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بیمه آسیا خبرنگاران را
بیمه کرد

بیمه آسیا براي یازدهمین سال متوالي 
خبرن��گاران ح��وزه بیمه رس��انه هاي 
جمعي کش��ور را تحت پوش��ش بیمه 
حوادث گروهي قرار داد. روابط عمومي 
بیمه آسیا در اطالعیه اي با تبریک روز 
خبرنگار به تمامی فعاالن عرصه خبر و 
اطالع رس��انی، اعالم کرد:بیمه آسیا از 
سال ۱3۸۶ و در جهت تقدیر ، قدرداني 
وهمراه��ی خبرن��گاران در مواقع بروز 
حوادث ،خبرنگاران حوزه بیمه رس��انه 
هاي جمعي کشوررا تحت پوشش بیمه 

حوادث گروهي قرار داده است.
بن��ا براین اطالعی��ه، خبرنگاران حوزه 
بیمه رس��انه هاي جمعي کش��ور برای 
یازدهمی��ن س��ال متوال��ی ب��ه مدت 
ی��ک س��ال از تاری��خ ۱7/5/۱39۶ تا 
۱7/5/۱397 در مقاب��ل ف��وت، نقص 
عض��و ی��ا از کار افتادگ��ي دائم )کلي و 
جزئي( و هزینه هاي پزش��کي ناش��ي 
از حادث��ه تحت پوش��ش بیمه  حوادث 

گروهي بیمه آسیا قرار دارند.

قهرمانی بیمه ایران 
در مسابقات فوتسال 

مس��ابقات فوتسال صنعت بیمه یادواره 
شهدای مدافع حرم به میزبانی شرکت 

سهامی بیمه »ما« برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی بیمه »ما«، 
در این مسابقات ۱۱ تیم از شرکت های 
سرمد، حافظ، سینا، سامان، کارآفرین، 
آرمان، دانا، آس��یا ،ایران، دی و شرکت 
بیمه »ما« حضور داش��تند که در چهار 
گ��روه س��ه تیمی ب��ا یکدیگر به رقابت 
پرداختند. مس��ابقات فوتس��ال صنعت 
بیم��ه یادواره ش��هدای مدافع حرم در 
سالن فوتسال دانشگاه آزاد واحد پیامبر 

اعظم )ص( برگزار شد.  

افزایش سوداوری 
در شرکت بیمه کوثر

مسئوالن بیمه کوثر سعی دارند با اصالح 
ترکیب پرتفو و دارایی های ش��رکت در 
راس��تای افزایش س��وداوری شرکت 
گام بردارن��د. به گزارش روابط عمومی 
و اعالم مدیر س��رمایه گذاری ش��رکت 
بیمه کوث��ر؛ افزایش دریافت مطالبات، 
کاهش دوره زمانی مطالبات ش��رکت، 
اص��الح ترکیب پرتف��و، تقویت بخش 
بازاریاب��ی و کنت��رل خس��ارت ها از 
برنامه های عملیات بیمه گری شرکت 
برای باالبردن حاش��یه س��ود شرکت 
است. نوید خاندوزی افزود: بهینه کردن 
ترکیب دارایی ها و سوداور کردن آن ها 
و همچنی��ن فروش برخی دارایی های 
مازاد، ورود به بازارهای پرسود، حضور 
قوی تر شرکت بیمه کوثر در بازار سرمایه 
و همچنین اس��تفاده از ابزارهای نوین 
پول��ی و مالی، ورود به حوزه های جدید 
س��رمایه گذاری و معامل��ه و بازارهای 
نوین سرمایه گذاری در دستور کار این 
ش��رکت در بخش سرمایه گذاری قرار 

گرفته است.

