
 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و نهم دی ماه سال 11400

ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی ونهم
 دی ماه سال 1400



2  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و سوم تیر ماه سال 1400

شناسنامه

 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و نهم
دی ماه سال 1400

مدیرمسئول: داود شکری
سردبیر: سحر زحمت کش

شورای تحریریه: 
 زهرا تقوی،

 روح اله حصارکی،  المیرا چهره گشا
شهاب افشار

صفحه آرا: المیرا چهره گشا،
شهاب افشار

ویراستار: سحر  زحمت کش
عکس: روح اله حصارکی

www.bimehma.com : آدرس پورتال
تلفن: 021-8690

تلفن روابط عمومی و تبلیغات : 88205880
نشــانی: تهــران، میــدان ونــک، ابتــدای 
خیابــان ونــک، پــاک 9، بیمــه "مــا"

اخبار بیمه "ما"

اخبار شعب

اخبار بیمه مرکزی

دانستنی ها

4

8

فهرست

"ما" را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

11  

mainsurance
@mainsurance

12



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و نهم دی ماه سال 31400

اخبار بیمه "ما"

پرداخت خسارت 18 میلیاردی بیمه "ما" در یک حادثه 
رانندگی

ــارد و  ــه هجــده میلی ــه رانندگــی  ، نزدیــک ب ــا" در یــک حادث بیمــه "م
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــرد.  ب ــت پرداخــت ک ــال غرام ــون ری هشــتصد میلی
عمومــی، امیــر کهــن مدیــر بیمــه هــای اتومبیــل بیمــه "مــا" بــا اعــام 
ایــن خبــر گفت: شــرکت بیمــه "مــا"، در راســتای تحقق یکی از سیاســت 

هــای اصلــی خــود در خصوص مشــتری مــداری و تامین آرامــش و کرامت 
انســانی بیمــه گــذاران خــود، در یــک پرونــده خســارت اتومبیــل بیــش از 
هجــده میلیــارد و هفتصــد میلیــون ریــال خســارت پرداخــت کــرد. کهن 
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه در یــک حادثــه رانندگــی و تصــادف بیــن 
ــژو و یــک دســتگاه موتورســیکلت در اســتان  یــک دســتگاه اتومبیــل پ
گیــان، راکــب موتورســیکلت آســیب دیــده و بــه شــدت مصــدوم شــد.  

شــرکت بیمــه "مــا" پــس از بررســی حادثه توســط کارشناســان خــود، در 
ســه مرحلــه ، خســارتی بــه مبلــغ 18.799.790.000ریــال بــه حســاب 
صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی  واریــز کرد.ایــن گــزارش حاکــی 
از آن اســت کــه بــر اســاس اعــام بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، شــرکت ســهامی 
بیمــه "مــا" یکــی از توانگرتریــن شــرکت های صنعــت بیمه در کشــور بوده 
ــر اســاس اصــول  ــه موقــع خســارت ب وکارشناســی ســریع و پرداخــت ب
کارشناســی، اصلــی تریــن رســالت ایــن شــرکت بیمــه گــر اســت و بــر 
همیــن اســاس، خســارت مذکــور در کــم تریــن زمــان ممکــن پــس از 

صــدور رای پرداخــت شــده اســت.

ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت بیمه 
"ما"

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــرای ســومین ســال متوالــی در ششــمین 
کنفرانــس مدیریــت منابــع انســانی و پنجمیــن دوره جایزه منابع انســانی 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــی یابد.ب ــدل 34000 حضــور م براســاس م
بیمــه "مــا"،  مشــارکت درکنفرانــس مدیریــت منابــع انســانی و اعطــای 
ــط  ــاله توس ــه هرس ــدل 34000 ک ــاس م ــانی براس ــع انس ــزه مناب جای
دانشــگاه تهــران بــا هــدف توســعه فرآیندهــای مدیریــت منابع انســانی در 
ســازمانها برگــزار مــی شــود، مســتلزم ارزیابــی مدیریــت توســعه ســرمایه 
انســانی شــرکت توســط تیــم ارزیابــی دانشــگاه تهــران بــا رویکرد بررســی 
چگونگــی اجــرای گامهــای ایــن اســتاندارد در حــوزه فرآینــدی و بررســی 
ــان در طــول  ــج و اثربخشــی آن در ســنجش نگــرش شــغلی کارکن نتای
یــک ســال گذشــته مــی باشــد.بر اســاس ایــن گــزارش از جملــه اقدامــات 
شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در پیاده ســازی مــدل 34000 منابع انســانی 
بــا حضــور و مشــاوره پروفســور قلــی پــور، اجــرای چهــار دوره مدیریــت 
عملکــرد کارکنــان و ارزیابــی اثربخشــی آن، اجــرای ســه دوره ســنجش 
ــای  ــاخص ه ــبه ش ــدل، محاس ــا م ــق ب ــان مطاب ــغلی کارکن ــرش ش نگ
ــا مــدل، تدویــن برنامــه  ــع انســانی مطابــق ب ــه مناب فرآیندهــای 14 گان
اســتراتژی مدیریــت توســعه ســرمایه انســانی شــرکت بیمــه مــا  1404-

ــه  ــاز اجــرای طبق ــا اســتراتژی ســازمان و مــدل و آغ 1400 همراســتا ب
بنــدی مشــاغل و سیســتم حقــوق و دســتمزد 4P مطابــق بــا مــدل مــی 
باشــد.گفتنی اســت ایــن همایــش، امســال در بهمــن ماه ســال جــاری در 

دانشــگاه تهــران برگــزار خواهــد شــد.

