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ــارکت در  ــرخ مش ــن ن ــق باالتری تحق
منافــع بــرای بیمــه گــذاران بیمــه هــای 
ــا" عمــر و ســرمایه گــذاری در بیمــه "م

ــه  ــط بیم ــهامداران توس ــم س تکری
"مــا" بــا پرداخــت بــه موقــع ســود 
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در آستانه آغاز یازدهمین سال فعالیت؛
نوآوری، هسته اصلی تفکر "ما"ست

بیمــه "مــا" ، بــرای همــه ماســت . چــه آن زمــان کــه در ســال 1390 اولیــن بیمــه نامــه صــادر شــد ، چــه آن زمــان کــه مدیــر و مســئولی دیگر، 
وظیفــه تامیــن ذینفعــان را بــر عهــده داشــت و چــه چنــد ســال اخیــر عمــر 10 ســاله شــرکت کــه ایــن مســئولیت بــر عهــده اینجانــب بــود 
؛  بیمــه "مــا" بــرای همــه ماســت . ســهامدار، نیــروی انســانی، شــبکه فــروش و البتــه بیمــه گذارانــی کــه مدیریــت ریســک هایشــان را بــه "مــا" 
واگــذار کردند.امــروز بــا یــک دهــه تجربــه وارد یازدهمیــن ســاگرد تاســیس مــی شــویم . تجربــه ای که حاصــل مدیریت ســهامداران ومســئوالن 
شــرکت نتیجــه تــاش کارکنــان وشــبکه فــروش بیمــه "ما"ســت و جــا دارد ایــن روز را بــه خانــواده بــزرگ "مــا" تبریــک گفتــه و با افتخــار اعام 
کنیــم بــا حضورشــما بیــش ازپیــش بــه آینــده امیدواریــم. صنعــت بیمــه نیــز ماننــد بخــش هــای دیگــر بــازار مالــی همــواره بــا چالــش هایــی 
روبــرو بــوده وهســت. امــا شــرکت هــای بیمــه ملــزم بــه ایجــاد روابــط  چنــد جانبــه مبتنــی بــر منافــع و ارزش هــای مشــترک هســتند . از آنجا 
کــه رعایــت قوانیــن و مقــررات بیمــه ای تکلیــف تمامــی شــرکت هــای تجــاری اســت و انــواع بیمــه نامــه تقریبــا بــا یــک نــرخ و شــرایط ارایــه 
مــی شــود، بنابرایــن تنــوع خدمــات، محــل اصلــی رقابــت اســت . شــرکت بیمــه "مــا" نیــز بــا رعایــت اصــول حرفــه ای بــرای رقابــت درعرصــه 
ارایــه خدمــات و ســرویس دهــی بهتــر، ســند اســتراتژی 5 ســاله ســوم را تدویــن کــرد و تبدیــل شــدن به مطمئــن ترین و ســریع ترین شــرکت 
در صنعــت بیمــه ایــران و کســب وجاهــت بیــن المللــی در صنعــت بیمــه دنیــا را مهــم تریــن هــدف خــود دانســت و در تمــام برنامــه هــا،  نــو 
آوری و حفــظ بــازار را در اولویــت قــرار داد . بــه عبارتــی  نــوآوری، هســته اصلــی تفکــر "ما"ســت.  در بیمــه "مــا" ، تفکــر نوآورانــه ، کارآفرینانــه 
و خاقانــه را بــه نمایــش مــی گذاریــم. آنچــه کــه مــا درتفکــر ســهامداران، مدیــران، کارکنــان فهیــم و شــبکه فــروش پرتــاش و متعهــد بیمــه 
"مــا" میبینیــم ، افــرادی هســتند بــا اســتعداد وخــوش فکــر کــه موفــق بــه تحقــق بیــش از صددرصــد برنامــه هــای اباغــی در ســال 1399 و 
ســه ماهــه نخســت ســال 1400 شــده و  بــی شــک مــی تواننــد در آینــده صنعــت بیمــه تاثیرگــذار باشــند . بعــد از 10 ســال بــا تــداوم کســب 
نشــان زریــن جایــزه مدیریــت مالــی کشــور بــه عنــوان اولیــن شــرکت بیمــه ای و حفــظ ســطح یــک رتبــه توانگــری مالــی آمــاده حضــور در 
بــازاری هســتیم کــه خدمــات مطلــوب تــر حــق مخاطبانــش هســت و بــرای احتــرام بــه حقــوق آنــان برنامــه هــای زیــادی داریــم. آمارها نشــان 
مــی دهــد بیمــه "مــا" از نظــر صــورت هــای مالــی وضعیــت مطلوبــی دارد . ســود آوری و کنتــرل هزینــه هــا ، مدیریــت ریســک و رشــد فروش؛ 
دارای تــراز قابــل قبولــی اســت وفقــط بایــد بــا اجــرای درســت طــرح هــا ایــن مســیر را ادامــه دهیــم.   زندگــی بــرای همــه "مــا" شــیرین اســت 
و دوران بازنشســتگی شــیرین تــر؛ بیمــه "مــا" از اولیــن روزهــای تاســیس بــر ایــن بــاور بــود کــه درایــن مســیر هــم همــگام بــا بیمــه گــذاران 
وفــادارش باشــد و در همیــن راســتا، تمرکــز خــود را بــر روی بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری قــرار داده و محصــوالت متنوعــی را ارائــه کــرد.  
.ســال 1399 درشــرایطی آغــاز شــد کــه کوویــد 19 بــه صــورت پاندمــی دنیــا را درگیرکــرد. شــاید بســیاری در فروردیــن99 گمــان مــی کردنــد 
همــه چیــز بــا پایــان تعطیــات نــوروز تمــام مــی شــود؛ امــا اینطورنشــد .تحریــم ، رشــد نــرخ تــورم و تعطیلــی هــای ناشــی از کرونــا شــرایط 
ســختی را بــرای همــه مــا رقــم زد . درایــن شــرایط بــود کــه بیمــه "مــا" برحســب وظیفــه اجتماعــی خــود، بایــد لبخنــد را برلبــان هموطنانــش 
مــی نشــاند . در همیــن راســتا تصمیــم گرفتیــم بــا عصرجدیــد وارد منــازل ایراینــان شــویم تــا بــا حمایــت از پرمخاطــب تریــن برنامــه صــدا و 
ســیمای ج.ا.ا نقــش کوچکــی در نشــاندن لبخنــد برلبــان هموطنانمــان داشــته باشــیم.امضای تفاهــم نامــه بیــن شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" و 
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت در راســتای تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر حفاظــت از محیط  
زیســت بــه عنــوان یــک وظیفــه عمومــی و تکریــم جایــگاه محیــط بانــان عزیــز کشــورمان، بیــش از 18000 نفــر از پرســنل شــاغل در ســازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت، محیــط بانــان سراســر کشــور و خانــواده ایــن عزیــزان تحــت پوشــش بیمــه هــای درمــان تکمیلــی بیمــه "مــا" قرار 
گرفتنــد و بــرای بیــش از 15000 نفــر، بیمــه مســئولیت در قبــال اشــخاص ثالــث، بیمــه آتــش ســوزی و بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری  
صــادر شــد. بیمــه "مــا" همچنیــن در بیــش از 100  پرونــده  بــه تعهــدات خــود در حــوزه محیــط زیســت عمــل کــرده و در کوتاهتریــن زمــان 

