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رکورد شکنی عصر جدید
 با حمایت بیمه "ما" 

ــه  ــا"، ب ــت بیمــه "م ــا حمای ــد ب ــی عصــر جدی ــه تلویزیون برنام
عنــوان بهتریــن ویــژه برنامــه تحویــل ســال تلویزیــون شــناخته 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــر اســاس نتایــج 
آخریــن نظرســنجی مرکــز تحقیقــات رســانه ملــی، ویــژه برنامه 
تحویــل ســال عصرجدید شــبکه ســه ســیما بــا حمایت شــرکت 
ــا 70.5 درصــد مخاطــب و 87 درصــد  ــا"، ب ســهامی بیمــه "م
رضایــت رکوردشــکنی کرد.شــرکت بیمــه "ما" در ســال گذشــته  
بــا حمایــت از برنامــه تلویزیونــی عصرجدیــد تاش کــرد در کنار 
هنرمنــدان و دســت انــدرکاران تولیــد ایــن برنامــه، مســیر رشــد 
و بلــوغ شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقه را همــوار و فرصــت 
دیــده شــدن اســتعدادهای ایرانــی را تامیــن کند.گفتنــی اســت 
ــدگان  ــه، تمامــی شــرکت کنن ــان ضبــط و پخــش برنام در زم
در برنامــه تلویزیونــی عصرجدیــد تحــت پوشــش بیمــه حــوادث 
بــرای خطــرات فــوت یــا نقــص عضــو دائــم کلــی و جزیــی قــرار 

گرفتند.

اخبار بیمه "ما"
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حمایت از
 فینالیست های عصر جدید

 با "ما" کامل می شود

ــا حضــور در  ــا" ب شــرکت ســهامی بیمــه "م
پرمخاطــب تریــن برنامــه تلویزیونــی صــدا و 
ســیما، از اســتعدادهای ایرانــی حمایــت مــی 
کند.بــه گــزارش روابــط عمومــی، بیمــه “مــا” 
در راســتای اهــداف فرهنگــی و اجتماعی و به 
منظور کشــف و معرفــی اســتعدادهای هنری 
ــی، به عنــوان حامــی  ــان ایران و ورزشــی جوان
مالــی در تولیــد فینــال مســابقه عصــر جدید 
نیــز مشــارکت کــرده و در صــورت بــروز هــر 
ــه ای از شــرکت کننــدگان ایــن  ــه حادث گون
ــر  ــی کند.ب ــت م ــی حمای ــه تلویزیون برنام
ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــزارش، ش ــن گ ــاس ای اس
ــی تــاش  ــن برنامــه تلویزیون باحمایــت از ای
مــی کنــد در کنــار هنرمنــدان و دســت 
انــدرکاران تولیــد ایــن برنامــه، مســیر رشــد 
و بلــوغ شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقه را 
همــوار و فرصــت دیــده شــدن اســتعدادهای 

ایرانــی را تامیــن کنــد.

پرداخت خسارت بیش از بیست و دو میلیارد ریالی بیمه های 
اتومبیل بیمه "ما" 

خســارت ثالــث بدنــی منتهــی بــه تعــدد دیــات اتومبیــل بیمــه شــده کــه بــه علــت انحــراف و 
واژگونــی، منجــر بــه صدمــات متعــدد بــه سرنشــین آن شــده بــود، توســط شــرکت بیمــه "مــا" 
پرداخــت شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، امیــر کهــن مدیــر بیمــه هــای اتومبیــل در 
ایــن بــاره گفــت: در پــی وقــوع حادثــه و صدمــات متعــدد بــه سرنشــین اتومبیــل بیمــه شــده که 
دچــار زندگــی نباتــی شــده بــود پــس از بررســی هــای کارشناســانه و دریافت گزارشــات پزشــکی 
ــای اداری،  ــی فرآینده ــس از ط ــن و پ ــان ممک ــن زم ــدوم در کوتاهتری ــارت مص ــی، خس قانون
رســیدگی و پرداخــت شــد.امیر کهــن ضمــن ابــراز تاســف از بــروز حادثــه یــاد شــده گفــت: بــا 
توجــه بــه فرارســیدن ایــام پایانــی ســال و احتمــال افزایــش بــروز تصادفــات، از عمــوم هموطنــان 
عزیــز تقاضــا داریــم ضمــن رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی، قبــل از هرگونــه ســفر از اعتبار 
بیمــه نامــه خــودروی خــود اطمینــان حاصــل  کــرده و بــا رعایــت نــکات ایمنــی از بــروز حــوادث 

ناگــوار جــاده ای پیشــگیری کننــد.

ــه  ــودن بیم ــور ب ــده مح ــوص رانن ــی در خص ــات تکمیل اطالع
ــث  نامــه هــای شــخص ثال

بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در راســتای اجــرای تکلیــف مقــرر در تبصــره یــک ماده 
18 قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حوادث ناشــی از وســیله 
نقلیــه )مصــوب 1395( از تاریــخ 99/12/1 تخصیــص کــد یکتــای صــدور و خســارت را منــوط به 
ارســال اطاعــات مرتبــط بــا شــماره گواهینامــه رانندگــی، ســال صــدور گواهینامــه و ســن راننده 
در بخــش صــدور بیمــه نامــه و اطاعــات متناظــر بــا آن در خصــوص راننــده  مســبب حادثــه 
در بخــش خســارت )بــه عــاوه جنســیت راننــده( اجرایــی کــرده اســت. بدیــن معنــی کــه ورود 
اطاعــات گواهینامــه مالــک یــا بیمــه گــذار و یــا هر شــخص دیگــری که از وســیله نقلیــه موضوع 
بیمــه اســتفاده مــی کنــد ضــروری شــده و مــورد پایــش قــرار مــی گیرد.شــایان ذکــر اســت درج 
اطاعــات مربــوط بــه گواهینامــه هــای رانندگــی صرفــا جنبــه تکمیــل آمــاری و دسترســی بــه 
اطاعــات گواهینامــه راننــدگان در راســتای راننــده محــوری داشــته و تاثیری در کیفیــت پرداخت 
خســارت در زمــان وقــوع حادثــه نــدارد و عــدم تطبیق مشــخصات گواهینامــه درج شــده در حین 
صــدور بیمــه نامــه بــا اطاعــات راننــده زمــان حادثــه، رافع مســئولیت بیمــه گــر در زمــان اجرای 

تعهــدات بیمــه نامــه نمی باشــد.
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قدردانــی وزیــر اقتصــاد از عملکــرد رییــس کل بیمــه 
مرکــزی در حــوزه خدمــات الکترونیــک

وزیــر اقتصــاد بــا ارســال لــوح سپاســی، از مدیرعامــل و کارکنــان بانــک 
ملــت بــه دلیــل عملکــرد خــوب و کســب رتبــه برتــر عملکــرد مالــی در 
بیــن بانــک هــای دولتــی و خصوصــی شــده تشــکر کــرد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از روابــط عمومــی بانک ملــت، دکتر 
فرهــاد دژپســند وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن لــوح ســپاس بــا 
اشــاره بــه نقــش ویــژه بانــک هــا در اقتصــاد هوشــمند و همــوار ســازی 
مســیر رشــد و توســعه، بهبــود عملکــرد مالــی بانــک هــا را زمینــه ســاز 
رشــد اقتصــاد ملــی توصیــف کــرده اســت. وزیــر اقتصــاد بــا بیــان این که 
بانــک ملــت در راســتای سیاســت هــای دولــت در حمایــت از واحدهــای 
تولیــدی حرکــت کــرده اســت، از کســب رتبــه برتــر عملکــرد مالــی در 
بیــن تمــام بانــک هــای دولتــی و خصوصــی شــده از ســوی ایــن بانــک، 
ــی در ســال 1399  براســاس رتبــه بنــدی وزارت امــور اقتصــادی و دارای

خبــر داده اســت.