ماندگاری "ما" در قله شفافیت

ــا"  ــه "م ــران، بیم ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــن دوره جای در دوازدهمی
ــی  ــرای ســومین ســال متوال ــزه خــود را دریافــت کــرد و ب نهمیــن جای
موفــق بــه دریافــت تندیــس زریــن، باالتریــن نشــان ایــن جایــزه شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، دوازدهمیــن دوره جایــزه ملــی 
مدیریــت مالــی ایــران، روز ســه شــنبه بیســت و هشــتم دی مــاه ســال 
ــن حســینی رییــس کمیســیون  ــا حضــور ســید شــمس الدی جــاری ب
جهــش تولیــد مجلــس شــورای اســامی، دکتــر منظــور رییــس ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور، دکتــر قوامی معــاون امــور حقوقی و مجلــس وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی، مجیــد قاســمی، رییــس کل جایــزه مدیریــت 
مالــی ایــران و جمعــی از مســوالن کشــوری، مدیــران شــرکت ها و اســاتید 
دانشــگاه در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی اجــاس ســران تهــران، 
برگــزار شــد.بر اســاس ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه ارزیابــی هــای انجــام 
شــده، در ایــن دوره نیــز ، بیمــه “مــا ” بــرای ســومین ســال پیاپــی بــه 
عنــوان اولیــن شــرکت بیمــه ای در طــول تاریــخ برگــزاری ، حائــز امتیــاز 
الزم بــرای دریافــت تندیــس زریــن ، باالتریــن ســطح جایــزه شــد و دکتر 
بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ایــن تندیــس را 
دریافــت کرد.جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران از ســال 1389 بــه عنوان 
یکــی از رویدادهــای ملــی در بسترســازی بهبــود و ارتقای ســطح مدیریت 
مالــی و اقتصــادی در شــرکت ها و ســازمان های حاضــر برگــزار مــی شــود 
و 32 معیــار در صورت هــای مالــی حسابرســی شــده بــه همــراه گــزارش 
حسابرســی، ارائــه گــزارش عملکــرد بودجــه و بودجــه انعطاف پذیــر بــرای 
ــرای ســال آینــده، میــزان تاثیرگــذاری  ســال جــاری و پیش بینــی آن ب
اســتراتژی هــای مالــی در دســتیابی بــه اهــداف کان ســازمان و تکمیــل 

اظهارنامــه حضــور در جایــزه، مــورد بررســی و داوری قــرار مــی گیــرد
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تبلور سالمت بیمه "ما" در جشنواره ملی صنعت سالمت محور

ــت  ــرکت در صنع ــن ش ــوان اولی ــه عن ــا" ب ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ش
بیمــه موفــق بــه کســب تندیــس بلوریــن در چهارمیــن جشــنواره ملــی 
ــا"  ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــور ش ــامت مح ــت س صنع
مراســم جشــنواره ملــی صنعــت ســامت محــور بــا هــدف رتبــه بنــدی، 
اعتباربخشــی و تشــویق ســازمان هــای متعهــد به امــر ســامت و فرهتگ 
ســازی جهــت تغییــر رویکــرد بــه ارتقــای ســامت و بهداشــت در صنایــع 
تولیــدی و خدماتــی در مرکــز همایش هــای ســازمان مدیریــت صنعتــی 
کشــور برگــزار و از بیمــه "مــا" بــه عنــوان یکــی از  ســازمان هــای فعــال و 
پیشــرو در حــوزه ســامت تقدیر شــد.بر اســاس این گــزارش و بنابــر تایید 
هیــات داوران جشــنواره ملــی صنعــت ســامت محور ، شــرکت بیمــه "ما" 
همــواره در سیاســت هــای خــود رعایــت اســتانداردها و ارتقــای ســامت 
و مســئولیت اجتماعــی را در مرکــز توجــه و اولویــت قــرارداده و دریافــت 
ایــن تندیــس نشــانگر ارتقــای ســطح علمــی و تخصصــی بــا بــه روزتریــن 
شــاخص های ســازمان جهانــی بهداشــت، ایجــاد محیــط هــای حمایــت 
کننــده و تقویــت اقدامــات اجتماعــی ســازمان ها در حــوزه ســامت و در 
نتیجــه مســئولیت پذیری در خصــوص ذینفعــان، جامعــه و محیط زیســت 
مــی باشد.ســلیمیان مدیــر طراحــی و توســعه کســب و کار شــرکت بیمــه 
"مــا" ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت: از مهــم تریــن اقدامــات انجــام شــده 
در چهارمیــن جشــنواره ملــی صنعــت ســامت محــور، برگــزاری نشســت 
ــرکت  ــش از 100 ش ــداد بی ــن روی ــت. در ای ــوده اس ــی ب ــای تخصص ه
تولیــدی، خدماتــی، غذایــی و دارویــی، پــس از برگــزاری نشســت هــای 
تخصصــی در صنایــع مختلــف بــا موضــوع تشــریح و تفســیر مــدل ارزیابی 
شــاخص هــای صنعــت ســامت محــور،  مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد که 
ــر اســاس معیارهــا و شــاخص هــای  از ایــن بیــن شــرکت بیمــه "مــا" ب
تعریــف شــده، بــرای نخســتین بــار در صنعــت بیمــه بــه عنــوان یکــی از 

برگزیــدگان جشــنواره موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن شــد.

ارتقای سامانه آموزش مجازی بیمه "ما"

ســامانه آمــوزش مجــازی شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بروزرســانی شــده 
و ارتقــا یافت.بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر اســبقی معــاون توســعه 
ســرمایه انســانی و برنامــه ریــزی شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" با اعــام این 
خبــر گفــت: در راســتای اهــداف کان شــرکت و خط مشــی تبیین شــده 
ــا محوریــت ارتقــای کیفیــت یادگیــری پرســنل و نماینــدگان سراســر  ب
کشــور، اقــدام بــه ارتقــا و بروزرســانی سیســتم مدیریــت یادگیــری خــود 
کردیم.بــر اســاس ایــن گــزارش، طــرح مهاجــرت از سیســتم دانــش بنیان 
مدیریــت یادگیــری الکترونیکــی از Vesta LMS بــه Vianna LMS بــا هــدف 
ایجــاد مــاژول مســیر ارائــه یادگیــری هوشــمند، نمــره دهــی بــه اجــزای 
مســیر یادگیــری، اســتفاده از مفاهیــم Gamification  در یادگیــری، تعریف 
شــعبه هــای آموزشــی مســتقل، اســتفاده از پوســته گرافیکــی اختصاصی، 
ــا ســایر ســامانه هــای  چندزبانگــی، امــکان تعریــف API بــرای ارتبــاط ب
ســازمان و امــکان بهــره بــرداری از کاس مجــازی توزیــع شــده می باشــد.

اســبقی خاطرنشــان کــرد: راه انــدازی ســامانه جدیــد منجــر بــه قابلیــت 
هایــی از قبیــل ســهولت دسترســی بــه واســطه اســتفاده بــر روی موبایــل 
ــه  ــران، ظاهــر گرافیکــی کاربرپســند و تجرب ــرای تمامــی کارب و تبلــت ب
کاربــری خــوب، تفکیــک داشــبورد فراگیــر و مــدرس در جهــت اســتفاده 
ــری هوشــمند در  ــروه، اســتفاده از مســیر یادگی ــر دو گ ــرای ه ــه ب بهین

راســتای تعریــف فعالیــت هــای مــورد نیــاز در درس و انتخاب شــرط برای 
هــر فعالیــت بــا هــدف افزایــش اثربخشــی آموزشــی و تامیــن پیــش نیــاز 
بــرای انجــام فعالیــت بعــدی، ایجــاد  Gamification در جهــت ایجــاد انگیزه 
ــا هــدف انجــام فعالیــت هــای هــر درس و افزایــش اثــر  بــرای فراگیــر ب
بخشــی از طریــق مشــخص کــردن افــراد بــا امتیــاز بــاال و در نظــر گرفتن 
ــری در صــورت افزایــش  ــع پذی ــاد و امــکان توزی ــار زی ــزه، تحمــل ب جای
تعــداد کاربــران، تعــداد کاس هــای مجــازی، تعــداد مشــاهده همزمــان، 
امــکان بارگــذاری محتواهــای الکترونیکی،امــکان حضور همزمــان چندین 
شــرکت کننــده در آزمــون هــا، دو زبانــه بــودن (فارســی و انگلیســی) در 
جهــت ارائــه دوره هــای آموزشــی بــه زبــان انگلیســی و فارســی و امــکان 
تعریــف شــعبه هــای آموزشــی جداگانــه بــا در نظرگرفتــن مدیــر، کاربران، 

دوره هــای آموزشــی بــه ازای هــر شــعبه آموزشــی مــی شــود.

جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی در سرپرستی استان 
خراسان رضوی بیمه "ما" 

ــان رضــوی در  ــتان خراس ــا" در سرپرســتی اس ــه "م ــان بیم کارشناس
یــک پرونــده ســاختگی، از پرداخــت بیــش از ســه میلیــارد  و پانصــد 
میلیــون ریــال خســارت جعلــی جلوگیــری کردند.بــه گــزارش روابــط  
ــای  ــه ه ــی بیم ــان فن ــیاری کارشناس ــا هوش ــا"، ب ــه "م ــی بیم عموم
اتومبیــل و ارائــه مــدارک مســتدل  مبنــی بــر جعلــی بــودن ادعــای 
بیمــه گــزار  در پرونــده تصــادف موتورســیکلت و یــک دســتگاه خودرو 
پرایــد در شــهر مقدس مشــهد، از پرداخــت بیــش از 3.500.000.000 
ریــال خســارت مــن غیــر حــق جلوگیــری بــه عمــل آمد.ایــن گــزارش 
مــی افزایــد، بــا تــاش و پــی گیــری هــای کارشناســان فنــی 
ــه الیحــه،  ــا" در سرپرســتی اســتان خراســان رضــوی و ارائ ــه "م بیم
مــدارک و مســتندات بــه مراجــع ذیصــاح اســتان، ســاختگی بــودن 
تصــادف رانندگــی  اثبــات و از پرداخــت خســارت جعلــی، جلوگیــری 
شــد.گفتنی اســت بــا تاییــد نهادهــای ناظــر، دریافــت خســارت هــای 
ــق  مســتندات ســاختگی، همــواره یکــی از مشــکات  ــی از طری تقلب
پیــش روی شــرکت هــای بیمــه بــوده و بخــش مهمــی از زیــان هــای 
ــی  ــای مال ــل پیامده ــه دلی ــد. ب ــی ده ــکیل م ــا را تش ــر آنه وارده ب
تقلــب بیمــه ای و تاثیــر آن بــر ســودآوری شــرکت هــای بیمــه، کشــف 
ــا،  ــه ه ــع آن در راســتای اســتراتژی کاهــش هزین ــه موق درســت و ب

امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت.

انتصاب مدیرعامل بیمه "ما" به عنوان عضو شورای 
پژوهشی پژوهشکده بیمه 

طــی حکمــی از ســوی دکتــر کردبچــه رئیــس پژوهشــکده بیمــه، دکتــر 
ــل بیمــه  ــی؛ مدیرعام ــر مظلوم ــا" و دکت ــل بیمــه "م ــر؛ مدیرعام بهاری ف
تعــاون، بــه عنــوان اعضــای جدیــد شــورای پژوهشــی پژوهشــکده بیمــه 
منصــوب شــدند.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از روابــط 
عمومــی پژوهشــکده بیمــه، اعضــای جدید شــورای پژوهشــی پژوهشــکده 
بیمــه بــه عنــوان نهــاد تصمیم گیرنــده در خصــوص فعالیت هــای علمــی 
و پژوهشــی پژوهشــکده منصــوب شــدند کــه در ایــن میــان نــام حجــت 
بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیره بیمــه "ما" بــه دلیــل اقدامات 
ارزشــمند وی در ایــن زمینــه بــه چشــم مــی خورد.بر اســاس ایــن گزارش 
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در زمــان مدیرعاملــی حجــت بهــاری فــر در بیمــه "مــا" ، مرکــز آینــده 
 پژوهــی بــا هــدف شــناخت و درک مســائل نوظهــور در صنعــت بیمــه و 
نحــوه برخــورد بــا آنهــا، مطالعــه  در خصــوص رشــد فنــاوری در آینــده 

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه "ما" با دانش بنیان ها

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در راســتای تحقق چشــم انــداز تبیین شــده؛ 
رهبــر ارزش آفریــن صنعــت بیمــه و پیشــرو بــودن در  بــازار و نفــوذ در 
ــت  ــد و حمای ــه تاکی ــا توجــه ب ــا و ب ــه دنی ــی بیم ــن الملل ــای بی بازاره
ــای  ــایی نیازه ــر شناس ــی ب ــرکت مبن ــره  ش ــات مدی ــل و هی مدیرعام
ــا  هــر یــک از مشــتریان و کاهــش پیچیدگــی و ساده ســازی عملیــات ب
ــن و  ــای نوی ــری فن آوری ه ــکاری و بکارگی ــای ابت ــتفاده از راه حل ه اس
ــداد  ــن در »روی ــان ممک ــن زم ــریع تری ــه ای در س ــات  بیم ــه خدم ارائ
تبــادل فنــاوری صنعــت بیمــه« حضــور یافتــه و تفاهــم نامــه همــکاری 
بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان منعقــد کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــکاری  ــا هم ــه« ب ــت بیم ــاوری صنع ــادل فن ــداد تب ــا"،  »روی ــه "م بیم
بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایران و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ریاســت جمهــوری بــا حضــور رئیــس کل بیمــه مرکــزی، رئیــس صندوق 
ــه  ــندیکای بیم ــرکل س ــوری، دبی ــت جمه ــکوفایی ریاس ــوآوری و ش ن
گــران، دکتــر بهــاری فــر رئیــس هیــات رییســه ســندیکای بیمــه گــران 
و مدیرعامــل شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" و تعــدادی از مدیــران عامــل 

ــاختمان  ــل س ــت در مح ــد صنع ــران ارش ــه و  مدی ــرکت های بیم ش
ــکاری  ــعه هم ــا توس ــا ب ــد ت ــزار ش ــکوفایی برگ ــوآوری و ش ــدوق ن صن
صنعــت بیمــه و شــرکت های دانش بنیــان، گامــی  در جهــت رفــع 

و بهــره  گیــری از آن بــرای انجــام تحقیقــات کاربــردی و پذیــرش و درک 
ــر و مطلــوب  ــرای خلــق و شــکل دهــی آینــده ای برت اهمیــت ایده هــا ب
ــده  ــاد تصمیم گیرن ــن نه طراحــی شــده اســت.گفتنی اســت اعضــای ای
پژوهشــکده متشــکل از نماینــدگان وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
اســاتید، پژوهشــگران و متخصصیــن برتــر دانشــگاه و صنعــت در حــوزه 

بیمــه و رشــته های مرتبــط هســتند.