ممکــن خســارت تمــام مــوارد را پرداخــت کــرد.
در طــی ایــن ده ســال تمــام تاشــمان را کردیــم تــا خیلــی ســاده بگوییــم ، بیمــه "مــا" بــه همیــن ســادگی دردســترس شماســت ، دغدغــه و 

نگرانــی خــود را بــه "مــا" بســپارید و درآرامــش زندگــی کنیــد. "مــا" مــی مانیــم.
در آغــاز یازدهمیــن ســال فعالیــت شــرکت بیمــه "مــا"، قــدردان همراهــی کلیــه ذینفعــان اعــم از ســهامداران، مشــتریان، شــبکه فــروش و 

همــکاران ارجمنــد خــود بــوده و  ســعادت، کامیابــی و ســامتی ایــن عزیــزان را از خداونــد متعــال آرزومنــدم.

پیام مدیرعامل

حجت بهاری فر
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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اخبار بیمه "ما"

ــرای بیمــه  تحقــق باالتریــن نــرخ مشــارکت در منافــع ب
گــذاران بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری در بیمــه "ما"

ــذاری  ــرمایه گ ــر و س ــذاران عم ــه گ ــع بیم ــارکت در مناف ــود مش س
بــرای ســال 1399 )منتهــی بــه 99/12/30( بــه میــزان93 /40 درصد 
محاســبه و بــه اندوختــه بیمــه نامــه هــا واریــز شــد.به گــزارش روابــط 
عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا"  در راســتای اجــرای مــواد آییــن نامــه 
68 شــواری عالــی بیمــه، در ســال مالــی 1399، نــرخ ســود مشــارکت 
ــای  ــه ه ــه نام ــه بیم ــرای اندوخت ــدی را ب ــع 93 /40   درص در مناف
ــای  ــه ه ــه نام ــه حســاب بیم ــذاری محاســبه و ب ــرمایه گ ــر و س عم
مشــمول واریــز کرد.وحیــد مــرادی مدیــر بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــذاری شــرکت بیمــه "مــا" ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود: امــکان 
مشــاهده مبلــغ ســود مشــارکت در منافــع و ســایر منافــع مالــی بیمــه 
نامــه هــا بــرای بیمــه گــذاران از طریــق ســایت تخصصــی بیمــه هــای 

ــه آدرس   https://life.bimehma.com/panel/  وجــود دارد زندگــی ب

تکریــم ســهامداران توســط بیمــه "مــا" بــا پرداخــت بــه 
ــه  ــی ب ــی منته ــال مال ــرد س ــهام عملک ــود س ــع س موق

1399/12/30

ــه  ــق برنام ــا" طب ــه "م ــهامداران بیم ــی س ــود 650 ریال ــت س پرداخ
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــاز ش ــاری آغ ــده از روز ج ــدی ش زمانبن
بیمــه "مــا"، ســود 650 ریالــی ســهامداران حقیقــی شــرکت بیمــه "مــا" 
ــد، طبــق برنامــه زمانبنــدی  ــام کــرده ان کــه در ســامانه ســجام ثبــت ن
پرداخــت ســود ســهام منتشــر شــده در ســامانه کــدال، در روز جــاری 
ــاب  ــه حس ــذاری ب ــپرده گ ــرکت س ــق ش ــورخ 08/03/1400 از طری م
آنهــا واریــز شــد.گفتنی اســت مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت 
ســهامی بیمــه "ما" بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 30/12/1399 در تاریخ 
08/03/1400 برگــزار و مبلــغ 650 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم بــه 

تصویــب ســهامداران حاضــر در مجمــع رســید

تقدیــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از بیمــه "مــا" به 
مناســبت روز ملــی محیــط بان

ــس  ــاون ریی ــا حضــور مع ــان ، ب ــط بان ــش بزرگداشــت محی در همای
جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از بیمــه 
ــی  ــا" ط ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــی ش ــا" قدردان "م
ــت  ــازمان حفاظ ــان در س ــط ب ــی محی ــت روز مل ــم  بزرگداش مراس
ــر مدیرعامــل و  ــا حضــور حجــت بهــاری ف محیــط زیســت کشــور ب
ــات همــراه،  ــا" و هی ــره شــرکت ســهامی بیمــه "م ــات مدی عضــو هی
دکتــر کانتــری  معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت 
ــگان ســازمان حفاظــت  ــده ی ــی فرمان ــت خان ــط زیســت و محب محی
ــی و  ــان زنجان ــط بان ــه محی ــرام ب ــن ادای احت ــط زیســت ، ضم محی
ــا" در  ــه "م ــمند بیم ــات ارزش ــان، از خدم ــای گرانقدرش ــواده ه خان
ــا اهــدای لــوح  راســتای حمایــت از فعالیــت هــای محیــط زیســتی ب

ــی شــد. ــر، قدردان تقدی

در بخشــی از مرقومــه آمــده اســت: "تدبیــر و مســاعی ارزشــمندی  که آن 
بزرگــوار در جهــت تامیــن هزینــه هــای ســامت و درمــان و دیــه محیــط 
بانــان یــگان حفاظــت، معمــول فرمودنــد، شایســته تحســین و زیبنــده 
ــه یمــن اهتمــام ویــژه و  ــا ب ــد ت تجلیــل اســت، برخویــش فــرض میدان
ارزشــمندی کــه درایجــاد تحــول بــرای دســتاوردهای فرماندهــی یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت داشــته ایــد، مراتــب امتنــان خویــش را اعــام 
نمایم."گفتنــی اســت در راســتای تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بر حفاظــت از محیط  زیســت بــه عنوان 
یــک وظیفــه عمومــی، تفاهــم  نامــه همــکاری بین شــرکت ســهامی بیمه 
“مــا” و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت امضــا شــد و طــی آن ســازمان 
محیــط زیســت کشــور تحــت پوشــش کامــل بیمــه ای  بیمــه "مــا" قــرار 
گرفتــه و کلیــه کارکنــان ایــن ســازمان از بیمــه هــای عمــر و حــوادث 
ــذاری  ــرمایه گ ــر وس ــن عم ــت و همچنی ــان دول ــر کارکن ــی، عم گروه
برخوردارشــده انــد ، عــاوه بــر ایــن، ســازمان محیــط زیســت مســئولیت 
خــود را در قبــال کلیــه کارکنــان اعــم از دفتــری، عملیاتی و محیــط بانان 
بیمــه کــرده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه وظیفــه ذاتــی محیــط بانــان، 
بیمــه نامــه مســئولیت مدنــی محیــط بانــان در قبــال اشــخاص ثالــث نیز 

توســط بیمــه "مــا" تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت.