پیام تبریک مدیرعامل 
بیمه سرمد به مناسبت روز 

خبرنگار
۱7 مرداد س��الروز شهادت مردانی بلند 
آوازه در حریم حرمت قلم است که نام 
و نش��ان در روش��نائی اندیش��ه و افکار 
ملت خوی��ش دارند. بی تردید در عصر 
حاضر، بخش مهمی از قوام و دوام ملتها 
و کش��ورها وابسته به میزان توانمندی 
آنان در فضای رسانه و خبر است که این 
مهم جز با ایثارگری ها و هنرمندی این 

حوزه پراهمیت دست یافتنی نیست.
اینجانب در روز بزرگ خبرنگار، ارادت 
خویش را به ساحت شریف همه فعاالن 
رسانه ای و خبری کشور، تقدیم می کنم 
و یاد و خاطره خبرنگار ش��هید، صارمی 
عزیز را گرامی داش��ته و به ارواح پاک 
همه خبرنگاران شهید و یاران سفر کرده 

رسانه ای، درود می فرستم.

نای��ب رئی��س هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، وضعیت این 
ش��رکت را مطل��وب ارزیاب��ي کرد و از مدیران ارش��د مجموعه 
خواست ضمن تقویت بخش صدور، به تالش خود براي وصول 
مطالبات معوق باقیمانده شدت بخشند. دکتر صادق در نشست 
ش��وراي مدیران، با تش��ریح وضعیت و عملکرد ش��رکت از سال 
۱392 تا کنون و کسب موفقیت هاي بدست آمده اظهار داشت: 

در س��ال 92 میزان پرتفوي ش��رکت حدود 75۰ میلیارد تومان 
بود که این رقم در پایان سال گذشته به بیش از دو هزار میلیارد 
تومان افزایش یافت که حاکي از رشد قابل مالحظه شرکت و 
تالش جمعي کارکنان است. وي، نرخ شکني برخي شرکت ها 
در صنعت بیمه را یادآور ش��د و با اش��اره به عملکرد ش��رکت در 
بخش فني و مالي، تقویت حوزه صدور و ضرورت اطالع رساني 

به موقع را از عوامل مهم و تأثیر گذاردر روند پیشرفت امور عنوان 
ک��رد. دکت��ر ص��ادق، توجه مناطق و ش��عب را به جدي گرفتن 
ادامه وصول مطالبات جلب کرد و افزود: از سرپرستان مناطق، 
رؤساي شعب و مدیران ستادي و فني انتظار داریم تا پایان سال 
جاري تکلیف مطالبات معوق را تعیین و مشخص کنند تا میزان 

نقدینگي شرکت بیش از پیش افزایش یابد.

توجه ويژه بيمه دانا به وصول مطالبات معوق

رئیس کل بیمه مرکزي در دیداري صمیمانه 
با خبرنگاران حوزه بیمه، ضمن گرامیداش��ت 
۱7 م��رداد روز خبرن��گار از توجه آنان به حوزه 

بیمه قدرداني کرد.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومي و امور 
بی��ن المل��ل بیمه مرکزي، دکتر همتي در این 
نشس��ت از افزایش ذخایر بیمه هاي زندگي و 
غیر زندگي شرکت هاي بیمه در سال گذشته 
ب��ه 29 ه��زار میلیارد توم��ان خبر داد و گفت: 
نظ��ارت خوبي بر وضعیت ذخایر ش��رکتهاي 
بیمه ش��د و مطمئنا در س��ال آینده وضعیت 

شرکت هاي بیمه بهترخواهد داشت.
وي افزود: طی یکس��ال گذش��ته صنعت بیمه 
عل��ي رغم ح��وادث تلخ زیادي همچون قطار 
سمنان، پتروشیمي بوعلي، ساختمان پالسکو 
و اخی��را معدن یورت، ودهها هزارحادثه دیگر 
بدون هیچ مشکل خسارات را پرداخت کرد که 

