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برنامــه تلویزیونــی »عصــر جدیــد« از ابتــدای نــوروز 99 
ــن  ــد. ای ــی باش ــش م ــال پخ ــیما در ح ــه س ــبکه س از ش
مســابقه اســتعدادیابی کــه بــا حمایــت مالــی شــرکت 
ــاعت  ــر س ــد از خب ــت، هرروزبع ــده اس ــد ش ــا" تولی بیمه"م
22 شــبکه ســه ســیما در حــال پخــش مــی باشــد.
ــه نقــل از تفاهــم  ــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ب ب
آناین؛بیمــه "مــا" در راســتای اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی و 
بــه منظــور کشــف و معرفــی اســتعدادهای هنــری و ورزشــی 
ــد مســابقه  ــی در تولی ــی مال ــوان حام ــی، به عن ــان ایران جوان
عصــر جدیــد مشــارکت کــرده اســت.این برنامــه تلویزیونــی با 
اجــرای احســان علیخانــی تولید شــده ورقابتــی نفس گیر بین 
شــرکت کنندگان در رشــته های مختلــف هنــری، ورزشــی و 
ســرگرمی برگــزار کــرده اســت. امیــن حیایــی، رؤیــا نونهالــی، 
آریــا عظیم نــژاد و سیدبشــیر حســینی، داوران ایــن مســابقه 
ــاب  ــژه را انتخ ــتعدادهای وی ــن اس ــتند و برتری ــذاب هس ج
خواهنــد کــرد. این شــرکت بیمــه ای باحمایــت از ایــن برنامه 

ســرمایه  و  مالــی  معــاون  ســمت  بــه  وثــوق  وحیــد 
شــد. منصــوب  "مــا"  بیمــه  شــرکت  گــذاری 

طــی حکمــی از ســوی حجت بهــاری فر مدیرعامل شــرکت بیمــه "ما"، 
وحیــد وثــوق بــه ســمت معــاون مالی و ســرمایه گــذاری منصوب شــد

ــه تعهــد، تخصــص و  ــا توجــه ب در متــن ایــن حکــم آمــده اســت : ب
ــه  ــخ 16/02/99 ب ــم از تاری ــن حک ــب ای ــه موج ــی ب ــه جنابعال تجرب
ســمت معــاون مالــی و ســرمایه گــذاری شــرکت بیمــه "مــا" منصــوب 
ــال و خــط  ــروردگار متع ــتعانت از پ ــا اس ــد اســت ب ــوید. امی ــی ش م
مشــی شــرکت در ایــن حــوزه، بــه کارگیــری مناســب ســرمایه هــای 
ــن روش  ــب، تدوی ــذاری مناس ــرمایه گ ــتم س ــاد سیس ــا ایج ــی ب مال
ــوب  ــنهاد مطل ــه پیش ــادی و ارائ ــی، اقتص ــای مال ــت ه ــا و سیاس ه
ــای  ــت ه ــرم و ظرفی ــکاران محت ــدی هم ــری از توانمن ــره گی ــا به ب
ــرای   ــی، در اج ــررات مال ــن و مق ــه قوانی ــت کلی ــا رعای ــرکت و ب ش
سیاســت ها و اهــداف توســعه شــرکت موفــق و مویــد باشــید.

بــا  "مــا"   بیمــه  مدیــره  هیــات  عضــو  و  عامــل  مدیــر 
سرپرســت  ســمت  بــه  را  مجیــدی  شــهروز  حکمــی،  صــدور 
کــرد. منصــوب  فنــاوری  و  ریــزی  برنامــه  معاونــت 

ــی در  ــط عمومــی ، مجیــدی دارای تحصیــات عال ــه گــزارش رواب ب
مدیریــت فنــاوری اطاعــات اســت و از ســال 1390 درایــن شــرکت 
مشــغول بــه فعالیــت اســت. وی بــه مــدت 9 ســال بــه عنــوان مدیــر 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات فعالیــت کــرده اســت. گفتنــی اســت 
ــا 1390  ــا" وطــی ســال هــای 1385 ت مجیــدی پیــش از بیمــه "م
ــت. ــده داش ــر عه ــیا را ب ــه آس ــات بیم ــاوری اطاع ــت فن مدیری

چهارمیــن  در  انفورماتیــک  حــوزه  در  ســوم  رتبــه  کســب 
 ، کشــور  بیمــه  شــرکت های  انفورماتیــک  ارزیابــی  دوره 
شــرکت  اطاعــات  فنــاوری  مدیریــت  افتخــارات  جملــه  از 
اســت. بــوده  اخیــر  هــای  ســال  طــی   در  "مــا"  بیمــه 

اخبار بیمه ما

مجیدی به سرپرستی معاونت برنامه ریزی و 
فناوری  ارتقا یافت

تلویزیونــی تــاش می کند در کنــار هنرمندان و دســت اندرکاران 
تولیــد ایــن برنامه، مســیر رشــد و بلوغ شــرکت کننــدگان در این 
مســابقه را همــوار و فرصــت دیــده شــدن اســتعدادهای ایرانــی 
را تامیــن کند.تمامــی شــرکت کننــدگان در برنامــه تلویزیونــی 
عصرجدیــد تحــت پوشــش بیمــه حــوادث بــرای خطرات فــوت یا 
نقــص عضــو دائــم کلــی و جزیی ناشــی قــرار مــی گیرنــد. الزم به 
ذکــر اســت شــرکت بیمه ”مــا” در اپلیکشــین روبیکا صفحــه دارد 
و کســانی کــه در نظــر ســنجی رایــگان برنامه عصرجدید شــرکت 
مــی کننــد مشــمول تخفیفــات ویــژه ایــن شــرکت خواهند شــد.