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

گزارش عملکرد سه ماهه بیمه "ما"؛

ــه  ــی ب ــه منته ــه ماه ــا" در س ــه "م ــرکت بیم ــدی ش ــه تولی ــق بیم ح
ــدت  ــه م ــش نســبت ب ــا 100 درصــد افزای ــاه ســال جــاری ب خــرداد م
مشــابه ســال گذشــته بــه بــاالی پانصــد و پنجــاه میلیــارد تومــان رســید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت ســهامی بیمــه "ما" بــا تبییــن ارزش 
ــه عنــوان اســتراتژی کان شــرکت و  ــرای کلیــه ذی نفعــان ب آفرینــی ب
ــروش در ســه  ــا و شــبکه ف ــر پرســنل، شــعب، نمایندگی ه ــاش فراگی ت
ــه  ــق صــد در صــدی برنام ــه تحق ــق ب ــه نخســت ســال 1400 موف ماه
ــن گــزارش،  ــر اســاس ای هــای پیــش بینــی شــده ســال 1400 شــد. ب
باوجــود شــرایط ســخت ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا و آثــار و تبعــات 
ــا" در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری،  ناشــی از آن، شــرکت بیمــه "م
پانصــد و پنجــاه و دو میلیــارد تومــان حــق بیمــه تولیــد کــرده اســت و 
همزمــان نســبت خســارت شــرکت بــا 12 واحــد کاهــش بــه  28درصــد 
رســیده اســت.مدیریت مناســب ریســک، حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی، 
ارائــه خدمــات متنــوع و عرضــه پوشــش هــای جدیــد بیمــه ای ازقبیــل 
بیمــه نامــه صنــدوق اجــاره ای در ســه ماهــه منتهــی بــه خــرداد 1400 با 
افزایــش ســطح رضایتمنــدی مشــتریان همــراه بود.تقدیــر معــاون رییــس 
جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از بیمــه "مــا"  
بــه دلیــل عملکــرد مناســب در زمینه مســئولیت هــای اجتماعــی و تامین 
هزینــه هــای ســامت و درمــان و دیــه محیــط بانــان یــگان حفاظــت در 
راســتای تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 
و انتخــاب روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه عنــوان روابــط عمومــی برتــر 
صنعــت بیمــه بــرای پنجمیــن ســال متوالــی از دیگــر افتخــارات بیمــه 

"مــا" در پایــان دهــه اول فعالیــت شــرکت بــوده اســت.

در مراسم سالگرد تاسیس بیمه "ما"؛
نوآوری و خالقیت، تضمین ماندگاری در صنعت است

ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــیس ش ــالروز تاس ــن س ــه یازدهمی ــت صمیمان نشس
بــا هــدف هــم اندیشــی و هــم افزایــی بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــه 
صــورت برخــط برگــزار شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در 
ایــن مراســم کــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا و بــه منظــور جلوگیری 
ــره و تعــدادی  ــا حضــور مدیرعامــل، اعضــای هیــات مدی از انتقــال آن، ب
ــران  ــه صــورت حضــوری و روســای شــعب و مدی ــتادی ب ــران س از مدی
ــه صــورت برخــط و در بســتر اســکایپ برگــزار شــد، حجــت  اســتانی ب
بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره شــرکت ســهامی بیمــه "ما" 
ــات  ــکاران، اعضــای هی ــران و هم ــام مدی ــاش تم ــی از ت ــن قدردان ضم
مدیــره و همکارانــی کــه در گذشــته بــرای تحقــق اهــداف شــرکت تــاش 

کــرده انــد، یازدهمیــن ســالروز تاســیس شــرکت را بــه کلیه ذینفعــان اعم 
از ســهامداران، مشــتریان، شــبکه فــروش و پرســنل تبریــک گفــت.

مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمــن آرزوی ســامتی بــرای تمــام هموطنــان و 
همــه مــردم جهــان، بــر لــزوم ضــرورت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
تاکیــد کــرد و گفــت: همــه موفقیــت هــا را مدیــون حمایــت بــی شــائبه 
ــی  ــک همکاران ــک ت ــاش ت ــره و ت ــات مدی ــای هی ــهامداران و اعض س
هســتیم کــه بــا تمــام انــرژی کار خــود را بــه بهتریــن شــکل بــه انجــام 
ــر  ــر ه ــز، ســامتی پرســنل ب ــده نی ــد. در شــرایط پیــش آم رســانده ان
موضــوع دیگــری ارجحیــت دارد. در صــورت ســامتی قــادر خواهیــم بــود 
گام هــای اســتواری در جهــت تبدیــل شــدن بــه مطمئــن تریــن و ســریع 
تریــن شــرکت در صنعــت بیمــه ایــران و کســب وجاهــت بیــن المللــی 
در صنعــت بیمــه دنیــا بــه عنــوان چشــم انــداز ســند اســتراتژی 5 ســاله 
ســوم برداشــته و بــا همــکاری و همدلــی ســتاد و شــعب مســیر رشــد و 
تکامــل را بپیماییم.بهــاری فــر بــا اشــاره بــه تبییــن ارزش آفرینــی بــرای 
ــه عنــوان اســتراتژی کان شــرکت افــزود: مدیریــت  کلیــه ذی نفعــان ب
صحیــح منابــع محــدود در مقابــل  نیازهــای نامحــدود بــر اســاس اولویــت 
بنــدی نیازهــا موجــب ایفــای تعهــدات نســبت بــه وظایف ســازمانی شــده 
و تعالــی ســارمان و کرامــت مشــتری را بــه همــراه خواهــد داشــت.عضو 
هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ضمن تشــکر از پرســنل ســتاد، شــعب و شــبکه 
فــروش در خصــوص عملکــرد ســه ماهــه شــرکت گفت: بــا وجود شــرایط 
ســخت ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا و آثار و تبعات ناشــی از آن در ســه 
ماهــه نخســت ســال جــاری، بیــش از پانصــد و پنجــاه  میلیــارد تومــان 
حــق بیمــه تولیــد شــده و نســبت خســارت شــرکت بــا 12 واحــد کاهش 
ــت  ــون مدیری ــت را مره ــن موفقی ــه ای ــه  28درصــد رســیده اســت ک ب
مناســب ریســک، حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی، ارائــه خدمــات متنــوع 
و عرضــه پوشــش هــای جدیــد بیمــه ای هســتیم.در شــرکت بیمــه "مــا" 
معتقدیــم نــوآوری و خاقیــت تضمیــن مانــدگاری در صنعــت اســت، بــه 
همیــن دلیــل، تفکــر نوآورانــه ، کارآفرینانه و خاقانــه را ســرلوحه کارهای 
ــن نشســت، بیــژن صــادق رییــس هیــات  ــرار مــی دهیــم.در ای خــود ق
مدیــره  ضمــن تشــکر از همــه ارکان پــر تــاش شــرکت تشــریح کــرد: 
رشــد حــق بیمــه، ترکیــب بهینــه پرتفــوی و ضریــب خســارت مناســب با 
تــاش مجدانــه تــک تــک عزیــزان حاصــل شــده اســت. ایمــان داریــم بــا 
پتانســیل ســهامداران و نیروهــای پرانگیــزه شــرکت، ایــن روند رو به رشــد 
را ادامــه خواهیــم داد تــا بــه جایــگاه اصلــی خــود در صنعــت بیمه دســت 
پیــدا کنیــم.در ادامــه تعــدادی از مدیــران ســتاد و روســای شــعب بــه ارائه 
گــزارش از عملکــرد خــود در ســه ماهــه نخســت ســال 1400 پرداختنــد.