ــود.بر  ــته ش ــازار برداش ــن ب ــعه ای ــه و توس ــای بیم ــرکت ه ــای ش نیاز ه
اســاس ایــن گــزارش، دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیره 
ــر فناوری هــای  ــه ب ــا تکی ــه محصــوالت ب ــوع بخشــی ب ــا" ، تن بیمــه "م
نویــن از قبیــل تلمتیکــس، اینترنــت اشــیاء، بــاک چیــن، کان داده و 
ــی  ــدف اصل ــات را ه ــه خدم ــه ارائ ــره درصــدد ســرعت بخشــیدن ب غی
حضــور در رویدادهــای فناورانــه دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــا عنایــت 
بــه رشــد تکنولــوژی و تغییــرات اکوسیســتم زندگــی دیجیتــال جامعــه، 
شــرکت هــای بیمــه ملــزم بــه ورود بــه حــوزه هــای تکنولوژیــک بــوده و 
ایــن امــر بــا مهاجــرت از مــدل هــای ســنتی بــه غیر ســنتی کســب و کار 
و بــا تمرکــز بــر حضــور پررنــگ تــر شــبکه فــروش، اتخــاد سیاســت داده 
محــوری و توجــه بــه نیــاز هــای مشــتری شــکل مــی گیــرد.وی افــزود: 
ضمــن هــم اندیشــی و مبادلــه تجربیــات و همچنیــن افزایــش تعامــات 
صنعــت بیمــه و شــرکت هــای دانــش بنیــان در »رویــداد تبــادل فنــاوری 
ــی  ــای اجرای ــاز ه ــی ف ــود را ط ــه خ ــای فناوران ــه«، نیازه ــت بیم صنع
رویــداد اعــام و ضمــن برگــزاری نشســت هــای مشــترک B2B  در حــوزه 
هــای ذکرشــده، پــس از بررســی، شناســایی و انجــام مذاکــرات متعــدد بــا 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، تفاهــم نامــه همــکاری انتفــاع از محصــول 
ــه  ــدگان را ب ــر کار نماین ــت دفت ــمند مدیری ــامانه هوش ــزاری س نرم اف
امضــا رســاندیم.رئیس کل بیمــه مرکــزی درایــن رویــداد، ضمــن مبــارک 
ــزود  ــه صنعــت بیمــه اف ــوآوری و شــکوفایی ب شــمردن ورود صنــدوق ن
ــان  ــرای ورود شــرکت های دانش بنی ــه مناســبی ب ــه زمین ــت بیم : صنع
ــون  ــه تاکن ــود دارد ک ــری وج ــای بک ــه حوزه ه ــت بیم ــت. در صنع اس
کســی بــه آن ورود نکــرده اســت.  بایــد بــرای ایــن مهــم تــاش شــود 
ــای ناشــناخته صنعــت بیمــه  ــه زمینه ه ــان  ب ــا شــرکت های دانش بنی ت
ــت  ــا صنع ــه ب ــرد: متاســفانه آحــاد جامع وارد شــوند.وی خاطر نشــان ک
بیمــه آشــنایی ندارنــد و تصــور می کننــد کــه ماهانــه هزینــه ای پرداخــت 
می کننــد و در نهایــت بــا مشــکاتی می تواننــد بخشــی از خســارت خــود 
را دریافــت  کننــد. ایــن تصــور در حالــی در جامعــه وجــود دارد کــه تــا 
پایــان ســال،  110 هــزار میلیــارد تومــان بیمــه نامــه صــادر خواهیــم کرد 
و بیــش از 100هــزار میلیــارد تومــان نیــز پرداخــت خســارت خواهیــم 
داشت.بازگشــت ســرمایه ایــن صنعــت در کشــور 200 میلیــارد تومــان 
اســت کــه بایــد حداقــل 3 برابــر ایــن میــزان باشــد. یعنــی هــدف مــا در 
صنعــت بیمــه بایــد بــاالی 600 میلیــارد تومــان باشــد تــا باعــث شــود 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و نــوآور، عاقه منــد بــرای حضــور در ایــن 
صنعــت باشــند.دبیر کل ســندیکای بیمه گــران ایــران نیــز در ایــن رویداد 
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ــران  ــش مدی ــرای نق ــه ب ــار وظیف ــه چه ــان اینک ــا بی طــی ســخنانی، ب
تعریــف شــده اســت کــه   شــامل »هدایــت و راهبــری«، »برنامه ریــزی«، 
ــن،  ــت نوی ــا در مدیری ــت: ام ــود گف ــارت« می ش ــازماندهی« و »نظ »س
وظیفــه جدیــد دیگــری بــا عنــوان  »نــوآوری و خاقیــت« تعریــف شــده 
است.ســید محمد کریمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه   نــوآوری عامــل مهمــی 
ــی را  ــد راهکارهای ــات می توان ــری از امکان ــا بهره گی ــان ب ــه انس ــت ک اس
بــرای توســعه ارائــه دهــد، گفــت: جوانــان و شــرکت های دانش  بنیــان از 
ایــن ویژگــی برخــوردار هســتند و بــر ایــن اســاس  بــا تشــکیل معاونــت 
فنــاوری در نهــاد ریاســت جمهــوری اقــدام بــه اســتعدادیابی و پــرورش 
جوانــان شــده اســت.رئیس صندوق نــوآوری و شــکوفایی نیز در ســخنانی 
بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه در حــوزه صنعــت بیمــه توســط صنــدوق آغاز 
شــده اســت گفــت: در حــال  حاضــر مشــکات و چالش هایــی در صنعــت 
ــع  ــرای رف ــا ب ــت دانش بنیان ه ــوان از ظرفی ــه می ت ــود دارد ک ــه وج بیم

آن بهــره بــرد، درحالــی کــه حداکثــر اســتفاده صنعــت بیمــه از ظرفیــت 
ایــن شــرکت ها، در بخــش کوچــک فــروش بیمــه اســت.معاون توســعه 
ــاوری  ــداد تبــادل فن ــه برگــزاری روی ــا اشــاره ب ــز ب ــوآوری نی صنــدوق ن
صنعــت بیمــه خاطر نشــان کــرد: در ایــن رویــداد مــا بــا همــکاری بیمــه 
مرکــزی و 7 شــرکت بیمــه، 17 نیــاز فناورانــه در این حوزه را شناســایی و 
اســتخراج کردیــم و از ســوی دیگــر 600 شــرکت دانش بنیــان توانمنــد در 
ــرای اطاع رســانی  ــه داد: ب ــا شناســایی شــدند.ملکی فر ادام ــن حوزه ه ای
عمومــی  بــرای همــه شــرکت ها اقــدام بــه انتشــار فراخوانــی کردیــم و در 
نهایــت 181 درخواســت مذاکــره از ســوی 70 شــرکت بــه ما ارســال شــد.