انتصاب وحید وثوق به سمت معاون مالی و 
سرمایه گذاری

بیمه "ما" شرکت کنندکان عصرجدید را بیمه کرد
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بــا تاکیــد حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" و 
در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی ، معــاون شــبکه 
فــروش و توســعه بــازار ایــن شــرکت ضمــن حضــور در 
هــادی  امیــن  از  عیــادت  و  تهــران  پــارس  بیمارســتان 
ــتان، در  ــد خوزس ــه گتون ــروح منطق ــان مج ــط ب ــور، محی پ
جریــان آخریــن جزئیــات رونــد درمــان وی قــرار گرفــت.

معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار بیمه "ما" بــا تاکید بر نقش ارزشــمند 
محیــط بانــان در مراقبــت از محیط زیســت و لــزوم پرداخت خســارت بیمه 
گــزاران ایــن قــرارداد در کمتریــن زمــان ممکــن گفــت: در اولیــن فرصــت 
و بــه محــض تکمیــل  شــدن پرونــده، نســبت بــه پرداخــت هزینــه هــای 
ــدام خواهــد شــد. ــرارداد فــی مابیــن اق ــر اســاس تعهــدات ق ــی ب درمان

شــیری با ابراز تاســف از رخ دادن حوادثی از این قبیل در خصوص چگونگی 
حادثــه گفــت: امیــن هــادی پــور، محیط بــان منطقــه گتونــد خوزســتان، 
مــاه گذشــته در حالــی کــه در اطاقــک محیــط بانــی مســتقر بــود، شــبانه 
مــورد تهاجــم چهــار فرد مســلح قــرار گرفت و متاســفانه بــر اثــر تیراندازی 
ــدیدی  ــت ش ــار مصدومی ــت دچ ــای راس ــه پ ــک، از ناحی ــه نزدی از فاصل
شــده و تاکنــون چندیــن بــار تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه اســت .

ــه  ــهامی بیم ــرکت س ــن ش ــکاری بی ــه هم ــم  نام ــت تفاه ــی اس گفتن
ــل  ــق اص ــتای تحق ــت در راس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا" و س "م
ــر حفاظــت  ــران مبنــی ب ــون اساســی جمهــوری اســامی ای پنجاهــم قان
از محیط زیســت  امضــا شــد و موضــوع آن ارائــه خدمــات بیمــه ای 
شایســته در رشــته هــای بیمــه هــای درمــان، عمــر و ســرمایه گــذاری، 
ــاغل  ــنل ش ــه پرس ــل ب ــئولیت و اتومبی ــوزی، مس ــش س ــوادث، آت ح
ــد. ــی باش ــزان م ــن عزی ــواده ای ــور و خان ــر کش ــان سراس ــط بان و محی

عیادت معاون شبکه فروش و توسعه بازار از محیط بان 
آسیب دیده

ــی  ــی دارای ــج ارزیاب ــی شــدن نتای ــه نهای ــا توجــه ب ب
ــره،  ــات مدی ــب هی ــن تصوی ــی و همچنی ــای ملک ه
شــرکت بیمــه "مــا" در نظــر دارد ســرمایه شــرکت را از 
150 میلیــارد بــه 400 میلیــارد تومــان افزایــش دهــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، معــاون مالــی و ســرمایه 
ــش ســرمایه را  ــن افزای ــع ای ــا" منب ــه "م ــذاری بیم گ
مــازاد تجدیــد ارزیابــی اعــام کــرد و گفــت: شــرکت 
ــه  ــه طبق ــی کلی ــازمان مالیات ــه س ــاس مصوب ــر اس ب
دارایــی هــای ثابــت را تجدیــد ارزیابــی کــرده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش هــدف بیمــه "مــا" از 
افزایــش  ســرمایه،  افزایــش  و  ارزیابــی  تجدیــد 
اخــذ  زمینــه  کــردن  فراهــم  شــرکت،  فــروش 
ــداری  ــت نگه ــش ظرفی ــی، افزای ــی قبول ــوز اتکای مج
باشــد. مــی  مالــی  توانگــری  رتبــه  بهبــود  و 

"ما"
ی بیمه 

ریال
میلیارد 

ش سرمایه 2500 
افزای
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اخبار شعب

  استان البرز

استان تهران

تقدیر از نمایندگان برتر شعبه کرج

برگــزاری آناین دومین دوره شــناخت بیمه های 
مهندســی توســط مدیــر بیمــه هــای مهندســی

استان هرمزگان
صدور بیمه نامه سکوی نفتی شرکت مبین سازه
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استان زنجان

  استان البرز

استان   اردبیل 

ادامه دوره های آموزشــی بیمه های عمر و 
ســرمایه گزاری توسط استاد ضابط نیا برای 

نمایندگان

عنــوان   بــه  اقــدم  نــوری  آقــای  از  تقدیــر 
 99 ســال  مــاه  فرودیــن  برتــر  نماینــده 