گفتنی اســت در ســالروز تاســیس شــرکت،  با اهدای شــاخه گل از تاش 
پرســنل ســتاد و شــعب سراســر کشــور قدردانــی شــد.
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مدیرعامــل بیمــه "مــا" : اوراســیا فرصتــی بــرای گســترش 
همــکاری هــای تجــاری اســت

ــدادی  ــره و تع ــات مدی ــا  هی ــراه اعض ــه هم ــا"   ب ــه "م ــل بیم مدیرعام
از مدیــران شــرکت در اولیــن نمایشــگاه اوراســیا حضــور یافت.بــه 
گــزارش  روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و 
عضــو هیــات مدیــره بیمــه  "مــا"، محمــد جعفریــان عضــو هیــات مدیــره 
شــرکت و تعــدادی از مدیــران فنــی بــا حضــور در ســالن خلیــج فــارس 
ــا  نمایشــگاه بین المللــی تهــران، ضمــن حضــور در غرفــه بیمــه "مــا"، ب
ــدار کردند.حجــت بهــاری  بازدیدکننــدگان و حاضریــن در نمایشــگاه دی
فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا اشــاره بــه حضــور فعاالنــه ایــن شــرکت در 
اولیــن نمایشــگاه اوراســیا گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا حضــور 100 شــرکت 
ــران و  ــی ای ــای صادرات ــی ظرفیت ه ــرای معرف ــی ب ــی فرصت ــن الملل بی
کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و نیــز گســترش همــکاری 
هــای تجــاری اســت.وی افــزود: حضــور در  نمایشــگاه اختصاصی اوراســیا، 
ــاالن اقتصــادی  ــا فع ــی ب ــاالن اقتصــادی ایران ــنایی فع ــاز آش ــه س زمین
روســیه، قزاقســتان، بــاروس، قرقیزســتان و ارمنســتان پنــج کشــور عضو 
ایــن اتحادیــه  شــده و در رشــد و توســعه صــادرات غیرنفتــی و افزایــش 
تبــادالت تجــاری ایــران بــا ایــن اتحادیــه اقتصــادی ســهم بســزایی دارد.

ــای  ــد از غرفه ه ــی بازدی ــراه  ط ــات هم ــا" و هی ــه "م ــل بیم مدیرعام
نمایشــگاه تخصصــی اوراســیا بــه منظــور تقویــت روابــط بیــن الملــل و 
ــا  ــئولین غرفه ه ــت اندرکاران و مس ــا دس ــه ای ب ــات بیم ــی  خدم معرف
ــا" و  ــه بیمــه "م ــان از غرف ــد اســتاندار کرم ــو نشســتند. بازدی ــه گفتگ ب
حضــور مدیــران ارشــد شــرکت در غرفــه شــورای تجــاری روســیه و ایران، 
شــرکت کشــتی رانــی کوتلیــن، منطقــه آزاد بنــدر انزلــی، شــرکت حمــل 
و نقــل بیــن المللــی شــنل  و شــرکت بهینــه ترابــری آزور از جملــه ایــن 
نشســت هــا و تبــادل نظرهــا در راســتای  تســهیل در روابــط تجــاری و 
معرفــی خدمــات بیــن المللــی قابــل ارائــه در حیــن برگــزاری نمایشــگاه 
اوراســیا بود.گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه از 18 تــا 21 تیرمــاه 1400 در 
محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار و در مراســم اختتامیه 

بــا اهــدای لــوح تقدیــر از شــرکت کننــدگان قدردانــی شــد.
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 سالروز  بیمه "ما" به روایت تصویر
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اخبار بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوی ویژه خبری:
ــزی  ــه گری ــردم از بیم ــه ای م ــدی بیم ــش رضایتمن افزای

پیشــگیری می کنــد

ــه  ــت بیم ــت و صنع ــورم نیس ــرخ ت ــی از ن ــه تابع ــق بیم ــزان ح  می
ــن  ــردم و تامی ــادی م ــار اقتص ــش فش ــه کاه ــودآوری ب ــش از س بی
ــزارش اداره کل  ــه گ ــد دارد.ب ــذاران تاکی ــری بیمه گ ــت حداکث رضای
ــا  ــر غامرض ــزی، دکت ــه مرک ــل بیم ــور بین المل ــی و ام ــط عموم رواب
ســلیمانی کــه در گفــت و گــوی ویــژه خبــری شــبکه دو صــدا و ســیما 
ســخن گفــت بــا اعــام ایــن مطلــب افزود:بــا وجــود افزایــش چهــل 
ــه شــخص  ــرخ بیم ــه در ســال جــاری، ن ــج درصــدی حــق بیم و پن
ــث تنهــا 3۷ درصــد رشــد دارد و حتــی در برخــی از رشــته هــا،  ثال
ــه  ــت.رئیس کل بیم ــرده اس ــدا ک ــش پی ــا کاه ــه ه ــه نام ــرخ بیم ن
مرکــزی از راهکارهایــی نظیــر افزایــش بهــره وری و کنتــرل ضریــب 
خســارت بــه عنــوان مســیرهای اصلــی کاهــش نــرخ حــق بیمــه نــام 
ــه  ــه نام ــه بیم ــث ک ــه شــخص ثال ــر از رشــته بیم ــزود: غی ــرد و اف ب
اجبــاری محســوب مــی شــود و نــرخ مشــخصی دارد در ســایر رشــته 
هــا رقابــت قابــل قبولــی وجــود دارد.وی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــه تشــریح عملکــرد ســال گذشــته صنعــت بیمــه پرداخــت و 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر وضعیــت آیین نامــه راننــده محــوری 
ــای  ــود و کاره ــی ش ــری م ــی پیگی ــروی انتظام ــی نی ــا هماهنگ ب
مقدماتــی نظیــر احــراز هویــت راننــدگان در حــال انجــام اســت.رئیس 
شــورای عالــی بیمــه در پاســخ بــه پرسشــی در زمینــه نحــوه انتقــال 
ــه  ــه نام ــف بیم ــرد: تخفی ــح ک ــث، تصری ــخص ثال ــه ش ــف بیم تخفی
شــخص ثالــث، امتیــاز خــاص اشــخاص محتــاط اســت و بــه همیــن 
ــر  ــه غی ــال ب ــل انتق ــواده، قاب ــک خان ــه ی ــراد درج ــر از اف ــر غی خاط
نیســت.دکتر ســلیمانی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه افزایــش میــزان 
ــه  رضایتمنــدی مــردم، ضریــب بیمه گریــزی را کاهــش مــی دهــد، ب
ضــرورت بازنگــری در آییــن نامــه مربــوط بــه خودروهــای نامتعــارف  
اشــاره کــرد و بــا تاکیــد بــر اهمیــت ســرمایه اعتمــاد در صنعــت بیمــه 
گفــت: در خصــوص مســاله خودروهــای نامتعــارف از مجلــس شــورای 

