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ش��رکت “بيمه ما” با ش��رکت اسکور فرانسه قرارداد 
اتکائ��ي نس��بي منعقد کرد. ق��رارداد اتکائي خود را با 
شرکت پارتنر ري فرانسه براي يکسال ديگر تمديد 
نم��ود. قرارداده��اي بين المللي توان و جايگاه “بيمه 

ما” را نشان مي دهد.
ام��روزه بيم��ه اهميت ويژه اي دارد و تمامي کس��اني 
ک��ه ب��ه نوع��ي در زمينه تولي��د يا تج��ارت فعاليت 
مي کنند،براي تضمين سرمايه خودشان در قبال هر 
نوعي حادثه اي، به بيمه متوسل مي شوند. در کشور 
ما نيز شرکتهاي بيمه بسياري وجود دارد که تضمين 
کننده سرمايه هاي دولتي و خصوصي هستند و خطر 
ريس��ک را کاهش مي دهند. اما اين شرکتها سرمايه 
تعريف شده اي دارند و براي آنکه بتوانند سرمايه هاي 
ب��زرگ را بيم��ه و تضمين کنند، با ش��رکتهاي بزرگ 
خارجي همکاري مي کنند تا هم باعث آرامش خاطر 
س��رمايه گذار ش��وند و هم امکان ارايه خدمات بيشتر 
و بهتر را داشته باشند. شرکت “بيمه ما” يکي از اين 
شرکتهاس��ت ک��ه براي افزايش ت��وان بيمه خود، با 
شرکتهاي بيمه خارجي همکاري گسترده اي را آغاز 
کرده اس��ت. در اين رابطه با مهندس احس��ان همتي، 
سرپرس��ت بيمه هاي اتکايي و امور بين الملل “بيمه 
ما” با خبرنگار روزنامه تجارت گفتگو کرده که نتيجه 

آن در ادامه آمده است.
“بيمه ما” در قالب قرارداد با دو شرکت خارجي،  ���
سطح همکاري بيمه اي خود را گسترش داده است. 

اين قراردادها چيست؟
ش��رکت “بيمه ما” در راس��تاي چشم انداز بين الملل 
خود، براي آنکه بتواند به اهداف از پيش تعيين شده 
دست پيدا کند، با شرکتهاي بيمه گر اتکائي بين المللي 
وارد مذاکره شد. اين يک کار دو ساله است و از اوايل 
ژانويه 2016 که برجام شکل گرفت، مديريت بخش 
اتکايي “بيمه ما” مذاکرات بين المللي را در اولويت کار 
خود قرار داد. از سوي ديگر به دليل آنکه بانک ملت 
به عنوان سهامدار اصلي “بيمه ما” شخصيت وااليي 
دارد، ت��اش کردي��م در اين ح��وزه امنيت اقتصادي 
خوب��ي را ب��راي تامين پرداخت خس��ارات براي بيمه 
گذاراني که از سوي بانک مي آيند و تسهيات کاني 
در بخشهاي صنعتي و بازرگاني مي گيرند، تامين کنيم 

و خدمات بيمه اي مطمئني ارايه کنيم.
���  ب�ا ک�دام ش�رکتهاي بيم�ه اي خارج�ي قرارداد 

بسته ايد؟
يکي از ش��رکتهايي که “بيمه ما” وارد قرارداد بيمه 
اتکايي با آنها ش��د، ش��رکت پارتنرري اس��ت. اين 
شرکت هفتمين شرکت بيمه اتکائي در جهان است 
که در س��ال 2016 توانس��تيم قرارداد بيمه اتکايي را 
بين “بيمه ما” و اين ش��رکت پارتنري برقرار کنيم. 
س��فرهاي بس��ياري به فرانس��ه و س��وئيس صورت 
گرفت و مذاکرات بس��يار پر حجمي با اين ش��رکت 
داش��تيم. دليل رفتن به س��وي اين ش��رکت اين بود 
که مي خواس��تيم ش��رکت بيمه اتکايي خوبي را براي 
همکاري با “بيمه ما” دعوت به همکاري کنيم و به 
سمت آن برويم تا دانش و فناوري روز را براي “بيمه 
ما” به ارمغان بياوريم. اين قرار داد را در سال 2016 

بستيم و براي اولين بار به عنوان اولين شرکت بيمه 
اي، توانس��تيم چني��ن ق��راردادي را در حوزه اتکائي 
نسبي منعقد کنيم. در آن موقع شرکتهاي بيمه بزرگي 
مانند اسکور فرانسه براي ورود به بازار ايران به دليل 
مباح��ث تحري��م و تهديدهايي که از آن ناحيه مطرح 
مي شد، ترديد داشتند. بي شک قرارداد با شرکت هاي 
بيمه اي ايراني براي شرکتهاي بيمه اي اتکائي بزرگ 