ــگان حفاظــت محیــط زیســت  ــدار رئیــس ی دی
اســتان با مدیر  شــعبه به منظور افزایش تعامات 
ــال 99 ــی س ــان تکمیل ــرار داد درم ــریح ق و تش

استان کرمان
ــکات  ــع مش ــن رف ــی آنای ــزاری دوره آموزش برگ
ملــت  بانــک  در  مســتقر  ای  بیمــه  میزهــای 
بــرای  بیمــه  بانــک  رییــس مجتمــع  توســط 
نماینــدگان شــعبه ســیرجان و اســتان کرمــان
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ــه ــای بیم ــوا: پیامده ــر آب و ه تغیی

مــا معتقدیــم ریســک هــای آب و هوایــی قابــل 
ــود  ــرای بهب ــه ب ــتند. اگرچ ــدن هس ــه ش بیم
ــری در  ــی ریســک و تضمیــن بیمــه پذی ارزیاب
ــاز  ــران نی ــه گ ــان، بیم ــدم اطمین ــرایط ع ش
ــان  ــدل هایش ــداوم م ــور م ــه ط ــه ب ــد ک دارن
ــد.  ــازگار کنن ــرات س ــای تغیی ــا پارامتره را ب
در نبــود اطاعــات موثــق بــر اثــرات تغییــرات 
آب و هوایــی، آنهــا نیازمنــد درجــات و ســطوح 
اعتمــاد پذیــری بــه عنــوان نتایــج مــورد 
انتظــار در برابــر متغیرهــای آب و هوایــی 
ــه  ــد یافت ــا بای ــان، آنه ــن می ــتند. در ای هس
هــای دانشــمندان را شــامل آخریــن اطاعــات 
تاریخــی و درک بهتــر مراکــز خســارت دنبــال 
کننــد و اقدامــات ســازگار بــا ایــن مــکان هــای 
ــد  ــر بگیرن ــداوم در نظ ــور م ــه ط ــاص را ب خ
بخشــند. تقویــت  را  ریکشــان  مدلهــای  و 

ریســک  ارزیابــی  معادلــه 
افــق    : دارد  جدیــد  دومتغیــر 
زمانــی و ســطح اطمینــان پذیــری

افق زمانی

ــه طــور معمــول ریســک هــای  بیمــه گــران ب
در  جنبــه  دو  از  را  طبیعــی  آمیــز  فاجعــه 
ــرات آب  ــر. تغیی ــد: شــدت و توات نظــر میگیرن
ــه  ــده را ب ــد و پیچ ــه جدی ــی دو جنب و هوای
معادلــه ارزیابــی ریســک معرفــی نمــوده اســت 
، افــق زمانــی و ســطح اطمینــان پذیــری. درک 

تغییــرات در طــول زمــان بــر سیســتم آب و هوایــی و محیــط ، بــه دلیــل گــرم شــدن کره 
زمیــن کــه قبــا اتفــاق افتــاده اســت ، پیــش بینــی تغییــرات در آینــده را تســهیل نمــوده 
اســت. فهــم و درک کنــد و ثابــت مانــدن تغییــرات ،  ایــن فرصــت را در اختیــار بیمــه 
گــران و ســهامداران قــرار میدهــد کــه اقدامــات موثــر خــود را انجــام داده و تــاب آوری 
ایشــان را افزایــش مــی دهــد. علــی ایحــال ، ایجــاد فهــم تعییــرات در الگــوی رخدادهــای 
آب و هوایــی ســهمگین بــه خاطــر غیــر مترقبــه بودنشــان بســیار چالــش برانگیــز اســت.

و سطح اطمینان پذیری ...

در ایــن واقعیــت، بیمــه گــران نیــاز دارنــد کــه بــه شــروط متفــاوت بیمــه ای در هنــگام 
ارزیابــی اثــرات تغییــرات آب و هوایــی )اقلیمــی( فکــر کننــد. در هنــگام نبــود اطاعــات 
ــطوح  ــت در س ــی بایس ــه ای م ــای بیم ــرکت ه ــک ش ــی ریس ــرد ارزیاب ــق ، رویک موث
ــه نتایــج مــورد انتظــار در تغییــرات اقلیمــی و زیســت محیطــی در  اطمینــان پذیــری ب
ــه  ــد ب ــا بای ــن رویکــرد، طــرح ه ــی ای ــان ذات ــه عــدم اطمین ــه شــود. نظــر ب نظــر گرفت
ــی تحــت بررســی محــدود شــوند و ایــن مــوارد مــی بایســت از ســوی بیمــه  افــق زمان
ــه  ــز بیم ــی ، تمرک ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــرد. در مواجه ــرار گی ــه ق ــران تحــت ماحظ گ
گــران، بیمــه گــران اتکایــی و قانــون گــذاران مالــی بایــد بــر روی دقیقتریــن دورنمــای 
ــد. ــک باش ــده نزدی ــار در آین ــورد انتظ ــرات م ــر و تغیی ــال حاض ــر ح ــرات خط تغیی

اطمینان مهم ترین مسئله در زمینه ریسک هایی است که به طور مستقیم 
در افزایش دما در مرتبط است.

