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ــام »روز  ــه ن ــب )س(، ب ــرت زین ــعادت حض ــا س ــالروز والدت ب ــذاري س نامگ
ــه  ــن شــغل شــریف و مقــدس اســت و صــد البت ــگاه ای پرســتار« بیانگــر جای
فرصتــي مغتنــم بــراي ارج نهــادن بــه ایثــار و مجاهــدت هــاي ایــن اســوه هــاي 
صبــر و پایــداري.روز پرســتار ســال یکهــزار و ســیصد و نــود و نــه، بهانهــاي شــد 
کــه بــا توجه بــه شــرایط پیشــآمده به دلیل شــیوع بیمــاري کرونــا، از پزشــکان، 
پرســتاران و کارکنــان مراکــز درمانــي در سراســر ایــران اســامي کــه بــا تمــام 
ــا گذشــتن از جــان خــود  ــه هموطنانمــان، ب ــراي یاریرســاندن ب ــوان خــود ب ت
در حــال خدمتگــزاري هســتند تقدیــر کنیــم. بــدون تردیــد ایــن حماســه تــا 
همیشــه در یادهــا و خاطــرات تمــام مــردم کشــور عزیزمــان بــه یــادگار خواهــد 
ماند.بــي شــک، تقدیــر از کادر درمــان اعــم از مدیــران، پزشــکان متخصــص و 
پرســتاران ایثارگــر، حداقــل کاري اســت کــه مــي تــوان انجــام داد تــا بداننــد که 
»مــا« در کنــار آنهــا هســتیم.ضمن آرزوي ریشــه کــن شــدن هرچــه زودتــر ایــن 
بیمــاري خطرنــاک، بــه نمایندگــي از پرســنل پرتــاش و قدرشــناس شــرکت 
ســهامي بیمــه »ما«مراتــب ســپاس را ابــراز کــرده، از خداونــد تبــارک و تعالــي 

ســامتي و عــزت کلیــه پرســتاران فــداکار را مســئلت مــي نماییــم.

پیام حجت بهاری فر مدیر عامل بیمه "ما" به مناسبت 
والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار 

ــاک  ــظ او، ذات پ ــه حاف ــن ک ــزدان یقی ــم از ی ــودش بخواه ــامتی وج س
ــت. دادار اس

کســي کــه وقــت ســحر، ســخت کــوش و بیــدار اســت فرشــته ایســت کــه 
نــام خوشــش پرســتار اســت. 
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گرامیداشــت یــک رویــداد، تنهــا بــه  منظــور یــاد آوری دوبــاره 
ایــن رخــداد نیســت، بلکــه بــا هــدف سپاســگزاری از زحمــات 
کســانی اســت کــه خالصانــه تــاش کردنــد تــا ایــن پدیــده، 
ایجــاد و به عنــوان اثــری بــی بدیــل در اذهــان مانــدگار شــود. 
ســیزدهم آذر روز صنعــت بیمــه نامگذاری شــده اســت تــا بهانه 
ای باشــد بــرای بالیدن بــه تاش همه دســت اندرکاران و شــاکر 
بــودن بــرای ایفــای درســت تعهــدات در حــوزه هــای مختلــف.

در همیــن راســتا مفتخــرم کــه اعــام کنــم شــرکت ســهامی 
بیمــه "مــا" توانســته اســت با تکیه بــر دانــش جوانان بــا انگیزه و 
مهــارت کاردانــان بــا تجربه، همســو بــا بیمه مرکــزی جمهوری 
اســامی ایــران و دوشــادوش خانــواده بــزرگ صنعــت بیمــه در 
ــا، خدمــات مطلــوب و  روزهــای ســخت شــیوع ویــروس کرون
ــل و  ــیر تکام ــه ، مس ــود ارائ ــذاران خ ــه بیمه گ ــته ای ب شایس
بالندگــی خــود را بیــش از گذشــته طــی کــرده و نقش ســازنده 
ای در گســترش فرهنــگ بیمه در ســطح جامعه داشــته باشــد. 
ــا انجــام برنامــه  شــرکت بیمــه "مــا " درســالی کــه گذشــت ب
ریــزی هــای دقیــق، در راســتای بهبــود کیفیــت خــود و جلــب 
رضایــت هــر چــه بیشــتر ذینفعــان،گام هــای بزرگی برداشــت . 
افزایــش ســود عملیاتــی باکنترل موثر ریســک  و توســعه بــازار، 
رشــد بــازده ســرمایه گــذاری، حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی،  

تثبیــت باالتریــن ســطح توانگــری  بــرای نهمیــن ســال متوالی 
براســاس آمارارائــه شــده ازســوی بیمــه مرکــزی و کســب ســود 
ــه ایــن اقدامــات  پایــدار و تامیــن رضایــت ســهامداران از جمل

ست. ا
ضمــن تقدیــم بیشــترین ســپاس هــا بــه کادر تاشــگر درمــان 
کشــور در روزهــای پــر التهــاب بیمــاری کوییــد19 ، از تــاش 
هــای ارزشــمند فعــاالن صنعــت بیمــه کــه بــا حفــظ کرامــت 
انســانی بیمــه¬ گــذاران، موجبــات آرامــش و امنیت خاطــر آنان 
را فراهــم مــی ســازند، تقدیــر کــرده و فــرا رســیدن ســیزدهم 
آذرمــاه یــک هــزار و ســیصد و نــود و نــه را حضــور ایــن عزیــزان 
و مدیــران خــدوم بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران که 
در بزنــگاه هــای حساســی نظیــر تحریــم هــای ناجوانمردانــه، 
بحــران کرونــا و زلزلــه هــا و ســیل هــای اخیــر،  نقــش غیرقابل 
انــکاری داشــته انــد، همچنیــن اعضــای خانــواده بــزرگ بیمــه 
ــان و  ــرم، کارکن ــتریان محت ــد، مش ــهامداران ارجمن ــا"؛ س "م
مجموعه شــبکه فروش گرانقــدر اعــم از نمایندگان، کارگــزاران، 
کارشناســان ارزیــاب و خانواده هــای معــزز ایشــان تبریــک مــی 
گویــم و ســعادت و ســربلندی همــه مســئوالن و فعــاالن حــوزه 

بیمــه را از خداونــد متعــال خواســتارم.

"ما" 
همگام  با  صنعت  بیمه  در مسیر خدمت
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حضور بیمه "ما" در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه

ــا موضــوع »  بیســت و هفتمیــن همایــش ملــی بیمــه و توســعه ب
ریســک هــای نوظهــور در صنعــت بیمــه؛ فرصــت هــا و چالش هــا « 
در روز 22 آذر مــاه 1399 بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، 
ــل  ــر مدیرعام ــاری ف ــت به ــه و حج ــت بیم ــد صنع ــران ارش مدی

شــرکت بیمــه »مــا« بــه صــورت آنایــن  آغــاز بــه کار کــرد.
ــادی و  ــور اقتص ــا«، وزیرام ــه »م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دارایــی در آییــن افتتــاح ایــن مراســم اظهــار کــرد: بــا تعریف رشــته 
فعالیت هــای بیمــه ای جدیــد و هوشــمند ســازی صنعت بیمــه برای 
کمــک بــه توســعه خدمــات، می تــوان گام هــای بزرگــی بــرای ایفای 
نقــش درســت ایــن صنعــت در اقتصــاد کشــور برداشــت.وی در ادامه 
خاطرنشــان کــرد: صنعــت بیمــه یــک صنعت ایســتا نیســت و دامنه 
ــا تحــوالت  ــد متناســب ب ــای بیمــه ای  می توان ــت ه رشــته  فعالی
در ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، محیطــی و انســانی تغییــر 
کند.وزیراموراقتصــادی ودارایــی، بــا اشــاره بــه تخصیــص 3 درصــد از 
ســرجمع بودجــه عمومــی بــرای تامیــن مالــی مقابلــه بــا حــوادث 
طبیعــی همچــون ســیل، زلزلــه و ســرمازدگی، ادامــه داد: اگــر همــه 
اســتان هایــی کــه بــر روی ایــن نوارهــای حادثــه خیــز قــرار گرفتــه 
انــد متناســب بــا خطراتــی کــه ممکــن اســت بــه وقــوع بپیونــدد 

بیمــه شــوند دیگــر بــه حمایــت دولــت نیــازی نخواهــد بــود.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ صنعــت 
ــرد: صنعــت  ــا، اظهارک ــروس کرون ــا شــیوع وی ــه ب بیمــه در مواجه
ــا  ــا تعریــف بیمــه نامــه هایــی کــه فعــاالن اقتصــادی را ت بیمــه ب
دومــاه تحــت پوشــش قــرار مــی دادخیلــی ســریع جایــگاه خــودرا 

در اقتصــاد نشــان داد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در بیســت و 
هفتمیــن همایــش بیمــه و توســعه بــا اعــام ایــن موضــوع کــه هــر 
ســال رونمایــی از یــک محصــول بیمــه، شــعار ماســت گفــت:  نــه 
تنهــا ایــن موضــع تحقــق خواهــد یافــت بلکــه اعتقــاد داریم بــا توان 
فنــی و ظرفیــت هــای شــرکت هــای بیمــه ای قابلیــت تهیه بیــش از 

