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بازدید مدیر بنیاد شهید بیرجند 
از شعبه بیمه دی جبران

مدیرکل بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران خراسان 
جنوبی به اتفاق معاونین 
خ��ود با حض��ور در بیمه 
دی ش��عبه بیرجند با ش��ریعتی فر مش��اور 
مدیرعام��ل و مدی��ر  بیم��ه دی اس��تان 
خراس��ان جنوبی دیدار و گفتگو کردند. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی و امور بین الملل؛ 
در این دیدار حجه االس��الم عزیزی مدیر 
کل بنیاد و هیئت همراه از ساختمان طرح 
جب��ران بازدیدکردن��د و ب��ا رون��د خدمت 
رس��انی به خانواده ش��هدا و جانبازان آشنا 
شدند. مدیرکل بنیاد شهید در این دیدار از 
خدمات شرکت بیمه دی نسبت به جامعه 
ایثارگ��ران تش��کر ک��رد و اظهار داش��ت: 
خوش��بختانه با برنامه ریزی شعبه بیرجند 
رضایتمن��دی خانواده های معزز ایثارگران 
مطلوب اس��ت و م��ا از مجموعه بیمه دی 

قدردانی می کنیم.

جهش بیمه  کوثر 
در حوزه سرمایه  گذاری

از  حاص��ل  درام��د 
س��رمایه گذاری  های 
ش��رکت بیمه  کوث��ر در 
نس��بت  به   ۹6 س��ال 
س��ال  های گذشته رشد چشمگیری داشته 
اس��ت و آینده  ای درخشان را نوید می دهد. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی و اعالم مدیر 
س��رمایه گذاری بیمه کوث��ر؛ میزان درامد 
حاصل به دلیل سرمایه گذاری های موفق 
ص��ورت گرفت��ه در حوزه بازار س��رمایه و 
رونق بازار، نس��بت به س��ال های گذش��ته 

متحول شده است. 

عرضه عمومي سهام 
شرکت بیمه البرز

خصوص��ي  س��ازمان 
س��ازي در نظ��ر دارد به 
اس��تناد قان��ون اجراي 
سیاست های کلي اصل 
44 قانون اساسي و سایر قوانین و مقررات 
مربوطه سهام شرکت بیمه البرز را عرضه 
نمای��د مزید اس��تحضار، آگه��ي عرضه، 
اطالع��ات مالي و اس��ناد مزایده در پایگاه 
 www.ipo.ir اط��الع رس��اني به نش��اني
)بخش فهرست آگهي دارایي و بنگاه های 

درحال عرضه( قابل دسترس است. 

پرداخت خسارت پنج میلیاردی 
آتش سوزی از سوی بیمه »ما«

بیمه »م��ا« بابت آتش 
ش��رکت  در  س��وزی 
سیمان شاهرود، بیش از 
پن��ج میلی��ارد ری��ال به 
بیمه گذار خود خس��ارت پرداخت کرد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه »ما«، به 
دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت 
سیمان شاهرود، کارشناسان این مجموعه 
به محل مراجعه وخسارت وارده را بررسی 
کردن��د. در ادام��ه و پ��س ازبررس��ی های 
انجام شده، میزان خسارت به این شرکت، 
پن��ج میلی��ارد و چهارصد و بیس��ت و س��ه 
میلی��ون وپانصد و س��ه هزار و شش��صدو 
پنجاه و دو ریال تعیین و طی مراس��می به 

زیان دیده پرداخت شد. 

برگزاری
 مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت بیمه “سامان”
جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت بیمه 
سامان با حضور بیش از 
88 درصد س��هامداران، 
تش��کیل ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بیمه س��امان، جلس��ه مجمع عمومی فوق 
الع��اده این ش��رکت 27 دیم��اه، در محل 
هتل س��یمرغ تهران با حضور سهامداران، 
نماینده بیمه مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران و نماینده س��ازمان بورس و اعضای 

هیات  مدیره این شرکت برگزار شد.