ــتاوردهای  ــگاهی از دس ــم نمایش ــن مراس ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
ــزار شــد و بیمــه  ــان برگ ــای دانش بنی شــرکت های  بیمــه و شــرکت ه

ــه معرفــی محصــوالت خــود پرداخــت. ــا برپایــی غرفــه، ب "مــا" ب

صندوق اجاره ای بیمه "ما"؛ ارزشی دیگر برای مشتریان 
بانک ملت

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در راســتای خلــق تجــارب خوشــایند بــرای 
مشــتریان، بــه تولیــد و معرفــی محصــوالت نویــن بــرای مشــتریان بانــک 
و بیمــه مــی پردازد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، دکتــر بهاری 
فــر هــدف اصلــی شــرکت را تامیــن منافــع کلیــه ذی نفعــان دانســت و 
ایــن موضــوع را بــه تولیــد و معرفــی محصــوالت جدیــد منــوط کرد.بــر 
اســاس ایــن گــزارش، یکــی از محصــوالت خاقانــه بیمــه "مــا" کــه بــرای 
اولیــن بــار در صنعــت بانــک و بیمــه ارائــه شــده اســت، طــرح صنــدوق 
اجــاره ای اســت. صنــدوق اجــاره ای بیمــه "مــا" و بانــک ملــت کــه بــه آن 
صنــدوق امانــات نیــز گفتــه مــی شــود، یــک مــکان مناســب و امــن برای 
نگهــداری امــوال شــخصی بــا ارزش نظیــر طــا، ارز، اســناد، اوراق بهــادار 
و مــدارک اســت کــه در حــال حاضــر بــه صــورت متمرکــز بــه تمامــی 
مشــتریان قابــل ارائــه مــی باشــد. از جملــه مزایــای صنــدوق اجــاره ای 
می تــوان بــه عــدم اطــاع بانــک و بیمــه از محتویــات صنــدوق، امنیــت 

بــاال و هزینــه پاییــن آن نســبت بــه صندوق های شــخصی، سیســتم های 
ضــد حریــق پیشــرفته و نگهبــان مســلح تمــام وقــت و احــراز هویــت از 
طریــق اثرانگشــت، رمــز و کارت هوشــمند اشــاره کرد.البتــه الزم بــه ذکــر 
ــا ذکــر امــوال  ــات( ب اســت دارنــدگان صنــدوق اجــاره ای) صنــدوق امان
ــژه  ــد از تخفیــف  هــای وی ــک مــی توانن ــزد بان ــی هــای خــود ن و دارای
ای برخــوردار شــوند.گفتنی اســت همزمــان بــا افتتــاح ســاختمان شــهید 
ــه  ــس کل بیم ــلیمانی ریی ــر س ــا حضــور دکت ــا"  ب ــه "م ــلیمانی بیم س
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ، دکتــر کریمــی دبیــرکل ســندیکای 
بیمــه گــران  و مدیــران ارشــد بانــک و بیمــه از طــرح صنــدوق اجــاره ای 
بیمــه "مــا" و بانــک ملــت رونمایــی شــد.برای کســب اطاعــات بیشــتر 
بــه ســایت بانــک ملــت بــه آدرس www.bankmellat.ir مراجعــه فرماییــد.

شــایان ذکــر اســت مشــتریان مهــان و ویــژه بانــک ملــت از تخفیــف ویژه 
برخــوردار مــی باشــند.    
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اخبارشعب  

 استان آذربایجان شرقی

 استان خراسان رضوی

 استان آذربایجان غربی 

 استان اردبیل    

حضور دکتر بهاری فر  در شعبه ارومیه

مراســم تجلیــل از نماینــدگان  برتــر اســتان در 
ســال 1400

مراســم معرفــی محمــد شــاهدی بــه عنــوان 
سرپرســت شــعبه مراغــه

شــورای  اتومبیــل  کارگــروه  برگــزاری 
ــان  ــه خراس ــای بیم ــرکت ه ــی ش هماهنگ
ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــور ش ــا حض ــوی ب رض
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 سرپرستی شرق استان تهران

 استان زنجان

 استان مازندران 

 استان آذربایجان غربی 

ــث و  ــتان و بح ــدگان اس ــا نماین ــه ب  جلس
ــی و  ــوی اباغ ــون پرتف ــر  پیرام ــادل نظ تب

ــن ــعبه تنکاب ــرکت  در ش ــداف ش اه

مراســم معرفــی ســجاد  چهــره آرا بــه عنــوان 
سرپرســت  شــعبه خــوی

برگزاری آموزش توجیهی و  فروش
 بیمه نامه به نمایندگان استان 

برگــزاری همایــش نماینــدگان جنــرال و عمر 
سرپرســتی شــرق اســتان تهــران و تقدیــر از 

ــدگان برتر نماین
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استان یزد

 سرپرستی شمال   استان تهران

 استان قزوین  

 استان قم 

ــخ  ــدی ن ــه تولی ــن کارخان ــد از بزرگتری بازدی
ــوص  ــر در خص ــادل نظ ــور و تب ــم کش ابریش

ــات ــی تعام چگونگ

سرپرســتی  عابــدی  محســن  انتخــاب 
اســتان قــم بیمــه "مــا" بــه عنــوان رئیــس 
کارگــروه روابــط عمومــی، فرهنــگ ســازی 
و آمــوزش در نشســت شــورای هماهنگــی 

شــرکت هــای بیمــه اســتان

حضــور رئیــس اداره  خســارت بیمــه هــای  
ــتان  ــمال اس ــتی ش ــئولیت در سرپرس مس
تهــران بــه منظــور بررســی و پرداخــت 

ــارت خس

نشســت صمیمانــه بــا پرســنل و نماینــدگان 
شــبکه فــروش و بحــث و گفتگــو در خصوص 
ــای  ــره وری در روزه ــش به ــی افزای چگونگ

پایانــی ســال
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اخبار بیمه مرکزی
تشکر دکتر غالمرضا سلیمانی از مدیران و فعاالن صنعت بیمه 