یــک محصــول نیــز وجــود دارد.
دکتــر غامرضــا ســلیمانی بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: در ســالی 
ــای  ــوام خــود تاش ه ــرای دوام و ق ــه ب ــت بیم ــه گذشــت صنع ک
بســیاری صــورت داده و کســری ذخایــر در حــد مطلوبــی جبــران و 

ســود قابــل قبولــی نصیــب ایــن صنعــت شــده اســت.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی تعویــق برنامــه همایــش روز ملــی بیمه را 
بــه دلیــل همســویی ایــن صنعــت بــا دولــت و ســتاد مقابله بــا کرونا 
ــن از مســئوالن، فعــاالن و  اعــام کــرد و گفــت: حضــور 15000 ت
عاقمنــدان صنعــت بیمــه در ایــن همایــش مجــازی یکــی از جلــوه 
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ــی در  ــئولیت اجتماع ــای مس ــتای ایف ــا" در راس ــه "م ــنل بیم پرس
ــد. ــدا کردن ــون اه ــندانه خ ــی خداپس عمل

بــه گــزارش روابــط عمومــی، مدیر اســتان و کارکنــان شــعبه اردبیل 
بیمــه "مــا" بــا حضــور در مرکــز انتقــال خــون اســتان اردبیــل  بــا 
ــای  ــرآورده ه ــون و ف ــه خ ــد ب ــاران نیازمن ــه بیم ــک ب ــدف کم ه
آن، خــون اهــدا کردند.مدیــر شــعبه اردبیــل بیمــه "مــا بــا اشــاره بــه 
اهمیــت اهــدای خــون گفــت: شــرکت در امــور خیرخواهانــه عــاوه 
بــر رضــای خــدا موجــب تقویــت حــس نــوع دوســتی و باالبــردن 
ــدن  ــه ش ــزود: نهادین ــود .وی اف ــری می ش ــئولیت پذی ــه مس روحی
فرهنــگ اهــدای خــون ســالم در جامعــه بــه تامین ســامت عمومی 
کمــک شــایانی خواهــد کرد.گفتنــی اســت کارکنان ســتاد، شــعب و 
شــبکه فــروش بیمــه "مــا" جــزء اهداکننــدگان مســتمر خــون بــوده 
و بــه مناســبت هــای مختلــف مبــادرت بــه اهــدای خــون جهــت 

نیازمنــدان بــه خــون و فــرآورده هــای خونــی مــی کننــد.

"ما" در روزهای سخت در کنار مردم هــای بــارز تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت بــه شــمار مــی رود.
رئیــس شــورای عالــی بیمــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت تــاش بیشــتر 
بــرای ادامــه رونــد رو بــه رشــد صنعــت بیمــه در ســال آینــده، افزود: 
ــری  ــک توانگ ــطح ی ــه ای در س ــرکت بیم ــاری 28 ش ــال ج در س
حضــور دارنــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته ضریــب رشــد قابــل 
تاملــی را نشــان مــی دهد.متولــی نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه ضمــن 
تشــریح فعالیــت هــای صنعت بیمــه در حــوزه مقابله با آســیب های 
ناشــی از کرونــا، تاکیــد کــرد: پرداخــت هزینــه هــا از محــل پوشــش 
بیمه هــای تکمیلــی، فرصــت دو ماهــه بــرای تمدیــد بیمه نامــه های 
شــخص ثالــث، عرضــه بیمــه نامه مســتقل کرونــا، طراحــی محصول 
بیمــه ای پوشــش هــای مالــی ناشــی از توقــف کســب و کار در ایــام 
کرونــا و همچنیــن پرداخــت ســریع عوارض بیمــه وزارت بهداشــت و 
کمــک بــه کادر درمــان از جملــه فعالیــت هایــی اســت کــه در 9 ماه 

اخیــر توســط صنعــت بیمــه انجــام شــده اســت.
وی همگانــی ســازی صنعــت بیمــه را در گــرو جلــب اعتمــاد مــردم 
بــه فعالیــت صنعــت بیمــه دانســت و افــزود: شــرکت هــا و تمامــی 
ــه  ــا مرحل ــه ت ــد از لحظــه صــدور بیمه نام ارکان صنعــت بیمــه بای

پرداخــت خســارت در کنــار بیمــه گــذاران باشــند.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پایــان ســخنان خــود بــا قدردانــی از 
تمامــی همــکاران صنعت بیمــه و همچنین پاسداشــت یــاد قربانیان 
کرونــا _ بــه خصــوص فعــاالن صنعــت بیمــه کــه در ایــن راه جــان 
خــود را از دســت دادنــد _ ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســال آینــده، 

ســال شــکوفایی و تحــول اساســی در صنعــت بیمــه باشــد.
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پیــاده ســازی اســتاندارد 34000 منابــع انســانی 
بــا همــکاری دانشــگاه تهــران

شــرکت  ســهامی بیمــه "مــا" بــا همــکاری دانشــگاه تهــران اقــدام  بــه 
ــع انســانی کــرد. پیــاده ســازی اســتاندارد 34000مناب

بــه گــزارش روابــط عمومــی، مدیــر ســرمایه انســانی و آمــوزش شــرکت 
بیمــه "مــا" بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: شــرکت بیمــه "مــا" در راســتای 
اصــاح و ارتقــاء رفتــار ســازمانی شــرکت، بــا همــکاری دانشــگاه تهــران 
ــوزه  ــانی در ح ــع انس ــتاندارد 34000 مناب ــازی اس ــاده س ــه پی ــدام ب اق
مدیریــت عملکــرد کارکنــان  کــرده اســت.وی در ادامــه افــزود:  با حمایت 
همــه جانبــه مدیرعامــل و مدیــران ارشــد شــرکت تــاش خواهیــم کــرد 
تــا پایــان ســال جــاری بــا اســتفاده از تجــارب کادر تخصصــی مدیریــت 
ســرمایه انســانی و بــا کمــک مشــاوره متخصصــان دانشــگاه تهــران، دوره 
ــاهد  ــا  ش ــم ت ــازی کنی ــاده س ــامانه پی ــرد را در س ــت عملک اول مدیری
تحولــی عظیــم در حــوزه رفتــار ســازمانی و مدیریــت عملکــرد باشــیم.

ــا حضــور حجــت  براســاس ایــن گــزارش، همایــش آمــوزش مجــازی ب
بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" ، معاونیــن، مدیران ســتادی و اســتانی 
ــتاد  ــور اس ــی پ ــر کشــور توســط پروفســور قل ــعب سراس ــای ش و روس
تمــام دانشــگاه تهــران با هــدف توجیــه پیــاده ســازی اســتاندارد 34000 

برگــزار شــد.

رشد 54 درصدی بیمه های عمر و سرمایه 
گذاری با طرح های نوین

حــق بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری بیمــه "مــا"  تــا آبان مــاه 99  نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه میــزان 54 درصد رشــد داشــته اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، مــرادی مدیــر بیمــه هــای عمــر 
و ســرمایه گــذاری بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: بیمــه "مــا" در هفــت  مــاه  
ــه کســب  ــق ب ــد  موف ــه طــرح هــای جدی ــا ارائ نخســت ســال 1399 ب
رشــد 54.4  درصــدی در رشــته عمــر و ســرمایه گــذاری شــده اســت .

ــترش  ــوص گس ــر در خص ــات موث ــام اقدام ــرد : انج ــح ک ــرادی تصری م
ــف بیمــه ای و آمــوزش هــای  ــه طــرح هــای مختل فرهنــگ بیمــه، ارائ
سیســتمی بــه شــبکه فــروش از عمــده اقدامــات راهبــردی در پیشــرفت 
و رشــد ایــن رشــته بــوده اســت. وی بــا اشــاره بــه جشــنواره لبخنــد "مــا" 
ــا همــکاری  ــه عنــوان یکــی از طــرح هــای موفــق گفت:ایــن طــرح  ب ب
نمایندگــی کــد 2283 در تبریــز و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ بیمــه اجرا و 
ظــرف مــدت کمتــر از  9 مــاه، ضمن اشــتغالزایی بــرای بیــش از 180نفر، 

موفــق بــه فــروش 12000 بیمــه نامــه عمــر و ســرمایه گــذاری شــد .
گفتنــی اســت بــر اســاس آمارهــای اســتخراج شــده، شــرکت بیمــه "مــا" 
در زمینــه صــدور بیمــه نامــه 42 درصــد رشــد در 7ماهــه نخســت ســال 

1399 داشــته اســت.

