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اخبار بیمه "ما"

سود یک ساله 97 در 9 ماهه 98 محقق شد

افزایش سرمایه 2500 میلیارد ریالی  بیمه " ما"

ــذاری  ــرمایه گ ــی و س ــت مال ــت معاون ــوق سرپرس ــد وث وحی
بیمــه "مــا" در خصــوص تجدیــد ارزیابــی 167 درصــدی 
ــج  ــدن نتای ــی ش ــه نهای ــه ب ــا توج ــت: ب ــرکت گف ــن ش ای
ــات  ــب هی ــن تصوی ــی و همچنی ــای ملک ــی ه ــی دارای ارزیاب
از  را  شــرکت  ســرمایه  دارد  نظــر  در  شــرکت  مدیــره، 
150 میلیــارد بــه 400 میلیــارد تومــان افزایــش دهــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، وی منبــع ایــن افزایــش ســرمایه را 
ــرد:  ــان ک ــام و بی ــه ســرمایه ای اع ــی و اندوخت ــد ارزیاب تجدی
پیــش بینــی می شــود از 250 میلیــارد تومــان افزایــش 
ــی دارایــی  ســرمایه، بخــش عمــده ای از محــل تجدیــد ارزیاب
هــای ملکــی و الباقــی از محــل اندوختــه ســرمایه ای تأمیــن 
ــی  ــه ســازمان مالیات ــر اســاس مصوب شــود. درواقــع شــرکت ب
کلیــه طبقــه دارایــی هــای ثابــت را تجدیــد ارزیابی کرده اســت.
وی افــزود: دارایــی دیگــر ســرمایه گــذاری اســت کــه تاکنــون 
نیــازی بــرای تجدیــد ارزیابــی از این محل وجود نداشــته اســت.

بهبود توانگری مالی با افزایش سرمایه

ــی  ــد ارزیاب ــا" از تجدی ــه "م ــدف بیم ــوص ه ــوق در خص وث
بیــان کــرد: همانطــور کــه مــی دانیــد حقــوق صاحبــان ســهام 
در شــرکت های بیمــه، در پذیــرش و فــروش بیمه نامه هــا 
ــه افزایــش  ــاً ب ــن افزایــش ســرمایه ، قطع ــر اســت؛ بنابرای موث
فــروش شــرکت کمــک خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر 
ــی،  ــی قبول ــوز اتکای ــذ مج ــه اخ ــرمایه زمین ــش س ــن افزای ای
ــرد . ــد ک ــم خواه ــز فراه ــداری را  نی ــت نگه ــش ظرفی افزای
ــا"  ــه "م ــذاری بیم ــرمایه گ ــی و س ــت مال ــت معاون سرپرس

ــی  ــی باالی ــری مال ــه توانگ ــا" از رتب ــه "م ــه بیم ــه داد: اگرچ ادام
ــه  ــن مقول ــد ای ــن امــر مــی توان ــا تحقــق ای برخــوردار اســت، ام
را نیــز بهبــود بخشــیده و ســاختار مالــی شــرکت را اصــاح کنــد.

رشد 4 برابری پرتفوی سرمایه گذاری بیمه "ما"

ــرکت  ــن ش ــرمایه گذاری ای ــوی س ــد پرتف ــه رش ــاره ب ــا اش وی ب
ــذاری  ــرمایه گ ــه از آن س ــی ک ــت: منابع ــرمایه گف ــازار س در ب
ــوق  ــهم و حق ــان س ــوق  صاحب ــل حق ــود از مح ــی ش ــام م انج
ــاف  ــن اوص ــا ای ــت؛ ب ــه اس ــای بیم ــرکت ه ــذاران ش ــه گ بیم
زمانــی کــه شــرایط بــازار ســرمایه مناســب باشــد، شــرکت هــم 
ــود  ــردن س ــاال ب ــهامداران و ب ــروت س ــش ث ــتراتژی افزای ــا اس ب
پرتفــوی  تقویــت  بــرای  گســترده ای  برنامه هــای  شــرکت، 
خــود دارد. کمــا اینکــه امســال نســبت بــه ســال گذشــته 
پرتفــوی ســرمایه گذاری بیمــه "مــا" 4 برابــر شــده اســت . 

