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انفورماتیــک  ارزیابــی  دوره  چهارمیــن  در 
ــرکت  ــن ش ــور ، برتری ــه کش ــرکت های بیم ش
ــی شــدند  ــن حــوزه معرف ــای بیمــه ای در  ای ه
و بــر ایــن اســاس شــرکت ســهامی بیمــه 
"مــا" موفــق بــه کســب رتبــه ســوم شــد. .
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" رییــس 
کل بیمــه مرکــزی بــا قدردانــی از اقدامــات 
شــرکت هــای  بیمــه  در زمینــه فنــاوری 
ــر  ــش انکارناپذی ــرد: نق ــان ک ــات خاطرنش اطاع
توســعه زیرســاخت های الکترونیــک شــرکت های 
بیمــه بــرای کاهــش میــزان تقلبــات و تخلفــات 
و باالبــردن ضریــب نفــوذ بیمــه در گــرو تعامــل 
جــدی بــا ســایر ارکان مرتبط اســت که بر اســاس 
نتایــج ارزیابــی هــای صورت گرفته، ســه شــرکت 
برتــر بــه خوبــی در ایــن مســیر گام برداشــته انــد.

دکتــر ســلیمانی بــا اشــاره بــه پیشــگامی صنعت 
ــک،  ــدی الکترونی ــرای ابزارمن ــاش ب ــه در ت بیم
کســب عناویــن برجســته در ایــن عرصــه را 
ــرای  ــت ب ــن صنع ــی ای ــزم اهال ــزم ج ــر ع بیانگ
ــای  ــان نهاده ــود در می ــگاه خ ــتحکم تر جای مس
پولــی و مالــی و همچنیــن بازار ســرمایه دانســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش شــهروز مجیــدی مدیــر 
ــه  ــرکت بیم ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
ــرد. ــت ک ــر را  دریاف ــوح تقدی ــس و ل ــا"، تندی "م

تقدیر از بیمه "ما" در میان برترین 
شرکت های بیمه در حوزه انفورماتیک

روابــط  برتریــن  بیمــه  صنعــت  بیمــه،  ملــی  رو  همایــش  ششــمین  و  بیســت  در 
عمومــی هــای خــود را در حــوزه هــای گوناگــون رســانه هــای تبلیغــی و حوزه هــای 
پژوهشــی و آموزشــی شــناخت و از شــرکت بیمــه "مــا" بــه عنــوان داور قدردانــی شــد.

عمومــی  روابــط  کل  اداره  از   نقــل  بــه  "مــا"  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
هــدف  بــا  ســال  هــر  شــده  یــاد  مرکــزی،  جشــنواره  بیمــه  الملــل  بیــن  امــور  و 
رقابــت پذیــری و تحــرک روابــط عمومــی هــای صنعــت بیمــه برگــزار مــی شــود.
در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره رئیــس کل بیمــه مرکــزی، اعضــای هیئــت عامــل و تنــی 
ــژه از تاش هــای  ــزه وی ــوح تندیــس و جای ــا اهــدای ل چنــد از مقامــات ارشــد صنعــت بیمــه ب
برگزیــدگان ایــن جشــنواره در راســتای فرهنــگ ســازی و اعتــای صنعــت بیمــه، تقدیــر کردنــد.
بــه  "مــا"  بیمــه  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر  شــکری  داود  از  مراســم  ایــن  در 
دلیــل دبیــری  و داوری جشــنواره روابــط عمومــي هــاي برتــر قدردانــی شــد. روابــط 
در  برتــر  عمومــی  روابــط  عنــوان  کســب   از  پــس  "مــا"   بیمــه  شــرکت  عمومــی 
داشــت. حضــور  داور  و  دبیــر  عنــوان  بــه  امســال   جشــنواره  در  متوالــی،  دوره  ســه 
شــایان ذکــر اســت بیســت و ششــمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه بــا محوریــت 
افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه؛ راهکارهــا و چالشــهای ضریــب نفــوذ بیمــه، بــا حضــور 
ــادي  ــیون اقتص ــس کمیس ــزي، رئی ــه مرک ــس کل بیم ــاد، رئی ــر اقتص ــور، وزی ــس جمه رئی
مجلــس، رئیــس کل بانــک مرکــزي، رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، رئیــس کل 
ســازمان امــور مالیاتــي، معــاون بانــک و بیمــه وزیــر اقتصــاد، تنــي چنــد از مقامــات 
ــد. ــزار ش ــه برگ ــت بیم ــاالن صنع ــران و فع ــن مدی ــس و همچنی ــدگان مجل ــوری و نماین کش