در چه سطحی از اطمینان هستید؟

ــا آن در صنعــت بیمــه را  شــکل زیــر اثــرات تغییــرات آب و هوایــی و مســائل مرتبــط ب
طبقــه بنــدی میکنــد. اطمینــان در خصــوص روندهــای آینــده و مشــاهده شــده مهمترین 
ــرای  ــا افزایــش دمــای هــوا در جهــان اســت. ب ــاره ریســک هــای مرتبــط ب مســئله درب
مثــال: ذوب شــدن یخهــا و کاهــک هــای قطبــی و انبســاط حرارتــی آب در دمــای باالتــر 
، منجــر بــه افزایــش ســطح آب دریــا هــا میشــود. اینهــا مــی تواننــد مســتقیما شــدت و 
قــدرت طوفــان هــا را افزایــش داده کــه ریســکی بلنــد مــدت بــرای مناطــق ســاحلی مــی 
باشــد. در حــال حاضــر، افزایــش ســطح دریاهــا نســبتا کنــد اســت و احتمــاال در آینــد 
نزدیــک ثابــت مــی مانــد و زمانــی را بــرای انجــام اقدامــات مفیــد و موثــر در خصــوص 
کاهــش ریســک ســیل در نواحلــی ســاحلی در اختیــار قــرار مــی دهــد . امــروزه تاثیــر بیمه 
محصــور بــه بیمــه های اموال بوده و بیشــتر در مناطق ســاحلی و ســیل خیز محدود شــده اســت.

تالیف و ترجمه: گلشید آباد
رییس اداره امور بین الملل مدیریت اتکائی 

 بررسی خسارات فاجعه آمیز در زمان انباشت اقتصادی
) رشد اقتصادی و توسعه شهر نشینی ( و تغییر هوا و اقلیم
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و  آب  تغییــرات  کــه  دارد  وجــود  اطمینــان  ایــن  همچنیــن 
ــت. ــده اس ــوا گردی ــای ه ــدید دم ــش ش ــه افزای ــر ب ــی منج هوای

ــت ،  ــان اس ــی از اطمین ــطح باالی ــه دارای س ــی ک ــرات آب و هوای ــر تغیی ــد دیگ پیام
ــی  ــا خــودش مــوج گرمــای بیشــتر و طوالن افزایــش شــدید دمــای هــوا اســت کــه ب
ــوج  ــی آورد. م ــراه م ــه هم ــود آب را ب ــای کمب ــن خشکســالی و دوره ه ــر و همچنی ت
هــای گرمــا بــر محصــوالت کشــاورزی، بهــره وری، زیرســاخت، منابــع آبــی، ســامتی 
ــش  ــک آت ــک ریس ــرم و خش ــرایط گ ــاوه ش ــه ع ــذارد. ب ــر میگ ــر تاثی ــرگ و می و م
ــای  ــال ه ــف در س ــق مختل ــه در مناط ــور ک ــد همانط ــدیدتر می-کن ــوزی را ش س
ــه  ــه ب ــا توج ــترالیا . ب ــال و اس ــا، پرتغ ــال: کالیفرنی ــور مث ــه ط ــده ب ــده ش ــر دی اخی
برنامــه هــای نگهــداری قــراردادی اتکایــی ،  بــه محــض افزایــش تواتــر خســارت هــا 
، بیشــترین تاثیــر آن بــر ظرفیــت نگهــداری بیمــه گــران ) واگذارنــده هــای اتکائــی( 
اســت. تاثیــری کــه بیمــه گــران اتکایــی متحمــل مــی گردنــد از طریــق پوشــش هــای 
ــت. ــاالنه اس ــی س ــش تجمع ــل پوش ــبی مث ــا غیرنس ــارکت و ی ــل مش ــبی از قبی نس

سطح اطمینان کمی وجود دارد که بیان کننده این باشد که تغییرات آب 
و هوایی منجر به افزایش شدت ریسک بارش باران و سیل گردیده است.

افزایــش دمــا ایــن اجــازه را بــه اتمســفر مــی دهــد کــه بخــار آب بیشــتری را در خــود 
نگــه دارد، بنابرایــن ) بــه طــور میانگیــن( افزایــش ریســک شــدت بارندگــی ) شــامل 
ــه همــراه دارد. اگرچــه اطمینــان کمتــری در تخمیــن اثــر  طوفانهــای اســتوایی ( را ب
افزایــش دمــا بــر ریســک طغیــان رودخانــه هــا اســت کــه مــی تــوان گفــت متاثــر از 
ســایر عوامــل هــم اســت. ترندهــا و روندهــای منطقــه ای قبــا قابــل مشــاهده بــوده 
ــا ســیل بخاطــر شــکاف وســیع پوشــش  ــر خســارات مرتبــط ب ــر بیمــه ب ــا اث ــد، ام ان
در ایــن حــوزه ، همچنــان محــدود اســت. همچنیــن هنــوز اطمینــان کمــی در درک 
ــه  ــا ب ــوس شناســی اســت. اینه ــرات اتمســفر شناســی و اقیان ــای چرخــه تغیی رونده
عنــوان مثــال بــر تواتــر و شــدت طوفــان هــای اســتوایی یــا طوفــان هــای زمســتانی 
اروپــا اثــر میگــذارد. ایــن مــورد تــا حــدودی بــه دلیــل تواتــر کــم چنیــن رویدادهــای 
ــن  ــه تعیی ــف ک ــل مختل ــری عوام ــی درگی ــر پیچیدگ ــی و بخاط ــدید آب و هوای ش
ــرم  ــای ســطح گ ــه دم ــی ک ــی باشــد. هنگام ــی اســت م ــده سیســتم آب و هوای کنن
دریــا افزایــش میابــد احتمــال شــکل گیــری و تشــدید طوفــان هــای اســتوایی بــاال مــی 
رود کــه البتــه وزش تنــد بــاد مــی توانــد ایــن مــورد را خنثــی کنــد. در همــان زمــان، 
عــدم اطمنیــان دربــاره اثــر تغییــرات آب و هوایــی بــر جریــان هــای تنــد بــرای مثــال، 