سود یک ساله 97 در 9 ماهه 98 محقق شد

وثــوق در خصــوص ســود ســهام شــرکت ادامــه داد: بیمــه 
ــود  ــادل س ــاً مع ــال، تقریب ــی س ــاه ابتدای ــا"  توانســت در 9 م "م
ســال گذشــته را محقــق کنــد کــه ایــن مهــم مرهــون عملکــرد 
ــوده  ــرکت ب ــذاری ش ــرمایه گ ــوی س ــاالی پرتف ــود ب ــی و س فن
ــرای  ــا"  ب ــه "م ــتراتژی بیم ــه اس ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش اس
ــوده اســت. ــری ب تقســیم ســود، همــواره  تقســیم ســود حداکث

رشد 40 درصدی فروش بیمه نامه

ــر عملکــرد خــوب شــرکت در فــروش  ــا تأکیــد ب در پایــان وی ب
بیمــه نامــه هــا ضمــن حفــظ بهتریــن ترکیــب فــروش،  پیــش 
بینــی کــرد کــه ایــن رونــد ادامــه دار بــوده و رشــد قریــب بــه 40 
درصــدی فــروش بیمــه نامــه هــا در گــزارش 9 ماهــه نســبت بــه 
دوره مشــابه ســال قبــل خــود مبیــن ایــن موضــوع مــی باشــد.
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شــرکت بیمــه "مــا" در 9 ماهــه نخســت 
ســهم  هــر  خالــص  ســود  امســال، 
داد. افزایــش  درصــد   18 را   خــود 

ــرکت   ــی، ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزار و  ــک ه ــرمایه ی ــا س ــا" ب ــه "م بیم
500 میلیــارد ریــال، صورت هــای مالــی 
9 ماهــه دوره مالــی منتهــی بــه 29 
اســفند 1398 را بــه صــورت حسابرســی 
ــر ایــن اســاس   نشــده منتشــر کــرد و ب
در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه 30 آذر 
ــهم 393  ــر س ــه ازای ه ــاه 1398، ب م
ــه  ــبت ب ــه نس ــرد ک ــن ک ــال تعیی ری
از   ، گذشــته  ســال  در  مشــابه  دوره 
افزایــش 18 درصــدی برخــوردار اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش، شــرکت 
ــغ  ــده، مبل ــاد ش ــا" در دوره ی ــه "م بیم
589 میلیــارد و 810 میلیــون ریــال 
ــن  ــر ای ــرد و ب ــب ک ــص کس ــود خال س
ــر  ــه ازای ه ــغ 393 ســود ب اســاس مبل
ســهم خــود اختصــاص داد کــه نســبت 
بــه دوره مشــابه در ســال گذشــته از 
افزایــش 18 درصــدی برخــوردار اســت.

ایــن گــزارش افــزود: ســود انباشــته 
پایــان دوره شــرکت بیمــه "مــا" بــا 
ــه دوره  ــش 55 درصــدی نســبت ب افزای
ــغ 537  ــته، مبل ــال گذش ــابه در س مش
میلیــارد و 987 میلیــون ریال اعام شــد

گزارش عملکرد شرکت بیمه 
"ما" در 9 ماهه نخست سال 98

مســابقات فوتســال صنعــت بیمه یــادواره 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
ــاز شــد. ــزی آغ ــی بیمــه مرک ــه میزبان ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، 
در ایــن مســابقات 22 تیم از شــرکت های 
پارســیان، دانا، معلم، ســینا، البرز، ســرمد، 
ملــت، میهــن، تعــاون، تجــارت نو، آســیا،  
متقابل کیــش، آســماری، آرمان، ســامان، 
ــا،  ــز، پاســارگاد، حکمــت صب ــن، کوث نوی
صنــدوق خســارت بدنــی، بیمــه مرکزی و 

شــرکت بیمــه "مــا" حضور دارند کــه در دو گروه 6 تیمی و دو گروه 5 تیمی  با یکدیگــر به رقابت می پردازند.
ــاف   ــه مص ــابقات  ب ــروه اول مس ــا" در گ ــه "م ــرکت بیم ــال ش ــم فوتس ــزارش، تی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
تیــم هــای فوتســال شــرکت هــای بیمــه پارســیان، دانــا، معلــم، ســینا و البــرز خواهــد رفــت.
مصــاف  بــه  معلــم  بیمــه  و  "مــا"  بیمــه  فوتســال  تیــم  مســابقات،  ایــن  اول   روز  در 
پایــان رســید؛  بــه  بــر یــک  بــا نتیجــه  مســاوی یــک  بــازی  ایــن  یکدیگــر رفتنــد کــه 
مســابقات فوتســال صنعــت بیمه یــادواره شــهدای مدافع حرم در ســالن فوتســال شــهید مفتح برگزار شــد.
فوتســال  تیــم  برگــزاری  مســئوالن  و  فنــی  کادر  بازیکنــان،  لیســت 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  رقابت هــا  ایــن  در  حضــور  بــرای  "مــا"  بیمــه 
ــی  ــید مصطف ــدی، س ــم احم ــزاده کاظ ــس علی ــندل، یون ــامان روش ــهبازی، س ــدی ش ــان: مه بازیکن
موســوی، ســیدرضا حســینی، پارســا فرمانــروا، محمــد ســلمانی، جلیــل حکمتــی، محمدحســین ناظمــی