در حاشیه بیست و ششمین همایش روز ملی بیمه؛
 از روابط عمومی بیمه "ما" تقدیر شد

اخبار بیمه "ما"
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ــه  ــور ارائ ــه منظ ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ش
ــه مشــتریان  ــز ب ــه و متمای ــات بهین خدم
نــرم افــزار اندرویــدی تلفــن همــراه خــود 
ــام "همــراه مــا" بروزرســانی کــرد. ــا ن را ب
ــرکت  ــی، ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آذر،   13 بــا  همزمــان  "مــا"  بیمــه 
ــد  ــه از نســخه جدی ــت بیم ــالروز صنع س
نــرم افزار"همــراه مــا" رونمایــی کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش،  این اپلیکیشــن 
ــه ای از ســرویس هــای در حــال  مجموع
گســترش ارائــه مــی دهــد کــه اهــم 
پرداخــت  امــکان  از:  عبارتنــد  آنهــا 
ــای  ــارت ه ــاهده خس ــر، مش ــاط عم اقس
نامــه  بیمــه  نــرخ  اســتعام  درمــان، 
بدنــه و ثالــث و ... ، همچنیــن امــکان 
ــک  ــه تفکی ــعب ب ــات ش ــاهده اطاع مش
اســتان و نمایندگــی هــا بــه تفکیــک 
ــی طــرف  ــی، مراجــع درمان ــد نمایندگ ک
ــه  ــرارداد و مراکــز پرداخــت خســارت ب ق
ــن از  ــورت آفای ــه ص ــتان ب ــک اس تفکی
ــت. ــزار اس ــرم اف ــن ن ــات ای ــه امکان جمل

ــت  ــاهده فهرس ــرای مش ــت ب ــی اس گفتن
ــی  ــز صــدور و مراجــع درمان ــق مراک دقی
ــه  ــرکت بیم ــات ش ــا اطاع ــت ب و مطابق
"مــا" ایــن برنامــه در فواصــل زمانــی 

ــود ــی ش ــانی م ــده بروزرس ــخص ش مش

رونمایی از نسخه جدید نرم افزار 
همراه ما همزمان با سالروز صنعت 

بیمه

ــا" ،  ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ششــمین نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه با 
عنــوان Invex2019 از 27 تــا 30 آبــان  بــا 
حضور شــرکت بیمه "ما" و تعدادی از شــرکت 
هــای بــزرگ حــوزه اقتصــادی برگــزار شــد.
در مراســم افتتاحیه دکتر غامرضا ســلیمانی 
جمهــوری  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
ــای  ــیوم ه ــاد کنسرس ــران ایج ــامی ای اس
صنعــت بیمــه را زمینــه ســودآوری بیشــتر 
فعــاالن ایــن صنعــت ارزیابــی کــرد و افــزود: 
ــتر  ــری بیش ــدی گ ــال تص ــه دنب ــت ب دول
ــترده  ــت گس ــرای فعالی ــا را ب ــت و فض نیس
ــت  ــرده و صنع ــم ک بخــش خصوصــی فراه
ــد. ــن فرصــت اســتفاده کن ــد از ای بیمــه بای
وی از رتبــه بنــدی شــرکت هــای بیمــه بــه 
عنــوان بهترین شــاخص بــرای انتخــاب بیمه 
ــفاف  ــت: ش ــار داش ــرد و اظه ــام ب ــذاران ن گ
ســازی در صنعــت بیمه ریشــه اعتمــاد مردم 
بــه ایــن صنعــت را مســتحکم تــر مــی کنــد.
ایــن  اعــام  بــا  ســلیمانی  دکتــر 
چالــش  بزرگتریــن  کــه  مطلــب 
بیمــه  رشــته  تقویــت  بیمــه  صنعــت 

ــه  ــعه بیم ــه توس ــه ب ــای بیم ــرکت ه ــرد: ش ــح ک ــت، تصری ــذاری اس ــپرده گ ــی و س ــای زندگ ه
ــورت  ــه ص ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــی ک ــرکت های ــر ش ــاوه ب ــد و ع ــژه ای دارن ــگاه وی ــر ن ــای عم ه
ــد. ــوزه دارن ــن ح ــی در ای ــز خوب ــز تمرک ــر نی ــای دیگ ــرکت ه ــد ش ــی کنن ــت م ــی فعالی تخصص

در روز نخست نمایشگاه، حجت بهاری فر ضمن  حضور در غرفه بیمه "ما" ، در خصوص چگونگی پاسخگویی 
کارشناسان فنی و روابط عمومی در راستای  پاسخگویی به سواالت بازدیدکنندگان ، مطالبی را بیان کردند.