ــرزی و  ــرون م ــای ب ــان ه ــر طوف ــر ب و چگونگــی اث
ــی الگوهــای آب و هوایــی ثابــت وجــود دارد.  آنومال
در انــدازه جهانــی، مــا بــه طــور بالقــوه تاثیــر ایــن 
مــوارد را بــر بیمــه هــای امــوال و وقفــه در کســب 
ــر  ــا اواخ ــط ی ــا اواس ــع ( ت ــف در مناف و کار ) توق
قــرن حاضــر مشــاهده مــی کنیــم. درحــال حاضــر، 
تاثیــر موضعــی آن در ایــن خطــوط نشــان دهنــده 
ــتند. ــیل هس ــر س ــق در براب ــری مناط ــیب پذی آس

برای غلبه بر موانع ســطوح اطمینــان پذیری،تحقیق 
بیشــتر و مــدل هــای پیچیــده تــری نیــاز اســت

ایــن تعامــات پیچیــده معــرف موانــع ســطوح 
ــرات  ــده اث ــه دهن ــری اســت کــه ارائ ــان پذی اطمین
ــت  ــا فعالی ــط ب ــی مرتب ــرات آب و هوای ــی تغیی کم
ــد  ــاال همانن ــا شــدت ب ــر خطــرات ب ــری ب بیمــه گ
ــا  ــت دارد. ب ــدم قطعی ــیار ع ــه بس ــوده ک ــاد ب گرب
ــتقیم و  ــران مس ــه گ ــا، بیم ــر آنه ــه تاثی ــه ب توج
اتکایــی و جامعــه مــدل ســازی ریســک هــا ،  مــی 
بایســت از طریــق تحقیقــات بیشــتر و کمــی ســازی 
مــدل هــای عــدم قطعیــت در جایــی کــه اطمینــان 
ــد. ــش دهن ــع کاه ــن موان ــود دارد ، ای ــی وج کم

طبقــه بندی تاثیرات تغییــرات آب و هوایی و موارد 
مرتبــط با آنهــا بر صنعــت بیمــه و بیمــه اتکایی:

 
دیدگاه دانشــمندان درباره تغییــرات آب و هوا

پرفسور آدام سوبل از داتشگاه کلمبیا

در  تغییــر  باعــث  دمــا  افزایــش  کــه  طریقــی 
ــه  ــود ب ــی ش ــی م ــز طبیع ــه آمی ــرات فاجع خط
ــی  ــل اصل ــل شــناخته نشــده اســت. دلی طــور کام
ــر  ــاه و فراگی ــه کوت ــان تاریخچ ــدم اطمین ــن ع ای
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مشــاهدات اثــرات بالقــوه تغییــرات آب و هوایــی اســت از قبیــل اثــرات خطرنــاک شــدیدتر 
ــان. اگرچــه ســیگنال  ــه خــود طوف ــه خطــرات اولی ــان نســبت ب ــوج طوف ــد م ــه مانن ثانوی
ــات  ــع آوری اطاع ــال جم ــر ح ــه ه ــت ، ب ــوس اس ــوا ملم ــدن ه ــرم ش ــرات گ ــای اث ه
ــه  ــای اولی ــان ریســک ه ــا آن زم ــه ت ــده ک ــه طــول انجامی ــه ب ــد ده ــد چن ــق میتوان موث
ــد. ــش یاب ــی افزای ــی فعل ــوع طبیع ــر از تن ــادی فرات ــد زی ــا ح ــد ت ــه وارده میتوان و ثانوی

این یک اتفاق نظر علمی کلی است : 
ــن ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــا گ ــاط آن ب ــه ای و ارتب ــای گلخان ــش گازه نق

بــرای جامعــه علمــی، اثــر فعالیــت بشــر بــر آب و هــوا بــه طــور کامــل پذیرفتــه 
ــن  ــوا تخمی ــرات آب و ه ــوص تغیی ــا در خص ــت ه ــن دول ــای بی ــل ه ــت. پن ــده اس ش
مــی زنندکــه فعالیــت بشــر باعــث افزایــش دمــای جهانــی بــه حــدود 1 درجــه 
ــدارد  ــان می ــور بی ــت. همینط ــده اس ــدن ش ــی ش ــش از صنعت ــان پی ــانتگیراد از زم س
ــر  ــاال منج ــان ، احتم ــاری انس ــای تج ــت ه ــن فعالی ــار کرب ــول انتش ــور معم ــه ط ــه ب ک
ــا  ــدن ت ــی ش ــان صنعت ــش از زم ــن از پی ــره زمی ــای ک ــه ای گرم ــش 1.5 درج ــه افزای ب
ــرن  ــان ق ــا پای ــا ت ــی، دم ــچ اقدام ــدون هی ــده و ب ــای 2030 و 2052 ش ــال ه ــن س بی
ــید. ــد رس ــی شــدن خواه ــش از صنعت ــان پی ــانتیگراد از زم ــه س ــش از 4 درج ــه بی 21 ب