سرمربی : محمد فرجلو
سرپرست: رضا رباط کریمی

جمعــی از مدیــران ارشــد صنعــت بیمــه کشــور صبــح امــروز بــا حضــور در مرقــد 
ــد. ــت کردن ــد بیع ــامی تجدی ــاب اس ــر انق ــای رهبرکبی ــا آرمان ه ــی )ره( ب ــام خمین ام

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"،  در ایــام مبــارک دهــه فجــر غامرضا ســلیمانی رئیس 
ــران ارشــد صنعــت بیمــه کشــور در چهارمیــن روز از  ــا همراهــی مدی بیمــه مرکــزی ج.ا.ا  ب
دهــه مبــارک فجــر انقــاب اســامی  در مرقــد مطهــر امــام خمینــی )ره( حضــور یافتنــد و  
ضمــن اهــدای تــاج گل ، قرائــت فاتحــه و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ معمــار کبیــر انقــاب، 
ــر مدیرعامــل  ــد. حجــت بهــاری ف ــد پیمــان کردن ــام و شــهدا تجدی ــا آرمان هــای واالی ام ب
شــرکت بیمــه "مــا" و اعضــای هیــات مدیــره شــرکت نیــز در ایــن مراســم حضــور داشــتند.

حضور تیم فوتسال بیمه "ما" در مسابقات یادواره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

تجدید میثاق مدیران ارشد صنعت بیمه کشور با آرمان های امام راحل در بهمن 98
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"مــا"  بیمــه  شــرکت  مدیرعامــل  اندیشــی  هــم  جلســه 
و  سیســتان  اســتان  ملــت  بانــک  مدیریــت   کریمــی  و 
از  بیشــتر  چــه  هــر  اســتفاده  بــر  و   برگــزار  بلوچســتان 
ظرفیــت هــای بانــک ملــت شــعبه زاهــدان تاکیــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در ایــن نشســت کــه بــا 
حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" ، کریمــی مدیر 
بانــک ملت اســتان سیســتان و بلوچســتان و اعضای هیــات مدیره 
شــرکت بیمــه "مــا" برگــزار شــد، حجــت بهــاری فــر ضمــن تاکید 
بــر تامیــن منافــع ذینفعــان اعــم از بیمــه گــذاران، نماینــدگان و 
ســهامداران گفــت: اســتقرار میزهــای بیمــه ای در شــعب بانــک 
و اســتفاده از ظرفیــت هــای بانــک ملــت اهمیــت بســیاری دارد.

بهــاری فــر افــزود: مهــم تریــن نکتــه در شــرکت بیمــه "مــا" انجام 
هرچــه بهتــر تعهــدات و جلــب رضایــت بیمــه گــذاران اســت و 
در ایــن راســتا همــکاران مــن تمــام تــاش خــود را بــرای ارائــه 
ــاز و شــأن خواهنــد داشــت.  ــر نی خدمــات شایســته و مبتنــی ب
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: کســب  موفقیــت هایــی از قبیل 
ــی   ــد ســال متوال ــرای چن ــی  ب ــک توانگــری مال ــه ی کســب رتب
مرهــون تــاش همــکاران مــن در شــرکت بیمــه "مــا" و الطــاف 
اعضــای هیــات مدیــره و حمایــت هــای ســهامداران عمده اســت .

ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت اس ــک مل ــر  بان ــی مدی کریم
ــه  ــوب و صمیمان ــیار خ ــکاری بس ــی از هم ــن قدردان ــز  ضم نی
ــه در  ــک و بیم ــت: بان ــت گف ــک مل ــا  بان ــا" ب ــه "م شــرکت بیم
کنــار هــم مــی تواننــد ســوپرمارکت مالــی بــوده و نیازهــای مالــی 
ــد  ــر بای ــار یکدیگ ــا در کن ــد. م ــن نماین ــوزه را تامی ــن ح در ای
ــیم. ــته باش ــد داش ــتریان تاکی ــان مش ــات در ش ــه خدم ــر ارائ ب