اخبار

دکت��ر عبدالناصر همتی در مراس��م افتتاحیه 
همای��ش بیمه ه��ای عم��ر و تأمی��ن آتیه به 
میزبانی بیمه پاسارگاد، راه مطمئن برای تأمین 
مالی پایدار اقتصاد کش��ور ازطریق س��رمایه 
گذاری ه��ای میان مدت و بلندمدت توس��عه 

بیمه های زندگی درکشور دانست. 
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی و آمور 
بی��ن المل��ل بیمه مرکزی، دکتر همتی در این 
مراسم طی سخنانی گفت: یکی از دوره های 
رش��د س��ریع بیمه های عمر از سال 13۹2 به 
بعد اس��ت که طی این دوره س��هم بیمه های 
زندگی از کل بازار از 7. 8 درصد در س��ال ۹1 

به 13.4 درصد فعلی رسید. 
وی بخش��ی از این رش��د مستمر را مربوط به 
تح��والت عرض��ه بازار بیمه و بخش��ی را نیز 
مربوط به تقاضای صنعت بیمه دانست و گفت: 
طی سالهای اخیر در عرضه بیمه های زندگی 
اتفاقات مهمی رخ داده اس��ت که یکی از این 
اتفاقات توس��عه کمی و کیفی سازمان فروش 

بیمه های زندگی است.
دکت��ر همت��ی با اش��اره به رش��د نمایندگان 
تخصص��ی در حوزه ف��روش بیمه عمر گفت: 
در س��ال 13۹۰، تن ها 16 درصد نمایندگان 
بیم��ه در ح��وزه بیمه عمر فع��ال بودند اما در 
س��ال ۹6 س��هم نمایندگان بیمه عمر حدود 
2۵ درص��د افزای��ش یافت ک��ه ۵ واحد از این 
افزای��ش، مرب��وط به س��ال ۹۵ و ۹6 اس��ت. 
رئی��س کل بیمه مرک��زی در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود گف��ت: در حال حاضر در 1۰ 
ش��رکت بیمه، س��هم بیمه های زندگی باالتر 
از 2۰ درصد اس��ت که در 4 مورد از آنها این 
سهم به باالی ۵۰ درصد رسیده است. وی با 
اشاره به سیاست های بیمه مرکزی در راستای 
افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر گفت: طی 
س��ال های اخیر، شرکت های بیمه نیز همگام 
با سیاس��ت های کالن صنعت بیمه، دو تغییر 
جهت اساسی در سیاستهای کاری خود اعمال 
کرده اند که یکی تقویت س��ازماندهی ش��بکه 
ف��روش بیمه های عمر و توجه به امر آموزش 

و نظارت بر آن و دیگری تغییر شیوه پرداخت 
کارمزد به نمایندگان بیمه عمر است.

همتی درخصوص س��هم تقاضای بیمه های 
عمر در رش��د این رش��ته بیمه ای گفت: در این 
م��دت تغییرات مهم��ی در این حوزه به وقوع 
پیوسته که یکی از این اتفاقات مهم، کاهش 
قابل توجه نرخ تورم در اقتصاد ایران بخصوص 
در ب��ازار دارائی ه��ای واقعی اس��ت. چرا که با 
کاه��ش تورم، از یکس��و جذابیت دارائی های 
واقعی برای تأمین آتیه و س��رمایه گذاری نزد 
بخش هایی از مردم کاهش یافت و از س��وی 
دیگ��ر از اهمی��ت س��رمایه گذاری هایی که با 
ه��دف حف��ظ ارزش دارائی ها از س��وی مردم 
انجام می ش��ود، کاس��ته شد. بنابراین مردم به 
سرمایه گذاری در گزینه های سالم و مولد چون 
بیمه های عمر گرایش بیش��تری پیدا کردند. 
وی افزود: عامل دیگر برای رش��د بیمه های 
عمر، اثرات فزاینده و جانبی رشد پرتفوی این 
رش��ته بیمه  ای اس��ت که در حال حاضر حدود 
14 میلی��ون و 2۰۰ ه��زار نفر دارای بیمه عمر 
هس��تند ک��ه فقط 2. ۵ میلی��ون نفر از آنها در 