گرامیداشت روز حسابدار در بیمه "ما"

بــه مناســبت 15 آذر مــاه ســالروز حســابدار، حجت بهــاری فــر مدیرعامل 
و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" از همت فعــاالن ایــن عرصه در شــرکت 
قدردانــی کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" حجــت بهــاری فــر 
بــه پــاس قدردانــی از زحمــات حســابداران مجموعــه شــرکت بیمــه "مــا" 
بــه دیــدار پرســنل مدیریــت مالــی رفــت و بــا تاکیــد بر جایــگاه ویــژه آنها 
در شــرکت گفــت : روز حســابدار، بهانــه ای اســت تــا خدمــات ارزشــمند 
همــکاران حســابدار، کارکنــان و روســای امور مالــی شــرکت را ارج گذاریم. 
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن روز  فرصتــی اســت تا بتــوان از تــاش صادقانه 

ایــن عزیــزان در پیشــبرد اهــداف بیمه "مــا" تقدیــر کرد .
بهــاری فــر در ادامــه افــزود: حســابداری  در حوزه بیمه و پرداخت خســارت 
بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــای این عرصــه یکــی از مشــاغل مهم و بســیار 
حســاس بــوده و حســابدار بایــد بــا مدیریــت صحیــح و شــفاف ســازی در 
کار خــود و همچنیــن فراهــم کــردن اطاعــات صحیــح، موجبــات تقویت 
بنیــه مالــی ســازمان، شــفاف ســازی فرآیندهــای مالــی و  امــکان تصمیم 

گیــری هــای اثربخــش را مهیــا کند.
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ــه  ــر را ب ــتگاه برت ــوان دس ــزی عن ــه مرک بیم
ــاص داد ــود اختص خ

نشســت ســاالنه پدافنــد غیرعامــل دســتگاه هــای اجرایــی کشــور برپــا 
ــد  ــازمان پدافن ــی س ــت زیربنای ــوی معاون ــزی از س ــه مرک ــد و بیم ش
ــه  ــی را ب ــر تمامــی دســتگاه هــای اجرای ــوان برت غیرعامــل کشــور، عن
خــود اختصــاص داد.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل بیمــه مرکــزی، معــاون ســازمان پدافنــد غیرعامــل در نامــه ای به 
دکتــر غامرضــا ســلیمانی از کســب عنــوان دســتگاه برتــر در ایــن حوزه 
خبــر داد و از بیمــه مرکــزی بــه عنــوان نهــاد برگزیــده پدافنــد غیرعامــل 
نــام برد.بــر اســاس ایــن گــزارش ســردار ســرتیپ پاســدار دکتــر جالــی 
رئیــس ســازمان پدافنــد غیــر عامل کشــور، عواملــی نظیر موفقیــت های 
بیمــه مرکــزی در فراینــد برگــزاری مانــور ارزیابــی پایــداری شــبکه بــرق 
)مانــور ملــی قطــع بــرق( و انعــکاس شایســته آن در رســانه ملــی، عقــد 
قــرارداد و ایجــاد مقدمــات تدویــن سندراهبردی،تســری حــوزه پدافنــد 
ــا هــدف طراحــی، برنامــه  غیرعامــل از نهــاد ناظــر بــه صنعــت بیمــه ب
ــه خدمــت در شــرایط اضطــرار و  ــداوم ارای ــرای ت ــزی و هماهنگــی ب ری
همچنیــن اجــرای مــدون برنامــه هــا و دوره هــای آمــوزش عمومــی و 
تخصصــی را بــه عنــوان مولفــه هــای اصلــی ایــن انتخــاب اعــام کــرد.

شــایان ذکــر اســت از آغــاز فعالیــت کمیتــه پدافنــد غیرعامــل، بیمــه 
مرکــزی تــاش هــای چشــمگیری در مســیر ایمــن ســازی فعالیــت های 
ســایبری و مــوارد مشــابه در نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه و هماهنگــی بــا 
ســایر دســتگاه هــا و شــرکت هــای بیمــه ای صــورت گرفتــه و تقویت آن 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

جلســه نهایــی ســتاد انتخــاب کارکنــان 
شایســته صنعــت بیمــه

آخریــن جلســه ســتاد انتخــاب کارکنــان شایســته صنعــت بیمــه در بیمــه 
مرکــزی برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه کــه اعضــای ســتاد مذکــور حضــور 
داشــتند، ابتــدا دکتــر علیرضــا باقری ده آبــادی دبیر ســتاد انتخــاب کارکنان 
ــده در  ــام ش ــات انج ــد اقدام ــی از فرآین ــه، گزارش ــت بیم ــته صنع شایس
خصــوص دّومیــن دوره ایــن آئیــن ارائــه نمود.بــه گــزارش اداره کل روابــط 
ــات وی، در  ــق توضیح ــزی، طب ــه مرک ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام عموم
ســال جــاری مشــارکت شــرکتهای بیمــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 
دو برابــری داشــته و 24 شــرکت اقــدام بــه معرفــی نامزدهــای مــورد نظــر 
نمودنــد کــه پــس از وصــول مــدارک و مســتندات مــورد نظــر و بررســی 
مســتندات در جلســات متعــدد در کمیتــه هــای اجرایی و فنــی - تخصصی 
بیمــه مرکــزی، نهایتــاً اســامی مورد نظــر به همــراه گــزارش اقدامــات انجام 
شــده بــه ســتاد انتخــاب کارکنــان شایســته صنعــت بیمــه ارســال شــد.در 
ادامــه بهزادپــور معــاون توســعه مدیریــت و منابــع و رئیــس ســتاد مذکــور 
ضمــن تشــکر از اقدامــات انجــام شــده، بــا اشــاره بــه اســتقبال شــرکتهای 
بیمــه از دومیــن دوره آئیــن انتخــاب کارکنان شایســته و شــرایط خــاص در 
ســال جــاری، بــرای برگــزاری مراســم تقدیــر از همــکاران برگزیــده صنعــت 
بیمــه، نقطــه نظراتــی را در خصــوص برگــزاری هرچــه بهتر مراســم امســال 
مــورد تاکیــد قــرار داد.متعاقبــاً اعضــای ســتاد پــس از بحــث و تبــادل نظــر 
در خصــوص فراینــد انتخــاب کارکنــان و مدیــران شایســته صنعــت بیمــه، 
شــیوه هــای اجرایــی مراســم امســال و ارائــه نــکات فنــی در خصــوص پــاره 
ای از مــوارد، مقــرر نمودنــد از 20 کارمنــد و مدیــر شایســته تقدیــر بعمــل 
آیــد. همچنیــن مقــرر شــد بدلیل پایــداری شــرایط ناشــی از بیمــاری کرونا، 
چگونگــی مراســم تقدیــر از افــراد برگزیــده بــه مناســبت روز بیمه، از ســوی 
دســت انــدرکاران همایــش تصمیــم گیــری شود.شــایان ذکــر اســت اولیــن 
دوره آییــن مذکــور در ســال گذشــته برگــزار و افــراد برگزیــده، تقدیرنامــه 
ــران  ــوری اســامی ای ــزی جمه ــه مرک ــس کل بیم ــود را از دســت رئی خ

دریافــت نمودنــد.

اخبار بیمه مرکزی
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ــای  ــر ه ــر متغی ــل تغیی ــه دلی ــث ب ــخص ثال ــه ش ــون بیم ــاح قان اص
پیرامونــی آن یــک ضــرورت اســت و مجلــس شــورای اســامی در ایــن 
ــزارش اداره کل  ــه گ ــی بندد.ب ــه کار م ــاش خــود را ب ــی ت ــه تمام زمین
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، دکتــر محمدرضــا 
پورابراهیمــی کــه در بیســت و هفتمیــن همایش ملــی بیمه و توســعه و از 
طریــق ویدئــو کنفرانــس ســخن مــی گفــت بــا اعــام ایــن مطلب افــزود: 
مــا اعتقــاد داریــم بیــن عــوارض پرداختــی صنعت بیمــه و میــزان کاهش 
تلفــات جــاده ای ارتبــاط منطقــی وجــود نــدارد و دســتگاه هــای دریافــت 
کننــده ایــن عــوارض بایــد گــزارش شــفافی در ایــن خصــوص ارائــه کنند.

ــون  ــی شــدن اصــاح قان ــس از نهای رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجل
تاســیس بیمــه همگانــی خبــر داد و گفــت: بــی تردیــد راه انــدازی ایــن 
ــه شــمار مــی رود کــه  صنــدوق یکــی از مهمتریــن اتفاقــات بیمــه ای ب
اثــرات آن در مقولــه گســترش فرهنــگ بیمــه و همچنیــن افزایش ضریب 
ــر ضــرورت افزایــش  ــکار اســت.وی ب ــل ان نفــوذ بیمــه در کشــور غیرقاب
ضریــب نفــوذ بیمــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه تاکید کــرد و افــزود: 
حرکــت صنعــت بیمــه در برنامه هــای توســعه اقتصــادی بایــد همــگام بــا 
شــرایط و وضعیــت کشــور باشــد کــه ایــن امــر محتــاج اصــاح قوانیــن و 
مقــررات جــاری اســت.پور ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اثــرات منفــی تحریــم 
در تمامــی بخــش هــای اقتصــادی کشــور بــه تجــارب درخشــان صنعــت 
بیمــه در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و گفــت: صنعــت بیمــه از نخســتین 
صنایــع اســت کــه در رهگــذر تحریــم هــا دچار آســیب شــده اما توانســته 
بــا برنامه ریــزی و عملکــرد مناســب از ایــن تحریــم هــا ســربلند بیــرون 