مدیــر عامــل بیمــه "ما" و هیئت همراه از شــعبه این شــرکت 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان بازدیــد و بــا کارکنــان و 
ــد. ــو کردن ــت وگ ــدار و گف ــروش دی ــبکه ف ــدگان ش نماین

ــز  ــره نی ــات مدی ــای هی ــه اعض ــد ک ــن بازدی ــان ای در جری
ــن  ــان آخری ــر  در جری ــاری ف حضــور داشــتند، حجــت به
ــنهادات  ــا و پیش ــت و راهکاره ــرار گرف ــعبه ق ــت ش وضعی
کــرد. ابــراز  شــعبه  عملکــرد  بهبــود  بــرای  را  خــود 

بهــاری فــر بــا تشــریح آمــار و عملکــرد بیمــه "مــا" 
ــانی  ــروی انس ــت نی ــا تقوی ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اب
رو  رونــد  نماینــدگان  و  کارکنــان  مســتمر  آمــوزش  و 
ــای  ــت ه ــد و از ظرفی ــه یاب ــعبه ادام ــن ش ــد ای ــه رش ب
موجــود آن بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده شــود.

ــرکت های  ــی ش ــان اصل ــه صاحب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بیمــه، بیمه گــذاران هســتند و بیمه گــران بــرای جلــب 
ــت  ــد پرداخ ــت: فرآین ــد گف ــاش می کنن ــا ت ــت آنه رضای
خســارت مســاله ای اســت کــه بایــد با دقــت و ســرعت عمل 
اجــرا شــود و بیمــه "مــا" نیــز تــاش مــی کنــد خدمــات و 
ســرویس دهی مطلوبــی بــه بیمه گــذاران خــود ارائــه دهــد.
ــرکت  ــی ش ــه اصل ــت: وظیف ــا"  گف ــه "م ــل بیم مدیرعام
ســپس  و  نماینــدگان  آمــوزش  اول  وحلــه  در  بیمــه 
ســتادی  مدیــران  ســوی  از  جانبــه  همــه  حمایــت 
پاســخگویی  تــوان  نماینــدگان  تــا  اســت  اســتانی  و 
باشــند. داشــته  را  بیمه گــذاران  نیازهــای  بــه 

ــده  ــز آین ــدازی  مرک ــه راه ان ــاره ب ــن اش ــر ضم ــاری ف به
پژوهشــی در شــرکت بیمــه "مــا" ، هــدف از تاســیس ایــن 
مرکز را  ترســیم مســیر  آینده  شــرکت  و تحقق پیشــتازی 
در صنعــت  عنــوان کــرد و گفــت: مرکــز آینــده پژوهــی بــا 
هــدف شــناخت و درک مســائل نوظهــور در صنعــت بیمــه و 
نحــوه برخــورد بــا آنهــا، مطالعــه  در خصــوص رشــد فناوری 
ــات  ــام تحقیق ــرای انج ــری از آن ب ــره گی ــده و به در آین
کاربــردی و پذیــرش و درک اهمیــت ایده هــا بــرای خلــق و 
شــکل دهــی آینــده ای برتــر و مطلــوب طراحی شــده اســت.

ــس  ــی ریی ــر ، فراهان ــاری ف ــت به ــخنان حج ــش از س پی
ــرد.  ــه ک ــعبه ارائ ــت ش ــی از وضعی ــدان گزارش ــعبه زاه ش
ــدان  ــعبه زاه ــدگان ش ــان و نماین ــه؛ کارکن ــه جلس در ادام
ــود را  ــنهادهای خ ــکات و پیش ــرات، مش ــه نظ ــز نقط نی
پیرامــون مســائل جــاری بــا وی در میــان گذاشــتند.

بازدید مدیر عامل بیمه "ما" از شعبه استان سیستان و 
بلوچستان

نشست هم اندیشی مدیران بانک ملت و شرکت بیمه "ما"  
در استان سیستان و بلوچستان
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مدیرعامــل بیمــه "مــا" طــی ســفر خــود بــه اســتان سیســتان و 
ــرکل ســندیکای  ــزی و دبی ــراه رئیــس کل بیمــه مرک ــه هم بلوچســتان ب
بیمــه گــران در مناطــق ســیل  زده ایــن اســتان حضــور یافتنــد و 
ــه  ــص یافت ــای تخصی ــک ه ــدگان ، کم ــیب دی ــا آس ــدردی ب ــن هم ضم
از ســوی  شــرکت بیمــه "مــا" را بــه ســیل زدگان  اهــدا کردنــد.