ــر آن  ــی و تاثی ــرات آب و هوای ــیل تغیی پتانس
بــر ریســک طوفــان ، بــه طــور مشــهودی بــر 
افزایــش شــدت طوفانهــای ناشــی از مــوج 
طوفــان و احتمــال بــارش اثــر میگــذارد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه ه ــه بســیاری از جنب اگرچ
ــان  ــی طوف ــی کل ــا در ارزیاب ــم م ــی ک توانای
هــا نامشــخص مــی ماننــد. بــرای مثــال، 
ــه  ــه چگون ــتیم ک ــوری هس ــن تئ ــد ای ــا فاق م
تواتــر طوفــان هــا بــا گــرم شــدن هــوا تغییــر 
ــه  ــن ک ــی از ای ــا درک خوب ــرد. م ــد ک خواه
ــی  ــداد کل ــزی تع ــه چی ــر چ ــال حاض در ح
ــد  ــی کن ــرل م ــای اســتوایی را کنت ــان ه طوف
ــم. از نظــر تاریخــی، شــبیه ســازه هــای  نداری
ــل هســتند  ــن ســمت متمای ــه ای بیشــماری ب
کــه بــا گــرم شــدن هــوا تواتــر کاهــش یافتــه 
ــی از  ــر، بعض ــال اخی ــد س ــا در چن ــت ام اس
ــش را نشــان داده  ــدل هــای پیشــرفته افزای م
ــاران  ــان هــا، بادهــای قویتــر، ب ــد. اگــر طوف ان
ــاحلی  ــای س ــیل ه ــر و س ــهمگین ت ــای س ه
بیشــتری ایجــاد کننــد، امــا تعــداد کلــی 
آنهــا کاهــش یابــد ، خطــر کلی)احتمــال یــک 
رویــداد بــزرگ در هــر مکانــی( ممکــن اســت 
ــا  ــد. ام ــش یاب ــی کاه ــا حت ــد ی ــت بمان ثاب
ــدت  ــور ش ــا و همینط ــان ه ــداد طوف ــر تع اگ
همراهــی بــاد و بــاران افزایــش یابــد، ریســک 
ــر میــرود. بررســی کل ایــن  ایجــاد شــده باالت
ــده  ــت را پیچی ــا وضعی ــان ه ــا طوف ــواهد ب ش
ــر  ــا گــرم ت کــرده اســت. بعضــی جنبــه هــا ب
شــدن احتمــاال در حــال بدتــر شــدن هســتند 
امــا ســایر جنبــه هــا باالخــص تواتــر طوفــان 
ــن  ــه ای ــتند ک ــخص هس ــا مش ــی ن ــا خیل ه
ــیعی  ــان وس ــدم اطمین ــه ع ــر ب ــئله منج مس
ــود. ــان میش ــک طوف ــی ریس ــی کل در ارزیاب
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هــر  و  اســت  وارداتــی  صنعــت  یــک  بیمــه  صنعــت 
امــا  دارد  را  خــودش  هــای  چارچــوب  و  اصــول  چنــد 
و  باالدســتی  قوانیــن  بــه  توجــه  بــا  کشــوری  هــر  در 
شــود. مــی  تغییراتــی  دســتخوش  دســتگاهی  بیــن 

دکتــر غامرضــا ســلیمانی بــا اشــاره بــه ایــن مطلب که بســیاری 
از کشــورها بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط معیشــتی جامعــه و 
وضعیــت اقتصــادی اقشــار مختلــف برابــر فرمــول هــای از پیــش 
تعییــن شــده نســبت بــه تعییــن نرخ حــق بیمــه و شــرایط اقدام 
مــی کننــد، گفــت: خوشــبختانه در کشــور مــا صنعــت بیمــه بــا 
لحــاظ کــردن ابزارهــای حمایتــی و نگاه معیشــتی، نقش انســانی 
ــرده اســت. ــا ک ــی ایف ــه خوب ــی خــود را ب ومســئولیت اجتماع

ــازوکار  ــی س ــر طراح ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم ریی
حــق بیمــه متناســب بــا معیشــت دارنــدگان خودروهــای چهــار 
ســیلندر، تصریــح کــرد: عواملــی از قبیل کثــرت اســتفاده از یک 
ــرای اقشــار متوســط و ضعیــف شــامل  وســیله نقلیــه خــاص ب
موتورســیکلت و خودروهــای ســواری ارزان قیمــت مثــل پرایــد 
و پیــکان در تعییــن حــق بیمــه پایــه موثــر اســت و بــه همیــن 
دلیــل نــرخ حــق بیمــه خودروهــای رایج نســبت به بقیــه خودور 
هــای چهــار ســیلندر ارزانتــر اســت وبــه نوعــی قانون گــذار قصد 
دارد از صاحبــان خودروهــای ارزانتــر حمایــت یارانــه ای کنــد.

ــی بیمــه مقایســه حــق بیمــه خودروهــای  رییــس شــورای عال
متخلف را بدون توجه به ســال ســاخت، ســوابق عدم خســارت و 
حجــم موتــور و مســائل مرتبط دیگــر را غیرمنطقــی توصیف کرد 
و گفــت: تدابیــری و تمهیداتــی کــه در قانــون بیمــه اندیشــیده 
شــده متناســب بــا مصالــح روز کشــور بوده و عــاوه بــر پایبندی 
بــه منطــق بیمــه ای بــه نفــع اقشــار کــم درآمــد جامعــه اســت.