. ید بیا

ــب نفــوذ و موفقیــت صنعــت بیمــه در انجــام  ــزود: افزایــش ضری وی اف
ماموریــت هــای متنــوع خــود بــه افزایــش توانمنــدی و رشــد اقتصــادی 
منتهــی خواهــد شــد.این نماینــده مجلــس از آمادگــی نظــام پارلمانــی و 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــرای همــکاری در زمینــه تدویــن احــکام 
و برنامه هــای هفتــم توســعه در صنعــت بیمــه خبــر داد و گفــت: ســطح 
همــکاری نهــاد ناظــر صنعت بیمــه و کمیســیون اقتصادی بســیار مطلوب 
اســت و امیدواریــم کــه ایــن ارتبــاط از رشــد و اســتحکام بیشــتری نیــز 
برخــوردار شــود.گفتنی اســت بیســت و هفتمیــن همایــش ملــی بیمــه و 
توســعه بــه صــورت برخط و حضــوری برگــزارو ســمینارهای علمــی آن از 

فــردا تــا چهارشــنبه ادامــه خواهــد داشــت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی جمهوری 
اســامی ایــران،  متعاقــب انعــکاس پیامــی در برخــی از شــبکه های خبــری مبنی 
برعــدم پرداخــت خســارت بــه زیاندیدگانــی که در ســاعت هــای 21 الــی 4 بامداد 
روزبعــد در ســطح شــهر تــردد مــی کننــد، بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی 
ایــران ضمــن تکذیــب ایــن مطلــب آورده اســت کــه درصــورت بــروز خســارت در 
ســاعات منــع تــردد نیــز بیمه گــذاران/ زیان دیــدگان محتــرم مــی تواننــد طبــق 
روال ســابق نســبت بــه اعــام و دریافــت خســارت از شــرکت بیمــه مربوطــه اقدام 
ــر بیمــه  ــه نقــل از اداره کل نظــارت فنــی ب ــر اســاس ایــن گــزارش و ب نمایند.ب
هــای غیــر زندگــی، بیمــه مرکــزی ضمــن تکذیــب اخبــار منتشــره مبنــی بــر 
عــدم پرداخــت خســارت از طــرف شــرکت هــای بیمــه در ســاعات منــع تــردد )از 
ســاعت 9 شــب تــا 4 صبــح( آورده اســت؛ پرداخــت خســارت در دوره اعتبــار بیمه 
شــخص ثالــث )اعــم از خســارت هــای مالــی و بدنــی(، بیمــه حــوادث راننــده و 
همچنیــن بیمــه هــای بدنــه اتومبیــل؛ محــدود بــه ســاعت خاصــی از شــبانه روز 
نیســت و شــرکت هــای بیمــه بــا رعایــت مقــررات قانــون بیمــه شــخص ثالــث و 
حــوادث راننــده، شــرایط عمومــی و خصوصــی بیمــه نامــه بدنــه اتومبیــل، مکلف 
ــن در  ــند. بنابرای ــی باش ــاعات م ــام و س ــام ای ــران خســارات وارده در تم ــه جب ب
صــورت بــروز خســارت در ســاعات منــع تــردد نیــز بیمه گــذاران/ زیان دیــدگان 
محتــرم مــی تواننــد طبــق روال ســابق نســبت بــه اعــام و دریافــت خســارت از 

شــرکت بیمــه مربوطــه اقــدام نماینــد.

ــه  ــث ب ــخص ثال ــه ش ــارت در بیم ــت خس پرداخ
ــت ــدود نیس ــبانه روز مح ــی از ش ــاعت خاص س

رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس:

بیــن عــوارض پرداختــي صنعــت بیمــه و میزان 
کاهــش تلفات جــاده اي بایــد ارتباطــي منطقي 

وجود داشــته باشــد
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جلســه نهایــی ســتاد انتخــاب کارکنــان شایســته 
صنعــت بیمــه

ــه در  ــت بیم ــته صنع ــان شایس ــاب کارکن ــتاد انتخ ــه س ــن جلس آخری
بیمــه مرکــزی برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه کــه اعضــای ســتاد مذکور 
ــتاد  ــر س ــادی دبی ــری ده آب ــا باق ــر علیرض ــدا دکت ــتند، ابت ــور داش حض
انتخــاب کارکنــان شایســته صنعــت بیمــه، گزارشــی از فرآینــد اقدامــات 
انجــام شــده در خصــوص دّومیــن دوره ایــن آئیــن ارائــه نمود.بــه گــزارش 
ــق  ــزی، طب ــه مرک ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم اداره کل رواب
توضیحــات وی، در ســال جــاری مشــارکت شــرکتهای بیمــه نســبت بــه 
ســال گذشــته رشــد دو برابــری داشــته و 24 شــرکت اقــدام بــه معرفــی 
نامزدهــای مــورد نظــر نمودنــد کــه پــس از وصــول مــدارک و مســتندات 
مــورد نظــر و بررســی مســتندات در جلســات متعــدد در کمیتــه هــای 
اجرایــی و فنــی - تخصصــی بیمــه مرکــزی، نهایتــاً اســامی مــورد نظــر به 
همــراه گــزارش اقدامــات انجام شــده به ســتاد انتخــاب کارکنان شایســته 
صنعــت بیمــه ارســال شــد.در ادامــه بهزادپــور معــاون توســعه مدیریــت و 
منابــع و رئیــس ســتاد مذکــور ضمــن تشــکر از اقدامــات انجــام شــده، 
بــا اشــاره بــه اســتقبال شــرکتهای بیمــه از دومیــن دوره آئیــن انتخــاب 
ــزاری  ــرای برگ ــان شایســته و شــرایط خــاص در ســال جــاری، ب کارکن
مراســم تقدیــر از همــکاران برگزیــده صنعــت بیمــه، نقطــه نظراتــی را در 
خصــوص برگــزاری هرچــه بهتــر مراســم امســال مــورد تاکیــد قــرار داد.

متعاقبــاً اعضــای ســتاد پــس از بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص فراینــد 
انتخــاب کارکنــان و مدیــران شایســته صنعــت بیمه، شــیوه هــای اجرایی 
مراســم امســال و ارائــه نــکات فنــی در خصــوص پــاره¬ای از مــوارد، مقــرر 
نمودنــد از 20 کارمنــد و مدیــر شایســته تقدیــر بعمــل آیــد. همچنیــن 
مقــرر شــد بدلیــل پایــداری شــرایط ناشــی از بیمــاری کرونــا، چگونگــی 
مراســم تقدیــر از افــراد برگزیــده بــه مناســبت روز بیمــه، از ســوی دســت 
انــدرکاران همایــش تصمیــم گیــری شود.شــایان ذکــر اســت اولیــن دوره 
آییــن مذکــور در ســال گذشــته برگــزار و افــراد برگزیــده، تقدیرنامــه خود 
را از دســت رئیــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران دریافــت 

نمودند.

ــرای  ــه ب ــکده بیم ــود از پژوهش ــخنان خ ــاز س ــلیمانی در آغ ــر س  دکت
ــرد و  ــر ک ــال تقدی ــعه امس ــه و توس ــش بیم ــاوت همای ــزاری متف برگ
گفــت: برگــزاری مجــازی همایــش بیمــه و توســعه، ســرفصل جدیــدی 
در برگــزاری همایــش هــا در کشــور ایجــاد کــرد. حضــور 16 هــزار نفــر 
بــه صــورت آنایــن در ایــن همایــش بیانگــر موفقیــت شــما بــوده و بایــد 
ایــن تجربیــات در اختیــار ســازمان هــا نیــز قــرار گیرد.رئیــس کل بیمــه 
مرکــزی در ادامــه بــا تبریــک هفتــه پژوهــش، اقدامــات پژوهشــکده بیمه 
را در حــوزه پژوهــش مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: در پژوهشــکده بیمــه 
تحــول خوبــی ایجــاد شــده بــه گونــه ای کــه ارتبــاط ســاختاری منظــم 
ــت  ــای پژوهشــکده از حال ــت ه ــرار شــد و فعالی ــزی برق ــه مرک ــا بیم ب
پیمانــکاری خــارج شــده و بــه صــورت تخصصــی فعالیــت خــود را دنبــال 
میکنــد.وی افــزود: پژوهشــکده بیمــه توانســته در ســال های اخیــر ارتباط 
خوبــی بــا صنعــت بیمــه برقــرار کند و طــرح هــای پژوهشــی خوبــی را با 
مشــارکت آنهــا اجــرا کردند.رئیــس کل بیمــه مرکــزی در ادامــه از رئیــس 
ــا افــق بلنــد مــدت و وســیع تــری بــرای  پژوهشــکده بیمــه خواســت ت
فعالیــت هــای پژوهشــکده ترســیم شــود تا بــا تغییــرات مدیریتی بــه این 
مســیر خدشــه ای وارد نشــود.وی خاطــر نشــان کــرد: بیمــه مرکــزی بــا 
توجــه بــه بازخــورد مثبتــی کــه از ایــن مجموعــه دریافــت کــرده، بودجــه 
پژوهشــکده را افزایــش داده تــا ایــن مجموعــه بتوانــد بــدون دغدغــه مالی 
بــه امــر پژوهــش بپردازد.رئیــس کل بیمــه مرکــزی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــر بومــی ســازی موضوعــات پژوهشــی، توجــه بــه رشــته 
هــای علــوم رفتــاری و روانشناســی و نقــش آن در صنعــت بیمــه تاکیــد 
کــرد و گفــت: انتظــار داریــم پژوهشــکده بیمــه روش هــای کاربــردی را 
بــرای افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه بــه صنعــت بیمــه ارائــه کنــد تــا قبل 
از تصویــب قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا ایــن صنعــت کار کارشناســی 
الزم صــورت گیرد.دکتــر ســلیمانی همچنیــن بــر اهمیــت ارتبــاط بدنــه 
پژوهشــکده بیمــه بــا مدیــران میانــی و کارشناســان شــرکت هــای بیمــه 
تاکیــد کــرد و گفــت: پژوهشــکده بیمــه بایــد بــا ســایر پژوهشــکده هــای 

حــوزه اقتصــادی نیــز ارتبــاط برقــرار کنــد.