ــص بودجــه  ــا تخصی ــا" ب ــه "م ــی، شــرکت بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــام  ــا انج ــر ب ــار دیگ ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــیل زدگان اس ــه س ب
وظایــف خــود در راســتای مســئولیت اجتماعــی، وظیفــه شناســی و نــوع 
دوســتی خــود را نشــان داد .عــاوه بــر کمک هــای نقــدی شــرکت ، 
پرســنل بیمــه "مــا"  نیــز کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود را بــرای 
ــد. ــدا کردن ــتان اه ــتان و بلوچس ــتان سیس ــیل زدگان اس ــت از س حمای

بــر اســاس ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه وســعت مناطــق آســیب دیــده در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، کمــک هــای مســئوالنه و متعهدانه پرســنل 
ایــن شــرکت بــه هموطنــان همچنــان ادامــه دارد و پرســنل ســتاد و شــعب 
ــال  ــع آوری و ارس ــه جم ــدام ب ــور اق ــر کش ــا" در سراس ــه "م ــرکت بیم ش
کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود بــه مناطــق آســیب دیــده کــرده اند.

دیــده  آســیب  بیمه گــزاران  خســارت  "مــا"  بیمــه  شــرکت   
کــرد. پرداخــت  را  بلوچســتان  و  استان سیســتان  ســیل  از 

بــه گــزارش روابــط عمومی بیمــه "ما" در پی وقوع ســیل و به جا ماندن خســارت 
ناشــی از ایــن حادثــه در شــهرها و روســتاهای اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
حجــت بهــاری فــر مدیرعامل شــرکت بیمــه "ما" بــه همــراه اعضا هیــات مدیره 
و مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی خســارت ســیل زدگان  پرداخــت کردنــد.

ــراه  ــات هم ــا" و هی ــل بیمه"م ــفر مدیرعام ــول س ــزود: در ط ــزارش اف ــن گ ای
ــا در  ــا و بازدیده ــی ه ــتر کارشناس ــتان، بیش ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ب
ــا  ــده آنه ــه پرون ــارات ک ــدادی از خس ــام و تع ــده انج ــیب دی ــهرهای  آس ش
ــا" پرداخــت شــد. ــود توســط مدیرعامــل شــرکت بیمــه "م تکمیــل شــده ب
گفتنــی اســت کارشناســان فنــی بیمــه "مــا" بــه محــض اطــاع از وقــوع حادثه 
و بــه دســتور مدیرعامــل شــرکت بــه همــراه ارزیابــان رســیدگی به خســارت در 
مناطــق آســیب دیــده حاضر شــدند  تا ضمن تشــکیل کارگــروه کارشناســی در 
محــل، نســبت بــه پرداخت بــه موقع خســارت بــه حادثه دیــدگان اقــدام کنند.

اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی به سیل زدگان

حضور مدیرعامل در مناطق سیل  زده استان سیستان و 
بلوچستان
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اخبارشعب

استان کردستان

  استان کرمان

استان البرز

جلســه رییــس ســندیکای بیمــه گــران، مدیــران 
بیمه اســتان بــه مناســبت  همایش گرامیداشــت 

شهید ســردار ســلیمانی

برگــزاری دوره آمــوزش بازاریابــی و فــروش 
بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری در شــعبه 

کــرج

برگــزاری جلســه معــاون فنــی و مدیــر بیمــه های 
ــت  ــک مل ــر بان ــا مدی ــرکت ب ــوزی ش ــش س آت

اســتات کردســتان

استان لرستان
حمایــت شــعبه خــرم آبــاد شــرکت از مســابقات 

بوکــس  اســتان
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استان آذربایجان شرقی

  استان قم 

استان زنجان

ــرکت و  ــی ش ــاون فن ــن زاده مع ــور حس حض
انــوری مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی و 

بازدیــد از شــعبه

برگزاری جلسه ماهیانه با نمایندگان شعبه 

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بیمــه هــای 
مســئولیت برای پرســنل نمایندگی 2283 شــعبه 

تبریــز

استان  قزوین
ــعبه  ــی از ش ــی و حسابرس ــم بازرس ــد تی بازدی

ــن قزوی
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ســازمان بهداشــت جهانی اعــام وضعیــت اضطراری 
کــرده اســت. میلیون هــا نفــر در چیــن در قرنطینــه 
هســتند. هــر لحظه تعــداد مبتایــان و قربانیــان این 
ویــروس افزایــش پیــدا می کنــد. اکثــر کشــور های 
ــد و ورود  ــاش در آمده ان ــت آماده ب ــه حال ــان ب جه
و خــروج اتبــاع چینــی بــه ایــن کشــورها ممنــوع 
شــده. دلیــل تمــام ایــن اتفاقــات، ویــروس مرمــوز و 
مرگبــار کرونا اســت. ویروســی که ســر و کلــه اش در 
اواخــر دســامبر 2019 میــادی در ووهــان چیــن پیدا 
شــد و ایــن روزهــا در صــدر اخبار جهــان قــرار دارد.