ــفاف  ــرورت ش ــر ض ــد ب ــا تاکی ــان ب ــلیمانی در پای ــر س دکت
ــد  ــور تاکی ــی در کش ــی بخش ــد آگاه ــترش رون ــازی و گس س
کــرد و از رســانه هــای گروهــی خواســت تــا بــا مطالعــه دقیــق 
ــریح و  ــه تش ــبت ب ــه ای نس ــای بیم ــه ه ــن نام ــن و آیی قوانی
ســاده ســازی آن بــرای تمامــی آحــاد جامعــه اقــدام کننــد تــا 
ــود. ــرف ش ــوزه برط ــن ح ــی در ای ــای احتمال ــم ه ــوء تفاه س

شــایان ذکــر اســت برخــی از رســانه هــا بــدون در نظــر گرفتــن 
مولفــه هــای مختلــف در محاســبه حــق بیمــه اتومبیــل هــای 
ــث  ــه شــخص ثال ــون بیم ــه قان ــون برخــی شــبهاتی را ب گوناگ
ــوع  ــای متن ــب ه ــا در قال ــون باره ــه تاکن ــد ک ــته ان وارد دانس
ــت پاســخ داده شــده اســت. ــن صنع از ســوی صاحبنظــران ای

در کنار پایبندی به اصول بیمه ای به اصل حمایتی 
این صنعت اعتقاد داریم

ــابقه  ــال س ــج س ــل پن ــزی حداق ــه مرک ــخیص بیم ــه تش ــه ب ــرادی ک اف
مــورد  تخصصــی  زمینــه  در  را  تخصصــی  کارشناســی  و  ارزیابــی 
از آزمــون کتبــی معــاف مــی شــوند. تقاضــای خــود دارا باشــند 

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه 
مرکــزی  بیمــه  تاســیس  قانــون   1۷ مــاده  اجــرای  در  مرکــزی، 
خســارت«  ارزیابــی  امــور  »تنظیــم  نامــه  آییــن  گــری،  بیمــه  و 
موصــوف بــه آییــن نامــه شــماره 85 بــا اصاحاتــی روبــرو شــد.

بــر اســاس همیــن گــزارش ماده هشــت ایــن آیین نامــه به طــور کامل حذف 
شــده و در ضمــن از ایــن پــس موسســات بیمــه ای مــی تواننــد در صــورت 
کمبود ارزیابی خســارت از خدمات ســایر اشــخاص ذی صاح اســتفاده کنند.

بــه  رســیدگی  بــرای  افــراد  تشــخیص صاحیــت  اســت  گفتنــی 
تاییــد  و  مدیرعامــل  پیشــنهاد  بــا  بایــد  خســارت  هــای  پرونــده 
هیــات مدیــره موسســات همــراه باشــد و موسســه بیمــه موظــف 
اســت مشــخصات ایــن افــراد را در ســامانه ســنهاب ثبــت نمایــد.

ــی  ــورای عال ــات ش ــش مصوب ــل در بخ ــه مکم ــن نام ــن آیی ــروح ای مش
بیمــه در پورتــال رســمی بیمــه مرکــزی قابــل دسترســی اســت.

از سوی شورای عالی بیمه

تعرفه ارزیابی خسارات بیمه شخص ثالث اعالم شد
 

مصوبــه جدیــد شــورای عالــی بیمــه در خصــوص اجــرای تبصــره مــاده 
ــد. ــاغ ش ــه اب ــرکت های بیم ــه ش ــه ب ــایل نقلی ــی از وس ــوادث ناش ح
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه 
مرکــزی، از ایــن پــس تعرفــه هزینــه ارزیابــی خســارت موتورســیکلت 
بــه ازای هــر فقــره یــک میلیــون ریــال، خودروهــای ســواری و بارکــش 
تــا کمتــر از ســه تــن بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال و 
ــن  ــن و بیشــتر و همچنی ــاژ 3 ت ــا تن ــش ب ــای بارک ــا، خودروه اتوکاره
ــت. ــده اس ــن ش ــال تعیی ــون ری ــغ دو میلی ــه مبل ــا ب ــایر خودروه س

ــال  ــن امس ــم فروردی ــت و هفت ــده بیس ــه یادش ــت اباغی ــی اس گفتن
تنظیــم و بــرای اجــرا بــه تمامــی شــرکت هــای بیمــه اباغ شــده اســت.