همچنیــن دکتــر ســلیمانی رئیــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ، دکتــر 
مظفــری مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش ، دکتــر کاتــب نماینــده مجلــس شــورای 
ــد. ــد کردن ــا" بازدی ــه "م ــه بیم ــگری از غرف ــوری و لش ــات کش ــر از مقام ــی دیگ ــامی و جمع اس

حضور در نمایشگاه اینوکس 2019
ششمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد.
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 بیســت و ششــمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه بــا موضــوع 
ــا« در  ــا و راهکاره ــه؛ چالش ه ــوذ بیم ــب نف ــش ضری »افزای
روز 12 آذر مــاه 1398 و در دو بخــش نشســت های علمــی 
ــت  ــور حج ــا حض ــه ب ــت بیم ــی صنع ــت های عموم و نشس
ــد. ــزار ش ــا" برگ ــه "م ــرکت بیم ــل ش ــر مدیرعام ــاری ف به

 همایــش ملــی بیمــه و توســعه در مرکــز همایش هــای 
ــا حضــور "عــادل منیــر"  ــی دانشــگاه الزهــرا )س( و ب بین الملل
دبیــرکل فدراســیون بیمــه گــران و بیمــه گــران اتکایــی 
آســیایی-آفریقایی )فیــر(، رییــس کل و اعضــای هیــات عامــل 
و مدیــران بیمــه مرکــزی، دبیــرکل و هیــات رییســه ســندیکای 
بیمه گــران ایــران، رییــس پژوهشــکده بیمــه، مدیــران عامــل و 

اعضــای هیــات مدیــره شــرکت های بیمــه، روســای انجمن های 
صنعــت بیمــه، محققیــن و دانشــگاهیان اقتصــاد برگــزار شــد.

دکتــر غامرضــا ســلیمانی در آییــن افتتاحیــه نشســت 
و  بیمــه  ملــی  همایــش  ششــمین  و  بیســت  علمــی 
توســعه گفــت: ارزیابــی مدیریــت ریســک بایــد بــه دو 
و  شــود  دنبــال  ترکیبــی  و  مــوردی  تخصصــی  صــورت 
ــود. ــد ب ــور خواهن ــک در کش ــدار ریس ــه پرچم ــت بیم صنع

در ادامــه رئیــس کل بیمــه مرکــزی از افزایــش ضریــب نفــوذ 
ــاد  ــوان یکــی از شــاخص های مهــم اقتصــادی ی ــه عن بیمــه ب
ــه در  ــوذ بیم ــطح نف ــن س ــاال رفت ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ک
ــه متاســفانه در حــال  ــی  اســت ک ــر رویکــرد های ــروه تغیی گ

برگزاری بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه 
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حاضــر بــا چالــش هــای بســیاری دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.
دارد  نیــاز  تمهیداتــی  بــه  بیمــه  صنعــت  افــزود:  وی 
و  ارزان  خدمــات  بیمــه  بــازار  شــدن  تــر  رقابتــی  بــا  تــا 
برســاند. کننــدگان  مصــرف  دســت  بــه  را  کیفیتــی  بــا 

دکتــر ســلیمانی بــا تشــریح آخریــن دســتاوردهای صنعــت بیمــه 
و نقــش آفرینــی آن در اقتصــاد کان کشــور بــه لــزوم اســتفاده از 
ابزارهــای فرهنگــی اشــاره کــرد و افــزود: رویکــرد فرهنگــی در ارائــه 
ــت  ــدی اس ــده و جدی ــزار تعیین کنن ــک اب ــه ای ی ــوالت بیم محص
کــه شــرکت های بیمــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته باشــند.