سال ۹۵ تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته اند. 
وی افزود: بس��یاری از کس��انیکه بیمه عمر 
خری��داری می کنند در س��ال های بعدی حق 
بیمه خود را افزایش می دهند تا از تس��هیالت 
و مزایای بیشتری برخوردار شوند و این پدیده 
در حال حاضر خود، عاملی فزاینده برای رشد 

بیمه های عمر است.
همتی با اشاره به اثرگذاری سیاست های بیمه 
مرکزی در افزایش رشد بیمه عمر گفت: بیمه 
مرکزی طی بخشنامه ای به شرکت های بیمه 
اع��الم ک��رد، به دالیل فن��ی و اقتصادی و به 
منظور کنترل کژمنشی ها در بازار بیمه کشور، 
دیگر مجوز تأسیس شرکت  بیمه جنرال جدید 
صادر نخواهد کرد و صرفًا تقاضای تأس��یس 
ش��رکتهای بیم��ه تخصصی عمر را بررس��ی 
خواهد کرد که در همین راس��تا اولین شرکت 
بیم��ه تخصص��ی عمر نیز در اواخر س��ال ۹۵ 
فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین در اقدامی 
دیگر، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از 
شرکت های بیمه کشور اجازه داد تا با یکی از 
ش��رکت های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد 

واگذاری اتکایی در زمینه بیمه های عمر منعقد 
کند و این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای 
توسعه بیمه های عمر بود که طبعًا پیام مثبتی 
برای صنعت بیمه کشور و طرف های خارجی 
آن داش��ت. رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره 
ب��ه تصویب ماده خاص برنامه شش��م، مبنی 
برتوسعه بیمه های زندگی گفت: بر اساس این 
مصوبه، باید در پایان برنامه س��هم بیمه های 
زندگ��ی ت��ا ۵۰ درص��د افزایش یابد و این هم 
پیام دیگری برای صنعت بیمه کش��ور بود که 
دولت و مجلس مصمم به توس��عه بیمه های 

عمر هستند.
رئیس ش��ورای عالی بیمه تصریح کرد: اخیراً 
هم ش��ورایعالی بیمه، تأس��یس شرکت های 
تخصصی بیمه عمر توس��ط ش��رکتهای بیمه 
جنرال را مجاز اعالم کرد که حاکی از تالش 
و عزم بیمه مرکزی و شورایعالی برای توسعه 
بیمه های عمر در کشور است. رئیس کل بیمه 
مرکزی با ارائه آماری از روند فعلی رشد بیمه 
عمر در کشور گفت: در حال حاضر تن ها 18 
درص��د م��ردم ایران بیمه عمر دارند و س��هم 