ــران، در آییــن رونمایــی  ــی، رییــس جمهــوری اســامی ای دکتــر روحان
ــزی  ــه مرک ــس کل بیم ــک از ریی ــت الکترونی ــعه دول ــامانه های توس س
تقدیــر کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از اداره کل 
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، حجــت االســام و 
المســلمین دکتــر حســن روحانــی رییــس جمهــوری، روز ســه شــنبه در 
ــا تشــریح  ــک ب ــت الکترونی ــی از ســامانه های توســعه دول ــن رونمای آیی
مجموعــه فعالیــت هــای انجــام گرفتــه ایــن حــوزه در دولــت تدبیــر و 
ــی کــه در اجــرای فناوری هــای  ــه دلیــل مصوبات ــروز ب ــزود: ام ــد، اف امی
اطاعــات داشــتیم بــرای دولــت و ملــت بــزرگ ایــران روز مبارکــی بــود.

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه بیســتمین جلســه شــورای اجرایــی  ایشــان ب
ــات  ــطح خدم ــای س ــت ارتق ــا محوری ــور ب ــات کش ــن آوری اطاع ف
رســانی الکترونیکــی برگــزار شــده، خاطرنشــان کــرد: مــا اعتقــاد داریــم 
کــه زندگــی مــردم بایــد برمبنــای شــرایط نویــن جهانــی پایــه ریــزی 
شــود.رئیس جمهــوری در عیــن حــال تاکیــد کــرد:  زندگــی مــردم، امروز 
کامــا متحــول شــده و شــرایط قبلی و ســنتی دســتخوش تغییر شــده و 
خوشــبختانه بــا تــاش این دولت، هوشــمند ســازی دامنه بســیار وســیع 
تــری را بــه خــود گرفتــه و فعاالنــه بــه پیــش مــی رود.در ایــن مراســم 
دکتــر روحانــی از خدمــات شایســته بیمــه مرکزی در راســتای گســترش 
خدمــات الکترونیــک در صنعــت بیمــه بــا اهــدای لــوح تقدیــر از تــاش 
هــای دکتــر غامرضــا ســلیمانی و همــکاران بــرای تکمیــل زیرســاخت 
هــای دولــت الکترونیــک، قدردانــی کرد.دکتــر روحانــی در ایــن لــوح از 
دولــت الکترونیــک و هوشــمند بــه عنــوان یکــی از برنامــه هــای اولویــت 
دار دولــت تدبیــر و امیــد یــاد کــرد. همچنیــن در ایــن لــوح ســپاس آمده 
اســت کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف، اقدامــات مناســبی در ایجــاد زیــر 
ســاخت و  ســکوهای خدماتــی بــه منظــور تســریع در خدمــت رســانی 
بــه مــردم و شــفافیت انجــام شــده است.شــایان ذکــر اســت در پایــان این 
نشســت رییــس جمهــور از کســب رتبــه اول دســتگاهی توســط بیمــه 

مرکــزی در ارزیابــی الکترونیکــی شــدن خدمــات تقدیــر کــرد.

تقدیــر رییــس جمهــور از دکتــر ســلیمانی 
ــب  ــتای کس ــزی در راس ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــی  ــی الکترونیک ــتگاهی در ارزیاب ــه اول دس رتب

ــات ــدن خدم ش

ــک  ــن بان ــی در بی ــرد مال ــر عملک ــه برت ــب رتب کس
ــک  ــوی بان ــده از س ــی ش ــی و خصوص ــای دولت ه
ملت،قدردانــی وزیــر اقتصــاد از مدیرعامــل و کارکنان

یشــرفت و توســعه اقتصــادی کشــور و دســتیابی بــه ماموریــت و اهــداف 
کان و تخصصــی مجموعــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تــاش
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تمامــی دســتگاه هــای مربوطــه امــکان پذیــر اســت.به گــزارش روابــط 
ــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن  عمومــی بیمــه "مــا" ب
الملــل بیمــه مرکــزی، دکتــر فرهــاد دژپســند بــا اهــدای لــوح تقدیــری از 
تــاش هــای رئیــس کل بیمــه مرکــزی و همــکاران وی در کســب رتبــه 
نخســت ارزیابــی کیفیــت وب گاه ها و خدمــات الکترونیکی دســتگاه های 
اجرایــی، قدردانــی کــرد.در ایــن تقدیرنامــه آمــده اســت: بهــره گیــری از 
حداکثــر ظرفیــت هــا و تــوان در راه توســعه زیرســاخت ها و ســامانه های 
دولــت الکترونیــک و اقتصــاد هوشــمند از موفقیــت هــای بیمــه مرکــزی 
بــه شــمار مــی رود.شــایان ذکــر اســت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در 
ایــن لــوح ســپاس، رتبــه نخســت بیمــه مرکــزی را بــرای ســومین ســال 
متوالــی در حــوزه خدمــات الکترونیــک بــه دکتــر غامرضــا ســلیمانی و 
همــکاران ایشــان در مجموعــه بیمــه مرکــزی تبریــک گفتــه و بــرای آنان 

توفیــق مضاعــف، آرزو کــرده اســت.

ــه  ــل بیم ــریع مدیرعام ــیدگی س ــتور رس دس
محیط بانــان  خســارت  پرداخــت  بــه  "مــا" 

زنجانــی

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ضمــن 
ابــراز ناراحتــی از شــهادت محیــط بانــان زنجانــی و اعــام همــدردی بــا 
ــرا،  ــق ماج ــی دقی ــن بررس ــا ضم ــتور داد ت ــزان، دس ــن عزی ــواده ای خان
مراحــل تشــکیل پرونــده و پرداخــت خســارت بــه ســرعت انجــام شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا تاکیــد بــر لــزوم 
رســیدگی ســریع بــه پرونــده محیــط بانــان مظلــوم حــوادث اخیــر کــه 
بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــدندگفت: بــا وجــود اتفاقــات تلخــی 
ــان رخ داده  ــط  بان ــه محی ــرای جامع ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ک
اســت، وظیفــه خــود دانســتیم بــرای کاهــش دغدغــه محیط بانــان تدابیر 
خاصــی اندیشــیده و بــا همــکاری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، این 
قشــر زحمت کــش و مظلــوم را از بابــت هزینــه درمــان و خســارات ناشــی 
از حــوادث آســوده خاطــر کنیــم. در همین خصــوص و در راســتای تحقق 
ــاری  ــران، افتخ ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــم قان ــل پنجاه اص
نصیــب بیمــه "مــا"  شــده اســت کــه  بــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری، 
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــدوم س ــنل خ ــام پرس ــادم  تم خ
خصــوص محیــط بانــان عزیــز باشــیم. مدیرعامــل بیمــه "ما" خاطرنشــان 
کــرد: پــس از دســتور  رییــس قــوه قضائیــه در خصــوص روشــن شــدن 
وضعیــت مجرمــان حادثــه مذکــور و در راســتای ایفــای تعهــدات تفاهم ن 
موجــود میــان شــرکت ســهامی بیمــه »مــا« و ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت ، بــا توجــه بــه جایــگاه و شــان محیــط بانــان عزیــز و حمایــت از 

خانــواده ایــن مدافعــان، موضــوع بــه فوریــت در دســتور کار بیمــه "مــا" 
قــرار گرفتــه و  بــا همراهــی و همــکاری مدیــران و کارشناســان ســازمان 
محیــط زیســت مســتندات مــورد نیــاز تکمیــل و خســارت ایــن عزیــزان 

پرداخــت خواهــد شــد.