وی تفکیــک ذخیــره  ریاضــی بیمــه هــای زندگــی و غیــر زندگــی 
را یــک اصــل مالــی در مقولــه حسابرســی صنعــت بیمــه دانســت و 
گفــت: بانــک هــا، نهادهــای پولــی و مالــی، بنــگاه هــای اقتصــادی و 
بــازار ســرمایه از رقبــای جــدی صنعــت بیمــه در ارائــه بیمــه  نامــه 
ــن مســیر  ،  اعطــای  ــد و در ای ــه شــمار مــی رون هــای زندگــی ب
ــز در   ــذاران نی ــه گ ــه بیم ــرمایه گذاری ب ــل س ــاب مح ــق انتخ ح
افزایــش ضریــب نفــوذ ایــن رشــته اثرگــذار، کمــک خواهــد کــرد.

ــه  ــش بیم ــه در همای ــکده بیم ــس پژوهش ــه ریی ــد کردبچ حمی
ــوذ  ــب نف ــته ضری ــه گذش ــک ده ــول ی ــت: در ط ــعه گف و توس
ــت  ــیده اس ــال 1397 رس ــه 2038 در س ــدود 102 ب ــه از ح بیم
و از رشــد ســاالنه حــدود 8 درصــد برخــوردار بــوده اســت.

ــک  ــرخ رشــد ســاالنه ی ــداوم ن ــرض ت ــا ف ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
دهــه گذشــته ضریــب نفــوذ بیمــه، تحقــق هــدف برنامــه ششــم که 
رســیدن بــه ضریــب نفــوذ 7 درصــد در ســال 1400 اســت محقــق 
ــر 2.7  ــوذ بیمــه در ســال 1400 حداکث ــب نف نخواهــد شــد. ضری
درصــد خواهــد بــود و بــه عبــارت دیگــر صنعــت بیمــه اگــر بخواهد 
ــد  ــت کن ــود حرک ــل خ ــه قب ــک ده ــد ی ــوی رش ــس الگ ــر اس ب
بــرای رســیدن بــه میانگیــن عملکــرد جهانــی و هــدف 7 درصــدی 
ــل 15 ســال اســت.  ــه گذشــت حداق ــاز ب ــب نفــوذ بیمــه، نی ضری
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در  آموزشــی  دوره  شــش  و  بیســت   
زمینــه  رشــته هــای بیمــه ای  گوناگــون  
در شــعب سراســر کشــور بــا هــدف 
ارتقــای ســطح دانــش و بروزرســانی 
و  کارشناســان  ای  بیمــه  اطاعــات 
نماینــدگان بیمــه "مــا" در پاییــز 98 
ایــن شــرکت برگــزار شــد. توســط 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" 
ــی،  ــای آموزش ــن دوره ه ــوای ای ، محت
ــد  ــارت و بازدی ــدور، خس ــوزی ص بازآم
رشــته هــای بیمــه ای اعــم از  بیمه های 
ــای  ــه ه ــذاری، بیم ــرمایه گ ــر و س عم

باربــری، بیمــه هــای آتــش ســوزی، بیمه 
هــای مهندســی و بیمه های مســئولیت، 
ــه  ــه نام ــن بیم ــت ای نحــوه صــدور و ثب
بازدیــد و پرداخــت  هــا و چگونگــی 
ــود. ــل ب ــای اتومبی ــه ه ــارت بیم خس
بــر اســاس ایــن گــزارش، هــدف از 
برگــزاری ایــن دوره هــای آموزشــی، 
مناســب  بســتری  آوردن  فراهــم 
انتقــال  و  دســتاوردها  تبــادل  بــرای 
هــای  دیــدگاه  گســترش  و  تجــارب 
نوآورانــه  در شــرکت بیمــه "مــا"  در 
ــود. ــه شــورای آمــوزش ب راســتای مصوب

 برگزاری دوره های آموزشی بیمه "ما" در پاییز 98
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 تحقق سود 421 ریالی برای هر سهم بیمه "ما"

ــغ 421  ــه مبل ــش داده و ب ــر ســهم را 97 درصــد افزای ــق شــد ســود ه ــاه اول ســال جــاری موف ــت 6 م ــا" در فعالی ــه "م شــرکت بیم
ریــال برســاند. ایــن در حالیســت کــه ســود هــر ســهم ایــن شــرکت در مــدت مشــابه ســال مالــی قبــل مبلــغ 214 ریــال بــوده اســت.