رئیس کل بیمه مرکزي در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش:

تحــول ایجــاد شــده در پژوهشــکده بیمــه قابل 
ــت تقدیر اس
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اخبار شعب

استان آذربایجان شرقی

استان سیستان و بلوچستان

 استان مازندران

استان سیستان و بلوچستان
ــتان  ــت اس ــک مل ــر بان ــه مدی ــت صمیمان نشس
سیســتان و بلوچســتان بــا مدیــر اســتان شــعبه 

ــدان زاه

ــتقر در  ــروش مس ــر ف ــده برت ــر از نماین تقدی
ــاری ــعبه س ــت در ش ــک مل ــعبه بان ش

ــتان  ــتان سیس ــت اس ــک مل ــاون بان ــور مع حض
ــه مناســبت روز بیمــه در محــل  و بلوچســتان ب
شــعبه زاهــدان و اهــدای لــوح تقدیــر بــه 

ــعبه ــکاران ش هم

دیدارمدیــر اســتان آذربایجــان شــرقی بیمــه "ما" 
بــا مدیــر بانــک ملــت  اســتان آذربایجان شــرقی   
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استان گلستان

استان اردبیل

 استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

ــتان  ــتان گلس ــر اس ــوزاد مدی ــور عم حض
بیمــه "مــا" در بانــک ملت شــعبه گــرگان در 
 ATM  راســتای بازدیــد پایگاه شــبانه روزی

و بــراورد خســارت

حضــور نــوری اقــدم نمایندگــی کد 2287 شــعبه 
اردبیــل  در شــرکت هــای حمــل و نقــل اســتان 
و تجلیــل از ایشــان بــه مناســبت روز ملــی حمل 

و نقــل 

حضــور اعضــای هیات رئیســه شــورای هماهنگی 
شــرکت هــای بیمــه اســتان خراســان رضــوی در 
سرپرســتی بیمــه "مــا" و بحــث و تبــادل نظــر در 

خصــوص مســائل روز صنعــت بیمه  

حمایــت بیمــه "مــا" از برنامــه نویــس نوجــوان در 
راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعی

اخبار شعب
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آنچه باید درباره ماسک و نحوه 
آشنایی خانواده با آن بدانیم

ماســک ها بــه جلوگیــری از گســترش ویــروس کرونــا کمــک 
ــه  ــن متوج ــیاری از والدی ــه بس ــه ک ــا همانگون ــد ام می کنن
ــک زدن  ــده ماس ــا پدی ــودکان ب ــردن ک ــنا ک ــده اند، آش ش
ــال  ــش انتق ــرای کاه ــک ب ــت.کاربرد ماس ــانی نیس کار آس
ــی دارد.  ــابقه ای طوالن ــورها س ــی کش ــا در برخ میکروب ه
ــه  ــال 2020 )1398-1399( را ب ــا س ــیاری از خانواده ه ــا بس ام
عنــوان اولیــن ســالی که ماســک زدنــد، بیــاد خواهند داشــت.
اگــر قبــا ماســک نزده ایــد، احتمــاال ســؤاالت بســیاری دارید. 
بــرای اینکــه بــه شــما کمــک کنیــم بهتریــن تصمیــم را برای 
ــی را  ــات تخصص ــن اطاع ــد، جدیدتری ــان بگیری خانواده ت
دربــاره ماســک  و بیمــاری کرونــا، نحــوه پوشــیدن و مراقبــت 
ــق  ــنایی موف ــرای آش ــی ب ــک ها، و ایده های ــح از ماس صحی
ــرای  ــع آوری کرده ایم.ب ــک، جم ــا ماس ــواده ب ــای خان اعض
کســب اطاعــات کلــی دربــاره بیمــاری کرونــا، عائم واشــاعه 
ــان،  ــود و کودکان ت ــت از خ ــی مراقب ــز چگونگ ــاری و نی بیم
ــد« را  ــن بایســتی بدانن ــوان »آنچــه والدی ــا عن ــا ب ــب م مطل

مطالعــه کنیــد.

چرا باید ماسک زد یا صورت را پوشاند؟

ــرات  ــق قط ــا از طری ــاری کرون ــال بیم ــی انتق ــای اصل ــی از روش  ه یک
ــا عطســه  ــگام صحبــت، آواز، ســرفه ی ــراد در هن ــه اف تنفســی اســت ک
بیــرون می دهنــد. اگرچــه تحقیقــات دربــاره ایــن موضــوع ادامــه دارد، امــا 
ــرادی کــه عائمــی از  ــد توســط اف ــروس می توان ــن وی ــه ای ــم ک می دانی
خــود نشــان نداده انــد نیــز منتقــل شــود، یعنــی برخــی افــراد می تواننــد 

ــد. ناقــل باشــند در حالیکــه خــود از آن خبــر ندارن

ــی  ــذاری اجتماع ــراوان فاصله گ ــت ف ــل اهمی ــی از دالی ــر یک ــن ام ای
ــا در آنجــا شــیوع گســترده دارد.  در مناطقــی اســت کــه بیمــاری کرون
ــه  ــران همیش ــری از دیگ ــت، فاصله گی ــی پرجمعی ــن عموم ــا در اماک ام
ــه همیــن دلیــل اســتفاده از ماســک های پارچــه ای  ممکــن نیســت و ب
در چنیــن محیط هایــی بــرای محافظــت از یکدیگــر توصیــه می شــود.اما 
بیــاد داشــته باشــید کــه ماســک بــه تنهایــی از اشــاعه کرونــا جلوگیــری 
نمی کنــد، مــا همــه بایــد فاصله گــذاری اجتماعــی و شستشــوی مرتــب 
ــا را  ــم کرون ــات می توانی ــن اقدام ــا انجــام ای ــم. ب ــه دهی دســت ها را ادام

شکســت دهیــم.  

چه نوع ماسکی باید برای خانواده ام تهیه کنم؟

ماســک های غیرپزشــکی )ماســک های پارچــه ای یــا صورت پــوش 
نیــز نامیــده می شــوند(: اگــر شــما و خانواده تــان در منطقــه ای زندگــی 
می کنیــد کــه کرونــا شــیوع گســترده ای دارد امــا عائــم کرونــا را نداریــد، 
اســتفاده از ماســک های غیرپزشــکی توصیــه می شوند.ماســک های 
پزشــکی: بــه دلیــل همه گیــری، عرضــه ماســک های پزشــکی در جهــان 
دچــار کمبــود اســت. ایــن ماســک ها زمانــی توصیــه می شــوند کــه شــما 
ــا باشــد  ــاالی بیمــاری کرون ــواده در معــرض خطــر ب ــا عضــوی از خان ی
)افــراد بــاالی 60 ســال یــا دارای  بیماریهــای زمینــه ای( و یــا اگــر از یــک 
فــرد مبتــا بــه کرونــا مراقبــت می کنیــد. اگــر عائــم بیمــاری کرونــا را 
داریــد بایــد بــرای حفاظــت از دیگــران ماســک پزشــکی بــه صورت تــان 

. نید بز
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بهترین نوع ماسک پارچه ای کدام است؟

ماســک های پارچــه ای یــا صورت پوش هــا مــواد ســازنده بســیار متنوعــی 
دارنــد و می توانیــد آنهــا را در خانــه تولیــد کــرده و یــا از مغــازه خریــداری 
کنیــد. تحقیقــات دربــاره اســتفاده از ماســک های پارچــه ای هنــوز ادامــه 
دارد امــا مشــخص گشــته کــه تأثیــر آنهــا بــه نــوع پارچــه مــورد اســتفاده 
و تعــداد الیه هــا بســتگی دارد. ســازمان بهداشــت جهانــی ماســک ســه 

الیــه ســاخته شــده بــه ترتیــب زیــر را توصیــه می کنــد:
1-یــک الیــه داخلــی از مــاده جــاذب بــه ماننــد پنبــه 2-یک الیــه میانی 
ــه  ــک الی ــا ترکیــب پلی اســتر 3-ی ــد پلی اســتر ی ــه مانن ــر جــاذب ب غی

خارجــی غیــر جــاذب بــه ماننــد پلی اســتر یــا ترکیــب پلی اســتر.