از کارکنان برتر شرکت بیمه "ما" تقدیر شد

همزمــان بــا 25 فروردیــن روز منابــع انســانی، از تعــدادی از کارکنــان 
ــط  ــزارش رواب ــد.به گ ــر ش ــا"  تقدی ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ــر ش برت
عمومــی، معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی و معــاون فنــی شــرکت 
ــر از  ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــر ب ــکاران برت ــا حضــور در محــل کار هم ب
خدمــات و تــاش هــای آنــان تقدیــر کــرد .بــر اســاس ایــن گــزارش، 
ــته  ــد شایس ــوان کارمن ــه عن ــده ب ــی ش ــب معرف ــدان منتخ کارمن
ــرکت را  ــل ش ــر مدیرعام ــوح تقدی ــال 1399 ل ــه در س ــت بیم صنع
دریافــت کردند.همزمــان بــا روز منابــع انســانی از کارکنــان مدیریــت 
ســرمایه انســانی و همچنیــن مدیریــت آمــوزش و توســعه دانــش نیــز 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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رفــع دغدغــه هــای معیشــتی کارکنــان از مهمتریــن 
ماموریــت هــای معاونــت توســعه بــه شــمار مــی رود

پاکدســتی، حفــظ منابــع موجــود و ارتقــای آن از مهمتریــن محــور هایــی 
اســت کــه در شــرح وظایــف معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع بیمــه 
مرکــزی تعریــف شــده اســت.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
ــن  ــه در آیی ــلیمانی ک ــر غامرضــا س ــزی، دکت ــه مرک ــل بیم ــن المل بی
تکریــم و معارفــه معاونــان توســعه مدیریــت و منابــع ســخن می گفــت بــا 
اعــام ایــن مطلــب افــزود: ایــن معاونــت، ســتون محکــم و اســتوانه پایدار 
مجموعــه بیمــه مرکــزی اســت و مــی توانــد بــا قــدرت تصمیــم ســازی و 
قــوت عملکــردی، گــره هــای معیشــتی کارکنــان را بــاز کند.رئیــس کل 
ــا قدردانــی از تــاش هــای ایــن معاونــت در ســال های  بیمــه مرکــزی ب
گذشــته ابــراز امیــدواری کــرد: بــا حساســیت در انتخــاب فــردی امیــن، 
خدمتگــذار و متخصــص در ایــن عرصــه حرکــت بــه ســمت افــق هــای 
درخشــانتر ادامــه مــی یابــد.وی تصریــح کــرد: ترکیــب ســرمایه گــذاری 
و تــاش بــرای ســودآوری دارایــی هــای نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه بایــد 
در راس ماموریــت هــای ایــن معاونــت قــرار گیــرد. دکتــر ســلیمانی، رفــع 
دغدغــه هــای معیشــتی کارکنــان را هــم از مــوارد مهــم معاونت یادشــده، 
دانســت و اظهــار داشــت: برطــرف کــردن مشــکات کارکنان بــه خصوص 
در حــوزه درمــان تکمیلــی، مباحــث آموزشــی و نظایــر آن از موضوعــات 
بــا اهمیتــی اســت کــه بایــد بــا دقــت نســبت بــه آن اهتمــام شــود.وی 
در همیــن راســتا افــزود: ماموریــت اصلــی آمــوزش در صنعــت بیمــه بــر 
عهــده پژوهشــکده اســت امــا سیاســتگذاری در ایــن حــوزه از ماموریــت 
ــس  ــی رود.رئی ــمار م ــه ش ــع ب ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــای معاون ه
ــا قدردانــی از مجیــد بهزادپــور بــه دلیــل تــاش  شــورای عالــی بیمــه ب
هــای پیگیــر در دوران تصــدی خــود از هــادی عبداللهــی معــاون جدیــد 
خواســت تــا در ادامــه مســیر، مجاهــدت مضاعفــی را داشــته باشــد.گفتنی 
اســت در ایــن نشســت مجیــد بهزادپــور گزارشــی از دســتاوردهای ایــن 
معاونــت ارائــه کــرد و هــادی عبداللهی نیــز با سپاســگزاری از اعتمــاد وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی و رییــس کل بــه ایشــان ابــراز امیــدواری کــرد با 
هدایــت و حمایــت ســکاندار نهــاد ناظــر و کوشــش بــرای حفظ ســرآمدی 
بیمــه مرکــزی در بیــن ســازمان های مشــابه، عملکــردی شایســته از خود 

برجــای گــذارد.

تخفیفــات بیمه نامــه شــخص ثالــث بــا رعایــت حقوق 
بیمه گــذاران ثبــت و اعمــال خواهــد شــد

رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا ابــراز ایــن مطلــب کــه حقــوق بیمــه 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــون حفــظ خواهــد شــد، تصری ــن قان ــذاران در ای گ
تخفیفــات بــدون محدودیــت زمانــی بر روی پــاک خودروهــا اعمال 
مــی شــود و در صــورت منقضــی شــدن زمــان اســتفاده از پــاک بــا 
راهنمایــی و رانندگــی هماهنگــی هــای الزم بــرای اطــاع رســانی 
بــه صاحــب پــاک  انجــام خواهــد شــد.دکتر ســلیمانی در خصوص 
جزییــات ایــن آییــن نامــه گفــت: هــر فــرد مــی توانــد بــا مراجعــه 
بــه ســایت بیمــه مرکــزی از تخفیفــات خــود مطلــع شــود و از آن 
اســتفاده کند.رئیــس شــورای عالــی بیمــه دلیــل بــه تعویــق افتادن 
ــاده  ــط و آم ــه مرتب ــن نام ــب 16 آیی ــون را تصوی ــن قان ــرای ای اج
ســازی زیرســاخت هــای الکترونیکــی برخــی از شــرکت های بیمــه 
اعــام کــرد و گفــت: خوشــبختانه بــا تمهیــدات بیمــه مرکــزی در 
خصــوص تقویــت ســاختار الکترونیکــی صنعــت بیمــه ایــن مشــکل 
نیــز برطــرف شــده اســت.رییس کل بیمه مرکــزی در خصــوص هم 
نــوع بــودن وســیله نقلیه بــرای انتقــال تخفیفات گفــت: نــگاه قانون 
بــه دســته بنــدی خودروهای ســواری، اتوبــوس، بارکــش و  نظایر آن 
اســت. یعنــی فــردی کــه خــودرو ســواری دارد نمیتوانــد تخفیفــات 
خــود را بــه یــک اتوبــوس منتقــل کنــد امــا نــوع خــودرو ســواری 
ــد داشــت.  ــه ای نخواه ــات بیم ــال تخفیف ــد انتق ــری در فراین تاثی
وی در خصــوص ایــراد در ثبــت گواهینامــه هــا هنــگام صــدور بیمه 
نامــه گفــت: ایــن بــرای تکمیــل ســامانه اطاعاتی بــوده و نقشــی در 
پرداخــت خســارت نــدارد و مشــکل عــدم ثبــت برخــی از گواهینامه 
هــا بــا هماهنگــی راهنمایــی و رانندگــی برطــرف شــده  اســت. وی 
در پایــان گفــت: در قانــون قبلــی بیمــه شــخص ثالــث ایــن بیمــه 
ــرح  ــرای ط ــس از اج ــا پ ــت ام ــی گرف ــق م ــودرو تعل ــه خ ــه ب نام
راننــده محــوری و ضــرورت شفاف ســازی بیشــتر، اطاعــات مربــوط 
بــه گواهینامــه مالــک خــودرو نیــز در ســامانه ســنهاب ثبــت خواهد 

شــد.

اخبار بیمه مرکزی



دو ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی ام  اسفند و فروردین ماه 9

