدیران نشان دهد .براي
استخراج متغيرهاي كليـدي ،همچنـين شـناخت كلـي درمـورد مسأله و ارتباط
بين متغيرها در مرحله نخست و تعيين روايي ساختار مـدل در مرحلـه نهايي
از نظرات خبرگان صنعت،شبکه فروش،بیمه گذاران قبلی و فعلی و افراد فاقد
بیمهنامه(با روش نمونهگیری هدفمند و روش تحلیل روایی ) استفاده و در نهایت
بر اساس تعیین و تحلیل ارتباطات موجود ،مدل پویای فروش بیمهنامه عمر و
پسانداز در شرکت بیمه ارایه شده که در آن نحوه تاثیر عوامل اثرگذار بر فروش
بیمه عمر و پسانداز مشخص میگردد.

عنوان:

رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و
استراتژی های بازاریابی

داودبهنيامهر

یعقوب حاتمی قلعه حسن

(رئیس شعبه بیمه آسیا در استان خراسان شمالی)

(معاون اداره بودجه و پایش هزینهها)

دکترای مدیریت کسب و کار()DBA

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني گرايش مديریت مالي
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و علل وفاداری مشتری در
صنعت بیمه در شرکت بیمه آسیا ،استان خراسان شمالی است .بر اساس
موضوع و اهداف مورد مطالعه ،این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و
از نظر ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه
بیمهگذاران شرکت بیمهآسیا استان خراسان شمالی در تابستان سال
 1396تشکیل میدهند ،که تعداد  8500نفر بودند .نمونه آماری نیز با
توجه به فرمول کوکران  368برآورد شد و این تعداد پرسشنامه به صورت
نمونهگیری خوشهای توزیع شد .ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش
حاضر پرسشنامه محقق ساخته میباشد .جهت بررسی روایی صوری و
محتوا ،پرسشنامه مورد مشورت با متخصصان امر(اساتید حوزه مدیریت)
قرار گرفت .همچنین بررسي پايايي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ
صورت گرفت و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای این
تحقیق مقداری باالی  0/7بود ،ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود .تجزیه
و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار
 PLSو  ،SPSSاز روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی
انجام شده است .ضریب مسير و ضریب همبستگی بین متغیرها نشان
داد ،كيفيت خدمات ،نرخ ،تصوير ذهني ،سرعت و امانتداری در شركت
بیمه بر وفاداري مشتريان تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نتایج نشان
داد متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن ،جنس ،تحصیالت و وضعیت
اشتغال در پژوهش حاضر نقش تعدیلگری نداشتند .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت كيفيت خدمات ،نرخ ،تصوير ذهني ،سرعت و امانتداری در شركت
بیمه باعث وفاداری مشتریان نسبت به شرکت بیمهآسیا و میزان فروش
باالتر و سود دهی بیشتر میشوند.

واژگان کلیدی :وفاداری مشتری ،كيفيت خدمات ،نرخ ،تصوير
ذهني ،سرعت ،امانت داری
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چکیده
هدف از انجام این تحقیق رابطه بین سبکهای رهبری تحول آفرین
و استراتژیهای بازاریابی (مطالعه موردی صنایع غذایی شهر تهران)
بوده است .تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی و
روش انجام تحقیق پیمایشی است .جامعه آماری در این تحقیق عبارت
است از کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در صنایع غذایی شهر تهران در
سال  .1392تعداد این افراد مطابق با آمار ارایه شده از سوی روابطعمومی
سازمان صنایع در سال  1392برابر با  360نفر است که تعداد  84نفر از
مدیران و کارشناسان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری مبتنی بر نفوذ آرمانی و
استراتژیهای بازاریابی در صنایع غذایی شهر تهران رابطه وجود دارد.
( )P <0/5همچنین نتایج نشان داد که بین سبک رهبری مبتنی بر
انگیزش الهامی و استراتژیهای بازاریابی در صنایع غذایی شهر تهران
رابطه وجود دارد )P <0/5( .عالوه بر این یافتهها نشان داد که بین سبک
رهبری مبتنی بر ترغیب ذهنی و استراتژیهای بازاریابی در صنایع غذایی
شهر تهران رابطه وجود دارد )P <0/5( .همچنین نتایج نشان داد که بین
سبک رهبری مبتنی بر مالحظه فردی و استراتژیهای بازاریابی در صنایع
غذایی شهر تهران رابطه وجود دارد)P <0/5( .
واژگان کلیدی :رهبری ،رهبری تحول آفرین ،صنایع غذایی،
استراتژیهای بازاریابی