خانواده ام چه زمانی باید ماسک بزنند؟

پرس وجــو کنیــد کــه آیــا مقامــات منطقــه محــل زندگــی شــما 
ــراد در  ــرای اف ــا ب ــخص ی ــن مش ــک در اماک ــتفاده از ماس ــان اس خواه
ــه  ــان ماســک بپوشــند ب ــا کودکان ت ســنین مشــخص، شــده اند.اینکه آی
چندیــن عامــل بســتگی دارد کــه شــامل ســن و نیــز توانایــی آنهــا بــرای 
اســتفاده ایمــن و صحیــح از ماســک اســت. بــرای کســب اطاعات بیشــتر 
دســتورالعمل های یونیســف و ســازمان بهداشــت جهانــی را مطالعه کنید.

اگر بیماری کرونا در منطقه شــما شــیوع گســترده ای دارد، باید از ماســک 
پارچــه ای در تمــام محیط هــای عمومــی کــه فاصله گیــری اجتماعــی در 
ــرد. ــی بســته، اســتفاده ک ــای عموم ــا در فضاه ــا ســخت اســت و ی آنه

اطاعــات نادرســت بســیاری دربــاره اســتفاده از ماســک و کرونــا وجــود 
دارد، بنابرایــن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه در زمــان اتخــاد تصمیمــات 
مرتبــط بــا ســامتی خانواده  تــان، از منابــع معتبــری بــه ماننــد یونیســف، 
ســازمان بهداشــت جهانــی و یــا ســازمان ها و مقامات بهداشــتی کشــوری 

ــد. ــی اســتفاده می کنی و محل

چه زمانی نباید ماسک بزنید؟

افــرادی کــه نمی تواننــد بــدون اســتفاده از کمک،ماســک را از صورت شــان 
بردارنــد، شــامل نــوزادان و کــودکان خردســال و همچنیــن افــرادی کــه 
دچــار ســختی تنفــس هســتند، نباید از ماســک اســتفاده کنند.یونیســف 
ــاله  ــودکان 5 س ــه ک ــد ک ــه می کنن ــی بهداشــت توصی و ســازمان جهان
و کوچکتــر نبایــد ماســک بزننــد.  ایــن امــر بــر مبنــای ایمنــی کــودک 
و توجــه بــه اینکــه مقاطــع رشــد و تکامــل کــودکان  خردســال ممکــن 
اســت در ســنین مختلــف اتفــاق بیفتــد، ، اســتوار اســت.برخی کشــورها 
توصیه هــای متفاوتــی دربــاره اســتفاده کــودکان از ماســک دارنــد بنابراین 
بایــد بــرای کســب اطاعــات مرتبــط بــا ســنین مختلــف بــا ســازمان ها و 
مقامــات محلــی تمــاس بگیریــد. اگــر آنهــا اعــام کرده انــد کــه کــودکان 
5 ســاله و کوچکتــر بایــد ماســک بزننــد، در ایــن صــورت بایــد کــودک 
در محــدوده دیــد مســتقیم شــما یــا یــک سرپرســت دیگــر باشــد تــا بــر 
اســتفاده ایمــن از ماســک نظــارت کنیــد. اگــر شــما یــا یکــی از اعضــای 
ــا معلولیــت اســت کــه اســتفاده از ماســک را  ــواده دارای بیمــاری ی خان
ــا دکتــر مشــورت کنیــد. ــن تصمیــم ب ــاره بهتری ســخت می ســازد، درب

وقتــی تمریــن می کنیــد، مکانــی را انتخــاب کنید که اســتفاده از ماســک 
ــه  ــد فاصل ــه می توانی ــی ک ــا در فضای ــه ی ــد خان ــت مانن ــروری نیس ض
ــرون(.  ــای بی ــا فض ــید )مث ــته باش ــران داش ــی از دیگ ــی ایمن اجتماع
کــودکان و یــا افــراد بالــغ نبایــد در زمــان ورزش یــا انجــام فعالیت هــای 
ــا تنفــس خــود را دچــار خطــر نســازند.  جســمانی ماســک بپوشــند ت
عــرق ممکــن اســت ماســک را مرطــوب ســازد و بدیــن ترتیــب تنفــس 

ــردد. ــان تر گ ــا آس ــد میکروب ه ــده و رش ــخت تر ش س

در زمــان تهیــه ماســک بــرای کودکانــم بایــد 
بــه چــه نکاتــی توجــه کنــم؟

بســیاری از ماســک ها بــرای افــراد بالغ ســاخته شــده و مناســب کــودکان 
نیســتند. اگــر ماســک می خریــد، ماســکی را بگیریــد کــه انــدازه اش برای 

کودک تــان مناســب باشــد..
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ــان می ســازید، توجــه  ــا خودت ــد ی ــرای کــودکان ماســک می خری اگــر ب
ــچ  ــاند، هی ــا را می پوش ــه آنه ــی و چان ــان، بین ــه ده ــید ک ــته باش داش
گونــه جــای خالــی در کناره هــا نداشــته و بینایــی آنهــا را مســدود نکنــد. 
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آنهــا می تواننــد بــا ماســک و در زمــان تنــد 

راه رفتــن یــا ســخن گفتــن، تنفــس آســانی داشــته باشــند.

نحوه تمیز کردن ماسک پارچه ای 

ماســک های پارچــه ای را بــا اســتفاده از صابــون و مــواد شــوینده، 
ــک  ــتکم ی ــانتی گراد( دس ــه س ــل 60 درج ــا در آب داغ )حداق ترجیح
ــد، از  ــر از ماشــین لباسشــویی اســتفاده می کنی ــار در روز بشــویید. اگ ب
گرم تریــن دمــای ممکــن بــرای پارچــه مــورد شستشــو اســتفاده کنیــد. 
ــا دســت می شــویید، از آب داغ صابــون دار، اســتفاده کنیــد. پــس  اگــر ب
ــه صــورت کامــل خشــک شــده و ســپس  ــد ب از شستشــو، ماســک بای

ــد. ــداری کنی ــز نگه ــف تمی ــک کی ــک ها را در ی ــود. ماس ــتفاده ش اس

چگونه ماسک را به طرز صحیح به صورت بزنیم

پوشــیدن، برداشــتن و مراقبــت صحیــح از یــک ماســک بــرای حفاظــت از 
ســامت و آنهایــی کــه اطــراف شــما هســتند، مهــم اســت. نــکات طــرح 
ــا  ــد ت ــن کنی ــواده خــود تمری ــا اعضــای خان ــر را ب شــده در لیســت زی
تبدیــل بــه یــک روال عــادی شــود.زمانی کــه ماســک می زنیــد ابتــدا و 
قبــل از ماســک زدن دســت ها را بــا آب و صابــون بشــویید مطمئن شــوید 
کــه ماســک تمیــز اســت. بررســی کنیــد کــه پارگــی یــا ســوراخ نداشــته 

باشــد. اگــر کثیــف یــا آســیب دیده اســت آن را نپوشــید.

    ماســک را بــه نحــوی تنظیــم کنیــد کــه روی دهــان، بینــی و چانــه  را 
بــه خوبــی پوشــانده و در اطــراف آن فاصلــه وجود نداشــته باشــد.مطمئن 
ــیدن  ــان پوش ــود.در زم ــام می ش ــی انج ــه راحت ــس ب ــه تنف ــوید ک ش
ماســک اگــر کثیــف یــا مرطوب شــد، عوضــش کنید.ماســک را زیــر دماغ 
یــا چانــه نکشــید یــا آن را روی ســرتان نزنیــد. بــرای اینکــه ماســک مؤثر 
ــه ماســک پوشــیده اید  ــاند.زمانی ک ــی را بپوش ــان و بین ــد ده باشــد بای
ــان تصمیــم  ــا خانواده ت ــا دســت لمســش نکنیــد . نکتــه: اگــر شــما ی ب
ــد،  ــتفاده کنی ــاره اس ــه ماســک را در آورده و در طــول روز دوب ــد ک داری
از کیف هــای تمیــز و دربســته بــرای نگهــداری آنهــا اســتفاده کنیــد. در 
خانــواده بــرای هــر ماســک از یــک کیــف مجــزا اســتفاده کنیــد. زمانــی 
کــه ماســک را در کیــف گذاشــته یــا از آن خــارج می کنیــد، ماســک را از 
کــش و یــا بنــد برداریــد )بــدون اینکــه بــه ســطح ماســک دســت بزنیــد( 

تــا از آلودگــی احتمالــی اجتنــاب ورزیــد.

زمانی که ماسک را برمی دارید

 قبــل از برداشــتن ماســک دســت ها را بشــویید ماســک را از کــش یــا بند 
گرفتــه و برداریــد. از تمــاس بــا قســمت جلوی ماســک اجتنــاب ورزید.