صنعــت بیمــه بــا ســربلندی در مســیر توســعه پیــش 
مــی رود

ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
مرکــزی، دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در آخریــن نشســت ســال 
1399 شــورای عمومــی ســندیکای بیمــه گــران ایــران، ســخن مــی 
گفــت بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: فشــار تحریم هــا و همــه گیری 
ــت  ــت صنع ــیر حرک ــواری را در مس ــرایط دش ــا، ش ــروس کرون وی
ــی  ــی و همراه ــا همدل ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــرار داده ب ــه ق بیم
مدیــران، کارکنــان و دلســوزان صنعــت بیمــه از ایــن گــذرگاه نیــز 
بــا ســربلندی عبــور کردیم.رییــس کل بیمــه مرکــزی با برشــمردن 
چالــش هــای ایــن صنعــت در ســال جــاری از رفــع نگرانــی هــا در 
خصــوص موانــع توســعه ای بیمــه خبــر داد و گفــت: ســیر نزولــی 
فشــارهای بیــن المللــی بــر صنعــت بیمــه آغــاز شــده و انشــاهلل در 
ســال آینــده نیــز بــا تــاش مضاعــف همــکاران و تکیــه بــر الطــاف 
پــروردگار فصــل موفــق تــری در تاریــخ صنعــت بیمــه رقــم خواهــد 
خــورد.وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه برخــاف پیــش بینــی برخــی 
محافــل بیمــه ای مبنــی بــر اختــال در شــبکه فــروش بیمــه نامــه 
هــای زندگــی و معضــل بازخریــد حجــم باالیــی از ایــن بیمــه نامــه 
هــا، اظهــار داشــت: خوشــبختانه بــا برنامــه ریــزی دقیــق و رویکــرد 
ــی در ایــن  ــل قبول حرفــه ای همــکاران در ســال جــاری رشــد قاب
حــوزه شــاهد بودیــم کــه جــای قدردانــی دارد.رییــس شــورای عالی 
بیمــه از نهایــی شــدن صنــدوق حــوادث طبیعــی بــه عنــوان یکــی 
از دســتاوردهای درخشــان صنعــت بیمــه یــاد کــرد و گفــت: اعتماد 
حاکمیــت بــه صنعــت بیمــه بــه عنــوان یــک ســرمایه بــزرگ، قابل 
احتــرام اســت و بایــد بــرای تحقــق مطالبــات دولــت و مجلــس در 
ایــن خصــوص گام هــای بلندتــری برداشــته شــود.دکتر ســلیمانی 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بخــش اتکایــی صنــدوق بیمــه حــوادث 
طبیعــی بــا اهــرم بیمــه اتکایــی، گــره خــورده اســت خاطرنشــان 
کــرد: منابــع صنعــت بیمــه رونــد رو بــه رشــدی دارد و بــه واســطه 
نوســانات بســیار در بــازار ســرمایه در ســال آینده ســهم مهمتــری از 
ســرمایه هــای مــردم در قالــب خریــد بیمــه نامــه هــای تامیــن آتیه 
بــه ســمت صنعــت بیمــه ســرازیر خواهــد شــد.وی از عجین شــدن 
ــای  ــوان یکــی از نشــانه ه ــه عن ــازار ســرمایه ب ــه و ب ــت بیم صنع
رشــد اقتصــادی نــام بــرد و افــزود: زمینــه ورود آحــاد جامعــه بــه 
بــازار ســرمایه از مســیر صنعــت بیمــه، فراهــم شــده و خوشــبختانه 
در زمینــه تامیــن مالــی و جبــران کســری ذخایــر، فعالیــت هــای 
ــه اســت.رییس کل بیمــه مرکــزی در  ــی صــورت گرفت ــل قبول قاب
بخــش دیگــری از ســخنان خــود عملکــرد ســندیکای بیمــه گــران 
ــده  ــزود: آین ــل تحســین دانســت و اف ــد قاب ــران را در دوره جدی ای
ایــن نهــاد تخصصــی و صنفــی بســیار روشــن اســت و همدلــی و 
ــه  ــد زمین ــی توان ــه ای ســندیکا م ــل اعضــای متعهــد و حرف تعام
ســاز تحــوالت چشــمگیر آینــده باشــد. دکتــر ســلیمانی بــا تشــریح 

آخریــن تحــوالت صنعــت بیمــه در حــوزه بیمــه شــخص ثالــث

اظهــار میــدواری کــرد بــا تصویــب قــوه محتــرم قضاییــه در تعییــن 
نــرخ دیــه، صنعــت بیمــه و آحــاد جامعــه بــا ســهولت بیشــتری بــه 
ایفــای تعهــدات خــود بپردازنــد.وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت خدمــات 
رســانی ســریع و کامــل بــر لــزوم تکمیــل فراینــد اعتمادســازی در 
صنعــت بیمــه تاکیــد کــرد و افــزود: پرداخــت آســان و بــی منــت 
خســارات از قدرتمندتریــن روش هــای تبلیغــی بــرای صنعــت بیمه 
بــه شــمار مــی رود کــه عــاوه بــر اثــرات روانــی در افزایــش ضریــب 
ــر خواهــد بود.ســلیمانی در همیــن راســتا از  نفــوذ بیمــه نیــز موث
ــرک  ــا ت ــرد ب ــه درخواســت ک ــای بیم ــل شــرکت ه ــران عام مدی
ــدگان  ــه دی ــه پرداخــت خســارات حادث تشــریفات اداری نســبت ب
زلزلــه ســی ســخت اقــدام عاجــل را در دســتور کار خود قــرار دهند.

ایشــان کســب موفقیــت بخــش »آی تــی« و ســامانه ســنهاب بیمه 
مرکــزی را در بیــن یکصــد و پنجــاه و چهار دســتگاه اجرایی سراســر 
کشــور مدیــون نــگاه توســعه گــرا و الکترونیــک محور شــرکت های 
بیمــه ای ارزیابــی کــرد و افــزود: کســب رتبــه نخســت در حقیقــت 
انعــکاس خدمــات رســانی الکترونیکــی در صنعــت بیمــه اســت و 
ــه ســهیم  ــن رتب ــراز ای ــه ای را در اح ــی ارکان بیم ــر تمام نهادناظ
ــی  ــط عموم ــان از رواب ــزی در پای ــه مرک ــس کل بیم ــی داند.ریی م
ــاد کــرد و افــزود:  ــه عنــوان صــدای روشــن صنعــت بیمــه ی هــا ب
افزایــش ضریــب شــفافیت، تبلیــغ موثــر، گســترش اطاع رســانی و 
آگاهــی بخشــی بــه جامعــه از ماموریــت های اصلــی روابــط عمومی 
هــا بــه شــمار مــی رود کــه بایــد بــا دقــت و حساســیت بیشــتری 
دنبــال شــود.گفتنی اســت در پایــان مراســم بــا حضــور رییــس کل 
ــران، رییــس  ــران ای ــرکل ســندیکای بیمــه گ ــزی، دبی بیمــه مرک
پژوهشــکده بیمــه و اعضــای هیــات عامــل بــا اهــدای لــوح تقدیــر از 
خدمــات تنــی چنــد از مدیــران صنعــت بیمــه کــه در بخــش هــای 

دیگــری بــه خدمــات رســانی منصــوب شــده انــد، قدردانــی شــد.

مکمــل آیین نامــه کارگــزاری )داللــی( رســمی بیمــه 
مستقیم

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
آیین نامــه شــماره 92.4؛ مکمــل آیین نامــه کارگــزاري )داللــي( رســمي 
بیمــه مســتقیم « در چهارصدوپنجــاه و ششــمین جلســه شــورای عالی 
بیمــه بــه تصویــب رســید و بــه شــرکت هــای بیمــه بــرای اجــرا ابــاغ 
ــون  ــاده 17 و در اجــرای 68 قان ــه اســتناد م ــی بیمــه ب شد.شــورای عال
تاســیس بیمــه مرکــزی ایــران و بیمــه گــری، بــا توجــه بــه اینکــه بیمــه 
مرکــزی در اجــرای مــاده )14( آییــن نامــه کارگــزاری )داللــی( رســمی 
ــن الزم را  ــه تضمی ــزاری بیم ــه کارگ ــی پروان ــتقیم از متقاض ــه مس بیم
دریافــت مــی کنــد، بنــد 5 مــاده 30 آییــن نامــه مذکــور )میــزان و نــوع 
ــن و تضمیــن حقــوق و  ــه منظــور تامی ــزار ب ــی از کارگ ــن دریافت تضمی
مطالبــات بیمــه بیمــه گــذاران، بیمــه شــدگان، ســایر اشــخاص ذینفــع و 

موسســه بیمــه( را حــذف کــرد.
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اخبار شعب

استان هرمزگان

استان کرمان

 استان خراسان رضوی

 استان کهگیلویه و بویراحمد

ــر  ــا مدی ــدار رئیــس شــعبه ســیرجان ب دی
بانــک ملــت حــوزه ســیرجان در راســتای 
ــتر  ــکاری بیش ــت هم ــزی جه ــه ری برنام

درســال 1400

ــا  ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــر اس دیدارمدی
ــه کاری  ــن برنام ــدگان اســتان و تدوی نماین

ســال 1400

ــا  ــش ب ــعبه کی ــس ش ــی رئی ــدار و رایزن دی
ــش  ــی کی ــد هوای ــده پدافن فرمان

بازدیــد مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی  از 
مناطــق زلزلــه زده شهرســتان ســی ســخت
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استان آذربایجان غربی

استان هرمزگان

 استان زنجان

استان آذربایجان شرقی

جلســه رئیــس شــعبه خــوی بــا نماینــدگان 
شــبکه فــروش بــا محوریــت  بررســی صدور  
بیمــه نامــه هــای شــخص ثالــث بــا قوانیــن 

جدیــد و پرســش و پاســخ بیمــه ای

ــاردي  ــوي 530 میلی ــق پرتف ــن تحق جش
شــعبه تبریــز  همــراه بــا رشــد  121 