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 183

آموزش

کتاب «غرب زدگی»

جالل آل احمد

 ...آدم غرب زده معموال تخصص ندارد .همه کاره و هیچ کاره است ...شخصیت
ندارد...چیزی ست بی هویت .خودش و خانه اش بوی هیچ چیزی را نمی دهد.
بیشتر نماینده همه چیز و همه کس است .در عین حال که خوش تعارف و خوش
برخورد است ،به مخاطب خود اطمینان ندارد و چون سوءظن بر روزگار ما مسلط
است...هیچ وقت دلش را باز نمی کند!...
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...حرف دراین است که ما نتوانسته ایم موقعیت سنجیده و حساب شده ای
در قبال این هیوالی قرن جدید بگیریم .تا وقتی ماهیت و اساس و فلسفه تمدن
غرب را در نیافته ایم ،غربزده ایم .غربزدگی مشخصه دورانی ازتاریخ است که به
مقدمات ماشین یعنی به علم جدید و تکنولوژی آشنا نشده ایم!...
...روشنفکر کسي است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری ،اغلب
نوعی کار فکری می کند ،نه کار بدنی و حاصل کارش را که در اختيار جماعت
میگذارد ،کمتر به قصد جلب نفع مادي مي گذارد!...

«فابینگ» چیست و چگونه ما را تهدید میکند؟
بنـا بـه تعـریـف فـابیـنـگ
( )Phubbingعمـلی اسـت که
باعث میشود افراد در محیطهای
اجتماعی یا خانوادگی به جای توجه
به دیگران به تلفن خود نگاه کنند.
مطالعات بسیاری نشان دادهاند
که فابینـگ به روابط اجتماعی
افراد آسیب زده و کودکان را به
افسردگی دچار میکند.
فابینگ باعث میشود توانایی صحبت
کردن رودررو و ایجاد رابطۀ حضوری با
دیگران آسیب ببیند.

بنا به تحقیقات ،کودکان و نوجوانانی
که والدین آنها درگیر فابینگ هستند
تا  ۶۰درصد بیشتر دچار افسردگی،
پرخاشگری ،گوشهگیری و انزوا میشوند
و فابینگ میزان تعلق و وابستگی
خانوادگی اعضا را کاهش میدهد.
مطالعات نشان داده که فابینگ چهار
نیاز اسـاسی انسـان شامل احساس تعلق

داشتن ،اعتماد به نفس ،زندگی معنادار و
احساس کنترل داشتن را تهدید میکند.
افرادی که دچار فابینگ هستند تمایل
زیادی دارند تا تلفنشان همیشه در
دسترس باشد.

استفاده از تلفن با ایجاد حواس پرتی
و کاهش اشتیاق ،لذت تعامالت رودررو
را سر میز غذا از بین میبرد؛ امری که
به کاهش روابط خانوادگی منجر میشود.
آیا شما دچار فابینگ هستید؟

عالمت شماره یک مبنی بر اینکه شما
دچار فابینگ هستید ،تلفن همراه شما
است .اگر تلفن شما همیشه با شماست
چون میترسید تماس ،اعالنات یا به
روزرسانی وضعیت را از دست بدهید،
احتما ًال دچار فابینگ هستید.
سه نشانه دچار بودن به فابینگ

همزمان دو مکالمه دارید ،یکی از طریق
تلفن و و یکی با شخص روبرویتان.

سرمیز یا سفره غذا یا دیگر موقعیتهای
اجتماعی با تلفن خود مشغول میشوید.