  در پایــان مــاه دســامبر مســئوالن ســامت عمومــی 
چیــن به ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کردند که 
ویــروس جدیــد و ناشــناخته ای باعــث نوعــی بیماری 
بــا عائمــی شــبیه بــه ذات الریه در شــهر ووهان شــده 
اســت. آن هــا فــورا تشــخیص دادند کــه این ویــروس از 
خانــواده ی ویــروس کرونــا اســت و بــه ســرعت در حال 
تکثیــر و راه یابــی بــه بیــرون از شــهر ووهــان اســت.

ــج اســت و  ــات رای ــا بیــن تمــام حیوان ــروس کرون وی
ــر شــکل انســان ها را هــم  ــا تغیی ــد ب گاهــی می توان
ــا کنــون از ابتــدای ســال 2000 ســه  ــوده کنــد. ت آل
ــه انســان ها ســرایت  ــا ب ــروس کرون ــر از وی ــوع دیگ ن
کــرده و باعــث شــیوع ســارس )SARS( در ســال 
2002 و مــرس )MERS( در ســال 2012 شــده اســت.
دانشــمندان فکــر می کننــد کــه ایــن ویــروس جدیــد 
ــه  ــال ب ــی انتق ــامبر توانای ــاه دس ــدای م ــم از ابت ه
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــان ها را پی انس
ــای  ــه ی غذاه ــک بازارچ ــدا در ی ــروس در ابت ــه وی ک
دریایــی در شــهر ووهــان پیــدا شــده و ســپس از آنجــا 

ــی از  ــا یک ــر پخــش شــده اســت. ام ــاط دیگ ــه نق ب
آزمایش هــا روی بیمــاری نشــان می دهــد کــه اولیــن 
ــا مبتــا شــده، هیــچ  ــه بیمــاری کرون فــردی کــه ب
ارتباطــی بــا بازارچــه نداشــته اســت. محققــان هنــوز 
ــی بیمــاری هســتند. در حــال پیگیــری منبــع اصل
نــوع حیوانــی کــه ویــروس از آن بــه انســان منتقــل 
شــده نیــز همچنــان بــرای محققــان روشــن نیســت. 
ــر  ــی منتش ــن گزارش ــی در چی ــم تحقیقات ــک تی ی
کردنــد کــه طــی آن گفتــه شــده بــود طبــق کدهای 
ژنتیکــی ایــن ویــروس ممکــن اســت کــه بیمــاری از 
مــار بــه انســان رســیده شــده باشــد. البتــه محققــان 
دربــاره ی صحــت ایــن نتیجه گیــری مطمئــن 
ــک  ــه روی ژنتی ــری ک ــای دیگ ــتند. آزمایش ه نیس
ــی  ــه توال ــان داد ک ــد نش ــام ش ــد انج ــروس جدی وی
ژنتیکــی ایــن ویــروس 96 درصــد بــا ویــروس کرونــا 
در خفاش هــا یکســان اســت. ویــروس ســارس و 
مــرس هــر دو از خفــاش بــه انســان منتقــل شــده اند.

ویروس کرونا  از کجا پیدا شد؟

تاِج مرگ
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ــه  ــا هال ــاج ی ــای ت ــه معن ــا )corona( ب کرون
ــا  ــروس کرون ــری وی ــکل ظاه ــت و ش اس
ــاج  ــک ت ــه ی ــبیه ب ــکوپ، ش ــر میکروس زی
ــف  ــا، طی ــا ویروس ه ــت. کرون ــلطنتی اس س
ــوند.  ــامل می ش ــا را ش ــیعی از ویروس ه وس
ســاده ترین نــوع آن ســرماخوردگی معمولــی 
ــر  ــال حاض ــوع آن در ح ــن ن و پیچیده تری
ــا اســت. شــهر ووهــان چیــن  بیمــاری کرون
ــاری  ــر بیم ــه درگی ــت ک ــهری اس ــن ش اولی
ویروســی کرونــا شــده. در حــال حاضــر تمام 
ســاکنان ایــن شــهر در قرنطینــه قــرار دارند.