درصــدي بودجــه

مراسم تقدیر از نمایندگان شعبه کیش 

جلســه مدیــر اســتان زنجــان بــا نماینــدگان 
در خصــوص قوانیــن جدیــد بیمــه ای
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 5 مرحله براي ساخت مدل های تجاري موج بعدي بیمه:

چگونه بیمه گران سنتي با تغییر مدلهاي تجاري خود میتوانند نقش بیشتري 
در جامعه داشته باشند.  جامعه جهاني بر سر دو راهي است. در مواجهه با 
تهدیدهاي بيسابقه آب و هوایي، جرایم سایبري و فن آوري هاي مخرب، 
تا تغییرات جمعیتي و ناآراميهاي اجتماعي به توصیهها و راهکارهاي خاص 
صنعت بیمه براي کمک به کاهش این خطرات نیاز میباشد.  با توانایي بي 
نظیر در درک و مدل سازي ریسک، بیمه گران فرصتي نادر دارند تا در این 
دوره تحول گرا به جامعه اطمینان خاطر بدهند.  اگرچه، بیمه گران خود از 
تغییر روند در صنعتشان در امان نیستند. کاهش سطح اعتماد مصرف کننده، 
همراه با سیستمهاي فن آوري قدیمي و شکاف مهارتها، به معناي حیاتي 
بودن اتحاد و همکاري جدید براي تقویت توانایيها و راه حلهاي صنعت 
است.   در واقع، با تهدیدهاي احتمالي از دست دادن درآمد رشته اتومبیل و 
افزایش پرسشها در مورد حریم خصوصي مصرف کننده و استفاده از داده ها، 
بیمه گران مجبور خواهند شد در خدمات موجود و پیشنهادات خود تجدید 
نظر کنند. اگرچه بسیاري از بیمه گران از این مسائل قریب الوقوع آگاه بوده 
اند، اما در میان سایرین ضرورت اقدام سریع افزایش یافته است.  اساسا بیمه 
گران باید این پرسش را داشته باشند که آیا فرصتهاي رشد آینده تهدیدات 
پیش رو را در موج بعدي جبران میکند؟ مرحله زیر به سازمانهایي که به 
دنبال پیشرفت در سالهاي و دهه هاي 5 براي کمک به بیمه گران در حفظ 
مزیت رقابتي، آتي هستند کمک میکند. 1.هدف و ارزشهاي پیشنهادي خود 
را مشخص کنید و برند خود را از یکدیگر متمایز کنید: تعیین هدف شرکت 
شما و اطمینان از هدایت شدن با ارزشهاي باالتر، براي تمایز برند شما حیاتي 

است 

و ارزش پیشنهادي شرکت شما را براي مشتریان و پرسنلش افزایش میدهد.  
درحالیکه ارائه حمایت، نهایي ترین محصول و هدف همه بیمه گرها است، اما 
در بازار رقابتي تفاوتهاي کوچک حائز اهمیت است. اینکه آیا هدف شما بقا و 
پایداري باشد یا خیرخواهانه، باید با رقابت شما متفاوت باشد و به طور موثر 
اباغ شود. براي روشن کردن ارزش پیشنهادي خود، ابتدا باید مشخص کنید 
که کدام مشکات مشتري را میتوانید حل کنید و شدیدترین نیازهاي آنها 
چیست به عنوان مثال مدیریت ریسک جامع یا مزایاي عملکردي از قبیل 
قیمت پایین و راحتي.  پس شما باید اطمینان حاصل کنید که هدف شما در 
آن زمان که مشتریان با بیمه گر خود تماس میگیرند به عنوان یک نیاز مبرم 
به شمار آید. مهمتر از همه، شما باید تصمیمي بگیرید که آیا میتوانید به طور 
مرتب با مشتري ارتباط برقرار کنید، نه فقط قبل یا بعد از حادثه. هر یک از 
این نقاط تماس مشتري باید تجربهاي را در اختیار آنها قرار  دهد که درک 
آنها از نام تجاري شما و هدف آن را تقویت کند.  2. پیشنهادها را شناسایي 
و ایجاد کنید: هدف و تمایز بیمه گر و همچنین اولین رویکرد مشتري، باید 
طراحي محصوالت و خدمات را شکل دهد. همانند سایر صنایع ، بخش بیمه 
باید در آنچه در عصر دیجیتال امروز به مشتریان خود ارائه میدهد، تجدید 
نظر کند. بیمه گران باید کل تجربه مشتري را به عنوان محصول نهایي  در 
نظر بگیرند. آنها میتوانند این کار را با کاوش بیشتر در دادههاي خود و با 
استفاده از هوش بازار انجام دهند تا آنچه را که براي مشتریانشان مهم است 
دریابند. با تفکر فراتر از محصوالت و خدمات بیمه سنتي، بیمه گرها میتوانند 
در مواجهه با خطرات پیش رو و نیازهاي نوظهور مصرف کننده پیشرو باشند. 
آنها میتوانند با آزمایش پیشنهادهاي جدید، نوآوري خود را به مشتریان فعلي

مقاله
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و شرکاي سنتي خود نشان دهند.  با ایجاد محصوالت و خدمات در لحظاتي 
که در زندگي مشتري حائز اهمیت است، بیمه گرها میتوانند اعتماد مشتري را 
افزایش دهند. روند افزایش ارزش پیشنهادي آنها باید بجاي ساالنه به صورت 
هفتگي یا ماهانه اندازه گیري شود.3.مدلهاي مناسب تجاري و عملیاتي را 
طراحي کنید: چگونگي اینکه بیمه گران میتوانند قابلیتها و بازار خود را بهبود 
دهند و پیشنهادات خود را ارائه دهند باید مورد بررسي دقیق قرار گیرد. از 
صدور تا خسارت و همه کانالهاي فروش و خدمات در زنجیره ارزش باید 
مجددا ارزیابي گردد.   بیمه گران باید در جستجوي بهترین راه دستیابي به 
رشد و سودآوري پایدار باشند تا مهمترین تواناییهاي الزم جهت رسیدن به 
هدف و همچنین چگونگي دستیابي به آن را تعیین کنند.  هیچ بیمه گري 
توانایي تامین همه چیز را براي مشتریانش ندارد آنها باید بر روي آنچه که 
واقعا میتوانند در آینده بدست آورند تمرکز کنند. براي مثال، ممکن است 
یک بیمه گر در حالیکه محصوالت و خدمات را از شرکاي دیگر خود تهیه 
میکند، تمایل به داشتن کل تجربه و روابط مشتري داشته باشد. برعکس، 
ممکن است دیگري اولویت خود در زمینه طراحي و ساخت محصول بگذارد 
درحالیکه به شرکاي خود وابسته است.  به بیان دیگر همه بیمه گران نیاز 
دارند از مدلهاي تجاري اختصاصي بسته به سیستمهاي باز (داده هاي ابري) 
که از اکوسیستمهاي دیجیتال استفاده میکند تبدیل شوند. در اینجاست که 
اتحادها و مشارکتها نقش بیشتري در کل بخش بازي میکند و مزایاي یک 
اکوسیستم گسترده تر را تسریع میکند.4. قابلیتهاي توانمند سازي را بسازید: 
حتي اگر بیمه گران هدف بزرگي داشته باشند، پیشنهادات جدید را شکل 
دهند یا مدل تجاري خود را تغییر دهند، آنها باید اول عملکرد خود را بهبود 
بخشند. رهبران فردا باید ویژگیهاي زیر را داشته باشند: چابکي فوق العاده در 
طراحي و توسعه محصول با استفاده از محصوالت کوچک ولي قابل بهبود، 
تکنیکهاي چابک مدیریت محصول و تست سریع محصول. تفکر ابتکاري با 
رهبران تجاري که نوآوري را از طریق تغییرات فرهنگي و مدلهاي سازماني که 
تصمیم گیري و ریسک پذیري را مدیریت کنند. دیجیتال سازي و اتوماسیون 
کامل، از مدرن سازي سیستمهاي اصلي براي پردازش اطاعات تا استفاده از 
هوش مصنوعي براي پردازش خسارتها و درگیر کردن مشتریان را از طریق 
چندین کانال.  داده ها و تجزیه و تحلیلها با توانایي پردازش سریع دادههاي 
داخلي و خارجي و در دسترس قراردادن آن براي دانشمندان و تحلیل گران 
اقتصادي؛ مجریان برتر صدها مدل پیش بیني کننده براي بهینه سازي همه 
چیز از قیمت گذاري تا خسارت براي جلب مشتري دارند. اعتماد به طراحي، 
بکارگیري فناوریهاي پیشرفته و فرهنگهاي قوي براي تامین دارایي شرکت 
و حفاظت از حریم خصوصي به روشي که بیش از الزامات اساسي مقررات 
در حال ظهور باشد.5. تحول را مدیریت کنید: در پایان، توانایي رهبران بیمه 
براي ایجاد تغییرات سازماني ممکن است مهمترین توانایي براي هر سازماني