ريسک پذيري داشت.
��� اي�ن ق�رارداد ب�راي “بيم�ه م�ا” چق�در اهميت 

داشت؟ 
اهميت اين قرارداد اين است که ثابت مي کرد عاوه 
بر اينکه ش��رکت “بيمه ما” در هيچيک از ليس��تهاي 
تحريمي نبود و بانک ملت هم نيست، مهر تائيدي بود 
بر مديريت ريسک مطلوب ، وجود استراتژي ورود به 
بازار مناس��ب و اخذ س��هم از بازار ، مديريت هاي فني 
متخص��ص ، مديري��ت بانک و بيمه موثرو بس��ياري 
ديگ��ر از م��وارد ديگر. امروزه بانک ملت و “بيمه ما” 
، همچني��ن مدي��ران ارش��د اي��ن دو مجموعه نيز در 
عرصه بين المللي هيچ مشکلي براي فعاليت ندارند. 
مديريت “بيمه ما” و بانک ملت همکاري موثري در 
عرصه بيمه داشته اند و “بيمه ما” پرتفوي خوبي دارد 
. ضريب خسارت بسيار پايين بوده و مديريت ريسک 
خوبي که صورت گرفته و تمامي اين گزينه ها بيانگر 
اين بود که “بيمه ما” شرايط مناسب براي همکاري 
بين المللي را دارد. بنابراين قرارداد اتکائي ش��رکت 

“بيمه ما” در س��ال 2017 نيز با ش��رکت پارتنرري 
فرانس��ه مجددا منعقد شد و اطاعاتي که شرکتهاي 
بيمه گر نيازمند آن بودند، براي ما مش��خص ش��د و 
الحمدهلل توانستيم با شرکت هاي بيمه گر اروپائي به 
يک زبان مش��ترک و نقطه تاقي دس��ت پيدا کنيم. 
در همين سال و بر اساس همين اصول موفق شديم 
تا با شرکت اسکور فرانسه که چهارمين شرکت بيمه 
اتکائي بزرگ دنياس��ت، قرارداد اتکائي نسبي خود را 
منعقد کنيم. اين نش��ان مي دهد که ش��رکت “بيمه 
ما” در تمام مدتي که با ش��رکت پارتنرري همکاري 
داش��ته، عملکرد مناسب و مديريت ريسک مطلوبي 

داشته است.
در قال�ب اي�ن قرارداد چه اتفاقي براي ايران رخ  ���

خواهد داد؟
اين سوال بسيار مهم است. اين سوال به بيمه اتکايي 
باز مي گردد که چرا قرارداد اتکايي مهم است و منعقد 
ميگردد. ما در ش��رکتهاي بيمه س��رمايه هاي بزرگي 
را در زمينه ه��اي صنعت��ي و تج��اري بيمه مي کنيم. 
مهمتر اينکه اين بنگاههاي اقتصادي س��رمايه هاي 
اي��ن کش��ور هس��تند که يا دولت ب��راي احداث آنها 
هزين��ه ک��رده يا بخش خصوصي نقدينگي اش را به 
بنگاه اقتصادي تبديل کرده است. اينها يک فعاليت 
اقتصادي را ايجاد کرده اند که ما در قبال سرمايه آنها 
مس��وول هس��تيم. نقش بيمه هم در چرخه اقتصادي 
يک نقش تعيين کننده اس��ت. اگر اکنون بيمه را از 

اقتصاد حذف کنيم، زنجيره اقتصادي ناقص مي ماند. 
داشتن يک سري قراردادهاي سنگين در حوزه بيمه، 
ش��رکتهاي بيم��ه اي را ب��ه اين فکر ف��رو مي برد که 
ريس��ک ها و س��رمايه هاي بزرگ را پخش کند که 
در اصطاح از ش��انه ش��رکت هاي بيمه اي به ش��انه 
ش��رکت هاي بيم��ه گر اتکايي معتب��ر و داراي رتبه 
بندي مناس��ب از موسس��ات رتبه بندي بين المللي 
منتق��ل کند و تضميني باش��د ب��ه جهت پرداخت در 
خسارات احتمالي. اين حرکت براي حفظ و تضمين 
س��رمايه هاي ملي و بخش خصوصي مهم بوده و در 

نتيجه انواع قراردادهاي اتکائي بسته ميشوند.
��� چرا با ش�رکتهاي پارتنرري يا اس�کور قرارداد 

بسته ايد؟
به دليل اينکه اينها ش��رکتهاي توانمندي هس��تند. 
ش��رکت پارتنري يک ش��رکت هشت ميليارد دالري 
اس��ت و داراي رتبه بندي بين المللي مناس��بي است. 
اين رتبه بندي نشان مي دهد که اين شرکتها امکان 
پرداخت خسارت در سطح کان را دارند و به همين 
دلي��ل انعقاد ق��رارداد اتکائي با اين دوش��رکت حائز 