این نشان از توانمندي صنعت بیمه دارد.
دکتر همتي، با اشاره به عبور بیمه شخص ثالث 
از بح��ران واجرای تدریجی مفادقانون جدید 
بیمه ش��خص ثالث و همکاري ش��رکت هاي 
بیمه در اجراي قانون گفت: متاس��فانه درس��ه 
س��ال گذشته خس��ارات بیمه درمان به دلیل 
باالرفتن ش��دید تعرفه ها از یک طرف و ارایه 
نرخ هاي غیر فني توسط شرکتها برای جذب 

پرتفوبه ش��رکت هاي بیمه زیان وارد کرد که 
ب��ا هماهنگي ه��اي صورت گرفته از س��وي 
س��ندیکا و ش��رکت هاي بیمه درحال کنترل 

آن هستیم.
رئیس کل بیمه مرکزي از رشد بیمه هاي عمر 
در س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: خوشبختانه 
ش��رکت هاي بیمه در این راس��تا فعالیت هاي 

خوبي داشتند و مردم نیز تا حدودي با مزایاي 
این بیمه آشنا شدند و از ان استقبال کردند.

وي در ادامه گفت:صندوق هاي بازنشس��تگي 
اختی��اري نی��ز باید به نحوی باش��دتا در قالب 
بیمه ه��اي زندگ��ي بتوان بر آنه��ا نیز نظارت 
داشت و با توجه به نقش فعلي بیمه مرکزي، 
میتوان��د ب��ه عنوان نهاد ناظ��ر آنها وارد عمل 

شود. وي در خصوص نقش مدیریت ریسک 
در واگذاري ریسکهای بیمه ای به شرکتهای 
بیمه خارجی گفت: قطعا در ریسک هاي بزرگ 
که پوش��ش آن از توان صنعت بیمه کش��ور 
خارج است، مدیریت ریسک از ارکان اساسي 
به حس��اب میاید چرا که ش��رکت هاي بیمه 
خارج��ي ت��ا اطالعات کافي از ریس��ک و نرخ 

آن نداشته باشند اقدام به پذیرش نمي کنند ما 
درکشورمان درمورد مدیریت ریسک مشکل 
جدی داریم و به همین منظور همایش سالیانه 
بیمه و توسعه امسال با محور مدیریت ریسک 
برگزار مي شود. وي در ادامه گفت: عدم توجه به 
مدیریت ریسک بخشی ازذات اقتصاد وبنگاه 
دولتی اس��ت وبا حرکت به س��مت خصوصي 
سازي و افزایش سهامداران خصوصي به تبع 
مدیریت ریس��ک دربنگاههابیش از گذش��ته 

مورد توجه قرار مي گیرد.
دکت��ر همتي دفاع از حقوق صنفي نمایندگان 
بیم��ه و کارگ��زاران را از برنامه ه��اي بیم��ه 
مرک��زي اع��الم ک��رد و گفت: توزی��ع درامد 
می��ان نمایندگان و کارگ��زاران باید عادالنه 
ت��ر ش��ود، همچنی��ن در ح��ال حاضر فروش 
بیمه بتدریج با اس��تفاده ازش��یوه های نوین و

ITمحور میش��ود و این همت شرکتهای بیمه 
وشبکه فروش را مي طلبد تا خود را با شرایط 
جدید هماهنگ کنند و سندیکاي بیمه گران 
ایران هم ماموریت یافته است براي این مهم 

راهکارهاي اجرایي ارائه دهد.
وي در پایان مجددا برنقش رسانه ها وخصوصا 
خبرن��گاران درتبیی��ن اقدام��ات دولت ونیز 
انع��کاس نظرات وخواس��ته های مردم برای 

اصالح امور تاکید کرد.