کشور

ــش  ــرو افزای ــی در گ ــاه اجتماع ــی و گســترش رف ــت روان ــراری امنی برق
ــوازن در ایــن عرصــه، ماموریتــی  ضریــب نفــوذ بیمــه اســت و حفــظ ت
خطیــر بــه شــمار مــی رود کــه بخــش مهمــی از آن در قانــون اساســی بر 
عهــده صنعــت بیمــه گذاشــته شــده اســت.همانگونه کــه شــما مدیــران، 
متولیــان و مجریــان بخــش هــای مختلــف صنعــت بیمــه، آگاهــی وافی و 
اطــاع کافــی داریــد انجــام ایــن ماموریــت ســترگ در ســال هــای اخیــر 

بــا محدودیــت هــا و دشــواری هــای بــی شــماری همــراه بــوده اســت.
رویارویــی مظلومانــه بــا ویــروس شــناخته شــده تحریــم هــای ظالمانــه از 
یــک ســو و مقابلــه بــا تبعــات ویــروس ناشــناخته کرونــا از ســویی دیگــر 
بــه آســانی مــی توانــد صنعــت بیمــه در هــر کجــای جهــان را بــه زانــو 
دربیــاورد امــا اراده ملــی و چــاره اندیشــی هــای هوشــمندانه شــما عزیزان 
و همــکاران ســختکوش تــان، کشــتی صنعــت بیمــه را از میــان دریــای 
متاطــم مشــکات بــه ســامت عبــور داد تــا در واپســین ســاعات حضور 
خــود بــه عنــوان ســکاندار نهــاد ناظــر ایــن صنعــت بــا افتخــار از آمارهای 
ــت ســازی  ــه ای، ظرفی ــز ســخن برانم.توســعه محصــوالت بیم غرورآمی
ــای  ــت زیرســاخت ه ــدگان صنعــت، شــتاب بخشــی و تقوی ــرای نوآم ب
الکترونیکــی و دیجیتالــی، حــل معضــل تعــارض منافــع، شــفاف ســازی 
عملکــرد تمامــی ارکان بیمــه، تــاش چندبرابــری برای گســترش فرهنگ 
بیمــه، تقویــت بنیــان اعتمــاد و باالخره تســهیل امــر بیمه گــری از جمله 
دســت یافتــه هــای ایــن دوران بــه شــمار مــی رود کــه یکایــک شــما در 
ایــن کارنامــه افتخــار، نقشــی بایســته و ســهمی شایســته دارید.بــر خــود 
واجــب مــی دانــم بــه رســم ادب و احتــرام از تعامــات ســازنده، همراهــی 
صمیمانــه و مشــاوره هــای راهگشــا و دلســوزانه شــما سپاســگزاری کــرده 
و توفیــق روزافــزون تمامــی خادمــان باهمــت و بــی منــت مملکــت را از 
درگاه یگانــه هســتی بخش، خواســتار شــوم.با احتــرام غامرضا ســلیمانی

اولین جشنواره ورزشی صنعت بیمه برگزار می شود

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
ــه  ــامت بیم ــای س ــه ورزش و ارتق ــس کمیت ــی، رئی ــا محمدعل علیرض
مرکــزی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: شــورای توســعه ورزش صنعــت بیمه 
بــه همــت معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بیمــه مرکــزی و بــا عضویت 

ــرای  ــوان ب ــا بت ــه تشــکیل شــد ت ــای بیم مســئوالن ورزش شــرکت ه
ترویــج فرهنــگ ورزش و ورزش ســامت محــور، شناســایی اســتعدادهای 
ورزشــی ایــن صنعــت و برقــراری تعامــل هدفمنــد میــان صنعــت بیمــه و 

صنعــت ورزش برنامه ریــزی کرد.همچنیــن در ایــن نشســت که مســئوالن 
ورزشــی شــرکت های بیمــه و نمایندگانــی از نهادهــا و مجامــع ورزشــی 
حضــور داشــتند، برنامــه   جشــنواره ورزشــی صنعــت بیمــه مورد بررســی 
قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس در اولیــن جشــنواره ورزشــی ایــن صنعــت 
شــرکتهای بیمــه تعــاون، کوثــر و ملــت بــه ترتیــب میزبانــی مســابقات 
ــده  ــر عه ــز را ب ــس روی می ــا(و تنی ــان و خانمه ــال، دارت ) آقای فوتس
ــان  ــان مســابقات فوتبــال دســتی) آقای ــد ، شــرکت بیمــه دی میزب دارن
و خانــم هــا(  اســت و  بیمــه دانــا میزبــان صعــود مشــترک کوهنــوردی 
ــود.  ــد ب ــوان خواه ــی بان ــان مســابقات دو و میدان ــزی میزب و بیمــه مرک
ــده ی  ــرات برگزی شــورای توســعه ورزش صنعــت بیمــه اعــام کــرد، نف
ایــن مســابقات ضمــن دریافــت احــکام خــود از نهادهای رســمی ورزشــی 
بــرای برگــزاری در رویدادهــای ســطوح ملــی معرفــی خواهند شــد در این 
نشســت همچنیــن مقــرر شــد برنامــه اختتامیــه مســابقات طی مراســمی 
رســمی بــا حضــور مدیــران صنعت بیمــه و مســئوالنی از فدراســیون های 

مرتبــط ورزشــی و انجمــن ورزش شــرکت ها برگــزار شــود.

تعلیق چهار دفتر ارتباطی بین المللی بیمه ای تمدید شد

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
در اجــرای مــاده 6 آییــن نامــه تأســیس، فعالیــت و انحال دفاتــر ارتباطی 
موسســات بیمــه و موسســات کارگــزاری بیمــه خارجــی در جمهــوری 
اســامی ایــران )آییــن نامــه شــماره 41 مصــوب شــورایعالی بیمــه( و بــا 
اســتناد بــه مــاده 11 دســتورالعمل اجرایــی آییــن نامــه یادشــده و مصوبه  
کمیتــه انضباطــی شــبکه خدمــات بیمــه ای پروانــه فعالیــت آن دفاتــر 
 Ed Broking ، Jlt Group ، united Insurance Brokers Holdings)UK(ارتباطــی
Limited UIB و kay international Public Limited Company از تاریــخ اتمــام 
مــدت زمــان تعلیــق بــه مــدت 6 مــاه دیگــر بــه حالــت تعلیــق در خواهد 
آمد.شــایان ذکــر اســت رفــع تعلیــق از ایــن دفاتــر منــوط بــه درخواســت 
موسســه متقاضــی و معرفــی مســئول دفتــر و موافقــت بیمــه مرکــزی 

ایــران خواهــد بــود.
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دا نستنی های علمی

1۵ حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای اسرارآمیز 
آن

کاوش در فضــا در واقعیــت هــم بــه همــان انــدازه ای کــه در فیلــم هــای 
ــژه و حیــرت انگیــزی  ــه ی وی هالیــوودی نمایــش داده مــی شــود تجرب
اســت. حتــی بــزرگ تریــن دانشــمندان هــم از درک کامل جهان وســیعی 
کــه در آن زندگــی مــی کنیــم عاجزنــد امــا انســان همــواره بــه دنبــال 
کشــف حقایــق بیشــتری دربــاره ی جهــان بــوده و خواهــد بــود.در ادامــه 
بــه حقایقــی جالــب و خواندنــی دربــاره ی فضــا و شــگفتی هــای آن مــی 

پردازیــم.