اهميت است. 
آي�ا ش�رکتهاي بيمه ايران تواناي�ي بيمه کردن  ���
ندارند که به سراغ بيمه هاي بين المللي مي روند؟

شرکتهاي بيمه داخلي بر اساس ضوابط بيمه مرکزي 
ج.ا.ا فعاليت مي کنند. ش��رکتهاي بيمه سرمايه هايي 
و ذخاي��ري دارن��د. علي ايحال بر اس��اس آيين نامه 

ش��ماره 55 مصوب ش��وراي عالي بيمه ش��رکتهاي 
بيمه اي تا حدي از سرمايه را مي توانند نزد خودشان 
نگه��داري کنن��د و از ي��ک اندازه اي ب��ه باالتر بايد 
تمهيدات پش��تيباني و اتکائي الزم را بينديش��ند. اين 
بدان معناست که سرمايه اي که در داخل کشور بيمه 
مي شود و مقرراتي که وجود دارد، شرکت بيمه را ملزم 
به بستن قراردادهاي تجاري مي کند. بستن قرارداد 
بيمه اتکايي ضعف نيس��ت بلکه بر اس��اس فرمول 
توانمندي مالي، بايستي براي خودش تمهيدات مالي 
را بينديش��د. شرکتهاي بيمه ذخاير فراواني دارند که 
بايستي بر اساس آن ذخاير عمل کنند. قرارداد اتکايي 
ابزاري در دست شرکتهاي بيمه است تا بتواند کمکي 
باشد به جهت ايفاي تعهدات هر شرکت بيمه و ريسک 
را پخش کنند. در اين ش��رايط هرچقدر ش��رکت بيمه 
اتکايي قوي تر باشد، تضمين پرداخت خسارت باالتر 
خواهد بود. هرچقدر شرکت اتکايي متخصص تر باشد 
تضمين ورود دانش به شرکت بيمه بيشتر خواهد بود. 
اين يک امتياز براي شرکتهاي بيمه است که بتوانند با 
بستن قرارداد اتکايي دانش و اطاعات الزم روز دنيا 
را به دست بياورند و به مرور زمان نيروهاي متخصص 
پ��رورش پي��دا کنند و ش��کافي که در زمان تحريم ها 

شکل گرفته اند را کم رنگ تر کنند.
قراردادهايي که “بيمه ما” با ش�رکتهاي خارجي  ���
بس�ته اس�ت، چه پيامهايي براي مخالفان برجام و 

دشمنان ايران دارد؟
ش��انزدهم ژانويه سال 2016 مبناي زمان اجراي برجام 
است. از آن موقع تا امروز کارهاي بزرگي صورت گرفته ا 
ست. وقتي شرکت هاي بزرگي مانند پارتنرري و يا اسکور 
فرانسه با شرکت “بيمه ما” قرارداد اتکائي مي بندد ، بدان 
معناس��ت که اين ش��رکتهاي بزرگ آينده روش��ني را در 
صنعت بيمه کشور در ايران ترسيم مي کنند و به همکاري 
با ايران عاقمند هس��تند. آنها با داش��تن استانداردهاي 
بين المللي معتقد هس��تند که امکان همکاري با “بيمه 
م��ا” در اي��ران وجود دارد. پيامي که ارس��ال مي کنند که 
پس از برجام امکان ارايه خدمات بين المللي وجود دارد. 
اکن��ون ني��ز ايران با “بيمه م��ا” در بازارهاي بين المللي 
ورود کرده و اين پيامي براي ش��رکتهايي اس��ت که يا به 
بازار هاي بيمه اي و بانکي ايران ورود نکرده اند و يا اجازه 
ورود نداش��ته اند. ش��رکتهايي که در اروپا کار مي کنند، 
عليرغم آنکه هنوز خود را متعهد به سرمايه گذاري هايي 
ک��ه در امري��کا انج��ام داده اند و يا داراي س��همامداران 
امريکايي مي باش��ند ، بس��ياري از فش��ارهاي آمريکا را 
نادي��ده مي گيرن��د ش��رکتهايي که به ب��ازار ايران ورود 
کرده اند امکان همکاري با جمهوري اس��امي ايران را 
عملياتي نموده اند. شايان ذکر است که کليه قرارداد هاي 
اتکائي منعقد ش��ده بر اس��اس ضوابط و چارچوب هاي 

داخلي بين المللي صورت پذيرفته است.
��� اگ�ر دوب�اره تحريم ه�اي جديد اعمال بش�ود، 
قرارداد “بيمه ما” با پارتنرري و اسکور چه وضعيتي 