بشویید.ماســک های  را  دســت های تان  ماســک  برداشــتن  از  پــس 
پارچــه ای بایــد پــس از هــر بــار اســتفاده شســته شــده و در یــک کیــف 
ــار مصــرف هســتند و  ــداری شوند.ماســک های پزشــکی یکب ــز نگه تمی

ــه شــوند. ــس از اســتفاده دور انداخت ــد پ بای
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6 اشتباه رایج که باید از آنها اجتناب کرد

از راســت بــه چــپ ماســک را بــه زیــر بینــی نکشــید. ماســک، چانــه  را 
بپوشــاند . ماســک  را بــه زیــر چانه  نکشــید . در زمان اســتفاده به ماســک 
دســت نزنیــد . از ماســکی کــه شــل اســت اســتفاده نکنیــد.از ماســک 

کثیــف، آســیب دیده و یــا مرطــوب اســتفاده نکنیــد.

صحبت با کودکان درباره ماسک

همه گیــری کرونــا زندگــی خانواده هــا را در سراســر جهــان مختــل کــرده 
و منجــر بــه اســترس، نگرانــی و انــدوه شــده اســت. قابــل فهــم اســت کــه 
ــن احســاس را  ــد ای ــودکان اســتفاده از ماســک می توان در بســیاری از ک
تشــدید کنــد. باالخــص در اماکنــی کــه کــودکان عــادت بــه پوشــیدن 
ماســک نداشــتند. اســتفاده از ماســک بــرای کــودکان ســنین پایین تــر 
می توانــد عامــل ســردرگمی و ناراحتــی شــود.اگر خانــواده شــما قبــا از 
ماســک اســتفاده نکــرده اســت، بایــد بــه همــراه کــودکان و بــا روشــی باز 
و حمایتــی بــدان بپردازیــد. پوشــیدن ماســک یعنــی خلــق یــک عــادت، 
بنابرایــن یادآوری هــای مــداوم و رفتــار باثبــات اهمیتــی کلیــدی خواهــد 
ــک  ــه ماس ــد ک ــادآوری بکنی ــودکان ی ــه ک ــد ب ــن بای ــت. همچنی داش
همیشــه بایــد بــا اقدامــات احتیاطــی کلیــدی دیگــر تــوأم شــود )ماننــد 
فاصلــه اجتماعــی، شستشــوی مــداوم دســت( تــا از خــود و همــه افــراد 

دیگــر محافظــت کننــد.

ــک  ــی ماس ــه معرف ــک ب ــرای کم ــا ب ــی ایده ه برخ
ــان ــه خانواده ت ب

صادق باشید

ــزان  ــه می ــد و ب ــف اســتفاده کنی ــرای ســنین مختل ــان مناســب ب از زب
نگرانــی کودکان تــان حســاس باشــید. توجــه داشــته باشــید کــه ماســک  
زدن بــرای  هیــچ یــک از مــا جالــب نیســت. . امــا توضیــح دهیــد کــه 
چگونــه بــا پوشــیدن ماســک می توانیــم بــه ســالم مانــدن افــراد 
ــک  ــه کم ــیب پذیرتر جامع ــن تر و آس ــای مس ــامل اعض ــان ش اطراف م
کنیــم. پوشــیدن ماســک نشــان می دهــد کــه مــا بــه یکدیگــر اهمیــت 
می دهیم.بــه آنهــا یــادآوری کنیــد کــه متخصصــان بســیاری در تــاش 
هســتند تــا بیمــاری کرونــا را متوقــف کننــد، امــا آنهــا بــه کمــک مــا نیاز 
دارنــد و ایــن یعنــی تمــام اقدامــات احتیاطــی را انجــام دهیــم و اینکــه 
همــه مــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه اســتفاده از ماســک بــه تنهایی 
مــا را ایمــن نگــه نمــی دارد، مــا بایــد دســت های مان را بــه طــور مــداوم 

بشــوییم و در بیــرون از خانــه از ســایر افــراد فاصلــه بگیریــم.

بشنوید و همدلی کنید

ــه  ــتان ب ــد و  حواس ــان کنن ــان را بی ــه افکارش ــد ک ــودکان بخواهی از ک
نشــانه های نگرانــی بــه ماننــد تغییــر در زبــان بــدن یــا لحن ســخن گفتن 
باشــد. . ســؤاالت آنهــا را بــه بهتریــن نحــو ممکــن پاســخ دهید. ندانســتن 
ــرای همــه مــا جدیــد  تمــام پاســخ ها طبیعــی اســت . ایــن موقعیــت ب
اســت. بــه کــودکان یــادآوری کنیــد کــه می تواننــد بــرای هــر نگرانــی یــا 
پرسشــی هــر زمــان کــه خواســتند پیــش شــما بیاینــد. احســاس آنهــا را 
بــه طــور مــداوم بررســی کنیــد. بســته بــه ســن آنهــا، می توانیــد بپرســید 
کــه از دوستان شــان چــه می شــوند تــا گفتگــو را شــروع کنیــد و مطمــن 

شــوید کــه آنهــا از اطاعــات قابــل اعتمــاد برخوردارنــد.
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چگونه اختالها ی ایجاد شده ناشي از کرونا میتواند به بیمه گران کمک کند تا تغییرات را تسریع بخشند

بیمه گران با محیط جدیدي روبرو هستند که در آن اختال و مشکات ایجاد 
شده ناشي از کرونا چالشها و فرصتهاي کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد میکند. 
همه گیري کرونا اقتصاد و جوامع را در سراسر جهان مختل کرده است. از 
آداب و سوم اجتماعي و تمهیدات کاري تا حرکت جهاني کاالها و سرمایه 
، نحوه زندگي و کار ما دستخوش تغییرات چشمگیري شده است.  صنعت 
بیمه نیز از این قاعده مستثني نیست. این تاثیر قابل توجه خواهد بود، اگرچه 
نمیتوان به طور دقیق نحوه عملکرد آن را بیان کرد. بیمه ها با یک محیط 
جدید روبرو هستند که در آن بیماري همه گیر کرونا اختاالت کوتاه مدت 
و بلند مدت ایجاد میکند درحالیکه که آنها بر روي سواالت مهم قبل از آنها 
مانند ایمني مردم خود، ورشکستگي، اثر بخشي عملیاتي، تغییرات  قانوني 
و سواالت کلي در مورد آنچه تحت پوشش است متمرکز شده اند.  براي 
صنعتي که قبا از جهات مختلفي دستخوش تغییرات قابل توجهي شده بود( 
از جمله میزان زیادي از مشکات درون سیستمي) کرونا احتماال به عنوان 
تسریع کننده روندهاي مهم عمل میکند. از این نظر، آینده را به تمرکز واضح 
تري میرساند. برنامه هاي بلند مدت بیمه گران به طور ناگهاني فوریتهاي 
کوتاه مدت دارند، گویا آینده زودتر از انتظار میرسد. دیدگاه ما این است که 
بیمه گرها نباید ضرورتهاي بلند مدت را فراموش کنند، حتي اگر آنها برآورده 
از  توانایي پرداخت بدهي و اطمینان  نیازهاي فوري مشتري، حفظ  سازي 
انعطاف پذیري عملیاتي باشند. بیمه گران سرمایه گذاري زیادي در فرآیند 
تحول انجام داده اند، در تعریف جدید پیشنهادات ارزش اصلي، بهینه سازي 
عملیات، به روز رساني فناوري، ایجاد نیروي کار براي آینده و تامین نیازهاي 
قانوني جدید در نظر گرفته شده است. کرونا فقط اهمیت این برنامه ها را 
تاکید میکند و احتماال نیاز سریع بسیاري از آنها را ایجاد میکند.  در این مقاله، 
ما به سناریوهاي مختلف بهبودي میپردازیم و توصیه هاي سطح باالیي را در 
مورد اینکه بیمه گران چه اقداماتي را براي ثبات و پیشرفت در چهار حوزه 

کسب و کار میتوانند انجام دهند ارائه مي دهیم.

.از آنجا که کرونا تجارت را در سراسر جهان متوقف کرده است، نرخ بهره 
و قیمت سهام کاهش یافته است. برخي قانون گذاران مانند ، بیمه گران و 
بیمه گران اتکایي را ملزم کردند که به طور موقت و با موافقت سهامداران 
همه توزیع سود سهام را متوقف کنند. EIOPA بسیاري از شرکتها این روش 
را دنبال میکنند در حالیکه دیگران جلسات ساالنه را به تاخیر میاندازند تا در 
مورد پیامدهاي آن تامل کنند. ناظران در اکثر مواقع درخواست میکنند تا 
داده ها را بررسي کنند تا توانگري را از نزدیک کنترل کنند. شرکتهاي رتبه 
بندي همچنین در حال ارزیابي مجدد مدل هاي تجاري هستند.  از جنبه 
مثبت، بیشتر بیمه گران برنامه هاي رشد تجاریشان را نسبتا آهسته اجرا کرده 
اند، اگرچه برخي از بیمه گران مشکاتي داشته اند. چالش ها شامل انعطاف 
پذیري خدمات خارجي و برخي ارائه دهندگان بیمه شخص ثالث و توانایي 
حفظ روند توزیع با مشتریاني است که صرفا به تعامات رو در رو اعتماد 
میکنند.خوب، بعد چه اتفاقي ميافتد؟  بیمه گران هنگام ارزیابي گزینه هاي 
خود در مواجهه با عدم اطمینان گسترده به دنبال اطاعات دقیق و به موقع 
هستند. این خطر واقعي وجود دارد که داده هاي منسوخ یا نادرست منجر 
به تصمیم گیري نادرست میشود (زیرا پارادایم هاي گذشته براي تصمیم 
گیري اعمال نمیشوند). براساس نظرات پزشکان، اقتصاد دانان و تحلیل گران 
صنعت، شاهد سه سناریو قابل قبول براي همه گیري کرونا هستیم. باز هم 
اوضاع متغیر است اما این دیدگاه ها میتواند به روند برنامه ریزي پویا کمک 
کند.سناریو1 بهبودي زودرس: در این سناریو، واکنش قوي سیستم درماني 
و فصلي بودن ویروس کرونا در نظر گرفته میشود. قرنطینه ها و محدودیت 
هاي سفر باعث کاهش شدید هزینه هاي مصرف کننده میشوند، اما اقتصاد 
با مداخله مالي و پولي حمایت میشود و به سرعت برگشت میکند. برنامه 
ریزي مداوم و فناوریهاي از راه دور مشکات و اختاالت نیروي کار را کاهش 
میدهند. این خوشبینانه ترین سناریو است که همه انتظار داشتند اما رفته 