با اباغ رییس شورای عالی بیمه

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه تکمیل شد

اخبار بیمه مرکزی
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محیط کار خود را برای مقابله با ویروس کرونا 
آماده کنیم

ــاری را  ــن بیم ــیوع ای ــوی ش ــم جل ــر بخواهی اگ
بگیریــم ، تمــام بخــش هــای جامعــه مــا  از جملــه 
مشــاغل و کارفرمایــان بایــد نقــش داشــته باشــند

نحوه پخش ویروس در محیط:

ــه  ــا ســرفه کســی کــه مبتــا ب ــازدم ی در ب
ویــروس کرونــا مــی باشــد ، قطــرات مایــع 
آلــوده آزاد مــی شــود. بیشــتر ایــن قطــرات 
ــوده  ــرد آل ــراف ف ــیاء اط ــطوح و اش روی س
قــرار مــی گیرنــد. افــراد ســالم مــی تواننــد 
بــا دســت زدن بــه ســطوح یــا اشــیاء آلــوده  
ــان  ــا ده ــی ی و ســپس لمــس چشــم ، بین
خــود گرفتــار ایــن بیمــاری شــوند. در 
صــورت ایســتادن در فاصلــه کمتــر از یــک 
متــر از شــخص بیمــار احتمــال الودگــی باال 
ــزا گســترش  ــود و مشــابه آنفوالن ــد ب خواه
مــی یابــد. بیشــتر افــراد آلــوده بــه ویــروس 
کرونــا عائــم خفیفــی را تجربــه مــی 
ــا ایــن حــال  کننــد و بهبــود مــی یابنــد. ب
ــر  ــاری حادت ــراد، بیم ــی از اف ــرای برخ ، ب
ــت  ــه مراقب ــود و ممکــن اســت ب ــد ب خواه
ــاز داشــته باشــند. خطــر  در بیمارســتان نی
ــا افزایــش ســن افزایــش  بیمــاری جــدی ب
مــی یابــد: بــه نظــر مــی رســد افــراد 
ــر  ــراد زی ــه اف ــبت ب ــال نس ــاالی 40 س ب
40 ســال آســیب پذیــر هســتند. افــراد 
ــرادی  ــف و اف ــی ضعی ــتم ایمن دارای سیس
ــت  ــد دیاب ــی مانن ــاری های ــه دارای بیم ک
ــتند  ــوی هس ــی و ری ــای قلب ــاری ه ، بیم
نیــز در معــرض ابتــا بــه بیمــاری بــه 
صــورت حــاد قــرار دارنــد. در همیــن راســتا 

مــوارد زیــر را بــه شــما توصیــه مــی کنیــم
راه های ساده برای جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا در محل کار شما

کارفرمایــان بایــد کار خــود را از همیــن حاال 
ــا  شــروع کننــد ، حتــی اگــر ویــروس کرون
هنــوز بــه محــل فعالیــت شــما وارد نشــده 
اســت. شــما می توانیــد روزهــای کاری را به 
دلیــل پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کاهش 
دهیــد تــا در صــورت آلودگــی افراد، انتشــار 
ــا کنــد کنیــد. ــا را متوقــف ی ویــروس کرون

 محل کار خود را تمیز و ضدعفونی 
کنید

میزهــا(  مثــال  عنــوان  )بــه  *ســطوح 
یــا  تلفــن  مثــال  عنــوان  )بــه  اشــیاء  و 
عفونــی  ضــد  بــا  بایــد  کلیــد(  صفحــه 
کننــده بــه صــورت مرتــب پــاک شــود.

 ارتقاء شستشــوی منظم و کامل دستها 
توســط کارمندان، پیمانکاران و مشتریان

 ضدعفونــی کننــده هــای دســت را در 
ــرار  ــط کار ق ــراف محی ــی و اط ــاط اصل نق
دهیــد. از پــر شــدن مــداوم ظــروف بــا مــواد 
ضدعفونــی کننــده اطمینــان حاصــل کنید .
یــاداوری  و  تشــویق  *پوســترهای 
همــه  در  را  دســت  شستشــوی  نحــوه 

دهیــد.  قــرار  دیــد  معــرض  در  جــا 
بهداشــت  کننــده  تبلیــغ  *پوســترهای 
ــد.  ــرار دهی ــد ق ــرض دی ــی را در مع تنفس
* اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــرای 
کســانی کــه دچــار آبریــزش بینــی یــا 
ســرفه مــی شــوند ماســک صــورت یــا 
دســتمال کاغــذی در محــل کار وجــود دارد 
و هنــگام عطســه یــا ســرفه جلــوی مجــاری 
ــد.  ــی گیرن ــی م ــه خوب ــود را ب ــی خ تنفس
محــل  در  کنیــد  حاصــل  اطمینــان   *
بــرای  دار  درب  هــای  ســطل   ، کار 
ماننــد  شــده  اســتفاده  مــواد  دفــع 
دارد. وجــود  دســتمال  و  ماســک 

خــود  مشــتریان  و  کارمنــدان  *بــرای 
شــیوع  درصــورت  کــه  کنیــد  تشــریح 
ویــروس، هــر فــردی دارای کوچــک تریــن 
ــا ســرفه  ــه بیمــاری حتــی ب ــم ابتــا ب عائ
ــب )3۷.3  ــف ت ــه خفی ــک درج ــا ی ــم ی ک
درجــه ســانتیگراد یــا بیشــتر( بایــد در 
ــتفاده از  ــورت اس ــا در ص ــد. آنه ــه بمان خان
داروهایــی ماننــد پاراســتامول، اســتامینوفن 
، ایبوپروفــن یــا آســپرین ، کــه ممکــن 
ــد  ــانده باش ــت را پوش ــم عفون ــت عائ اس
خانــه  از  یــا  و  بماننــد  خانــه  در  بایــد 
ــد(. ــد ) دورکاری کنن ــام دهن ــا را انج کاره

*بــرای کارمنــدان تشــریح نماییــد کــه 
آنهــا مــی تواننــد ایــن زمــان را بــه عنــوان 
بگیرنــد. درنظــر  اســتعاجی  مرخصــی 
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