پيد مي کند؟
تحريمه��اي بي��ن المللي يک ش��به اعمال نگرديده 
است و يک شبه نيز هم برداشته نشده است. اما بايد 
به سابقه و تجربه زمان تحريم بازگرديم. ما در زمان 

تحريم ريس��کها را در داخل کش��ور بيمه مي کرديم. 
بيمه مرکزي ايران به عنوان تنها نهاد نظارتي صنعت 
بيمه کش��ور در زمينه ايجاد ظرفيت هاي اتکائي اعم 
از ق��رارداد ظرفيت مش��ترک، صن��دوق ويژه تحريم 
ب��ا کم��ک و ابتکار خود ش��رکت هاي بيمه اي و البته 
پش��تيباني دولت اقدام کرد و بس��ياري از نفتکشها و 
پروژه هاي نفتي و سرمايه هاي بزرگ در داخل کشور 
بيمه شد. اما اين ريسکها اکنون مي بايستي در خارج 
از کش��ور اتکائي گردد تا منافع ملي و س��رمايه هاي 
کش��ورمان حفظ گردد . اگر هم زماني اين تحريم ها 
برگ��ردد، اي��ن امکان را داريم ک��ه با بيمه مرکزي و 
ش��رکتهاي بيمه در منطقه که حتي در زمان تحريم 

کنار کشورمان ايستاده بودند کار را مديريت کنيم.
��� آيا اکنون ش�رکت بيمه اي در ايران داريم که با 
شرکتهاي خارجي قرارداد بيمه بسته باشد يا فقط 

“بيمه ما” اين اقدام را انجام داده است؟
تاجاي��ي که اطاع دارم در حوزه قراردادهاي اتکائي 
نسبي رشته هاي اموال، تنها شرکتي که با بيمه هاي 
بين المللي قرارداد بسته، شرکت “بيمه ما” بوده است. 
البت��ه ش��رکتهايي بوده اند ک��ه در زمينه قراردادهاي 
خس��ارات فاجعه آميز با ش��رکت اسکور وارد قرارداد 

شده اند. 
��� چه ش�رکتها يا موسس�اتي شامل قرارداد “بيمه 

ما” و اسکور يا پارتنري مي شوند؟
کليه بيمه گزاران شرکت “بيمه ما” بر اساس اصول 
و قواعد بيمه هاي داخلي و بين المللي مش��مول اين 
پوشش اتکائي مي باشند. البته با توجه به حضور بانک 
ملت در کنار شرکت “بيمه ما” ، بيمه گزاران صنعتي 
و غير صنعتي بس��ياري نيز تحت حمايت و پوش��ش 
بيمه اي ش��رکت “بيمه ما” قرار گرفته اند. اصل حد 
اعاي حس��ن نيت در ش��رکت “بيمه ما” در قبال با 
بيمه گزاران داخلي ، صنعت بيمه کشور و بيمه گران 

اتکائي بين المللي اصلي شرکت است.
جمع بندي شما از اهميت اين قرارداد بين المللي  ���

چيست؟
اگ��ر بخواه��م در پايان نکته اي را بگويم اين اس��ت 
که يکي از اهداف ش��رکت “بيمه ما” از همکاري با 
ش��رکتهاي بيمه گر اتکائي بين المللي اين اس��ت که 
براي س��رمايه گذاران خارجي و يا س��رمايه پذيران 
ايران��ي نقط��ه قوتي به جهت ارائه پوش��ش هاي روز 
دني��ا و ب��ه همراه پوش��ش اتکائي بين المللي باش��د 
و نش��ان ده��د ک��ه در ح��وزه بيمه امکان پوش��ش 
قرارداده��اي بين المللي وجود دارد. ش��رکت “بيمه 
م��ا” اعتق��اد دارد ک��ه مي تواند در ح��وزه بين الملل، 
عاوه بر پوشش بيمه هاي تضمين شده با رتبه بين 
الملل��ي ب��اال، به حوزه بيمه نامه هاي نوين با اتکاء بر 
پوش��ش اتکائي بين المللي ورود کند.  نکته بس��يار 
مهم آنکه ليدر قرارداد هاي اتکائي شرکت “بيمه ما” 
، بيمه مرکزي ج.ا.ا. است . شرکت هاي پارتنر ري و 
اس��کور فرانس��ه ، با اتکاء بر اصول بين المللي خود ، 
از ش��روط مندرج در قرارداد اتکائي پيروي ميکنند و 
 کليه اطاعات اصلي بيمه گزاران تنها به ليدر اتکائي

 )بيمه مرکزي ( ارسال ميگردد.