اســامی خواهشــمندیم کــه قانــون را بــه گونــه ای تغییــر دهنــد تــا 
ــد. ــت کنن ــارت را پرداخ ــقف خس ــد س ــه بتوانن ــرکت های بیم ش

رئیــس کل بیمــه مرکــزی در ادامــه بــا ابــراز رضایــت از رشــد قابــل 
ــرد:  ــان ک ــی، خاطرنش ــان تکمیل ــه درم ــای بیم ــته ه ــول در رش قب
ــدارد و  ــه ای وجــود ن ــه تعرف ــاری هیچگون ــر اجب ــای غی ــه ه در بیم
کیفیــت و کمیــت پرداخــت خســارات بــه نــرخ و شــرایط خریــد بیمــه 
ــلیمانی در  ــر س ــتگی دارد.دکت ــر، بس ــه گ ــد بیم ــزان تعه ــه و می نام
ــن  ــازمان تامی ــا س ــه ب ــت بیم ــر صنع ــاد ناظ ــی نه ــه از هماهنگ ادام
ــا  اجتماعــی و همچنیــن ســازمان بیمــه ســامت خبــرداد و گفــت: ب
توجــه بــه اجــرای طــرح ســپاس و حــذف نســخه هــای فیزیکــی در 
آینــده نزدیــک، میــزان رضایتمنــدی مــردم از خدمــات بیمــه ای نیــز 
در ایــن بخــش افزایــش چشــمگیری خواهــد یافت.رئیــس کل بیمــه 
مرکــزی در پاســخ مجــری برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری در خصوص 
نارضایتــی برخــی از بیمــه گــذاران از نحــوه خدمــات رســانی شــرکت 
بیمــه آتیــه ســازان حافــظ تصریــح کــرد: همانگونــه کــه بارهــا اشــاره 
شــد شــرکت آتیــه ســازان حافــظ زیــر نظــر بیمــه مرکــزی نیســت و 
تــا تعییــن تکلیــف شــیوه فعالیــت آن، نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه بــه 
هیــچ عنــوان پاســخگوی عملکــرد ایــن شــرکت نخواهــد بود.رئیــس 
ــراز رضایــت از برپایــی مجامــع و گــزارش  ــا اب شــورای عالــی بیمــه ب
ــرکت های  ــرد: ش ــان ک ــه، خاطرنش ــای بیم ــرکت ه ــی ش حسابرس
ــه  ــد رو ب ــی رون ــی و ســاختار مدیریت ــه لحــاظ توانگــری مال بیمــه ب
رشــدی دارنــد و بــا توجــه بــه تصویــب آییــن نامــه ســرمایه گــذاری و 
حضــور شــرکت هــای بیمــه در بــورس و همچنیــن افزایــش ســرمایه 
ــای تعهــدات  ــرای ایف ــی ب ــدرت کاف ــری از ق ــل دوبراب ــاری حداق اجب
خــود بهــره منــد هســتند.وی افــزود: شــیوه بنــگاه داری در صنعــت 
بیمــه بــا نهادهــای مشــابه، تفــاوت اساســی دارد و بــر مبنــای دریافــت 
ــد نقدینگــی اســت. ــه، ســرمایه گذاری هوشــمندانه و تولی حــق بیم

ــت  ــد را ماموری ــه و هدفمن ــذاری آگاهان ــر ســلیمانی، ســرمایه گ دکت
اصلــی صنعــت بیمــه دانســت و بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه بنــگاه 
ــه در  ــوذ بیم ــب نف ــش ضری ــت: افزای ــور، گف ــه ای در کش ــای بیم ه
ــد  ــری و تاســیس شــرکت های جدی ــه گ ــات بیم ــعه عملی ــرو توس گ
بیمــه ای اســت کــه از عوامــل مهــم توســعه ایــن صنعــت بــه شــمار 
ــه  ــوذ بیم ــب نف ــت ضری ــزی، وضعی ــه مرک ــس کل بیم می رود.رئی
هــای غیــر زندگــی را در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه و همچنیــن 
کشــورهای در حــال توســعه، رضایــت بخــش دانســت و اظهار داشــت:

ــش  ــی را در بخ ــگاه تخصص ــه ن ــوذ بیم ــب نف ــش ضری ــرای افزای ب
ــفافیت  ــا ش ــبختانه ب ــم و خوش ــرده ای ــم ک ــی حاک ــای زندگ بیمه ه
عملکــردی و همچنیــن ســودآوری قابــل توجــه ایــن بیمــه نامــه مــی 
توانیــم در رقابــت بــا بازارهــای مــوازی نظیــر بانــک، بــورس، مســکن، 
طــا و ارز موفق تــر عمــل کنیم.دکتــر غامرضــا ســلیمانی در پایــان 
ــش  ــای دان ــدرت شــرکت ه ــه حضــور پرق ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــه  ــت بیم ــوآور در صنع ــای ن ــه  ه ــا و مجموع ــان، اســتارت آپ ه بنی
یــک ضــرورت آشــکار اســت، تصریــح کــرد: هــم اکنــون 18 شــرکت 
اســتارتاپی بــا مجــوز رســمی بیمــه مرکــزی در صنعــت بیمــه فعالیــت 
ــون و  ــه قان ــرام ب ــا احت ــز ب ــر نی ــای دیگ ــه ه ــد و مجموع ــی کنن م
ــن  ــه ای ــد ب ــی توانن ــه م ــن نام ــوب آیی ــت در چارچ ــه حرک ــزام ب ال
قافلــه بپیوندند.شــایان ذکــر اســت دکتــر غامرضــا ســلیمانی_ رئیــس 
کل بیمــه مرکــزی_در گفتگــوی ویــژه خبــری روز پنجشــنبه آخریــن 
ــردم در  ــای م ــش ه ــه پرس ــرد و ب ــام ک ــه را اع ــت بیم ــار صنع آم