بدون کنترل کردن تلفن نمیتوانید
شام ،نهار یا صبحانهتان را تمام کنید.
غذایتان را بدون تلفن بخورید

وقتی زمان غذا خوردن است ،اعم از
صبحانه ،نهار یا شام ،مهم نیست کجا
هستید  ،تلفن را کنار بگذارید.
تلفن را از دسترس خود دور کنید

وقتی به خانه برمیگردید یا پس از
اتمام کار روزانه حداقل برای دو ساعت
تلفن خود را در جایی دور از دست قرار
دهید و برای تماسهای ضروری از تلفن
ثابت یا یک گوشی معمولی غیر هوشمند
استفادهکنید.
خود را به چالش بکشید

نیاوردن تلفن به سر میز یا سفره غذا
یا گذاشتن آن در ماشین یا جیب کت
را به چالشی برای خود تبدیل کنید و

به تدریج چالشهای دیگری برای خود
ایجاد کنید.
کمک به ترک فابینگ دیگران

 -۱رفتار درست خودتان را الگوی
آنها قـرار دهیـد .وقتـی کنـار همـسر،
فرزند ،اعضای خانواده یا دوست خود
نشستهاید مورد فابینگ قرار نگیرید.
 -۲با آنها صحبت کنید
هیچ چیز مثل عشق و محبت اثرگذار
نیسـت .اگر کسـی عـادت به فابینـگ
دارد ،به او بـگوییـد که این عمـل چه

تاثیر بدی روی روابط شما میگذارد.
 -۳دلسوز باشید
رفتارهـای آموختهشده مدتی طول
میکشند تا از بین بروند ،بنابراین صبور
باشید ،درک کنید و از خواستهتان عقب
ننشینید.
خالصه کالم وقتی به خانه
میرسید ،گوشی هوشمند
خود را در جیب خود بگذارید!
منبع :خبرگزاری ایسنا

www.pamco.ir
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بیمهدر
ایران و جهان

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

شناسایی 1160مورد تصادف ساختگی در پزشکی قانونی
در سال گذشته  1160مورد تصادف ساختگی در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شده است.

به گزارش واحد خبر روابطعمومی بیمهآسیا ،عباس مسجدی ،رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه  ۳۶۰هزار پرونده
ارجاعی به این سازمان در سال 1398مربوط به تصادفات بوده است ،گفت :از این تعداد  1160مورد تصادف ساختگی بود که با هدف اخذ
دیه و خسارت انجام و توسط بخشهای معاینات تشخیص داده شد که مبالغ قابل توجهی صرفهجویی مالی برای شرکتهای بیمهای به
همراه داشت.

این گزارش میافزاید :رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اعالم آمارها ،هشدار و تلنگری برای جامعه ،نهادهای تصمیمگیرنده
و نیز بخشهای فرهنگی و آموزشی است تا با بهرهگیری از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامهریزیهای مناسب،
نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیبهای اجتماعی اقدام کنند.

مسجدی اذعان داشت :در پزشکی قانونی تالش میکنیم تا اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر بیان صرف آمارها مورد توجه قرار دهیم ،هرچند
ارائه آمارها نیز در بسیاری موارد به نهادهای تصمیمگیرنده کمک میکند که با توجه به شرایط جامعه برنامهریزی مناسبتری داشته باشند.

گزارش اختصاصی واحد خبر روابطعمومی بیمهآسیا:

ارزش  ۵۰۰شرکت برتر چین علیرغم گسترش
همهگیری ویروس کرونا در سراسر جهان  ۵۵درصد
طی یک سال گذشته افزایش یافته است.