ــرد  ــزارش عمملک ــن گ ــش آخری ــدی پی ــه چن ــا"  ک ــه "م ــرکت بیم ــم، ش ــه تفاه ــل از روزنام ــه نق ــی، ب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــون  ــارد و 796 میلی ــغ 611 میلی ــرکت مبل ــته ش ــود انباش ــزارش س ــن گ ــق ای ــرد و طب ــر ک ــود را منتش ــهریور 98 خ ــه ش ــی ب منته
ریــال محقــق شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال مالــی گذشــته رشــد 94 درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

گفتنــی اســت؛ ســود خالــص ایــن شــرکت بیمــه ای در دوره یــاد شــده  97 درصــد رشــد کــرده  و ازمبلــغ  320 میلیــارد 
و 743 میلیــون ریــال در پایــان ســال 97 بــه 631 میلیــارد و 304 میلیــون ریــال در پایــان شــهریور 98 رســیده اســت.

بــه 609 میلیــارد و 484 میلیــون  و  ایــن دوره  124 درصــد رشــد داشــته  همچنیــن ســود عملیاتــی شــرکت هــم در 
ریــال رســیده اســت. ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال مالــی گذشــته 272 میلیــارد و 454 میلیــون ریــال بــوده اســت.

 18 رشــد  بــا  "مــا"  بیمــه  شــرکت  هــای  دارایــی  جمــع  کــه  دهــد  مــی  نشــان  شــرکت  ترازنامــه  بــه  نگاهــی 
اســت. رســیده  ریــال  میلیــون   315 و  میلیــارد   21.344 بــه  امســال  شــهریورماه  پایــان  در  و  شــده  همــراه  درصــدی 
این شــرکت در نیمه اول ســال جاری 4189 میلیارد ریال حق بیمه صادره کرده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 52 درصد بیشتر شده 
و درآمد حق بیمه نیز 73 درصد افزایش یافته و از 1.621 میلیارد و 48 میلیون ریال به 2.807 میلیارد و 895 میلیون ریال رســیده اســت.

ــاری  ــال ج ــاه س ــه مهرم ــی ب ــه منته ــک ماه ــرد ی عملک
ایــن شــرکت در حالــی منتشــر شــد کــه  رشــد 12 
ــدت  ــه م ــی(  نســبت ب ــی اتکای درصــدی حــق بیمه)قبول
ــغ  ــن مبل ــیده و ای ــت رس ــه ثب ــته ب ــال گذش ــابه س مش
ــال  ــون ری ــغ 668.638  میلی ــه مبل ــاه ب ــر م ــان مه در پای
رســیده اســت.  همچنیــن در 7 ماهــه ابتدایــی ســال، 
ــت. ــته اس ــه داش ــق بیم ــد ح ــد رش ــر 45 درص ــغ ب بال

ــه  ــته بیم ــش از 10 رش ــه در بی ــا"  ک ــه "م ــرکت بیم  ش
ای فعالیــت مــی کنــد از ابتــدای ســال مالــی 98 توانســته 
ــون  ــارد و 953 میلی ــزار و 857 میلی ــزان4 ه ــه می ــت ب اس
ــرکت  ــی ش ــش بین ــد .پی ــادر کن ــه ص ــق بیم ــال، ح ری
ــق  ــرای ح ــیری ب ــزارش تفس ــن گ ــه آخری ــه ب ــا توج ب
بیمــه صــادره، بالــغ بــر 918 میلیــارد تومــان اســت.

شــرکت بیمــه "مــا" در مهــر مــاه ســال جــاری بــه 
میــزان 17 درصــد بیمــه آتــش ســوزی صــادر کــرده 
ــز  ــذاری نی ــرمایه گ ــر و س ــه عم ــن  بیم ــت. همچنی اس
ــرکت  ــادره ش ــای ص ــه ه ــی از بیم ــل توجه ــش قاب بخ
اســت. داده  اختصــاص  خــود  بــه  مــاه  مهــر  در  را 

ــاه ــر م ــرد مه ــه عملک ــی ب نگاه

شــرکت بیمــه "مــا" کــه بــا ســرمایه 150 میلیــارد 
چنــدی  شــده  درج  بــورس  دوم  بــازار  در  تومانــی 
ــد  ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س ــوص افزای ــش در خص پی
ارزیابــی دارایــی هــا دســت بــه شــفاف ســازی زد.