سرپرست بيمه هاي اتکايي و امور بين الملل “بيمه ما” در گفتگو با »تجارت« خبر داد؛

سرمايه گذاری 2 شرکت فرانسوی در صنعت بيمه ايران

دکترهمتي: روابط عمومي ها در ميزان اعتماد
 مردم به سازمان ها نقش مهمي دارند 

نشست ش��وراي هماهنگي مديران 
رواب��ط عمومي س��ازمان هاي تابعه 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي با 
حض��ور دکتر همتي، رئيس کل بيمه 

مرکزي برگزار شد.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل 
از اداره کل رواب��ط عموم��ي و ام��ور 
بي��ن الملل بيمه مرکزي، دکترهمتي 
در اي��ن نشس��ت از مدي��ران روابط 
عمومي ب��ه عن��وان قل��ب س��ازمان ها ياد کرد و گفت: مدي��ران بايد با بهره گيري از 
ش��يوه هاي نوي��ن ارتباط��ي و تبليغاتي خدمات س��ازمان خود را ب��ه خوبي به مردم 

معرفي کنند.
دکتر همتي در خصوص استفاده مناسب از بودجه تبليغاتي گفت: اين وظيفه مدير 
روابط عمومي است که با توجه به اهداف سازمان خود و استفاده از شيوه هاي نوين 
تبليغات اثر بخش در راس��تاي معرفي محصوالت و خدمات خود به مردم داش��ته 
باشد رئيس کل بيمه مرکزي گفت: اگر شرکت هاي بيمه به خوبي اقدامات خود را 
در راس��تاي پرداخت خس��ارت هاي بزرگ اخير منتشر مي کردند صنعت بيمه، امروز 
م��ورد انتق��اد برخ��ي قرار نمي گرفت چرا که صنعت بيمه در س��ال هاي اخير نه تنها 
در حوادث بزرگ همچون معدن يورت، قطار س��منان، پاس��کو و زلزله هاي اخير 
به خوبي ايفاي نقش کرده است بلکه در بخش مسئوليت هاي اجتماعي نيز بسيار 

فعال بوده و شرايط خوبي بر صنعت بيمه حاکم است.
وي افزود: در مجموع، مديران روابط عمومي س��ازمان ها به خصوص حوزه اقتصاد 

بايد به افزايش اميد و آرامش در جامعه کمک کنند.

همکاري بيمه سامان و صندوق ضمانت صادرات ايران
بيمه س��امان به منظور بهره گيري از 
قابليت ه��ا و توانمندي ه��ا طرفين با 
صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ايران 

تفاهم نامه همکاري امضاء کرد.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل 
از رواب��ط عمومي بيم��ه س��امان، در 
نشستي که با حضور سيد کمال سيد 
عل��ي مديرعامل صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات اي��ران و احمد رضا ضرابيه 
مديرعامل بيمه س��امان برگزار ش��د، تفاهم نامه همکاري في مابين در راس��تاي 
به��ره گي��ري از قابليت ه��ا و توانمندي ها و منابع طرفين درجهت کاهش ريس��ک 
صادرکنن��دگان و افزاي��ش ت��وان رقابت پذيري آنها جهت حضور موثر در بازارهاي 

صادراتي و توسعه صادرات کشور منعقد گرديد.
براساس اين تفاهم نامه، ساير زمينه هاي همکاري در راستاي توسعه صادرات، ارائه 
خدمات مشاوره اي و برنامه هاي آموزشي، تسهيل پوشش مالي و بيمه اي، هماهنگي 

با سازمان هاي حمايتي در حوزه هاي کاري مختلف، فراهم گرديد.
احمدرض��ا ضرابي��ه مدي��ر عامل بيمه س��امان در اين نشس��ت با اش��اره به افزايش 
ضريب نفوذ بيمه در کش��ورخاطر نش��ان کرد : با توجه به برنامه هاي دولت محترم 
و بيمه مرکزي ج .ا.ا در ش��رکت بيمه س��امان توانس��ته ايم در فعاليت هاي بيمه اي 
بخصوص در رش��ته بيمه هاي اموال ، مس��توليت و همچنين در بخش بيمه هاي 
زندگي رش��د قابل ماحظه اي داش��ته و منابع خوبي در قالب س��رمايه گذاري براي 

شرکت تامين نماييم.
در ادامه اين مراسم سيد کمال سيد علي مديرعامل صندوق ضمانت صادارت ايران 

با استقبال از همکاري دوسويه، اين فرصت را مغتم بر شمرد .

پيام مدير عامل صندوق تامين
 خسارتهاي بدني کشور به مناسبت سالگرد تاسيس

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خس��ارت بدني 
کشور، دکتر علي جباري مديرعامل اين نهاد عمومي در پيامي چهل و نهمين سالروز 

تاسيس صندوق را تبريک گفت.

متن پيام به شرح زير مي باشد:
اينک که در آستانه نيم قرن فعاليت 
صن��دوق تامين خس��ارتهاي بدني 
کش��ور قرار داريم مناس��ب است به 
5 ده��ه خدمت صادقانه اين نهاد که 
نماد عدالت اجتماعي است بار ديگر 
نگريس��ت ، در طول اين س��الها چه 
تعداد خانواده آس��يب ديده از حوادث 
رانندگي حمايت ش��ده اند و چه تعداد 
زنداني جرايم رانندگي آزاد شده اند .