جمعیت سالمندان ایران تا  ۲۰سال دیگر دو برابر میشود

به گزارش روابطعمومی به نقل از خبرگزاری تسنیم براساس
گزارش راشـاتودی ،گزارش موسـسه تحقیقاتی هورون نشان
میدهـد گسترش همـهگیری ویـروس کـرونا در سراسر جهان
نتوانـسته مانع باال رفـتن ارزش شرکتهای خصوصی در چین
شود.
طبق گزارش این موسسه ،متوسط ارزش  500شرکت برتر
چیـن  55درصـد افـزایش یافتـه و به رکورد  16/5میلیارد دالر
( 108میلیارد یوان) طی یک سال گذشته رسیده است.
 5شرکت فنـاوری بـزرگ چین شامل :تنسنـت ،علی بابا،
میتوان دیانپینگ ،پیندودو و جی دی ،از افزایش بازار سهام دنیا
طی همهگیری ویروس کرونا سود بردهاند .ارزش هر شرکت بیش
از  100میلیارد دالر طی یک سال گذشته افزایش یافته است.
روپرت هوگورف ،رئیس و محقق ارشد موسسه هورون گفت:
«دالیل اصلی افزایش سریع ارزش این شرکتها توسعه اقتصاد
جدید مخصوص ًا بعد از همهگیری کرونا و رونق سریع بازارهای
سهام بوده است».
از آغاز همهگیـری ویـروس کرونا ،سـرمایهگذاران به سهام
فناوری و داروسـازی روی آوردهاند و به دنبال رشد و اطمینان
هستند .نقدینگی بیسابقهای که توسط بانکهای مرکزی ایجاد
شده هم باعث رونق بازار بورس بوده است.
شرکت رسانه اجتماعی و بازیهای آنالین تنسنت با ارزش 743
میلیارد دالر ،از شرکت علی بابا با ارزش  713میلیارد دالر پیشی
گرفته و در حال حاضر ارزشمندترین شرکت چین است .شرکت توزیع
آنالین مواد غذایی میتوان هم سومین شرکت بزرگ چین با ارزش
 243میلـیارد دالر است .شـرکت بیمه پیـنگ ان ( 221میلیارد دالر) و
انت گروپ ( 209میلیارد دالر) هم در لیست  5شرکت برتر قرار دارند.
با افزایش بیسابقه تعداد مشتریان آنالین ،اپراتورهای پیندودو
و جی دی توانستهاند برای اولین بار جزو  10شرکت برتر چین
قرار بگیرند .این شرکتها به ترتیب  289و  200درصد رشد
داشتهاند.

شرکتهای بیمه به ویژه شرکتهای دارای سطح باالی توانگری و ترکیب بهینه بیمهگری نظیر بیمهآسیا این
فرصت را به ارمغان آوردهاند که جمعیت جوان و البته رو به سالمندی ایران از هم اکنون برای آینده خود برنامهریزی
کنند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی بیمهآسیا ،آمارهای رسمی نشان میدهد که جمعیت سالمندان ایران تا  ۲۰سال دیگر دو برابر میشود .به
گفته رییس سازمان بهزیستی ،هم اکنون  8میلیون و  300هزار سالمند در ایران زندگی میکنند که این تعداد 10 ،درصد جمعیت کشور را تشکیل
میدهد در حالی که این نسبت در سال  1350حدود  5درصد بوده است .بر اساس استانداردهای جهانی ،سن سالمندی در ایران  60سال است.

این گزارش میافزاید ،به گفته رئیس سالمت سالمندان وزارت بهداشت ،جمعیت سالمند ایران به سمت الگوی زنانه حرکت میکند؛ چرا که
تعداد سالمندان زن تنها ،بیشتر از مردان است و همه اینها باید در سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار بگیرد .طبق آمارها ،سالخوردهترین استان،
گیالن است که  ۱۳درصد سالمند دارد و سیستان و بلوچستان با داشتن  ۴تا  ۵درصد کمترین سالمندان را در کشور داراست .به عقیده کارشناسان،
اگر  ۱۲درصد یک جمعیت سالمند باشد ،آن جمعیت سالخورده محسوب میشود .این مقام وزارت بهداشت معتقد است ۴۰ :سال طول کشیده
است تا سالمندانمان دو برابر شوند ولی حاال تنها  ۲۰سال طول میکشد تا سالمندان دو برابر شوند و در مدت زمان کمتری باز هم این جمعیت
دو برابر میشوند .کشورهای پیشرفته  ۱۲۰سال وقت داشتند که جمعیت سالمندشان دو برابر شود .این مقام مسئول تصریح میکند :کمی بیش
از  ۲۰درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی است و در سالمندان این درصد به حدود  ۳۱درصد میرسد ،ولی این عدد کفایت نمیکند
و باید رشد کند.
از سوی دیگر بر اساس برآورد کارشناسان ،رشد جمعیتی ایران در سال  2050به صفر میرسد! در ایران حدود  60سال پیش هر زن در طول
بارداریاش هفت فرزند داشت اما این عدد به  1/7فرزند کاهش پیدا کرده است.