ــل  ــرمایه از مح ــش س ــودن افزای ــاز ب ــه مج ــه ب ــا توج ب
ــای  ــی ه ــی دارای ــد ارزیاب ــی از تجدی ــای ناش ــش به افزای
ــر  ــون حداکث ــه موجــب مــاده 14 قان اشــخاص حقوقــی ب
از  حمایــت  خدماتــی،  و  تولیــدی  تــوان  از  اســتفاده 
ــی و برخــورداری از معافیــت مالیاتــی، ایــن  کاالهــای ایران
ــد  ــل تجدی ــاری از مح ــال ج ــم دارد در س ــرکت تصمی ش
ــات  ــه هی ــر اســاس مصوب ــی هــای ملکــی ب ــی دارای ارزیاب
مدیــره ســرمایه را تــا میــزان 100 درصــد افزایــش دهــد.

ــی توســط  ــج حاصــل از ارزیاب ــه افزایــش و نتای تصمیــم ب
کارشناســان رســمی، حصول کلیه شــرایط ماننــد موافقت و 
تصویــب مجمــع فــوق العــاده ســهامداران، اخذ مجــوز های 
الزم از ســازمان هــای ذیربط با انجام تمامــی اقدامات قانونی 
طبــق قوانیــن و دســتورالعمل هــای آن ســازمان خواهد بود.

موضوع افزایش سرمایه
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اخبار بیمه مرکزی

دکتر حمید کردبچه:
ضریب نفوذ بیمه ساالنه 8 درصد رشد داشته است

ــکده  ــس پژوهش رئی
مقدمــه  در  بیمــه 
چکیــده  کتــاب 
همایــش  مقــاالت 
و  بیمــه  ملــی 
ــروز  ــه ام ــعه ک توس
افتتاحیــه خــود را 
ــرا  ــگاه الزه در دانش
ــته  ــرد نوش ــاز ک آغ
اســت در طــول یــک دهــه گذشــته ضریــب نفــوذ بیمــه از 
یعنــی  اســت  رســیده  ســال 1397  در   2.38 بــه   1.2 حــدود 
اســت. بــوده  برخــوردار  درصــد   8 حــدود  ســاالنه  رشــد  از 

ــه  ــوذ بیم ــب نف ــاالنه ضری ــدی س ــد 8 درص ــت رش ــد اس وی معتق
بیانگــر عملکــرد خــوب بخــش بیمــه در اقتصــاد کشــور بــوده اســت.

رئیــس پژوهشــکده بیمــه آورده اســت مقایســه ضریــب نفــوذ بیمــه 

کشــور بــا میانگیــن جهانــی کــه حــدود 6 درصــد اســت و یا مقایســه 
آن بــا کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی کــه حــدود 12 درصــد اســت 
نشــان دهنــده وضعیــت ایــن چنــدان رضایت بخــش و البتــه ظرفیت 
ــود دارد. ــور وج ــه کش ــت بیم ــه در صنع ــت ک ــی اس ــوه عظیم بالق

 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا فــرض تــداوم نــرخ رشــد ســاالنه یــک 
دهــه گذشــته ضریــب نفــوذ بیمــه تحقــق هــدف برنامــه ششــم کــه 
رســیدن بــه ضریــب نفــوذ 7 درصــد در ســال 1400 اســت محقــق 
ــال 1400  ــه در س ــوذ بیم ــت:ضریب نف ــزوده اس ــد اف ــد ش نخواه
حداکثــر 2.7 درصــد خواهــد بــود و بــه عبــارت دیگــر صنعــت بیمــه 
اگــر بخواهــد بــر اســاس الگــوی رشــد یــک دهــه قبــل خــود حرکــت 
ــدف 7  ــی و ه ــرد جهان ــن عملک ــه میانگی ــیدن ب ــرای رس ــد ب کن
درصــدی ضریــب نفــوذ بیمــه بایــد حداقــل 15 ســال منتظــر بمانــد.