ــز پاســخ داد. ــوع بیمــه ای نی خصــوص مســائل متن
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اخبار شعب

استان خوزستان

استان اردبیل

 استان البرز

استان آذربایجان شرقی

ــرز و  ــت اســتان الب ــک مل ــر بان ــد مدی بازدی
ــه  ــا" ب ــه "م ــیس بیم ــالروز تاس ــک س تبری

ــا" ــه "م ــرز بیم ــتان الب ــتی اس سرپرس

بازدیــد دکتــر آقاجــری مدیــرکل نظــارت بــر 
شــبکه  خدمــات بیمــه مرکــزی ج. ا. ا و دکتر 
ــدی  ــاق رضاون ــه اتف ــاون ب ــری مع خوانس
مدیــر اســتان آذربایجان شــرقی بیمــه "ما" از 
دفتــر نمایندگــی خانم رســتمی کــد  2283 
و تقدیــر از خدمــات ارزنــده وی در خصــوص 

اشــتغال زایــی

اهــدا لــوح تقدیــر بــه خانــم مــرادی نماینــده 
ــه  ــتانه بیم ــروش زمس ــنواره ف ــی جش طای

"مــا"

حضــور مدیــران شــرکت آرتــا جوجــه و 
ــاب پروتییــن مهــر در سرپرســتی اردبیــل  ن
در راســتای تبــادل نظــر در خصــوص مفــاد 

ــرارداد ق
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استان خراسان رضوی

استان قزوین

 استان مازندران

استان هرمزگان

ــارت  ــان خس ــدگان و ارزیاب ــی نماین قدردان
خراســان رضــوی از پرســنل سرپرســتی 
مشــهد بــه مناســبت ســالروز تاســیس بیمه 

"مــا"

تجلیــل از نماینــدگان برتــر اســتان بــه 
مناســبت ســالروز تاســیس بیمــه "مــا"

ــا  ــت  ب ــه و خدم ــش بیم ــزاری همای برگ
ارشــد  مدیــران  و  دادســتان  حضــور  
بــه  و  مازنــدران  اســتان  ســازمان های 

میزبانــی شــرکت بیمــه "مــا" 

ــازمان  ــعبه قشــم در س حضــور پرســنل ش
انتقــال خــون و ایفــای مســئولیت اجتماعی 
ــال  ــازمان انتق ــاز س ــام نی ــتای اع در راس

ــره قشــم خــون جزی
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تاریخچه طب سنتی

طــب ســنتی همــواره از شــهرت جهانــی برخــوردار بــوده اســت. پزشــکان 
ایرانــی بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی موجــود در مناطق مختلــف ایران و 
کشــورهای همســایه توانایــی درمــان بســیاری از بیماری هــا را داشــته اند. 
ــه قــدری پیشــرفت در طب ســنتی ســرعت  ــا قــرن پنجــم میــادی ب ت
گرفــت کــه برخــی معتقدنــد طــب یونانــی نیــز تحــت تاثیــر طب ســنتی 
قــرار گرفتــه اســت. بــه طــوری کــه برخــی از اصــول طــب یونانیــان مانند 

اخــاط چهارگانــه برگرفتــه از طــب ســنتی ایرانــی اســت.

طب سنتی چیست؟

 بــر اســاس تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO(، طــب ســنتی به 
دانــش، مهــارت و عملکردهایــی بــر اســاس تئــوری، عقایــد و تجربیــات 
بومــی فرهنگهــای مختلــف اطــاق میشــود که با هــدف حفظ ســامتی، 
پیشــگیری، تشــخیص، بهبــود و درمــان بیماریهــای جســمی و روحــی 
ــکار گرفتــه میشــوند.برای هــزاران ســال انســان ها از نواحــی مختلــف  ب
گیاهــان یــا مشــتقات بــدن حیوانــات بــرای درمــان مشــکات ســامتی 
خــود اســتفاده کرده انــد. در آفریقــا، آســیا، آمریــکای التیــن و خاورمیانــه، 
ــای  ــف توصیه ه ــواع مختل ــان از ان ــردم همچن حــدود ۷0-90 درصــد م
ــد. طــب ســنتی در  ــه اســتفاده می کنن ــان اولی ــوان درم ــه عن ســنتی ب
بعضــی مناطــق از پشــتوانه جامــع حــاوی مطالعــات پژوهشــی و اســناد 
علمــی تئــوری و عملــی برخــوردار اســت. در حالــی کــه در نواحــی دیگــر 

ایــن دانــش بــه تدریــج از نســل بــه نســل دیگــر کمرنــگ شــده و تــا حــد 
نقــل و قول هــای شــفاهی تنــزل یافتــه اســت. از آنجایــی کــه یــک ســوم 
افــراد در جوامــع مختلــف امکان دسترســی بــه داروهــای مــدرن را ندارند، 
ارائــه شــیوه های درمانــی ســنتی و جایگزیــن ایمــن و مطمئــن می توانــد 
راهــی بــرای افزایــش دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و ســامتی فراهم 
کنــد. از اینــرو در بعضــی مناطــق از دنیــا، اقــوام مختلف در حال بازگشــت 
بــه اصــول و آموزه هــای ســنتی و بومــی خــود هســتند.در حــال حاضــر، 
بیــش از 100 کشــور ســازوکارهایی بــرای داروهــای گیاهــی دارنــد. امــا 
شــیوه های طــب ســنتی در کشــورها و نواحــی مختلــف دنیــا بــا توجــه 
ــع  ــردی جوام ــفه ف ــش و فلس ــی، من ــی، تاریخ ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ب
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. از جملــه انــواع رایــج طــب ســنتی در دنیــا 
ــی و طــب ســنتی  ــدی، آفریقای ــی، هن ــه طــب ســنتی چین ــوان ب می ت
ایرانــی اشــاره کرد.طــب ســنتی در بســیاری از کشــورها بــا اصطــاح طب 
ــی اســت کــه در  ــا مکمــل شــناخته می شــود. ایــن در حال جایگزیــن ی
بعضــی کشــورها طــب مکمــل یــا جایگزین تــا حــدودی تعریــف متفاوتی 
داشــته و بــه مجموعــه گســترده از اقدامــات مراقبتــی و بهداشــتی اطاق 
ــه  ــا ممکــن اســت جــزوی از ســنت خــود آن جامع ــه لزوم می شــود ک

نبــوده و هنــوز بــا سیســتم مراقبــت ســامت آن ادغــام نشــده اســت. 