ناسا صداهای هراس انگیزی از فضا ضبط کرده است

آژانــس فضایــی ناســا بــرای شــنیدن آنچــه کــه در فضــا مــی گــذرد، از 
شــیوه ای بــه نــام صوتــی ســازی داده هــا بــه منظــور دریافــت ســیگنال 
از امــواج رادیویــی، امــواج پاســما و میــدان هــای مغناطیســی اســتفاده 
ــد. ــی کن ــی م ــات صوت ــه قطع ــل ب ــا را تبدی ــن ســیگنال ه ــرده و ای ک

صداهــای مختلفــی در ایــن قطعــات صوتــی شــنیده مــی شــود، از جیــغ 
هایــی شــبیه بــه صــدای آژیــر آمبوالنــس گرفتــه تــا بیــپ هایــی کــه 

گویــی صــدای ســفینه ی آدم فضایــی هــا هســتند.

غروب خورشید در سیاره ی مریخ به رنگ آبی است

اولیــن تصویــر رنگــی کاوشــگر کیورســیتی مــارس از غــروب خورشــید در 
ســیاره ی مریــخ در ســال 2015 نشــان مــی دهــد کــه غــروب هــای ایــن 
ســیاره بــه رنــگ آبــی اســت.طبق توضیحــات ناســا علــت ایــن مســأله 
آن اســت کــه ذرات بســیار کوچکــی در غبــار موجــود در اتمســفر مریــخ 
وجــود دارد کــه نــور آبــی را در مقایســه بــا رنــگ هایــی مثــل زرد، نارنجی 
و قرمــز کــه طــول مــوج بلندتــری دارنــد، بهتــر از خــود عبــور مــی دهند.

ارسال اشیاء به فضا بسیار هزینه بر است

ــار آن تقســیم کنیــد،  ــه وزن ب اگــر هزینــه ی پرتــاب یــک ســفینه را ب
ــر  ــه ی ارســال ه ــد بود.هزین ــده سرســام آور خواه ــه دســت آم ــدد ب ع
پونــد )حــدود 450 گــرم( بــار بــه فضــا 10 هــزار دالر اســت. ایــن هزینــه 
در مــورد فضاپیمــای ســیگنوس 43180 دالر و بــرای فضاپیماهــای جدید 

اســپیس ایکــس 27 هــزار دالر بــه ازای هــر پونــد بــار اســت.
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فضا مملوء از زباله شده است

ــا و  ــک ه ــای موش ــه ه ــل تک ــی مث ــای فضای ــه ه ــوء از زبال ــا ممل فض
ــا ســرعت 28163  ــا ب ــه ه ــن زبال ــاده اســت. ای ماهــواره هــای از کار افت
کیلومتــر در ســاعت بــه دور زمیــن مــی چرخند.طبــق اعــام شــبکه ی 
مراقبــت فضایــی امریــکا، تعــداد ایــن زبالــه هــا بــه 23 هــزار عــدد مــی 
رســد و انــدازه ی آن هــا بــزرگ تــر از یــک تــوپ بیــس بــال اســت.این 
زبالــه هــای فضایــی خطرنــاک هســتند چــون یــک برخــورد میــان آن ها 
کافــی اســت تــا زنجیــره ای از ایــن زبالــه هــا بــا یکدیگــر برخــورد کننــد. 
در اثــر ایــن اتفــاق ابــری مملــوء از زبالــه در فضــا بــه وجــود مــی آیــد کــه 
ســفرهای فضایــی را بســیار مخاطــره آمیــز مــی کنــد. ایــن مســأله پیش 
درآمــد فیلــم »جاذبــه« بــا بــازی ســاندرا بــوالک و جــورج کلونــی بــود.

بخــض اعظــم ایــن زبالــه هــای فضایــی متعلــق بــه کشــورهای امریــکا، 
روســیه و چیــن اســت.

ردپای فضانوردان سفینه ی آپولو تا 110 میلیون سال دیگر بر 
روی کره ی ماه باقی می ماند

نــرخ فرســایش ســطح کــره ی مــاه، 04/0 اینــچ )حــدود یــک میلیمتــر( 
در هــر یــک میلیــون ســال اســت. بنابرایــن ردپــای فضانوردانــی کــه در 
ــر کــره ی مــاه قــدم گذاشــتند مــی  ــو ب ســال 1969 از ســفینه ی آپول

توانــد بــه مــدت 10 تــا 100 میلیــون ســال دیگــر باقــی بمانــد.

فضا همیشه سرد نیست و در واقع می تواند خیلی هم گرم 
باشد

در تاریــک تریــن بخــش فضــا، دمــا مــی توانــد بــه حــدود منفــی 234 
درجــه ی ســانتیگراد برســد. امــا اگــر در برابــر نــور خورشــید در نزدیکــی 
کــره ی زمیــن باشــید، دمــای فضــا بســیار گــرم و در حــدود 121 درجــه 
ی ســانتیگراد خواهــد بــود. لبــاس فضانــوردان بــه رنــگ ســفید اســت تــا 
گرمایــی کــه بــر بــاالی کــره ی زمیــن بــا آن مواجــه مــی شــوند را بازتاب 

. هد د

یک سال سیاره ی زهره کوتاه تر از یک روز آن است

ســیاره ی زهــره در جهتــی مخالــف جهــت گــردش زمیــن و بــا ســرعتی 
بســیار پاییــن بــه دور خــود مــی چرخــد، بــه طــوری کــه 243 روز کــره 
ی زمیــن معــادل یــک دور چرخــش ســیاره ی زهــره بــه دور خود اســت. 
ــه ی بســیار نردیکــی از  ــره در فاصل ــه ســیاره ی زه ــل آنک ــه دلی ــا ب ام
خورشــید قــرار دارد، تنهــا 225 روز طــول مــی کشــد تــا بــه طــور کامــل 
بــه دور خورشــید بچرخــد. بنابرایــن یــک ســال ســیاره ی زهــره کوتــاه تر 

از یــک روز آن اســت.
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ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی نزدیــک بــه 109 متــر طــول دارد یعنــی 
ــی  ــال امریکای ــن فوتب ــک زمی ــر از ی ــک ت ــانتیمتر کوچ ــدود 90 س ح
ــن  ــن وزن دارد و بزرگتری ــدود 419 ت ــی ح ــتگاه فضای ــن ایس ــت. ای اس
دســت ســاخته ی بشــر در فضــا محســوب مــی شــود.تاکنون 230 نفــر از 
کشــورهای مختلــف بــرای انجــام تحقیقــات و مأموریــت هــا در ایســتگاه 

فضایــی بیــن المللــی حضــور داشــته انــد.