ــته  ــروس در گذش ــن وی ــاده تر ای ــکل س ش
نیــز در بیماری هایــی ماننــد ســارس و نوعــی 
ــل  ــا عام ــود ام ــده ب ــاهده ش ــزا، مش آنفوالن
بیمــاری مرگبــاری کــه ایــن روزهــا دنیــا را به 
حالــت اضطــرار در آورده اســت، جدیدتریــن 
نــوع ویــروس کرونــا اســت. ســرعت انتقــال 
ایــن بیمــاری، بســیار بــاال اســت بــه طــوری 
ــن  ــروع ای ــاه از ش ــدودا دو م ــس از ح ــه پ ک
ــر در  ــد نف ــزار و نهص ــدودا 11 ه ــاری، ح بیم
ــا  ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــان ب ــر جه سراس
شــده اند و تقریبــا 1665 نفــر بــر اثــر بیماری 
ویروســی کرونــا فــوت کرده انــد؛ البتــه ایــن 
ــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. ــار ب آم

عالئم و نشانه های بیماری کروناویروس کرونا چیست

کرونــا در ابتــدا شــبیه به یک ســرماخوردگی ســاده اســت 
و بــا گذشــت زمــان عائــم آن شــدیدتر می شــود. آبریزش 
بینــی، گلــو درد شــدید، تب بــرای مدتــی طوالنی، ســردرد 
و تنگــی نفــس از مهم تریــن نشــانه های ابتــا بــه بیمــاری 
ــکات  ــه دارای مش ــرادی ک ــودکان و اف ــت. ک ــا اس کرون
تنفســی، بیمــاری قلبــی، ضعــف سیســتم ایمنی بــه دلیل 
ــتند،  ــی هس ــص ایمن ــای نق ــرطان ها و بیماری ه ــواع س ان
بیشــتر در معــرض ابتــا بــه کرونــا ویــروس قــرار دارنــد.
ــه  ــبیه ب ــاری، ش ــن بیم ــم ای ــف، عائ ــوارد خفی در م
ســرماخوردگی اســت و گاهه به اشــتباه، آنفوالنزا تشــخیص 
داده می شــود؛ امــا شــدت بیمــاری پــس از چند روز بیشــتر 
ــف  ــاال و درد و ضع ــب ب ــدید، ت ــرفه های ش ــود و س می ش
بــدن بــه آن اضافــه می شــود. در مــوارد حــاد ایــن ویروس 
ــد و  ــر می کن ــرد را درگی ــی ف ــتگاه تنفس ــا و دس کلیه ه
ــود. ــار می ش ــرای بیم ــدی ب ــکات ج ــروز مش ــث ب باع
ویــروس جدیــد کرونــا ابتــدا بــا تــب خفیــف حضــور خود 
ــب،  ــس از ت ــی پ ــد. کم ــام می کن ــان اع ــدن میزب را در ب
بیمــار دچــار ســرفه های خشــک می شــود. گاهــی اوقــات، 
تــب انقــدر خفیــف اســت کــه تشــخیص داده نمی شــود، 
ــز  ــه ســرفه های خشــک بی دلیــل، حائ بنابرایــن توجــه ب
ــرفه ها،  ــد از س ــی 10 روز بع ــدودا 7 ال ــت. ح ــت اس اهمی
بیمــار دچــار تنگــی نفــس می شــود، به مــرور تــب و تنگی 
نفــس، شــدت پیــدا می کنــد و بیمــار را راهــی بیمارســتان 
ــه محــض مشــاهده عائمــی  خواهــد کــرد. الزم اســت ب
ماننــد تــب، ســرفه و تنگــی نفــس بــه پزشــک مراجعــه 
کنیــد و از نظــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا بررســی شــوید.
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مأموریــت اصلــی صنعــت بیمه کاهش آالم خســارت دیدگان اســت
ــه و  ــای بیم ــرکت ه ــر ش ــارت ب ــرکل نظ ــترک مدی ــت مش نشس
هماهنگــی اســتان هــای بیمه مرکــزی و همــکاران همراه بــا هیأت 
ــه ای سیســتان و  ــای بیم رئیســه شــورای هماهنگــی شــرکت ه
 بلوچســتان و مدیرکل بحران اســتانداری در این اســتان برگزار شد.

ــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه  ب
مرکــزی، محمدجــواد آقاجــری در ایــن نشســت مشــترک ضمــن 
تأکیــد بــر ضــرورت همــکاری دوجانبــه و بــرآورد خســارات ســیل 
اخیــر گفــت: در حــوادث ایــن چنینــی ضــرورت هــم افزایــی بیــن 
دســتگاه های مســئول و مرتبــط بیــش از پیش احســاس می شــود.