بررســی  در صــدد  توســعه  و  بیمــه  همایــش  اســت  گفتنــی 
ــه در دو روزه  ــوذ بیم ــب نف ــش ضری ــای افزای ــا و راهکاره چالش ه
پیاپــی اســت هــم اکنــون ایــن همایــش در حــال برگــزاری اســت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی:
مبانی تعیین حق بیمه شــخص ثالث مبتنی بر اصول 

فنی و مقرراتی است

قانــون گــذار در تعییــن حــق بیمــه پایــه، صــرف نظــر از ماحظــات فنــی، 
بــه رایــج بودن اســتفاده وســیله نقلیــه برای اقشــار متوســط نیــز تاکیــد دارد.

مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی و امــور فنــی در پاســخ بــه برخی شــبهه افکنی 
هــا در فضــای مجــازی در خصــوص فرمــول تعییــن نــرخ حق بیمه شــخص 
ــا  ــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: حــق بیمــه پایــه شــخص ثالــث ب ثالــث، ب
درنظرگرفتــن نوع وســیله نقلیه، کاربری و ســوابق خســارت دارندگان وســایل 
نقلیــه مشــخص مــی شــود و بــه همین خاطــر مقایســه نــرخ حق بیمــه دو 
وســیله نقلیه مشــابه بــدون توجــه به ســایر عوامل ریســک، منطقی نیســت.

ــه 4 ســیلندر،  ــایل نقلی ــی وس ــه تمام ــه حــق بیم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یکســان اســت، دلیــل حــق بیمــه متفــاوت 2 وســیله نقلیــه 4 ســیلندر رایج 
ــار  ــت از اقش ــرورت حمای ــر ض ــذار ب ــون گ ــد قان ــکان« را تاکی ــد و پی »پرای
ــرق  ــیلندر ف ــای 4 س ــه خودروه ــه اینک ــت ن ــه دانس ــر جامع ــیب پذی آس
مــی کننــد و افــزود: موضــوع تعییــن حــق بیمــه یــک مســاله کامــا فنــی 
و مقرراتــی اســت و بــه بســیاری عوامــل دیگــر از قبیــل ســن خــودرو، تعــداد 
ــوط مــی شــود. ــات و ســوابق عــدم خســارت در ســالهای قبــل مرب تصادف

رئیس کل بیمه مرکزی:
دستیابی به استانداردهای جهانی و بین المللی هدف اصلی 

صنعت بیمه کشور است

ــور  ــاد کش ــه اقتص ــق آن ب ــردم و تزری ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ  جم
ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــه کش ــت بیم ــی صنع ــای اصل ــت ه از ماموری
دکتــر غامرضــا ســلیمانی که در بیســت و ششــمین همایش ملــی بیمه و 
توســعه ســخن می گفت با ابــراز خرســندی از حضور رئیس جمهــور در این 
همایــش ضمــن اعــام مطلب فوق افــزود: صنعــت بیمه برای پوشــش تمام 
ریســک های کوچک و بزرگ کشــور آمادگی دارد و با همراهی دســتگاه های 
مرتبــط امنیــت و اطمینــان را در ســطح جامعــه نهادینــه خواهــد کــرد.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی راه انــدازی مرکــز مدیریــت ریســک در کشــور 
ــتاوردهای  ــن دس ــریح آخری ــا تش ــت و ب ــکار دانس ــرورت آش ــک ض را ی
بیمــه در ســال هــای اخیــر تصریــح کــرد: تنــوع خدمــات بیمــه 
هرچنــد  می شــود  متفــاوت  محصــول   25 شــامل  کشــور  در  ای 
اکثریــت مــردم فقــط بــا چنــد رشــته بیمــه ای آشــنایی دارنــد.

رئیــس شــورای عالــی بیمــه گفــت: بــا برنامه ریــزی هــای صــورت گرفته و 
تــاش چشــمگیر فعــاالن صنعــت بیمــه و دســت اندرکاران حوزه ســایبری، 
دســتیابی بــه اســتانداردهای بیــن المللــی دور از دســترس نخواهــد بــود.
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چند توصیه تغذیه ای برای 
مقابله با آلودگی هوا