رئيس کل بيمه مرکزي در ديدار با خبرنگاران تاکيد کرد:

عبور بيمه شخص ثالث از بحران زيان دهي

اخبار

آئی��ن اختتامی��ه هش��تاد و چهارمی��ن دوره دانش افزایي 
زب��ان فارس��ي ب��ا حضور صالحي امی��ري وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اس��المي و به همت بنیاد سعدي در دانشگاه عالمه 

طباطبایي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بیمه »ما« ، رئیس بنیاد س��عدي 
در آئی��ن اختتامی��ه هش��تاد و چهارمین دوره دانش افزایي 
زبان فارسي، که به همت این بنیاد و با همکاري دانشگاه 
عالمه طباطبایي برگزار شد، اظهار کرد: اختالف زبان ها در 
دنیاي ما یک واقعیت است. دنیاي ما، دنیاي اختالف هاي 
زیادي اس��ت و این اختالف ها باعث مي ش��ود ما هم حرف 

همدیگر را نفهمیم.
وي گفت: آموزش زبان ، گامي است براي تفاهم بین المللي 
و درک همدیگر و در واقع گامي به سوي صلح مي باشد و 

زبان آموزي به سود صلح جهاني است.
وي افزود: نه ثروت، نه علم ، نه فناوري و نه اقتصاد هیچ 
کدام نیاز بش��ر امروز نیس��ت بلکه نیاز بش��ر امروز صلح 

اس��ت. در ه��ر همای��ش جهاني و بین المللي از تروریس��م 
صحبت مي ش��ود و ش��ما مي بینید که در منطقه ما روزي 
نیس��ت که یک خبر تأس��ف آور از کش��ته شدن انسانهاي 
بیگناه نبینیم ونشنویم. حداد عادل خطاب به دانشجویان 
خارجي که براي تحصیل زبان فارسي در یک ماه گذشته 
به ایران آمده اند، اظهار داش��ت: قدر زبان فارس��ي را که در 
این مدت یاد گرفته اید، بدانید و بدانید که این براي ش��ما 
یک س��رمایه اس��ت. فارس��ي کلید یک گنج است و اگر آن 
را گم نکنید و از آن اس��تفاده کنید، گنج حکمت، اندیش��ه، 
عرفان، دین، معنویت، عشق، انسانیت و محبت در اختیار 
شما قرار مي گیرد. در ادامه سیدرضا صالحي امیري، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در این مراسم گفت: دو شخصیت 
برجسته در ایران در چند دهه اخیر در گسترش زبان فارسي 
نقش داش��تند که اولین آنها مقام معظم رهبري اس��ت و ما 
سراغ نداریم شخصیتي مانند این ایشان در گسترش زبان 
فارس��ي دقت الزم و حساس��یت بسیار زیاد داشته باشند و 

فرد دومي که در گسترش زبان فارسي اهتمام دارد، آقاي 
دکتر حداد عادل است. او شخصیت فرهیخته اي است که 
در چند دهه اخیر به زبان فارس��ي توجه کرده اس��ت. وي 
اف��زود: زبان فارس��ي هم هوی��ت ملي و دیني و هم عامل 
انسجام ملي است، زبان فارسي به مثابه یک ظرف، همه 
ایرانیان را در سراسر جهان کنار هم قرار داده است. زبان 
فارس��ي هم هویت بخش و هم انس��جام بخش است و هم 
ادامه حیات این س��رزمین به آن وابس��ته است. اگر در این 
س��رزمین تمدن دیده مي ش��ود، ریش��ه هاي آن به درازاي 
قدمت فارسي است و از این رو زبان عامل بقا و حیات این 
سرزمین است و حساسیت رهبر معظم انقالب به این مسئله 
فراتر از زبان فارسي است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
پایان س��خنانش گفت: فراموش نکنید که همگان به این 
س��رزمین حمله کردند تا فرهنگ آن را از بین ببرند، ولي 
این جامعه زبان فارسي را فراموش نکرد و آن را حفظ کرد. 
زبان فارسي به مثابه خورشید بر این ملت مي درخشد و ما 

ذیل این خورشید نور مي گیریم.
در پایان این مراسم، عباس نجار، مدیر آموزش بنیاد سعدي 
و مدیر دوره دانش افزایي، نفرات برتر هر س��طح را اعالم 
و به جایگاه براي گرفتن گواهي نامه و هدیه اي از س��وي 