بیمه ه��ای زندگ��ی در پوتف��وی صنعت بیمه 
کش��ور 13. 4 درصد اس��ت. این نسبت در دنیا 
۵۵ ال��ی 6۰ درص��د و در منطق��ه ما حدود 2۵ 
درصد است که اینها نشانه وجود پتانسیل باال 
برای رش��د بیمه های عمر است. وی در ادامه 
گف��ت: پایداری روند صعودی فعلی بیمه های 
عمر عمدتًا به دو عامل وابس��ته اس��ت. یکی 
نح��وه ایف��ای تعهدات از س��وی صنعت بیمه 
و دیگ��ری وضعیت ت��ورم در اقتصاد ایران به 
ویژه در بازار دارائی های واقعی است. بنابراین 
اگر تورم را کنار بگذاریم دوام رشد بیمه های 
عم��ر ب��ه نحوه عملکرد صنعت بیمه وابس��ته 
اس��ت و اگر ش��رکتهای بیمه به نحو مطلوب 
ب��ه تعهدات خود در قب��ال بیمه گذاران عمل 
کنند طبعًا پایداری توس��عه بیمه های عمر تا 
حد زیادی قابل تحقق است و برای این منظور 
شرکت های بیمه باید بخصوص در امر ارزیابی 
ریس��ک و محاس��به حق بیمه، ذخیره گیری و 
سرمایه گذاری ذخایر بیمه های عمر حرفه ای 
و منصفانه عمل نمایند. طبعًا بیمه مرکزی نیز 
که متقاضی و مش��وق توس��عه بیمه های عمر 
و حافظ منافع بیمه ش��دگان است با همکاری 
خود شرکت های بیمه تالش و نظارت خواهد 
کرد تا این الزامات از س��وی مؤسس��ات بیمه 

رعایت شود.
همتی، در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به 
معرف��ی موان��ع رش��د بیمه ه��ای زندگی در 
ای��ران پرداخ��ت و گف��ت: دس��ته ای از موانع 
رش��د بیمه های عمر در بی��رون صنعت بیمه 
و دس��ته ای دیگر مربوط به درون این صنعت 
اس��ت. عمده ترین موانع برون زا برای توسعه 
بیمه های عمر در کش��ور، فضای کسب و کار 
نامساعد و لذا هزینه های مبادله باال در اقتصاد 
ایران و همچنین تورم های دو رقمی اس��ت. 
همچنی��ن درتش��کیالت جدید بیمه مرکزی 
اداره کل نظ��ارت بربیمه های زندگی بزودی 
فعالیت خ��ود رابرای نظارت مؤثر برتعهدات، 
ذخای��ر وس��رمایه گذاری بیه ه��ای عمر اغاز 

می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد

عزمجديبیمهمرکزيبرايتوسعهبیمههایزندگي

کارت اعتباری یکی از ابزارهای مهم 
مالی و از محصوالت جدید بیمه ملت 
اس��ت که به مشتریان ارائه می شود. 
ای��ن محصول نوع��ی بیمه اعتباری 
است که در معامالت ُخرد،  بازپرداخت 
اقس��اط خریداران به فروش��ندگان را 
بیم��ه می کن��د و ب��ه مش��تریان این 
فرص��ت را می ده��د ک��ه مبلغ خرید 
خود را به صورت اقس��اطی پرداخت 
کنن��د. به منظ��ور دریافت اطالعات 
بیش��تر با مع��اون بازاریابی و فروش 
بیمه ملت به گفت وگو نشس��تیم که 

ماحص��ل آن را در پ��ی می خوانی��د: 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیمه 
ملت؛ کیومرث س��لیمانی نژاد، کارت 
اعتب��اری بیمه ملت را محصول نوین 
صنعت بیمه و جایگزینی مناسب برای 
چک تضمین در خریدهای اقس��اطی 
دانست و گفت: دارندگان کارت پس 
از مراجعه به شبکه فروشگاهی طرف 
قرارداد کارت اعتباری و انتخاب کاال 
ی��ا خدم��ات مورد نی��از، خرید خود را 
در برخ��ی موارد درصدی را به عنوان 
پی��ش پرداخت نقدی انجام می دهند 

و مبلغ باقی مانده را از طریق کشیدن 
کارت اعتباری در دستگاه کارت خوان 
ویژِه نصب ش��ده در فروش��گاه و یا با 
روش ه��ای غیرحض��وری پرداخت 
می کنن��د. ذک��ر این نکت��ه ضروری 
است که این کارت صرفًا جهت خرید 
کاال و خدمات طراحی ش��ده اس��ت و 
دارای اعتبار دائمی اس��ت اما قابلیت 
نقدشوندگی ندارد، و نیاز به نگهداری 
مبلغی در حساب بانکی و یا مبلغ صدور 

کارت نیز ندارد.