رفته احتمال این سناریو کاهش پیدا کرد.
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سناریو2 مداخله طوالني: کشورها به دلیل شدت ویروس و همینطور پاسخ 
هاي نامنظم و اجراي متغیر استراتژي ها و تاکتیکها، براي مهار ویروس با هم 
بحث میکنند. رکود جهاني ناشي از کاهش هزینه هاي مصرف کننده ها و 
سرمایه گذاري مشترک حتي با کاهش فصلي میزان آلودگي ناشي از کرونا 
زنجیره هاي  ادامه گسترش کرونا در سطح جهان،  ا  دارد.  ادامه  همچنان 
تامین مشاغل دچار آسیب شدند و این امر باعث اخراج پرسنل و ب تجدید 
ساختارهاي ساختاري شده است. محدودیتهاي فناوري براي کارگران از راه 
دور باعث کاهش بیشتر بهره وري میشود. وضعیت عادي جدید براي افراد، 
مشاغل و جوامع در سراسر جهان بسیار چالش برانگیز و یک تغییر اساسي 
است. سناریو3 تجدید حیات: با کاهش شیوع ویروس، اقدامات بهداشتي و 
اقتصادي عمومي برداشته میشود، اما پس از آن عموم مردم و سیاست گذران 
توسط موج دوم و یا حتي سوم عفونت ها مورد توجه قرار میگیرند. خستگي 
عمومي تمایل سیاسي را براي مداخله بیشتر در بازار و کمکهاي اقتصادي 
صنعت کاهش میدهد. عملیات بیمه براي همگام شدن با فعالیت مشتري 
و  عملیاتي  ریسکهاي  کار  نیروي  فرسایش  میکند.  اقدامات دولت تاش  و 
سایبري را افزایش میدهد. این سناریو، به ویژه، بر نیاز مدیران بیمه براي 
درک استراتژیهاي پاسخگویي خود در زمان فعلي و بعد از آن تاکید میکند.

اقدامات: تاب آوري مالي و عملیاتي و  تاثیرات و  براي ردیابي و  چارچوبي 
بیمه گران، مدیریت  ،براي  اعتبار و شهرت   برندها و  از  همچنین حمایت 
پیامدهاي کرونا در سراسر کسب و کار امري حیاتي است. ما چهار حوزه 
و  تمرکز کنند.1.مشتریان، محصوالت  آنها  باید روي  میبینیم که  را  اصلي 
توزیع: اولویتهاي زیادي دارند. نیازهاي مشتري و ذینفع باید در درجه اول ، 
بیمه گران غیر زندگي و خاص در ارتباط با مشتریان، محصول و توزیع قرار 
گیرند. این به معناي ارتباط شفاف و سازگار پیرامون پوشش هاست، اگرچه 
نیازهاي بعدي محصول و توزیع آن نیز قابل تامل است. سهم مخاطبان زیاد 
است، مشتریان سالها تصمیمات و اقداماتي را که بیمه گرها انجام میدهند 
را به خاطر مي سپارند.  بیمه گران زندگي میبایست ضمن انطباق پذیري 
با چشم انداز جدید از مشاغل پشتیباني کنند. به طور خاص، این به معناي 
مدیریت ریسک در زمینه سرمایه گذاري است، در حالیکه تعهدات خود را 
در برابر بیمه شدگان به روشي عادالنه برآورده میکنند. اکنون یک مشتري 
خوب به کاهش خطرات اعتباري کمک میکند. با نگاه به جلو، محصوالت 
جدید براي ایجاد اعتبار و حفظ ارتباط صنعت الزم خواهند بود. تغییر روند 
توزیع حضوري و رو در رو شتاب بیشتري خواهد گرفت و خدمات شخصي به 
طور فزاینده اي بر تعامات مشتري مسلط خواهد شد. در اینجا دوباره، همه 
گیري ها نیاز به تغییر جسورانه را تقویت میکند.2مردم، عملیات و فناوري: 
بیمه گرها هنگام مواجهه با بیماري همه گیر با تهدیدها و چالشهاي عملي 
زیادي روبرو میشوند. برخي از مراکز تماس تلفني و ارائه دهندگان خدمات 
در تاشند تا از راه دور کاري حجم باالیي از سواالت را کنترل کنند. براي 
غلبه بر چالشهاي مربوط به کار از راه دور، بیمه گران در حال به کارگیري 
ابزارهایي براي تقویت همکاري و تعامل افراد خود هستند. چارچوبهاي  از 
تر  سخت  روزافزون  سایبري  تهدیدهاي  با  مقابله  براي  امنیتي  و  کنترلي 

میشود.  در تمام این جبهه ها، کرونا فرآیند دیجیتالي شدن روندهاي اداري 
پشتیبان را تسریع کرده است. بیماري همه گیر احتماال باعث تغییر دائمي 
تیم هاي مستقر در دفتر میشود که تاثیرات فرهنگي مهمي به همراه خواهد 
داشت.3.سرمایه، نقدینگي و سرمایه گذاریها: تاثیر مالي کرونا بر صنعت قابل 
توجه خواهد بود و براي سالهاي آینده کاما مشخص نخواهد شد. نرخ بهره 
کمتر، گستردگي بیشتر و ارزش سهام پایین تر تهدیدهاي قابل توجهي براي 
پرداخت دیون و بدهي ها هستند. شرکتها در حال انجام اقداماتي براي بهینه 
سازي پوشش و محافظت از سرمایه هستند. درگیري مداوم قانون گذاران 
ممکن است به کاهش فشارهاي نقدینگي کمک کند زیرا جریانهاي نقدي 
توسط تعطیات پیش آمده و تماسهاي حاشیه اي تحت فشار قرار میگیرند. 
به دلیل کاهش درآمد و افزایش خسارت در برخي از بخشهاي صنعت بیه، 
فشارهاي درآمد احتماال افزایش خواهد یافت. فشارهاي شدید مالي باید با 
نیاز به خدمات رساني به مشتریان و کمک به بهبود اقتصادي توازن داشته 
باشد.4گزارشگري و عملیات مالي: گزارشگري و عملیات  مالي فشار ناشي 
از کرونا را بیان خواهد کرد. کار از راه دور میتواند به چرخه کاري طوالني 
تر، مشکات ظرفیتي، دسترسي محدود به سیستم هاي حیاتي و تاخیر در 
دریافت داده ها از شرکاي خارجي منجر شود. مهلت بررسي مدیریت نیز 
ممکن است محدود شود. نوسانات کلي بازار به معناي نیاز بیشتر به بررسي 
از سوي تیم ماهر مالي و حسابرسي و همچنین گزارش پیچیده تر خارج از 
چرخه به هیات مدیره ها، قانون گذاران و سرمایه گذاران است. کرونا مانع 
از به کارگیري استانداردهاي گزارشگري مالي نمیشود، در واقع، همه گیري 
فقط بررسي معیارهاي اصلي را افزایش میدهد. موارد زیادي براي مدیریت 
وجود دارد 9 و 7بین المللي که باید به آنها فکر کرد و آنها باید این کار را در 
زمان مقرر انجام دهند. جهان تغییر کرده است. بیمه ها نیز باید تغییر کنند.  
همه گیري کنوني چالش هاي منحصر به فرد و غیر قابل پیش بیني وارد 
میکند .این یک تهدید فوري و عامل اختال در طوالني مدت است. در پاسخ 
بیمه گر ها باید از همه ابزاري که در اختیار دارند استفاده کنند و ابزار جدیدي 
باید راه هاي  از هر زمان دیگر، صنعت بیمه  را توسعه دهند. اکنون بیش 
جدیدي را براي تحقق هدف حیاتي خود براي ارائه پوشش هاي حمایتي 
پیدا کنند. ما انتظار داریم که بیمه  و بیمه گران اتکایي نه تنها پوشش ویژه 
اي براي بیماري همه گیر ارائه دهند بلکه خدمات پیشگیري از خسارت گران 
پیشرو و مشاوره ریسک را که به آنها امکان میدهد ارزش اصلي خود را ارتقاء 

دهند ارائه دهند
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