بیمه »ما« فراخواند.
گفتني اس��ت در مراس��م اختتامیه این دوره دانش افزایي 
زبان فارس��ي، س��یدرضا صالحي امیري، وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اسالمي، غالمعلي حداد عادل رئیس بنیاد سعدي، 
دکت��ر س��لیمي رئیس دانش��گاه عالم��ه طباطبایي، دکتر 
س��االر آمل��ي، قائم مقام وزیر عل��وم، تحقیقات و فناوري، 
مدیرکل بورس دانشجویي وزارت علوم و هوشنگ مرادي 
کرماني، نویس��نده بنام و همچنین تعدادي از س��فیران، 
رایزن��ان فرهنگ��ي و کارداران کش��ورهایي که فارس��ي 
آموزانش��ان به ایران س��فر کردهاند، مانند اتریش، هند، 
پاکستان، بنگالدش، ارمنستان، گرجستان و تاجیکستان 

حضور داشتند.

بيمه »ما«، حامي اختتاميه هشتاد و چهارمين دوره دانش افزايي زبان فارسي

کش��تي گیران، مربي، س��رمربي و سرپرست 
تی��م کش��تي بیم��ه رازي به هم��راه قهرمان 
وزنه برداري کشور با دکتر محمود امراللهي، 
مدیرعامل ش��رکت بیمه رازي دیدار و گفتگو 

کردند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بیم��ه رازي، این 
دی��دار روز سه ش��نبه ۱7 مردادماه در س��الن 
کنفران��س ش��رکت با حض��ور اعضاي هیئت 
مدیره، مدیرعامل و جمعي از مدیران ارشد و 

معاونان و مشاوران انجام شد.
کیومرث محرابي، سرپرست تیم کشتي بیمه 

رازي ضم��ن اب��راز خوش��حالي از این دیدار، 
اقدامات و موفقیت هاي کس��ب ش��ده در این 
تیم را بیان نمود و به جایگاه تیم کشتي بیمه 

رازي در عرصه ورزش جهاني اشاره کرد.
دی��دار فوق با حض��ور چهره هاي ملي ورزش 
ایران نظیر غالمرضا محمدي، حسن رنگرز، 
صادق گودرزي و قهرمان وزنه برداري جهان 

بهداد سلیمي انجام شد.
غالمرضا محمدي س��رمربي تیم کشتي آزاد 
بیم��ه رازي، حمایت ه��اي بیمه رازي و نگاه 
بلندم��دت ای��ن ش��رکت را ب��راي حضور در 

برنامه هاي ورزشي، گامي مهم در این عرصه 
دانست. حسن رنگرز یکي دیگر از چهره هاي 
شناخته شده در عرصه کشتي نیز حضور بیمه 
رازي به عنوان یک بنگاه اقتصادي در حمایت 
از ورزش ملي کشور را بیانگر نگاهي متمایز و 

قابل تقدیر دانست.
همچنی��ن یکي دیگ��ر از چهره هاي مطرح و 
افتخارآفری��ن کش��ور و داراي مدال قهرماني 
جهان و المپیک بهداد سلیمي اس��طوره وزنه 
برداري بود که در این مراس��م حضور داش��ت، 
بیمه رازي در نظر دارد تا حمایتي گس��ترده از 

ورزش وزنه برداري و قهرمانان کشور در این 
عرصه داشته باشد.

در ادام��ه دکتر محم��ود امراللهي مدیرعامل 
بیمه رازي ضمن خوشامدگویي به اعضاي تیم 
کشتي آزاد و فرنگي بیمه رازي و قهرمان وزنه 
برداري کشور، اظهار داشت: حضور قهرمانان 
ملي کشور در تیم بیمه رازي باعث خشنودي 
اس��ت و حمای��ت از جامعه ورزش کش��ور به 
خص��وص ورزش کش��تي و وزن��ه برداري به 
عنوان یک مس��ئولیت اجتماعي براي شرکت 

بیمه رازي در اولویت مي باشد.