مزایای کارت اعتباری بیمه ملت ���
س��لیمانی نژاد با اش��اره ب��ه ص�دور 
اولی���ه کارت به ص���ورت رای�گان 
و ب���دون نیاز ب��ه پ�رداخت هرگونه 
هزین��ه یا کارمزد؛ افزود: ایجاد اعتبار 
خرید اقس�اط�ی بدون نیاز به معرفی 
ض��امن، ارائه چک، افتتاح حساب یا 
هرگونه وثیقه برای سازمان ها و مراکز 
دولتی برخی از مزایای کارت اعتباری 
بیمه ملت اس��ت. وی شروع پرداخت 

اولین قس��ط، در حدود یک ماه پس 
از انج��ام خرید را نیز دیگر مزیت این 
کارت اع��الم ک��رد و گفت: دارندگان 
کارت اعتباری بیمه ملت، می توانند از 
س�بد متنوع کاال و خ�دمات ش��امل 
انواع خ�ودرو و لوازم جانبی آن، لوازم 
خانگ��ی، فرش و م�بلمان، م��وبایل 
ع��موم��ی،  ارزاق  کام�پیوت��ر،  و 
پوش����اک، خ�دم��ات مس��افرتی و 
گردش��گری، مراکز رفاهی، ورزشی، 
خدماتی، درمانی و... بهره مند شوند.

مع��اون بازاریابی و ف��روش با تأکید 
ب��ر ش��ارژ اعتبار کارت ب��ه میزان هر 
قس��ط پرداختی به صورت سیستمی 
ادام��ه داد: ارائ���ه قیمت مش���ابه با 
خری��د نقدی در بی��ش از 6۰ درص�د 
فروش��گاه ها و مراکز ط��رف قرارداد 
و نیز انتخاب تعداد اقس���اط با توجه 
به س���قف تعیین ش�ده برای تمامی 
فروشگاه ها و یا مراکز از دیگر مزایای 
کارت اعتب��اری بیم��ه ملت اس��ت. 
وی ش���رکت در ق�رع�ه ک�ش��ی ها 

نمایش���گاه های  برگ���زاری  و 
تخص�ص��ی مطاب��ق با نی��از افراد و 
درخواس��ت س��ازمان ها را م��د نظر 
قرار داد و اظهار کرد: خرید اقس��اطی 
همراه با تخفیف بیمه نامه های بدنه و 
شخص ثالث )طبق ضوابط بیمه ملت( 
و امکان شارژ بن کارمندی در کارت 
اعتب��اری بیمه ملت نیز بر ارزش های 

این کارت می افزاید.

نح�وه دریاف�ت کارت اعتب�اری  ���
بیمه ملت

مع��اون بازاریابی و ف��روش به نحوه 
دریافت کارت اعتباری بیمه ملت اشاره 
کرد و گفت: سازمان ها، مؤس��سات و 
ش�رک�ت ه�ای دول�تی و خص�وصی 
معتب��ر ب��رای ارائ��ه خدم��ات کارت 
اعتب��اری به کارکنان تحت پوش��ش 
خود می توانند در کنار سایر رشته های 
بیم��ه ای م��ورد نیاز، نس��بت به عقد 
قرارداد با بیمه ملت اقدام کنند. وی در 
همین خصوص ادامه داد: متقاضیان 