تاکنــون مطالــب زیــادی دربــاره 
آلودگــی گفتــه و نوشــته شــده امــا در 
واقعیــت، میــزان تولیــد مــواد آالینده 
و ســمی بــا ســرعتی بی ســابقه 
همچنــان رو بــه افزایــش اســت.
بــا توجــه بــه وســعت و شــدت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــل آلودگ معض
تاکنــون  کــه  تالش هایــی  تمــام 
در راســتای مقابلــه بــا آن انجــام 
اســت. بــوده  ناکافــی  گرفتــه 
در ایــن مقالــه فهرســتی از مــواد 
ــده  ــه ش ــا ارائ ــی و ریزمغذی ه غذای
کــه بــدن مــا بــرای مقابلــه بــا 
ــت. ــد اس ــا نیازمن ــه آنه ــی ب آلودگ
ایــن مــواد و ترکیبــات مفیــد بــه بدن 
ــیب  ــا آس ــه ب ــد ک ــک می کنن کم
آالینده هــا  از  ناشــی  اکســیدیته 
مقابلــه کنــد. برخــی از موثرتریــن این 
ــر اســت: ــه شــرح زی ــواد مغــذی ب م

مواد غذایی غنی از ویتامین ث

اسیدهای چرب امگا ۳ 
ایــن ویتامیــن بهتریــن 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــیدان ب ــی اکس آنت
آســیب ناشــی از مولکول هــای رادیــکال 

ــا آالینده هــای هــوا اســت.  ــر تمــاس ب آزاد در اث
ــن  ــم ای ــع مه ــه منب ــی ک برخــی از خوردنی های
ــل  ــات، فلف ــامل مرکب ــتند ش ــن هس ویتامی

دلمــه، گوجــه فرنگــی، انــواع تــوت، پاپایــا، 
می شــوند. کیــوی  و  بروکلــی 

ایــن   
اســیدها عــاوه بــر ســایر 

خواصــی کــه دارنــد همچنیــن یک 
ــر آالینده هــا  ــی در براب ســپر دفاعــی عال

ــن  ــی از ای ــی غن ــع خوراک ــتند. مناب هس
اســیدهای مفیــد شــامل مغزهــای روغنــی 
مثــل گــردو، دانه هــا مثــل تخــم کتــان، 

روغــن  و  چــرب  ماهی هــای 
ماهــی هســتند.
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غذایــی  مــواد  ایــن 
سیســتم ایمنــی بــدن را تقویت 

مــی کننــد و همچنیــن در تســکین 
مجــاری تنفســی نقــش مفیــد دارنــد. 
بهتریــن منابــع حــاوی منیزیم شــامل 

ــم  ــفناج، تخ ــکبار، اس ــز خش مغ
کــدو، ماســت و حبوبــات 

ــتند. هس

کیــب  تر
فعــال موجــود در زنجبیل 

ــرول« دارای  ــه »جینگ ــوم ب موس
خــواص ضدالتهابــی و آنتــی اکســیدانی 

عنــوان  بــه  را  آن  می تــوان  و  اســت 
چاشــنی مفیــد بــه انواعــی از غذاهــا و 

ــرد. ــه ک ــا اضاف ــیدنی ه نوش

زنجبیل

زردچوبه
ــت  ــه پرخاصی ــن ادوی ای

بــه تقویــت سیســتم دفاعــی 
طبیعــی بــدن کمــک می کنــد. مــاده 

فعــال موجــود در زردچوبــه موســوم 
بــه کورکومیــن بالقــوه یــک ترکیــب 

ــیدان  ــی اکس ــاب و آنت ضدالته
ــت. اس

بــرای 
ایــن منظــور الزم اســت 

کــه بــه انــدازه کافی در طــول روز 
آب بنوشــید، میوه هــای آبــدار بخورید، 

چــای ســبز بنوشــید، شــربت آبلیمــو را 
فرامــوش نکنیــد و ســوپ ســبزیجات را 

ــه  ــی روزان ــت غذای ــز در فهرس نی
ــد. ــود بگنجانی خ

ــی  مکمل های
کــه مجموعه هایــی از امــاح 

و ریزمغذی هــا از جملــه ویتامیــن ث،  
ویتامیــن د، ویتامیــن ای، ویتامیــن ب 12، 

بتاکاروتــن، اســیدهای چــرب امــگا 3 و منیزیم 
هســتند نیــز بــرای ایــن منظــور مفیدنــد چــون 
ــا فشــار اکســیدیته  ــدن ب ــه ب در شــرایطی ک

مواجــه مــی شــود نیــاز آن بــه ریزمغذی ها 
افزایــش پیــدا می کنــد.

مصرف مایعات بیشتر 

مکمل های حاوی ریزمغذی ها

خوراکی غنی از منیزیم
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