نقش صندوق در کاهش آس��يب هاي اقتصادي و اجتماعي در طول اين س��الها بر 
کسي پوشيده نيست حتي کساني که به اين نهاد 50 ساله هنوز نقد دارند در سه ساله 
اخير بحمدا... در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد و توسعه عدالت اجتماعي ؛ 
صندوق توانست با راه اندازي سيستم يکپارچه الکترونيکي ،راه اندازي دفاتر استاني 
در مراکز استان هاي کشور ضمن کاهش بروکراسي اداري به تسريع ارائه خدمات 

به مشمولين قانون صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور ارائه خدمت نمايد.
اصل شفافيت مالي و ارائه خدمات بدون واسطه به مردم دو رکن اساسي بوده است 
که در اين مدت توانسته ايم با همکاري خانواده بزرگ صنعت بيمه و بيمه مرکزي 

جمهوري اسامي ايران آن را اجرا نماييم.
تاش کارکنان ، کارشناس��ان و مديران صندوق بر آن بوده اس��ت که در کمترين 

زمان ممکن خدمات مورد نياز مراجعين انجام پذيرد .
در پاي��ان از خداون��د من��ان سپاس��گزارم ک��ه توفي��ق خدمت به م��ردم را به بنده و 
همکارانم اعطا کرده و اميدوارم توانسته باشيم وظايف محوله نظام مقدس جمهوري 

اسامي ايران را صادقانه انجام داده باشيم.  

پيام مدير عامل شرکت بيمه معلم به مناسبت سالگرد تاسيس
پيام محمدابراهيم تحس��يري مدير 
عامل محترم ش��رکت بيمه معلم به 
مناس��بت بيست و س��ومين سالگرد 

تاسيس اين شرکت منتشر شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي ش��رکت بيمه معلم، 
متن اين حکم به ش��رح ذيل اس��ت: 

بسم ا... الرحمن الرحيم
همکاران شايس��ته و متعهد شرکت 

بيمه معلم در سراسر ميهن اسامي، 23 سال گذشت ايام و پشت سر گذاشتن اتفاقات 
خوش و ناخوش با عملکرد شرافتمندانه شما همکارانم در تمامي سطوح سازماني،،، 

بيمه معلم را به يک برند معتبر در عرصه اقتصاد ملي تبديل کرده است.
و امروز در بيس��ت و س��ومين س��ال تاسيس بيمه معلم از همکاران شريفم ميخواهم 
ک��ه پ��س از جل��ب رضايت خداوند بزرگ که مي بايس��ت س��رلوحه تمام اعمالمان 
باش��د، بتوانيم قدر اعتماد بيمه گذاران را دانس��ته و امانتدار صالح و منصف ايش��ان 
باش��يم و اين رس��م امانتداري را براي س��هامداران گرامي به نحوي به جاي آوريم 
که تمامي ذينفعان ش��رکت ش��امل بيمه گذاران، سهامداران، کارکنان، نمايندگان و 

کارگزاران به حق خود رسيده و عادالنه منتفع گردند. 

صالحيت غالمحسين چايچي نصرتي
 مديرعامل بيمه حکمت صبا تاييد شد

صاحي��ت حرف��ه اي غامحس��ين 
چايچي نصرتي براي مديرعامل بيمه 
حکم��ت صبا از س��وي بيمه مرکزي 

جمهوري اسامي ايران تاييد شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل 
از رواب��ط عمومي بيم��ه حکم��ت ، 
دکترغامحسين چايچي نصرتي که 
از چهره هاي برجس��ته حوزه سامت 
محس��وب مي ش��ود دان��ش آموخته 

دانش��کده حقوق دانش��گاه تهران و فارغ التحصيل دکتري پزش��کي از دانش��گاه 
تهران مي باشد .

دکتر چايچي موسس��ه صندق بيمه ارتش ) بيمه صبا ( در س��ال 1379اس��ت و به 
کم��ک کارشناس��ان صنع��ت بيمه کش��ور مانن��د آقايان علوي ، دس��تباز ، ايثاري ، 
غامي ، ضميري و بس��ياري ديگر از کارشناس��ان بيمه توانس��ته است نقش ارزنده 

در صنعت بيمه ايفا کند .
ايش��ان به مدت پانزده س��ال ، مدير عامل ، عضو هيئت مديره ، قائم مقام و مش��اور 

بيمه صبا بوده است.
آخرين سمت وي در ارتش ، رياست بيمارستان فوق تخصصي آموزشي و پژوهشي 

امام رضا )501( بوده است .

انتصاب دو معاون شرکت سهامي بيمه ايران
آقاي پورکياني رييس هيات 
مدي��ره و مديرعام��ل بيمه 
ايران، ط��ي احکامي آقايان 
محم��د مه��دي اعائي را 
به عن��وان معاون توس��عه 
مديري��ت و مناب��ع و امي��ر 
رض��ا نعمت الله��ي را ب��ه 
عن��وان معاون برنامه ريزي 

و نوآوري منصوب کرد .
 س��وابق معاون جديد توس��عه مديريت و منابع ش��رکت س��هامي بيمه ايران محمد 
مه��دي اعائ��ي ک��ه امروز با حکم آقاي پورکياني، مديرعامل بيمه ايران، به عنوان 
معاون توسعه مديريت و منابع شرکت منصوب شد از کارکنان رسمي بيمه ايران و 

دانشجوي دکتراي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي است.
اعايي پيش از اين مديرکل تعاون استان هاي مختلف، مديرکل توسعه کارآفريني 
وزارت کار و معاون استاندار خراسان رضوي و تا چندي پيش مديرکل ثبت احوال 

استان تهران بوده است.

12 ميليون دالر از خسارت کشتي کوشا پرداخت شده است
با توجه به يادداشتي که  به تازگي 
در برخي وب سايت هاي خبري 
درب��اره روند طوالني پرداخت 
خس��ارت کش��تي کوش��ا-1 
توسط شرکت بيمه سينا منتشر 
شده است، روابط عمومي بيمه 
س��ينا جوابيه اي منتشر کرد که 

متن کامل آن به شرح زير است: 
کل خسارت مربوط به کشتي کوشا-1 حدود 14 ميليون دالر بوده که از اين مبلغ 
تاکنون 12 ميليون دالر آن به بانک ملي به عنوان ذي نفع مطلق اين بيمه نامه پرداخت 
شده است. اين در حالي است که سهم شرکت بيمه سينا از خسارت مذکور تنها 10 

درصد و سهم بيمه گران اتکايي داخلي و خارجي حدود 90 درصد بوده است.
در اين پرونده، عمده س��هم خس��ارت بيمه گران اتکايي داخلي دريافت ش��ده است، 
اما به دليل شرايط تحريم غيرعادالنه بانکي که بر کشورمان حاکم شده، بيمه گران 
اتکايي خارجي علي رغم پذيرش اين خسارت از واريز سهم خود بابت خسارت کشتي 
کوشا-1 امتناع مي کنند، به طوري که امروز بيمه سينا حدود دو ميليون و پانصد هزار 
دالر از بيمه گران اتکايي خارجي طلبکار اس��ت و علي رغم دو س��ال پيگيري امکان 

انتقال وجه به داخل کشور فراهم نشده است.
با اين حال، شرکت بيمه سينا در ظرف چند سال گذشته نهايت تاش خود را براي 
برطرف  کردن مش��کل اين پرونده و جلب رضايت بيمه گذار خود به انجام رس��انده 

و در آينده نيز خواهد رساند.

عليرضا سلطاني عزت، مدير بيمه هاي باربري 
شرکت بيمه کوثر مطرح کرد:ريسک هاي فاجعه اميز 

ش��رکت ها، س��ازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريس��ک ها و 
خطرهاي متعدد پيش بيني شده يا حتي پيش بيني نشده مواجه هستند ازجمله آ ن ها 
مي توان به پيچيدگي هاي محيط، رقابت ش��ديد در بازار کس��ب وکار امروز، رواج 
تکنولوژي هاي نو و پيش��رفته، گس��ترش روزافزون ارتباطات و فناوري اطاعات، 
شيوه هاي نوين عرضه کاالها و خدمات، مسايل زيست محيطي و تغيير دارايي هاي 
س��ازمان ها از دارايي هاي مش��هود به نامش��هود اش��اره کرد. صنعت حمل و نقل نيز 

از اين امر مس��تثني نيس��ت از اين رو 
ش��رکت هاي بيمه انواع پوشش هاي 

بيمه اي را ارايه مي کنند.
مديري��ت ريس��ک عب��ارت اس��ت از 
فرايند ارزيابي ريس��ک و سپس طرح 
اس��تراتژي هايي براي اداره ريس��ک. 
مديريت ريس��ک زماني معنا و مفهوم 
پي��دا مي کند که احتم��ال وقوع زيان 
وجود داش��ته باشد. اين موضوع براي 

شرايط پيچيده و رقابتي کسب و کار در عصر امروز، اهميت بيشتري پيدا کرده است 
و مدي��ران ب��راي بق��اي بنگاه هاي خود و کاهش زيان، ناگزيرند متعهد به اجراي آن 
باش��ند.  بديهي اس��ت هر س��ازمان يا بنگاه اقتصادي با توجه به ماهيت کار خود با 
ريس��ک هاي گوناگوني مواجه اس��ت. در ش��رايط امروز، اساسا بخشي از توفيق هر 
بنگاه به تس��لط آن بر ريس��ک ها و نوع مديريتي که بر انواع ريس��ک  اعمال مي کند 
بستگي دارد. ازجمله مواردي که مي تواند به صاحب کاال صدمات جبران ناپذيري 
وارد کند عبارت است از: از بين رفتن کامل سرمايه يا کاالي بيمه شده در اثر غرق 
ش��دن کش��تي، س��قوط هواپيما، خارج ش��دن قطار از ريل، واژگوني وسيله حامل، 
آتش سوزي، تصادف، فساد و... با توجه به اينکه ريسک دليل وجود بيمه است و بدون 
ريسک در واقع بيمه مفهوم خود را از دست مي دهد. در شرکت هاي بيمه، ريسک ها 
برحسب شدت و تواتر به سه گروه بخش بندي شده اند: گروه اول ريسک هاي نسبتا 
بي اهميت، که داراي تواتر و شدت کم است؛ بدين صورت که به ندرت اتفاق مي افتد 
و در صورت وقوع زيان مالي قابل ماحظه اي به بار نمي ايد. گروه دوم ريسک هاي 
قابل تحمل، که داراي تواتر زياد و ش��دت کم اس��ت اين ريس��ک ها احتمال وقوع 
دارد و قابل پيش بيني اس��ت ولي منجر به بروز خس��ارت جزيي مي ش��ود مثل دله 
دزدي در فروشگاه ها يا خارج کردن ابزار کار از شرکت توسط کارکنان. گروه سوم 
ريس��ک هاي غيرقابل تحمل که داراي تواتر کم و ش��دت زياد يا تواتر زياد و ش��دت 
زياد هستند. ازجمله اين ريسک ها مي توان به حوادث فاجعه اميزي همچون زلزله، 

سيل، سقوط هواپيما و ... اشاره کرد . 
شرکت هاي بيمه با توجه به موارد باال، براي کنترل ريسک هاي بزرگ و فاجعه اميز 
به طرق مختلف ريسک آن ها را واگذار مي کنندکه برخي از آن ها بدين شرح است: 
1- انتقال ريسک: با استفاده از بستر اتکايي، بيمه گران بخشي از ريسک هاي پذيرفته 
شده را به شرکت هاي بيمه گر اتکايي داخلي و يا خارج از کشور منتقل مي کنند تا در 
صورت وقوع بتوانند از پتانس��يل هاي ديگر اس��تفاده کنند. 2- ذخاير فني: باتوجه به 
احتمال وقوع حوادث غيرمنتظره س��همگين، ش��رکت هاي بيمه براي جبران اين 
خسارت ها درصدي از حق بيمه ها را در صندوقي ذخيره مي کنند تا در صورت بروز 
اين گونه حوادث استفاده کنند. 3- فرانشيز: همان سهم بيمه گذار از خسارت است 
که در صورت وقوع خس��ارت، بيمه گذار باتوجه به س��هيم بودن در خس��ارت براي 
مديريت خس��ارت و جلوگيري از توس��عه آن تاش مي کند. 4- بازديد اوليه و ارايه 
مشاوره: قبل از آغاز حمل بيمه گر مي تواند با ارايه نظرات کارشناسي و آموزش، از 
بروز خس��ارت جلوگيري يا در کاهش آن نقش بس��زايي داش��ته باشد. 5- استفاده از 

وسايل نقليه متناسب با محموله 6- استفاده از تيم متخصص در حمل

بروز رساني نرم افزار آسيا همراه
نرم افزار آس��يا هم��راه ويژه تلفن هاي 
هم��راه ب��ا سيس��تم عام��ل اندرويد 
بروزرس��اني ش��د. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي و بنابر 
اعام مديريت فناوري اطاعات بيمه 
آس��يا در نس��خه جديد نرم افزار آس��يا 
همراه، عاوه بر بروزرساني اطاعات 
و نش��اني شعب، نمايندگان، واحدهاي 
پرداخت خس��ارت اتومبي��ل و مراجع 

درماني طرف قرارداد با امکان انتقال مستقيم اطاعات تماس هر يک به دفترچه 
تلفن گوشي، امکان ثبت مشخصات کليه بيمه نامه هاي جاري فرد با قابليت يادآوري 

تاريخ انقضاء و سررسيد اقساط بيمه نامه اضافه شده است.
بنابراين گزارش، کليه بيمه گذاران بيمه آس��يا در سراس��ر کشور مي توانند با مراجعه 
به سايت بيمه آسيا www.bimehasia.com بخش خدمات الکترونيک، نرم افزار 

آسيا همراه را دريافت کنند.

اخبار بيمه