ــتان  ــی اس ــه و هماهنگ ــای بیم ــر شــرکت ه ــارت ب ــرکل نظ مدی
ــه در  ــت بیم ــات صنع ــمردن خدم ــا برش ــزی ب ــه مرک ــای بیم ه
ــه  ــت بیم ــی صنع ــت اصل ــرد: مأموری ــح ک ــر تصری ــوادث اخی ح
ــی از  ــای ناش ــم ه ــام زخ ــدگان و التی ــارت دی ــش آالم خس کاه
حــوادث اســت و از ســوی دیگــر نیــز انتظــار داریــم مــردم بــا تهیه 
پوشــش هــای بیمــه ای از حجــم تلخــی هــای حــوادث بکاهنــد.

وی نســبت بــه لــزوم رســیدگی و پرداخــت ســریع پرونــده 
هــای خســارت ســیل اخیــر توســط شــرکت هــای بیمــه ای کــه 
ــرد. ــد ک ــد، تأکی ــده دارن ــر عه ــوص ب ــن خص ــی را در ای تعهدات

شــایان ذکــر اســت در ایــن جلســه مقــرر شــد بــا همــکاری برخــی 
ســازمان هــا از قبیــل فرمانــداری هــا، کمیتــه امــداد، بهزیســتی، 
بنیــاد مســتضعفان و ســایر نهادهــای مرتبــط بــا خســارات، 
ــرای  ــایی و ب ــت شناس ــرع وق ــر در اس ــیل اخی ــدگان س زیاندی
ــوند. ــت ش ــز پرداخــت خســارت هدای ــه مراک ــده ب تشــکیل پرون

کاالی ســرمایه ای و مصرفــی در گمــرکات کشــور بســیار ناچیــز اســت
ــان  ــی در پای ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــند وزی ــاد دژپس ــر فره دکت
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  نمایندگان کمیســیون  بــا  جلســه 
ــگاران اظهــار داشــت: یکســری  ــه ســواالت خبرن اســامی در پاســخ ب
از کاال هــا بــا ثبــت ســفارش وارد گمــرک کشــور شــده کــه بــه دلیــل 
محدودیت هــای اعمــال شــده از ســوی دولــت، امــکان ترخیــص آنهــا 
ــدارد. ــرک ن ــرد گم ــه عملک ــی ب ــوع ربط ــن موض ــدارد و ای ــود ن وج

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکزی 
بــه نقــل از شــبکه اخبــار اقتصــادی و دارایــی ایران)شــادا(، وزیــر اقتصاد 
در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر دپوی مــواد اولیــه در گمــرک جمهوری 
ــه  ــل از اظهارنام ــواد، قب ــع کاال و م ــه، تجمی ــان اینک ــا بی ــامی، ب اس
ــو تلقــی نمی شــود، اظهــار داشــت: رســوب مــواد اولیــه،  گمرکــی، دپ
کاالی ســرمایه ای و مصرفــی در گمــرکات کشــور بســیار ناچیــز اســت.

وارد  ســفارش  ثبــت  بــا  کاال هــا  از  یکســری  داد:  ادامــه  وی 
محدودیت هــای  دلیــل  بــه  کــه  شــده  کشــور  گمــرک 
آنهــا وجــود  امــکان ترخیــص  از ســوی دولــت،  اعمــال شــده 
نــدارد. گمــرک  عملکــرد  بــه  ربطــی  موضــوع  ایــن  و  نــدارد 

وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن محدودیت هــا باعــث شــده تــا 
1400 قلــم کاال در گمــرک باقــی بمانــد و ترخیــص نشــود تصریح کرد: 
از ایــن تعــداد کاال، مهلــت برخــی از آن هــا بــه اتمــام رســیده و برخــی 
دیگــر جــزو کاال هــای لوکــس هســتند کــه قابــل ترخیــص نیســتند و 
در ایــن ارتبــاط، نامــه ای بــه دولــت ارســال کردیــم تــا ایــن دســته از 
کاال هــا، حــذف، معــدوم و یــا در قالــب امــوال تملیکــی بفــروش برســند.

ســایر  خواســتیم،  دولــت  از  نامــه  ایــن  در  افــزود:  وی 
بررســی  مربوطــه،  دســتگاه های  ســوی  از  کاال هــا 
شــوند. عرضــه  بــازار  بــه  لــزوم  صــورت  در  و  شــده 

مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی استان های 
بیمه مرکزی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اخباربیمه مرکزی
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