طب سنتی ایرانی

و  دانــش  تمــام  از  مجموعــه ای  شــامل  ایرانــی  ســنتی  طــب   
ــان باســتان )از حــدود 8000 ســال  دســتورالعمل هایی اســت کــه از زم
پیــش از میــاد( تــا کنــون در ایران بــرای تشــخیص، پیشــگیری و درمان 
ــران از دو شــاخه  ــرده می شــده اســت. طــب ســنتی ای ــکار ب بیمــاری ب
اصلــی تئــوری )کــه در مــورد وضعیــت و تغییــرات بــدن انســان و علــل 
ــش  ــی )دان ــد( و عمل ــث می کن ــاری بح ــامتی و بیم ــانه های س و نش
ــروز  ــس از ب ــدن آن پ ــی بازگردان ــامتی و چگونگ ــظ س ــی حف چگونگ
ــای  ــی، عملکرده ــنتی ایران ــب س ــود.در ط ــکیل می ش ــا( تش بیماری ه
ــر مبنــای هفــت فاکتــور ســنجیده می شــوند کــه  ــدن ب فیزیولوژیــک ب
ــوا و  ــزاج، اخــاط، ارگان )اعضــا(، ارواح، ق ــد از: عناصــر )ارکان(، م عبارتن
عملکــرد )افعــال(.در طــب ســنتی ایرانــی توجــه اصلــی بــر پیشــگیری 
از بیمــاری اســت تــا درمــان آن. بــر ایــن اســاس شــش فاکتــور مهــم و 
ضــروری بــرای حفــظ ســامتی در طــب ســنتی ایرانــی عبارتنــد از: هــوا، 
نوشــیدنی و غــذا، خــواب و بیــداری، تخلیــه و نگهــداری، تحــرک فیزیــک 
و آرامــش، فعالیــت ذهنــی و آرامــش روحــی.در طــب ســنتی ایــران علــت 
اغلــب بیماری هــا ناشــی از برهــم خــوردن تعــادل اخــاط و مــزاج اســت. 
لــذا درمــان یــا تجویــز دارو نیــز عمدتــا بــا هــدف بازگردانــدن ایــن تعادل 
ــا  ــود. مث ــزی می ش ــاد آن پایه ری ــای متض ــتفاده از مزاج ه ــق اس از طری
ــان آن از  ــد، درم ــده باش ــاد ش ــع ایج ــردی طب ــر س ــاری در اث ــر بیم اگ

ــرد.  ــا طبــع گــرم صــورت می گی ــوادی ب ــز م ــق تجوی طری
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طب سنتی در زندگی روزمره

ــوط  ــی و خط ــال ها کار تحقیقات ــتلزم س ــدرن مس ــای م ــعه دارو ه  توس
تولیــد پیشــرفته اســت کــه عمومــا منجربــه هزینــه بــاالی تمــام شــده 
محصــول دارویــی می شــوند. ایــن درحالــی اســت کــه اســتفاده نادرســت 
از داروهــای مــدرن، مثــا آنتی بیوتیک هــا ضمــن ایجــاد مقاومــت دارویــی 
ــای ســاخت  ــت فراینده ــه عل ــر، ب ــای جدیدت و ضــرورت توســعه داروه
شــیمیایی )کــه همــواره راندمــان و خلــوص 100درصــد ندارنــد( معمــوال 
همــراه بــا ترکیبــات ناخواســته و در نتیجــه عــوارض جانبــی هســتند. این 
در حالــی اســت کــه در طــب ســنتی همــواره از مــوادی طبیعــی و نــه 
ــه  ــذا از نظــر هزینــه و عــوارض جانبــی ب ســنتزی اســتفاده می شــود، ل
ــب  ــج در ط ــیار رای ــای بس ــتند.یکی از جنبه ه ــر هس ــر و ایمن ت صرفه ت
ســنتی اســتفاده از گیاهانــی بــا خــواص دارویــی اســت. اســتفاده از ایــن 
گیاهــان در زندگــی روزمــره تــا حــدی تاثیرگــذار اســت کــه حتــی بــرای 
درمــان بیماری هــای صعب العــاج نیــز می تــوان بــه آنهــا امیــد داشــت. 
تقریبــا یــک چهــارم داروهــای مــدرن امــروزه در اصــل منشــاء طبیعــی 
دارنــد کــه پیش تــر از آنهــا در طــب ســنتی نیــز اســتفاده  شــده اســت. 
ــان  ــتفاده در درم ــورد اس ــف م ــدود 121 داروی مختل ــن از ح همچنی
ــورد  ــن م ــده اند. در ای ــتق ش ــان مش ــا از گیاه ــورد آنه ــرطان، 90 م س
می تــوان بــه عصــاره آرتمیســینین )گنــدواش یــا درمنــه( اشــاره کــرده 
ــود.  ــرده می ش ــرطان بکارب ــن س ــا و همچنی ــان ماالری ــرای درم ــه ب ک
اهمیــت درمانــی ایــن گیــاه در حــدی بــوده کــه بــرای یابنــده آن جایــزه 
ــن  ــان آورد. ای ــه ارمغ ــال 2015 ب ــکی را در س ــوژی و پزش ــل فیزیول نوب
ــی دارد  ــز منشــاء طبیع ــا آن نی ــه اتفاق ــده avermectin ک ــا یابن ــزه ب جای
)اســخراج شــده از نوعــی میکروارگانیســم موجــود در خــاک( به اشــتراک 
گذاشــته شــد.بر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، اســتفاده از 
گیاهــان دارویــی در طــی ســال های گذشــته نقــش بســیار چشــمگیری 
ــت. ارزش  ــته اس ــن داش ــارس در چی ــاری س ــرل بیم ــان و کنت در درم
بــازاری معــادل 60 میلیــارد دالر بــرای گیاهــان دارویــی در ســال 2002 
تــا 2005 گــزارش شــده اســت و امیدهــای زیــادی بــرای اســتفاده از ایــن 

گیاهــان در ارتقــاء ســامت جوامــع وجــود دارد. 