ایستگاه فضایی بین المللی به اندازه ی یک زمین فوتبال است

در فضا بدون لباس فضانوردی تنها حدود 1۵ ثانیه دوام 
خواهید آورد

در فضــا بــدون لبــاس محافــظ پــس از تنهــا چنــد ثانیــه دچــار خفگــی 
خواهیــد شــد. چــون هیــچ فشــاری در فضــا وجــود نــدارد، هــوای موجود 
ــدن از  ــت ب ــان باف ــه ســرعت از می ــه هــا منبســط مــی شــود و ب در ری
دســت مــی رود. در ایــن شــرایط تنهــا 15 ثانیــه کافــی اســت تــا بــدن 
تمــام اکســیژن موجــود در خــون را مصــرف کند.حضــور در فضــا بــدون 
ــم دارد: از دســت دادن  ــری ه ــب وحشــتناک دیگ ــظ عواق ــاس محاف لب
کنتــرل روده هــا، جوشــیدن خــون، ترکیــدن مویــرگ هــا و بــاد کــردن 

بــدن.

برای فضا هم قوانینی در نظر گرفته شده است

ســازمان ملــل قوانیــن ویــژه ای بــرای امــور فضایــی وضــع کــرده اســت 
تــا فضــا تبدیــل بــه محلــی بــرای جنــگ یــا آزمایــش هــای هســته ای 
نشــود. بــرای مثــال، هیــچ کــس مجــاز نیســت ســاح کشــتار جمعــی به 
مــدار زمیــن ببــرد، کاوش در فضــا تنهــا بــرای اهــداف صلــح آمیــز امــکان 
پذیــر اســت و هــر کشــوری کــه چیــزی را بــه فضــا مــی فرســتد در قبال 

صدمــات ناشــی از آن مســئول اســت.

فضای اطراف سیارات خالی نیست

ــا، فضــای  ــه جــدا از خــود ســیارات و ســتاره ه ــد ک شــاید تصــور کنی
اطــراف آن هــا بــه طــور کامــل خــاء بــوده و خالــی از هــر چیــزی اســت.

خــاء بــودن فضــا درســت اســت امــا بــه طــور کامــل اینگونــه نیســت 
ــتاره ای،  ــن س ــار بی ــی از غب ــل ابرهای ــی مث ــم تراکم ــون ذرات ک چ

ــود دارد. ــا وج ــی در فض ــای کیهان ــی و پرتوه ــمای فضای پاس
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چرا فضا به رنگ سیاه دیده می شود؟

شــاید تصــور کنیــد کــه هیــچ فضــای ســیاه رنگــی وجــود نــدارد چــون 
ســتاره هــای زیــادی در فضــا هســتند کــه بــه آســمان نــور مــی بخشــند.

ایــن پدیــده کــه بــه آن پارادوکــس اولبــرس گفتــه مــی شــود، بــه یــاد 
اخترشــناس آلمانــی ای بــه نــام هاینریــش ویلهلــم اولبــرس نــام گــذاری 
شــد کــه در ســال 1823 آن را مطــرح کــرد. اولبــرس مــی گویــد اگــر 
جهــان بــی پایــان، ایســتا و جــاودان باشــد، بنابرایــن بــه هــر نقطــه ی آن 
کــه نــگاه مــی کنیــد بایــد یــک ســتاره وجــود داشــته باشــد.در نهایــت 
معلــوم شــد کــه جهــان نــه ایســتا و نــه جــاودان اســت. ادویــن هابــل، 
اخترشــناس امریکایــی کشــف کــرد کــه جهــان در حال گســترش اســت 
و تشعشــعات حرارتــی باقیمانــده از واقعــه ی بیــگ بنــگ، جهــان را 8/13 
میلیــارد ســاله کــرده اســت.ما ســتاره هــا را در هــر گوشــه و کنــار فضــا 
نمــی بینیــم چــون آنقــدر نزدیــک نیســتند کــه نــور آن هــا بــه ما برســد.

در مرکز کهکشان راه شیری ده ها هزار سیاهچاله وجود دارد

تحقیقــات جدیــد نشــان داده اســت در مرکــز کهکشــان راه شــیری ده 
هــا هــزار ســیاهچاله وجــود دارد.ســیاهچاله هــا را بــه خــودی خــود نمــی 
تــوان پیــدا کــرد چــون بــه نــور اجــازه ی گریــز نمــی دهنــد. امــا زمانــی 
کــه در کنــار یــک ســتاره قــرار مــی گیرنــد، دانشــمندان مــی تواننــد بــا 
اســتفاده از پرتوهــای ایکــس آن هــا را پیــدا کننــد.در مرکــز کهکشــان راه 
شــیری صدهــا ســیاهچاله در کنــار ســتاره هــا و 10 هــزار ســیاهچاله ی 

منــزوی وجــود دارد.

احتماال بیش از یک سپتیلیون ستاره در جهان وجود دارد

ــه 100 میلیــارد ســتاره دارد. اگــر ایــن  کهکشــان راه شــیری نزدیــک ب
مقــدار را بــه رقــم ارزیابــی شــده از تعــداد کهکشــان هــا در جهــان قابــل 
رؤیــت )10 تریلیــون در معقوالنــه تریــن حالــت( اضافــه کنیم، بــه عددی 
بــا 24 صفــر در مقابــل 1 آن می رســید یعنی یک سپتیلیون.دانشــمندان 
معتقدنــد احتمــاال ایــن عــدد بســیار کمتــر از مقــدار حقیقی اســت چون 

بــا پیشــرفت تکنولــوژی کهکشــان هــای بیشــتری کشــف خواهد شــد.

خورشید 8/۹۹ درصد از جرم منظومه ی شمسی را به خود 
اختصاص داده است

8/99 درصــد از جــرم منظومــه ی شمســی مربــوط بــه ایــن ســتاره ی 
عظیــم الجثــه اســت و بقیــه ی منظومــه ی شمســی در برابــر خورشــید 

ذره ای گــرد و غبــار محســوب مــی شــود.
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