باشد.  جنبههاي زیر میتواند به تغییر یک سازمان در مسیر درست کمک 
شود.  حمایت  سازمان  باالي  از  باید  اساسي  تغییرات  قوي:  رهبري  کند: 
ملموس و معتبر بوده و باید به طور فعال تعریف، مدیریت و اندازه گیري شود.   
استعداد و نیروي کار: بیمه گران برتر فردا مهارتهاي کاما متفاوتي دارند 
مانند تعداد کثیري از دانشمندان داده. براي تصمیم گیريهاي استراتژیک 
و عملیاتي باید به کارکنان اختیار بیشتري داده شود، این امر به سازمانها 
کمک میکند تا با استعدادترینها را جذب کرده و یک محیط کار قدرتمند 
رسمي  فرآیندهاي  باید  بیمه  سازمانهاي  مناسب:  حکمراني  کنند.   ایجاد 
حاکم را به بکار گیري روشهاي جدید براي تخصیص سرمایه گذاري، اندازه 
گیري عملکرد، مدیریت منابع و معماري تجاري و فني سوق دهند. شراکت 
براي  ایجاد شود  مالکان محصول  توسط  که  مشارکتي  و همکاري چابک: 
هدایت سازمانهاي مشتري مدار بسیار مهم است. به همین ترتیب، مشارکت 
و اتحاد با شرکتهاي خارجي مناسب باعث افزایش اعتماد به این روش کاري 
میشود.  مرحله به رهبران بیمه این توانایي را میدهند که عملیات تجاري 
سنتي خود را متحول کنند. سازمانهایي 5این که میخواهند به گزینه مورد 
عاقه مشتریان خود تبدیل شوند باید آگاه باشند که براي ارائه محصوالت 
و خدمات متناسب با جامعه که به کاهش مخاطرات آینده کمک کند باید 
فعالیت خود را با موج بعدي بیمه سازگار کنند..خاصه:  از آنجا که سرعت 
تغییرات مدام شتاب میگیرد، فشار براي ایجاد تغییرات کاهش نخواهد یافت. 
به طور مداوم کار بر روي عملکرد تجاري به اندازه کار در آن تجارت مهم 

خواهد بود.
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ــان  ــر خوابم ــریع و بهت ــا س ــم ت ــه کنی چ
ــرد بب

چـــه کنیــم تــا ســریع خوابمان ببــرد؟ این ســوالی اســـت کـــه خیلی 
از مـــا اینروزهــا از خــود مــی پرســیم، قــرن 21 اســـت و مشــغله هاي 
ــا  ــم ب ــد و مجبوری ــب می اندازن ــا را عق ــه مـ ــی همیش کاری و خانگ
بــی خوابــی هــا ســر کنیــم، امــا بــی خوابــی زیــاد باعــث مــی شــود 
ســاعت خــواب بــدن هــم تغییــر کنــد و ایــن جــا اســـت کـــه  بـــه 
ــا  ــم ت ــه کنی ــه: چـ ــوال کـ ــن س ــم، و ای ــر میخوری ــی ب معضــل اصل

ــم؟  بخوابی

قبل از خواب کتاب بخوانید

یکــی از بهتریــن و مشــهور ترین ترفندهــای خوابیــدن، خامــوش کــردن 
ــت.  ــور اسـ ــاب قط ــدن کت ــو و خوان ــر پت ــن زی ــه، رفت ــاي اضاف چراغ ه
نیــاز نیســت کتابــی روشــنفکرانه انتخــاب کنیــد، بلکــه گاهــی کتابــی 
خســته کننده یــا کســالت بار ممکــن اســـت بـــه خوبــی شـــما رابــه عالم 
خــواب ببــرد. خواندن، شـــما را مجبــور میکند تــا از لــوازم الکترونیکی تان 
و وســایلی کـــه ذهــن شـــما را  از نظــر دیــداری تحریــک می کننــد، جدا 
شــوید ودر نتیجــه آســان تر بخوابیــد. بنابــر ایــن دفعــه ي بعــد کـــه در 
خوابیــدن مشــکل داشــتید، یکــی از کتاب هــاي کتابخانه تــان را برداریــد. 

شــاید اینــکار بهتریــن راه حــل بــرای خوابیــدن باشــد.

ساعت مشخصی برای خوابیدن تنظیم کنید

ــور  ــما را مجب ــه رختخــواب، شـ ــرای رفتــن بـ تعییــن زمــان خاصــی ب
می ســازد کـــه هــر شــب در آن ســاعت بخوابیــد و اینــکار بدلیل این کـــه 
ســریع تر بـــه رختخــواب میرویــد، بســیار مفیــد خواهــد بــود. عمــل بـــه 
ایــن نکتــه، نــه تنهــا از نظــر فیزیکــی، بلکــه از نظــر روانــی هــم بــه شــما 
کمــک میکنــد. تنظیــم ســاعت بــرای خــواب، بـــه ذهن تــان یــادآوری 
میکنــد تــا تشــخیص دهد کـــه ایــن زمان برای شـــما بـــه معنای دســت 
از کار کشــیدن و آرامــش یافتــن اســـت. هــم  چنیــن اینــکار باعث تنظیم 
ســطوح ســروتونین و ماتونیــن مغزتــان خواهــد شــد و ســاعت بــدن تان 
را متعــادل می ســازد. بطــور خاصــه، اینــکار فوایــد بســیاری دارد و بــرای 

این کـــه ســریع تر بـــه خــواب برویــد، قطعــا ضروری اســـت.

رژیم غذایی سالم  داشته باشید

همه ما میدانیم و حتی باور داریم کـه، رژیم غذایِی سالم مزایای بسیاری 
دارد، اما واقعا بـه آن عمل نمی کنیم. با این حال بدانید برای داشتن خوابی 

بهتر، ارزش دارد کـه رژیم غذایی تان را تنظیم کنید. 

دانستنی های پزشکی



دو ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی ام  اسفند و فروردین ماه 15

تحقیقــات نشــان داده اســـت کـــه افزایــش مصــرف میــوه و ســبزیجات، 
باعــث افزایــش کیفیــت خــواب شــده و مــدت زمــان بـــه خــواب رفتــن 
را، بطــور چشــم گیری کاهــش مــی دهــد. زیــرا باعــث بــاال رفتــن ســطح 
ــان مــی شــود.  ــاز بدنت ــی مــورد نی ــم، پتاســیم و ســایر موادمعدن منیزی
حتــی اضافــه کــردن مقــدار بیشــتری گوشــت بوقلمــون کـــه سرشــار از 
تریپتوفــان اســـت، باعــث القــای حــس خــواب  آلودگــی در شـــما شــده و 

فاصلــه ي زمــان بیــداری تــا خوابیــدن را کمتــر میکنــد.

اتاقتان را خنک نگه دارید

ــک  ــکان خن ــد ام ــا ح ــدن، ت ــریع تر خوابی ــرای س ــر ب ــل دیگ راه ح
ــی ســرد  ــود خیل ــب ب ــد مراق ــا بای ــت، ام ــاق اسـ ــای ات نگهداشــتن دم
نشــود. ســالها مطالعــات علمــی نشــان داده انــد کـــه در زمان تــاش برای 
خوابیــدن، دمــای بدنتــان بســیار بــا اهمیــت اســـت؛ چنان کـــه در هنگام 
خــواب دمــای بــدن بطــور طبیعــی کاهــش مــی یابــد. بنابــر ایــن خنــک 
بــودن اتــاق خــواب مهم اســـت. همــان  طور کـــه پــس از یک حمــام داغ 
بخاطــر کاهــش دمــای بــدن تــان احســاس خواب آلودگــی مــی کنیــد، 
بهتریــن کار در زمــان خــواب، بــاز کــردن پنجــره یــا روشــن کــردن پنکه 

بــرای خنــک نگــه داشــتن هواســت.

قبل از خواب یوگا تمرین کنید

ــتید،  ــارف هس ــدی غیرمتع ــا ح ــام کاری ت ــه انج ــد بـ ــر عاقه من گ
تحقیقــات پیشــنهاد مــی دهنــد کـــه انجــام یــوگا مــی توانــد بــدن تان 
را آرام ســاخته و کمــک کنــد تــا در زمانــی کوتاه تــر بـــه خــواب برویــد. 
یــوگا بعنــوان ترفنــدی بــرای خوابیــدن، مــدت طوالنــی اســـت کـــه 

ــردن را دارد. ــان ک ــرده و ارزش امتح ــدا ک ــادی پی مشــتریان زی

مجموعــه حرکاتــی کـــه بـــه آرامــی و بــا مایمت انجــام میشــوند، باعث 
ــان خواهــد شــد  افزایــش احســاس آرامــش و خــروج درد هایــي ازبدن ت
کـــه احتمــاال پیــش از ایــن در طــول شــب باعــث بی خوابی تان میشــدند. 
یــوگا بخاطــر فوایــدی کـــه بــرای ســامتی دارد، توجــه تعــداد زیــادی از 
افــراد رابــه خــود جلــب کــرده اســـت، پــس اگــر شــبی بی خــواب ُشــدید 
ــاال  ــرای انجــام یکــی از حــرکات یــوگا ب کافــی اســـت دســت خــودرا ب

ببریــد و بافاصلــه آرام شــده و بـــه خــواب برویــد.

تمرکز ذهن انجام دهید

انقــاب تمرکــز ذهــن در حــال درنوردیــدن همــه ی ي شــهرها و 
فرهنگ هاســت و بعنــوان راهــکاری مفیــد بــرای هــر شــخصی کـــه نیــاز 
بـــه کمــک دارد، معرفــی میشــود و البتــه دلیلــی خــوب هــم بــرای آن 
وجــوددارد. در واقــع همیشــه از تمرکــز ذهــن بعنــوان نوعــی درمــان برای 
هــر بیمــاری فیزیکــی یــا روانــی یــاد مــی شــود کـــه در ایــن جــا بیماری 
مــد نظــر مـــا، مشــکل در خوابیــدن اســـت. تمرکــز ذهــن بشــما کمــک 
مــی کنــد تــا ذهــن مضطرب تــان را آرام کــرده و بــا تمرکــز بــر تنفــس 
آهســته و منظم تــان بتوانیــد بهتــر بخوابیــد. در واقــع »تنفــس اوجایــی 
»ujjayi«« یــا »تنفــس صــدای اقیانــوس« از بهتریــن تکنیک ها بــرای آرام 
شــدن و بـــه خــواب رفتن اســـت. »در هــردو نوع تنفس، عمــل دم و بازدم 
بـــه چنــد مرحلــه تقســیم شــده و بــرای هــر مرحلــه تکنیــک مشــخصی 

پیــاده مــی شــود«

مقداری شیر گرم بنوشید

گاهــی داســتان هاي قدیمــِی مادربزرگ هــا، نشــانه هایي از منطــق و 
واقعیــت در خــود دارنــد. مثــاً ایــن گفتــه ي قدیمی کـــه نوشــیدن شــیر 
گــرم بـــه خوابیــدن کمک میکنــد، نه تنها درســت اســـت بلکــه ترفندی 
مفیــد بــرای کســانی اســـت کـــه مــی خواهنــد زودتــر بـــه خــواب بروند. 
البتــه بدلیــل بحث هــاي پیرامــون اثرگــذاری تریپتوفــان در خوابیــدن، در 
حــال حاضــر تردیدهایــی وجــوددارد کـــه شــیر گــرم یــا نوشــیدنی  هایي 

بــا پایــه ي شــیر، باعــث خــواب  آلودگــی میشــوند.
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بــا ایــن حــال روانشناســان اثــر ناخــودآگاه نوشــیدن شــیر گــرم را درنظــر 
مــی گیرنــد، کـــه بـــه تجربــه ي نــوزادی و زمــان نوشــیدن شــیر مــادر و 
آرامــش همــراه بــا آن مربــوط اســـت. بنابــر ایــن بــه جــای اســتفاده از 
چشــم بند خــواب، یــک لیــوان شــیر گــرم بنوشــید تــا در موقــع بیــدار 

شــدن اول صبــح، حــس بهتــری داشــته باشــید.

مصرف کافئین را قطع کنید

ــاده ي  ــن م ــع اعتیادآورتری ــدن، قط ــای خوابی ــن ترفنده ــی از بهتری یک
شــیمیایی رایــج اســـت: درســت حــدس زدیــد، کافئیــن! بلــه، همــه ی ي 
مـــا در روز مقــداری کافئیــن را چـــه بــا چــای و قهــوه و چـــه با شــکات 
مصــرف مــی کنیــم. بــا ایــن حــال اگــر مــی خواهید مطمئن شــوید کـــه 
در ســریع ترین زمــان ممکــن بـــه خــواب مــی رویــد، مصــرف کافئیــن را 

از زمانــی مشــخص در روزتــان قطــع کنیــد.

مطالعــات نشــان میدهــد قطــع کافئیــن قبــل از ســاعت 3 بعــد از ظهــر 
هــم کیفیــت خــواب را افزایــش مــی دهــد و همزمــان بـــه خــواب رفتــن 
را ســریع تر مــی کنــد. پــس بــرای ایــن کـــه مقــداری پیشــرفت در التیام 
ــان  ــه را از برنامه ت ــای عصران ــا چ ــوه ی ــد، قه ــان ببینی ــد خوابیدن ت رون

حــذف کنیــد.

لوازم الکترونیکی را خاموش کنید

یکــی از مهمتریــن ترفندهــای خــواب بــرای افــراد امــروزی و مــدرن، دور 
کــردن لــوازم الکترونیکــی از اتــاق خــواب و کنــار گذاشتن شــان اســـت. 
مطالعــات بی شــماری نشــان داده انــد کـــه نــور آبــی لــوازم الکترونیــک، 
توانایــی مغزتــان بــرای آغــاز آرام شــدن جهــت خوابــی باکیفیــت بهتــر 
را مختــل کــرده و حتــی قبــل از خــواب، آرامــش را از شـــما مــی گیــرد.

ــا تبلــت خــودرا یــک  ــل ی ــاپ، موبای ــا لپ ت در عــوض، ســعی نماییــد ت
ســاعت پیــش از خــواب، خامــوش کنیــد تــا ذهن تــان بـــه خوبــی آرام 
گیــرد ودر نتیجــه بـــه کیفیــت خوابی کـــه ســزاوار آن هســتید، برســید.

پرده  های ضخیم بخرید

اگــر بـــه دنبــال ترفنــدی آســان و مفیــد بــرای خوابیــدن هســتید، بهتــر 
اســـت بــرای خریــد پرده هــاي ضخیــم هزینــه کنیــد. وقتــی انــواع نــور 
ــور ماشــینی کـــه  ــا ن ــان ت از المــپ حیــاط همســایه و چراغ هــاي خیاب
ســاعت 1 نصــف شــب از کوچه رد میشــود، بر اتاق شـــما تأثیــر میگذارد، 
ــه  ــم ن ــاي ضخی ــد. پرده ه ــد ش ــخت تر خواه ــخت تر و س ــدن س خوابی
تنهــا مانــع رســیدن نــور مــی شــوند، بلکــه کمــک مــی کننــد تــا بــرای 
زمانــی طوالنــی بخوابیــد و هیــچ اختالــی در خواب تــان ایجــاد نشــود.
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چگونه در عرض 20 دقیقه یا کمتر خوابمان ببرد

اگــر شـــما هــم جــز آن دســته افــراد هســتید کـــه دچــار کــم خوابــی 
هســتید روش هایــي رابــه شـــما آمــوزش می دهیــم کـــه در عــرض 20 
دقیقــه و یــا حتــی کمتــر از ایــن زمــان خوابتــان ببــرد. اگــر نیمــه هــاي 
ــا  ــرده ت ــا را امتحــان ک ــای مـ ــدار می شــوید، ترفنده شــب از خــواب بی
بــدون اســترس بـــه خوابــی عمیــق فــرو بروید. افــراد زیــادی از بــی خوابی 
رنــج می برنــد، امــا همــه  بــی خوابــی هــا مثل هــم نیســتند. در حالی کـــه 

خیلــی هــا سرشــب بــرای بـــه خــواب رفتــن مشــکل دارنــد.

ــل  ــده و بدلی ــدار ش ــب بی ــاي ش ــه ه ــم نیم ــراد ه ــر از اف ــی دیگ خیل
ــگاه مــی کننــد. پزشــک  اســترس از دســت دادن خــواب بـــه ســاعت ن
NerinaRamlakhan »درمانگــر خــواب« می گویــد: خبــر خــوب ایــن اســـت 
کـــه بیــدار شــدن بیــن ســاعت 2 تــا 4 صبــح کامــا عادیســت. مســئله 
مهــم ایــن اســـت کـــه وقتــی بیــدار میشــویم ترشــرویی نکــرده و نگــران 
نشــویم تــا دوبــاره بـــه اســانی بـــه خــواب برویــم. ایــن ترفندهــا را امتحان 

کنیــد تــا دوبــاره بــدون اســترس بـــه خــواب برویــد.

ساعتتان را به سمت دیوار برگردانید

وقتــی نیمــه هــاي شــب بیــدار مــی شــوید، هیــچ وقــت ســاعت را چــک 
نکنیــد. اینــکار باعــث می شــود کـــه در چرخه نگرانــی افتاده و مغز شـــما 
از مرکــز خــواب بـــه ســمت مرکز محاســبات تغییر کنــد »چون شـــما در 
حــال حســاب کــردن مقــدار خوابــی کـــه از دســت داده هســتید«. پــس 

ســاعتتان رابــه ســمت دیــوار برگردانــده ودر ســرزمین ندانســتن بمانیــد.

بنشینید

دکتــرCraig Hudsonمــی گویــد کـــه غلــت زدن و چرخیــدن در رختخواب 
باعــث بیــداری و هشــیاری بیشــتر مــی شــود، بجــای اینــکار یــک صندلی 
کنــار تخــت گذاشــته و بیداریتــان رابــا آن شــریک شــوید. اگــر بیــداری 
نیمــه شــب شـــما بــرای بیشــتر از 15 دقیقــه طــول می کشــد، از تخــت 

خــارج شــده و روی صندلــی بنشــینید.

کاری آرمــش بخــش »مثــل گــوش دادن بـــه یــک موســیقی آرام« انجــام 
دهیــد. البتــه حــواس تان باشــد کـــه روی صندلی بـــه خــواب نروید! بـــه 
محــض ایــن کـــه احســاس خــواب آلودگــی کردیــد ، از جــای خــود بلنــد 
شــده و بـــه رختخــواب برویــد. بـــه ایــن ترتیب شـــما ایــن بــاور را در مغز 

تقویــت میکنیــد کـــه در رختخــواب آمــاده خواب هســتید.

تخت خود را مرتب کنید

ممکــن اســت نیمــه شــب کـــه بیــدار مــی شــوید، رختخــواب را ترک 
کــرده و کار خاصــی مثــل خالــی کــردن خــودرو ظرفشــویی را انجــام 
ــئله  ــه مس ــد کـ ــت« می گوی ــو »فیزیوتراپیس ــامی مارگ ــد. س دهی

کلیــدی هنــگام تــرک تخــت ایــن اســـت کـــه آنــرا مرتــب کنیــد.
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ایــن کار وقتــی کـــه بـــه تخــت مرتب شــده خــود برگشــته و پتــو را کنار 
مــی زنیــد، تغییــری در تفکــر بوجــود می آیــد. شـــما همــه چیــز را از نــو 
شــروع کــرده و بـــه خــواب مــی رویــد نــه ایــن کـــه دائم ســعی کنید بـــه 

خــواب قبلــی بازگردیــد.

در تاریکی بمانید

ــاي  ــتگاه ه ــه دس ــز بـ ــوید هرگ ــدار می ش ــب بی ــاي ش ــه ه ــی نیم وقت
ــع  ــا مان ــه نوره ــد. هم ــگاه نکنی ــت ن ــا تبل ــل ی ــل موبای الکترونیکــی مث
خــواب مــی شــوند، بخصــوص نــور آبــی کـــه تولیــد هورمــون ماتونیــن 
کـــه باعــث آرامــش و خــواب مــی شــود را ســرکوب مــی کند. یک چشــم 
بنــد باکیفیــت کنــار رختخوابتــان گذاشــته و ازآن اســتفاده کنیــد تــا مغــز 

ماتونیــن تولیــد کنــد.

گوش هایتان را ماساژ بدهید

Gillian Berry پیشــنهاد مــی دهــد کـــه تحریــک نقــاط حســاس در گوش 
را امتحــان کنیــد. بــا اســتفاده از انگشــت شســت و ســبابه بــاالی گــوش 
»جاییکــه گودرفتگــی آشــکاری نزدیــک صــورت دارد« را ماســاژ بدهیــد.

چشم هایتان را بچرخانید

چشــمها را بســته و بـــه آرامــی چنــد بــار کــره چشــم رابــه ســمت بــاال 
بچرخانیــد. تحقیقــات مــی گویند وقتی کـــه شـــما چشــم ها رابه ســمت 
بــاال در زاویــه 20 درجــه مــی چرخانیــد، امــواج مغــز کــم شــده و مغــز از 
حالــت هشــیاری بـــه حالــت آرامشــی رفتــه و بــه شــما کمــک مــی کنــد 

تــا بـــه خــواب بروید.

تحقیقــات پزشــکان  مــی گوید کـــه وقتی شـــما چشــم هایتــان را حدود 
20 درجــه بـــه ســمت بــاال مــی چرخانید،حالت مغــز تغییر می کنــد و  از 
بتاهشــیاری بـــه حالــت آلفــا آرامشــی، کـــه بــه کاســتن امــواج مغز کمک 

مــی کنــد تــا خوابتــان مــی ببرد.

ساکن بمانید

وقتــی بیــدار مــی شــوید ســعی کنیــد ســاکن بمانید، بــدن حرکاتــی مثل 
ــدار  ــن حــرکات نشــانه هــاي بی ــد، چــون ای ــت زدن را درک مــی کن غل
شــدن هســتند. به جــای این کار بـــه آرام ســازی عضانی »ســفت و شــل 

کــردن عضــات بــرای چنــد ثانیــه« بپردازیــد.

بــا انگشــتان پــا شــروع کــرده و بـــه ســمت پــا، ران، باســن، شــکم، کمــر 
و شــانه هــا، بازوهــا، دســت هــا، انگشــتان دســت، پیشــانی ، صــورت ودر 

نهایــت چشــم هایتــان حرکــت دهیــد.
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ــدن  ــرای خوابی ــانه ب ــک نش ی
ــید ــته باش داش

دفعــه بعــدی کـــه در حال بـــه خــواب رفتن 
هســتید، یک نشــانه بــرای بـــه خــواب رفتن 
ــه  ــکان آرام در گون ــل ت ــد، مث ــاب کنی انتخ
یــا نرمــه گــوش. بــدن شـــما ایــن کار را بــه 
عنــوان یــک نشــانه بــرای بـــه خــواب رفتــن 
تلقــی کــرده و دفعــه بعــدی کـــه در نیمــه 
ــن  ــد از ای ــی توانی ــدار می شــوید، م شــب بی
نشــانه بــرای دوباره خوابیــدن اســتفاده کنید.

وقفــه در خــواب بــه خاطــر 
رفتــن دستشــویی 

تولید هورمون واسپرسین کـــه بـــه تولید ادرار 
فشــار مــی آورد، بــا بــاال رفتــن ســن کاهــش 
پیــدا مــی کنــد. یــک ســاعت قبــل از خــواب 
هیــچ چیــزی ننوشــین، قبــل از مســواک زدن 
بـــه دستشــویی رفتــه و وقتــی کـــه برای بـــه 
رختخــواب رفتــن آمــاده مــی شــوید هــم بــاز 
بـــه دستشــویی برویــد. ایــن کار کوچــک تاثیر 
شــگفت انگیــزی دارد. وقتــی بـــه دستشــویی 
مــی رویــد ســعی کنیــد آرام راه برویــد وخواب 

آلــوده بمانیــد.
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