مراکز تدریس طب سنتی

متاســفانه پــس از حملــه اســکندر مقدونــی بــه ایــران، تعــداد زیــادی از 
کتابخانه هــا، مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی در زمینــه علــوم مختلــف از 
بیــن رفــت. در اواخــر دوره ســلوکیان علــم پزشــکی دوبــاره از ســر گرفتــه 
شــد و مجــددا مراکــز آمــوزش طب در شــهرها دایر شــد. دانشــگاه جندی 
شــاپور یکــی از معروفتریــن آنهاســت که پزشــکان ایرانی، یونانــی و هندی 
در آن بــه آمــوزش، تحقیــق و درمــان بیمــاران می پرداختنــد. ایــن مرکــز 
در نزدیکــی بغــداد بــود، بنابرایــن گســترش دیــن اســام باعــث تحولــی 
بی ســابقه در تدریــس علــوم پزشــکی در ایــن مرکــز شــد. ایــن دانشــگاه 
بــا واردات و صــادرات گیاهــان دارویــی، شــهرت جهانــی پیــدا کــرد. بــه 
طوریکــه وقتــی بــه علــت تعصبــات مذهبــی، مــدارس آتــن و اســکندریه 
در قــرون وســطی بســته شــدند، پزشــکان و دانشــمندان معــروف یونانــی 
بــه ایــران مهاجــرت کــرده و در ایــن مرکــز مشــغول بــه فعالیــت شــدند.

دانشمندان بزرگ طب سنتی
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ــن  ــوان اولی ــه عن ــوع، ب ــدان بختیش ــای خان ــی از اعض ــس، یک جورجی
پزشــک شــناخته می شــود. همچنیــن ماســویه یکــی از پزشــکان جنــدی 
شــاپور در قــرن هشــتم میــادی بــود کــه بــه عنــوان پزشــک خصوصــی 
ــی  ــاب درس ــن کت ــن کهن تری ــد. دغل العی ــده ش ــید برگزی هارون الرش
چشــم پزشــکی اســت کــه در اواخــر قــرن هشــتم میــادی توســط یوحنا 
ــرن نهــم میــادی جنبــش بزرگــی در  ــن ماســویه نوشــته شــد. در ق ب
ــی  ــکی، گیاه شناس ــکی، چشم پزش ــای پزش ــه کتاب ه ــف و ترجم تالی
ــه بســیاری از  ــه ترجم ــش ب ــن جنب ــت. ای و جانورشناســی شــکل گرف
کتاب هــای یونانــی، ســوری، پهلــوی و هنــدی بــه زبــان عربــی کــه زبــان 
رســمی آن دوران بــود منجــر شــد. در همیــن قــرن حنیــن بن اســحاق بــا 
99 اثــر ترجمــه شــده بــه زبــان عربــی، بــه عنــوان مشــهورترین مترجــم 
شــناخته میشــد. در ایــن میــان ترجمــه دایرةالمعــارف د ماتریــا مدیــکا 
ــوان  ــن ترجمــه تحــت عن ــی دارد. ای ــر دیوســکوریدس شــهرت فراوان اث
کتــاب هیولی الطــب فــی الحشــائش و الســموم، کــه در رابطــه بــا علــوم 
چشم پزشــکی، گیاه شناســی و جانورشناســی اســت بــه مرجــع ارزندهــای 
در شــیمی و چشم پزشــکی تبدیــل شــد. علــم پزشــکی در قــرون 10-11 
میــادی بــا آثــار محمــد بــن زکریــای رازی و ابن ســینا بــه اوج شــکوفایی 
خــود رســید. خدمــات ایــن دو دانشــمند موجــب شــد تــا طــب ســنتی 
ــم  ــر عل ــی ب ــرات فراوان ــود و تاثی ــناخته ش ــا ش ــر دنی ــی در سرتاس ایران

پزشــکی در جهــان بگذارنــد.

طب سنتی پس از ظهور اسالم

ظهــور اســام بــه قــدرت طــب ســنتی افــزود. احادیــث فراوانــی در مزیت 
ــکی آورده  ــکات پزش ــر ن ــت بهداشــت و دیگ ــواع آن، رعای ــت و ان حجام
ــن  ــد ب ــه محم ــی از جمل ــلمان بزرگ ــمندان مس ــن دانش ــد. همچنی ش
زکریــای رازی و ابن ســینا ظهــور کردنــد. در همیــن زمــان در اروپــا کــه 
ــه  تحــت فرمــان کلیســا اداره میشــد درمــان بیمــاری، تنهــا منحصــر ب
دعــا درمانــی بــود. پــس از انقــاب رنســانس بــود کــه کتاب هایــی ماننــد 
ــا  ــن کتاب ه ــا شــدند. ای ــه اروپ ــون ابن ســینا روان المنصــوری رازی و قان

وضعیت طب سنتی و مکمل در سراسر جهان

طــب ســنتی و مکمــل بــه طــور گســتردهاي در سراســر جهــان اســتفاده 
ــش  ــت.  در  همای ــمند اس ــی ارزش ــه دالیل ــري آن ب ــود و بکارگی میش
بینالمللــی طــب ســنتی بــراي کشــورهاي جنــوب شــرق آســیا  در  فوریه 
ــت،  ــی بهداش ــازمان جهان ــر کل س ــان، مدی ــارگارت چ ــر م 2113، دکت
اظهــار داشــت:»طب ســنتی  در  مــوارد  تاییــد  شــده  از  جهــت  کیفیت، 
ایمنــی  و اثــر بخشــی، بــرای  دســتیابی  بــه  شــعار  و  هــدف دسترســی  
همــه  مــردم  بــه  مراقبتهــای  بهداشــتی  کمک  کننــده  اســت.  داروهای  

گیاهــی،  درمانهــای  ســنتی  و درمانگــران ســنتی بــرای میلیونهــا نفــر 
منبــع اصلــی مراقبتهــای بهداشــتی و حتــی گاهــی تنهــا منبــع مراقبت-

هــای بهداشــتی هســتند. ایــن شــیوه مراقبــت بــرای آنهــا نزدیــک بــه 
محــل زندگــی، در دســترس و مقــرون بــه صرفه اســت. همچنیــن  از  نظر 
فرهنگــی قابــل قبــول بــوده  و مــورد اعتمــاد بســیاری  از  مردم اســت. در  
کنــار  شــرایط افزایــش هزینههــای مراقبت هــای بهداشــتی  و  ریاضتهای  
اقتصــادی  جهانــی،  قیمــت  بســیاری  از  داروهــای ســنتی از جمله دیگر 
دالیــل تمایــل بــه ایــن شــیوه مراقبتــی اســت. همچنیــن طب ســنتی به 
عنــوان راهــی بــرای مقابلــه بــا افزایــش بیامــان بیماریهــای غیــر واگیــر 
ــل  توســعه   ــه  دلی ــی  ک ــن مطــرح اســت .« صــرف نظــر از منافع مزم
طــب  ســنتی  و  مکمــل  بــوده  اســت،  بــدون  شــک  ایــن  عاقهمنــدي  

افزایــش داشــته و در سراســر جهــان بــه رشــد خــود ادامــه مــی دهــد. 

ــا  ــگاه های اروپ ــب در دانش ــوزش ط ــع آم ــوان مرج ــه عن ــا ب ــا مدت ه ت
اســتفاده شــدند. 
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