مدیرعامل بیمه رازي با اش��اره به برنامه هاي 
پیش روي شرکت و با توجه به خرد جمعي و 
کارگروهي گفت: در نظر داریم تا حمایت بیشتر 
و گسترده تري را از ورزش ملي و پهلواني کشور 
داش��ته باش��یم و برنامه جذب ورزش دوستان 
و جوان��ان و نوجوان��ان را به ورزش ملي مورد 

بررسي و اقدام قراردهیم.
وي گفت: همان طور که بحث فرهنگ سازي 
بیمه در جامعه در برنامه هاي بیمه رازي قرار 
گرفته اس��ت، لذا به ورزش و اش��اعه ي آن نیز 

توجه ویژه اي خواهیم داشت.

ديدار قهرمانان تيم کشتي بيمه رازي با هيئت مديره و مديرعامل شرکت بيمه رازي

ب��ه گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه دی؛ نشست دوازدهم ستاد 
توسعه بیمه های عمر، با اعالم رسمی 
شروع جشنواره فروش بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری بیمه دی با نام »عمری 
به خرسندی«، در محل دفتر معاونت 
برنامه ریزی و تحول برگزار شد. سید 
مهدی احمدی، معاون برنامه ریزی و 

تحول هدف از آغاز این طرح را ارتقاء 
س��طح فروش دانست و اظهار داشت: 
ستاد توسعه بیمه های عمر ضمن اخذ 
مجوز شورای معاونین با هدف افزایش 
س��هم پرتف��وی بیمه ه��ای زندگی 
ش��رکت در صنعت، از اردیبهشت ماه 
سال جاری و با حضور تمامی مدیران 
حوزه ه��ای مربوطه تش��کیل گردید.  

وی تصری��ح ک��رد: تا کنون بالغ بر 3۰ 
ساعت نشست در این خصوص برگزار 
ش��ده است که مواردی از قبیل؛ وضع 
موج��ود، تح��والت بازارهای داخلی 
و خارج��ی، چالش ه��ا و مش��کالت 
س��ازمان، راه کارهای نوین فروش با 
تمرک��ز بر حوزه  دیجیتال، کانال های 
فروش، محصوالت و طرح های نوین، 

بازاره��ای هدف، فرآیندهای فروش، 
آموزش، تسهیالت و ... مورد بررسی 
قرار گرفت.  احمدی با ابراز امیدواری 
نسبت به نتایج برگزاری این جشنواره 
و ارتقاء س��هم بیمه های زندگی بیمه 
دی در آین��ده، اعالم نمود: جش��نواره 
تنها یکی از دس��تاورد های ستاد است 
و ب��ا توجه به حمایت ه��ای مدیریت  

عال��ی س��ازمان و هم چنی��ن تالش 
تمامی بخش ه��ای مرب��وط، در آینده 
ش��اهد اقدامات توس��عه ای ارزنده ای 
خواهی��م بود. مع��اون برنامه ریزی و 
تح��ول بیم��ه دی افزود: ب��ا موافقت 
اعض��اء و بهره گی��ری از نظ��رات 
کارشناسان خبره، مسائل و راهکارها با 
هدف بهبود وضع موجود اولویت بندی 

ش��ده اند. جش��نواره تابستانه فروش 
بیمه ه��ای عم��ر ب��رای دو محصول 
»عم��ر انفرادی و عمر خانواده« با نام 
»عمری به خرس��ندی« از تاریخ ۱5 
مردادماه آغاز و تا تاریخ 3۰ شهریورماه 
سال جاری ادامه خواهد یافت. در این 
جشنواره به نمایندگان و شعب منتخب 

جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

 جشنواره فروش تابستانه محصوالت بيمه های عمر بيمه دی 