می توانند با ارائه درخ�واس�ت ص�دور 
انف���رادی برای گروه ه�ای خاص و 
مع�تب��ر نظیر اعض��ای هی�ئت علمی 
دانش��گاه ها، فره�نگ�یان، پزشکان، 
دن�دان پزش��کان، وکال، مهندس��ان 
پای��ه یک و... پس از اعتبارس��نجی، 
کارت اعتب��اری بیمه ملت را دریافت 
کنند. س��لیمانی نژاد ب��ه بیمه گزاران 
بیمه نامه ه��ای  خوش حس��اب 
زندگ��ی ذخی��ره دار مانن��د زندگی و 
س��رمایه گذاری، س��پرده زندگ��ی، 
مس��تمری زنان خان��ه دار، تحصیل 
فرزندان، زندگی جوانان و... نیز نوید 
داد: ای��ن بیمه گ��زاران می توانن��د در 
صورت تمایل از کارت های اعتباری 
بیمه ملت اس��تفاده کنن��د؛ به طوری 
که بر اساس میزان ذخایر ریاضی هر 
بیمه نام��ه، کارت اعتب��اری به اندازه 
۹۰درص��د ارزش بازخری��د بیمه نامه 
ش��ارژ می ش��ود و س��االنه با توجه به 
افزایش ذخایر بیمه  نامه میزان اعتبار 

کارت افزایش می یابد.

کارت اعتباری، جایگزین مناسب چک تضمین در خریدهای اقساطی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گف��ت: ح��وزه رفاه اجتماعی به جد پیگیر بسترس��ازی و تقویت 
نظام تأمین اجتماعی است. 11 میلیون نفر در کشور شناسایی 
شده اند که از دوران انقالب تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نبوده و در حال حاضر تحت پوش��ش بیمه قرار دارند. نصراهلل 
بازوند تقویت نظام رفاهی، امدادی و حمایتی، تمرکز و تجمیع 

اهداف رفاهی و توسعه ای و از بین بردن هم پوشانی را از دیگر 
ش��اخصه های حوزه رفاه اجتماعی عنوان و خاطرنش��ان کرد: 
هر ایرانی باید تنها تحت پوش��ش یک بیمه باش��د که پوش��ش 
بیمه ای فراگیر یکی از مهم ترین مباحث مدنظر است. به گزارش 
خبرآنالین، به گفته وی س��االنه به طور متوس��ط حدود دو هزار 
نفر نیروی کار بر اثر حوادث ناشی از محیط کار جان خود را از 

دست می دهند. وی اظهار کرد: تنظیم اساسنامه برای رسیدن 
ب��ه اه��داف اقتصادی یا اجتماعی تعاون نامید می ش��ود که باید 
گروه ه��ا ب��رای رس��یدن به اهداف این مه��م کنار یکدیگر قرار 
گیرند. وی افزود: متاس��فانه در س��ازماندهی نهادهای اجتماعی 
کش��ور ضعف وجود دارد و تاکنون به درس��تی نتوانس��ته ایم این 

نهادها را سازماندهی کنیم،

۱۱میلیوننفربیمهتأمیناجتماعیهستند

چهاردهمین نمایش��گاه نفت و 
انرژی کیش امسال نیز همانند 
س��ال هاي گذش��ته با حضور 
فعاالن داخلی و خارجی عرصه 

نفت و انرژي در حال برگزاری 
است. به گزارش روابط عمومی 
بیمه پارسیان؛ در این نمایشگاه 
ک��ه از تاری��خ 2 تا ۵ بهمن ماه 

در محل نمایش��گاه بین المللی 
کیش برگزار می ش��ود شرکت 
بیمه پارسیان همانند سال های 
گذش��ته در کنار ش��رکت های 

ح��وزه نف��ت و گاز داخل��ی و 
خارجی غرفه خود را برپا کرده 
اس��ت. با توجه به فعالیت شعبه 
تخصص��ی نفت و انرژی بیمه 

پارس��یان و همکاری های چند 
س��ال اخیر این شرکت با حوزه 
نف��ت و ان��رژی، حضور در این 
نمایش��گاه در جهت ادامه این 

رون��د همکاری و آش��نایی هر 
چه بیش��تر شرکت های نفتی با 
بزرگترین بیمه خصوصی فعال 

در این بخش کشور است.

حضور فعال بیمه پارسیان در چهاردهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش


