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اللُّهــمَّ إنــی أَْســَئلََک َخیــَر مــا َســَئلََک ِمْنــُه ِعبــاُدَک الّصالُِحــوَن َواَُعوُذ 
بـِـَک ِمّمــا اْســَتعاَذ ِمْنــُه ِعبــاُدَک الُْمْخلِصُوَن 

   خــدای بــزرگ را ســپاس مــی گوییــم کــه دیگــر بــار توفیــق عطــا 
کــرد تــا پــس از یــک مــاه بهــره منــدی از ســفره پربرکــت مهمانــی 
باشــکوهش، از بــاران رحمتــش در عید ســعید فطر مســتفیض شــویم.
خوشــا بحــال مومنانــی کــه در ایــن یــک مــاه،  بــا شــنیدن نجــوای 
عارفانــه ســحرهای رمضــان و فریــاد الغــوث شــب هــای قــدر، چشــم 

دلشــان بــه برکــت دعــا و اســتغفار، روشــن شــده اســت.
  اینجانــب ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات همــه هموطنــان 
در مــاه بندگــی خــدا؛ عیــد ســعید فطــر را بــه همــکاران ارجمنــد و 
پرتاشــم در صنعــت بیمــه کــه همــگام بــا کادر پزشــکی در روزهــای 
پرتاطــم شــیوع کرونــا به ارائــه خدمــات درمانــی پرداختنــد و خانواده 
ــت  ــب ضیاف ــوده و از صاح ــرض نم ــک ع ــان تبری ــای گرانقدرش ه
ــاه  ــن م ــه در ای ــم ک ــی کن ــب م ــه طل ــه و خاضعان ــان، خالصان رمض

ــرای آنهــا رقــم زده باشــد.   بهتریــن سرنوشــت را ب
  امیــدوارم مرحمــت الهــی شــامل حالمــان شــود تــا ظــل توجهــات 
ــت  ــای والی ــام عظم ــت مق ــت زعام ــج( و تح ــی عصر)ع ــرت ول حض
حضــرت آیــت الــه خامنــه ای)مدظلــه العالــی(، توشــه ای هــر چنــد 
ناچیــز را از ســفره بیکــران الهــی در ایــن مــاه عزیزذخیــره آخــرت خود 

کــرده  باشــیم. 

تبریک حجت بهاری فر به مناسبت عید فطر

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

پیام مدیرعامل:
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اخبار بیمه "ما"

   مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بیمــه "مــا" بــا رعایــت تمــام  
پروتــکل هــای بهداشــتی، بــه عنــوان اولیــن شــرکت بیمــه ای 
ــل و  ــهامداران، مدیرعام ــد س ــور  77  درص ــا حض ــاه ب ــرداد م 13 خ
اعضــای هیــأت مدیــره بیمــه "مــا"، دبیــر کل ســندیکای بیمــه گــران 
ایــران ،نماینــدگان بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، ســازمان 
ــی برگــزار شــد و صــورت هــای  ــازرس قانون ــورس و اوراق بهــادار و ب ب
مالــی عملکــرد ســال مالــی  1398 ایــن شــرکت بــه تصویــب رســید.
ــط عمومــی بیمــه "مــا"، حجــت بهــاری فــر عضــو   ــه گــزارش رواب     ب
هیــأت مدیــره و مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا اســتناد به گــزارش ارائه شــده 
هیــأت مدیــره بــه مجمــع  و ســهامداران، تولیــد حــق بیمه در ســال مالی 
1398 را بالــغ بــر  10.194 میلیــارد ریــال اعــام کــرد  و افــزود: تولیــد 
حــق بیمــه، نســبت بــه ســال گذشــته 25 درصــد رشــد داشــته اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: بــا مدیریــت ریســک مناســب در شــرکت، 
ضریــب خســارت 66 درصــد مــی باشــد کــه فاصلــه ای قابــل 
توجــه بــا شــرکت هــای دیگــر صنعــت بیمــه دارد. بهــاری فــر، 
از  نیــز  را  شــرکت  ســهام  پورتفــوی  درصــدی   384 افزایــش 
دیگــر نــکات ارزشــمند و قابــل ذکــر ســال گذشــته  دانســت .

ــه بیــان برنامــه هــای آتــی شــرکت  در ادامــه مدیرعامــل بیمــه "مــا" ب
ــال  ــا ســطح 4 هــزار میلیــارد ری پرداخــت و گفــت: افزایــش ســرمایه ت
، ســرمایه گــذاری بهینــه منابــع مالــی و متنــوع ســازی ســرمایه 
گــذاری، تمرکــز بــر حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی شــرکت و 
ــت. ــه هاس ــن برنام ــه ای ــروش از جمل ــبکه ف ــعه ش ــترش و توس گس

دکتــر کریمــی دبیــر کل ســندیکای بیمــه گــران ایــران ضمــن تاکیــد 

بــر خدمــات ارزنــده بیمــه "مــا" در جلــب رضایــت بیمــه گــزاران و ارائــه 
ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــه در ش ــن نکت ــم تری ــت: مه ــوب گف ــات مطل خدم
ــت  ــزاران اس ــه گ ــت بیم ــب رضای ــدات و جل ــر تعه ــه بهت ــام هرچ انج
و در ایــن راســتا بــا بهــره گیــری از نیروهــای جــوان و کارآمــد در 
ــه موفقیــت هــای زیــادی کســب کــرده اســت . ــا تجرب کنــار پرســنل ب

بــر اســاس ایــن گــزارش مجمــع عمومی عــادی ســالیانه  به ریاســت دکتر 
ابراهیــم پــور مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره گــروه مالــی ملــت و بــا 
حضــور نماینــدگان بانــک ملــت و توســعه مالــی مهــر آینــدگان بــه عنوان 
ناظریــن ، مدیرعامــل شــرکت ، اعضــای هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان 
بــورس، نماینــده بیمــه مرکــزی، حســابرس و بــازرس قانونــی برگزار شــد.

در ادامــه حســابرس و بــازرس قانونــی بــه ارائــه گزارشــی از عملکــرد 
ــزارش  ــتماع گ ــس از اس ــع پ ــت و مجم ــال 1398 پرداخ ــا"  در س ــه "م بیم
هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی شــرکت و تصویــب صــورت هــای 
مالــی شــرکت منتهــی بــه 29 اســفند 98، بــا تقســیم  مبلــغ 
ــرد. ــت ک ــهم موافق ــر س ــه ازای ه ــیم ب ــل تقس ــود قاب ــال س 380  ری

ــوان  ــه عن ــر ب ــی فاط ــه حسابرس ــع ، موسس ــن مجم ــن در ای همچنی
ــوان  ــه عن ــاد ب ــای اقتص ــه دنی ــی و روزنام ــازرس قانون ــابرس و ب حس
روزنامــه کثیراالنتشــار بــرای درج آگهــی هــای بیمــه "مــا" تعییــن شــدند.

گفتنــی اســت مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت بیمه "ما")ســهامی 
عــام( بــا عنایــت بــه اباغیــه شــماره 440/050/ب/98 مــورخ 98/12/26 
ــور  ــا حض ــع ب ــزاری مجم ــه برگ ــزام ب ــوص ال ــورس در خص ــازمان ب س
حداکثــر 15 ســهامدار حقوقــی و حقیقــی و مطابــق بــا اطاعیــه منتشــر 
ــد. ــش ش ــن پخ ــورت آنای ــه ص ــان ب ــدال ، همزم ــامانه ک ــده در س ش
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ماهنامه بیمه "ما" شماره بیست و دوم خرداد ماه سال 1399 5

  حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه "ما" به همراه فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، 
از ســید امیــن هادی پور محیط بان گتوندی که حین عملیات مصدوم شــده بــود عیادت کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا"، در ایــن برنامه که بــا همراهی ســرهنگ محبت خانی  
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت انجام شــد، بهاری فر با اشــاره بــه حمایت همه جانبه ی 
بیمــه "مــا"  از محیط بانــان، بــر ضــرورت توجــه بــه حفــظ  ســامتی این عزیــزان تاکیــد کرد.

وی با ابراز تاســف از وقوع حادثه رخ داده به تفاهم  نامه همکاری بین شــرکت ســهامی بیمه "ما" 
و ســازمان حفاظت محیط زیســت در راســتای تحقق اصل پنجاهم قانون اساســی جمهوری 
اســامی ایــران اشــاره کــرد و گفــت: : افتخــاری نصیــب ایــن شــرکت شــده اســت کــه  خادم  
تمــام پرســنل خدوم ســازمان حفاظت محیط زیســت به خصــوص محیط بانان عزیز باشــیم.

ــت از  ــدف  حفاظ ــا ه ــه ب ــم نام ــن تفاه ــرد: ای ــان ک ــا" خاطرنش ــه "م ــل بیم مدیرعام
محیط زیســت  و پرســنل شــاغل و محیــط بانــان سراســر کشــور و خانــواده ایــن عزیــزان 
امضــا شــده اســت، مــا نیــز بــر همیــن اســاس تمــام تــاش خــود را بــرای تامیــن هزینــه 
هــای درمانــی و همچنیــن خریــد پروتــز پــای ایــن محیــط بــان عزیــز انجــام مــی دهیــم.

و  هــا  هزینــه  تمــام  نیــز  آینــده  در  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  فــر  بهــاری    
خواهــد  صــورت  پــور  هــادی  امیــن  ســید  بــرای  ای  بیمــه  هــای  حمایــت 
گرفــت و امیدواریــم بتوانیــم وظیفــه خودمــان را بــه نحــو احســن ایفــا کنیــم.

 محبــت خانــی همچنیــن از حجــت بهــاری فــر، مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا"  بــه خاطــر 
تمــام حمایــت هــا و تامیــن هزینــه هــای محیط بــان ســید امین هــادی پــور قدردانــی کرد.

ــه  ــی ک ــته در حال ــاه گذش ــتان، م ــد خوزس ــه گتون ــان منطق ــور، محیط ب ــادی پ ــن ه امی
ــت  ــرار گرف ــراد مســلح ق ــورد هجــوم اف ــبانه م ــود، ش ــی مســتقر ب ــط بان ــک محی در اتاق
ــت داد. ــود را از دس ــت خ ــای راس ــفانه پ ــک، متاس ــه نزدی ــدازی از فاصل ــر تیران ــر اث و ب

بــر اســاس بخشــنامه اباغــی بیمــه مرکــزی 
بیمــه  شــرکت  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
"مــا" زیرســاخت هــای الزم جهــت دسترســی 
ــه  ــات بیم ــه اطاع ــذاران ب ــه گ ــی بیم الکترونیک
نامــه  شــخص ثالــث خــود را راه انــدازی کــرد.

ــرد:  ــام ک ــنامه ای اع ــی بخش ــلیمانی ط ــر س دکت
ــه منظــور تســهیل دسترســی بیمه گــذاران بیمــه  ب
ــود  ــای خ ــات بیمه نامه ه ــه اطاع ــث ب ــخص ثال ش
و ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه آن هــا بــدون نیــاز بــه 
ارائــه نســخه فیزیکــی بیمه نامــه، همــه شــرکت های 
بیمه ای موظفند از اول خردادماه، زیرســاخت های الزم 
بــرای دسترســی الکترونیکی بیمــه گــذاران بیمه نامه 
شــخص ثالث بــه اطاعــات موردنیــاز را فراهــم کنند.

بــر ایــن اســاس، شــرکت  بیمــه  "مــا"  زیرســاخت های 
الزم بــرای دسترســی و اخــذ الکترونیکــی کلیــه 
ــا  ــادره را ب ــث ص ــخص ثال ــه ش ــات بیمه نام اطاع
حفــظ امنیت اطاعات شــخصی اشــخاص، در ســایت 
رســمی شــرکت بــرای بیمه گذاران خــود فراهــم کرد.

در همیــن راســتا مقــرر شــده اســت شــرکت بیمــه 
ــود  ــث خ ــخص ثال ــای ش ــه بیمه نامه ه ــا"  کلی "م
را پــس از دریافــت کــد یکتــا از بیمــه مرکــزی 
ایــران صــادر کــرده و لینــک دریافــت نســخه قابــل 
ــد  ــک، ک ــال پیام ــق ارس ــه را از طری ــاپ بیمه نام چ
یکتــا، آدرس الکترونیکــی صفحــه اســتعام اصالــت 
ــن  ــز از ای ــران و نی ــزی ای ــه مرک ــه از بیم بیمه نام
شــرکت را بــه بیمه گــذاران خــود اعــام کنــد.
ــذاران در  ــه گ ــال بیم ــاه ح ــت رف ــن در جه همچنی
روزهــای شــیوع ویــروس کرونــا، شــرکت  بیمــه  "مــا"  
همــه فرآیند هــای صــدور و پرداخــت خســارت 
و  فــروش  جملــه  از  ثالــث  شــخص  بیمه نامــه 
ــه، اعمــال تخفیــف عــدم خســارت  ــد بیمه نام تمدی
و رســیدگی و پرداخــت خســارت را بــدون نیــاز 
ــد داد. ــام خواه ــی انج ــه فیزیک ــه بیمه نام ــه ارائ ب

دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران 
بیمه "ما" به اطالعات بیمه شخص ثالث

تعهد بیمه "ما" 
برای تامین تمام هزینه های درمان محیط بان گتوندی
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اخبار شعب

ــوری  ــزی جمه ــه مرک ــس کل بیم ــلیمانی ریی ــر س دکت
ــندیکای  ــرکل س ــی دبی ــر کریم ــران، دکت ــالمی ای اس
ــدوق  ــل صن ــاری مدیرعام ــر جب ــران، دکت ــه گ بیم
فــر  بهــاری  حجــت  و  بدنــي  خســارات  تامیــن 
ــعبه  ــرکت از ش ــره ش ــات مدی ــو هی ــل و عض مدیرعام
بازدیــد کردنــد. "مــا" در اســتان زنجــان  بیمــه 

ــه  ــم ک ــن مراس ــا" درای ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــل  ــران عام ــزی ، مدی ــه مرک ــد بیم ــران ارش ــور مدی ــا حض ب
ــا"  ــه "م ــران بیم ــل و مدی ــه ای، مدیرعام ــای بیم ــرکت ه ش
و نماینــدگان ایــن شــرکت برگــزار شــد، دکتــر ســلیمانی 
ضمــن دیــدار بــا رییــس و پرســنل شــعبه و نماینــدگان 
اســتان، عملکــرد بیمــه "مــا" را بــه عنــوان یــک شــرکت 
ــت.. ــش دانس ــد رضایتبخ ــنل کارآم ــران و پرس ــا مدی ــوان ب ج

رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران از وضعیــت 

بیمه "ما"  میزبان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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شــعبه بیمــه "مــا" در اســتان زنجــان ابــراز رضایــت 
کــرد و گفــت: ظرفیــت بالقــوه مدیــران فنــی 
ــی  ــا" یک ــه "م ــرکت بیم ــنل ش ــی و پرس و اجرای
از دالیــل موفقیــت ایــن شــرکت در راســتای 
ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش ــوی در س ــذب پرتف ج
ــات  ــو هی ــل و  عض ــر  مدیرعام ــاری ف ــت به حج
مدیــره بیمــه "مــا"  ضمــن تشــکر از حضــور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــراه ب ــات هم ــلیمانی و هی ــر س دکت
حضــور قدرتمنــد بانــک ملــت بــه عنــوان ســهامدار 
ــا" و  ــه "م ــی بیم ــدی مال ــرکت و توانمن ــده ش عم
همچنیــن رشــد پرتفــوی ســرمایه گذاری ایــن 
شــرکت در ســال گذشــته  گفــت: زمانــی کــه 
ــرکت  ــد، ش ــب باش ــرمایه مناس ــازار س ــرایط ب ش
ــهامداران  ــروت س ــش ث ــتراتژی افزای ــا اس ــم ب ه
و بــاال بــردن ســود شــرکت، برنامه هــای خــود  
بــرای تقویــت پرتفــوی را پیــاده ســازی مــی کنــد.  
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــا" تصری ــه "م ــل بیم مدیرعام
بــه برنامه ریزی هــای انجــام شــده در ســال 98، 
ــش  ــال بی ــن س ــی ای ــهام ط ــرمایه گذاری در س س
ــر  ــا در نظ ــه ب ــت ک ــه اس ــش یافت ــر افزای از 5 براب
مــازاد  ســرمایه گذاری ها،  بــازار  ارزش  گرفتــن 
ارزش پرتفــوی ســهام در پایــان ســال 98 بالــغ بــر 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــوده اس ــال ب ــون ری 2352 میلی
ــال  ــدای س ــه ابت ــی دو ماه ــازار ط ــی ب ــه بازده ب
ــاً  ــرکت، طبیعت ــوی ش ــه پرتف ــب بهین 99 و ترکی
ــت. ــه اس ــش یافت ــز افزای ــوی نی ــازاد ارزش پرتف م
عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا"  در خصــوص 
ــال  ــا"  در س ــه "م ــه داد: بیم ــرکت ادام ــود ش س
ــد  ــد رش ــده درص ــال 97 ، هج ــه س ــبت ب 98  نس
ــرد  ــون عملک ــم مره ــن مه ــه ای ــت ک ــته اس داش
ــذاری  ــرمایه گ ــوی س ــاالی پرتف ــود ب ــی و س فن
ــتای  ــر در راس ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ــرکت ب ش

ــن  ــورس، ســرمایه گذاری در بهتری ــرداری هــر چــه بیشــتر از رشــد شــاخص ب بهره ب
ــتور کار  ــال 97 در دس ــهام« از س ــرمایه گذاری »مشــترک« و »در س ــای س صندوق ه
شــرکت قــرار گرفتــه و در ســال 98 تقویــت شــد کــه منجــر بــه بازدهی مطلــوب برای 
شــرکت شــده اســت کــه بیــش از پیش بینی هــای انجــام شــده در بودجــه 98 بــود.

بهــاری فــر در خصــوص ســود  بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گذاری ایــن شــرکت نیــز 
گفــت: بــا عنایــت بــه برگــزاری مجمــع در خــرداد مــاه  99  بــه عنــوان اولیــن شــرکت 
بیمــه ای، ســود مشــارکت در منافــع بیمــه هــای زندگــی کــه قطعــا از ســود پرداختــی 
ســال گذشــته، بیشــتر خواهــد بــود در کمتریــن زمــان ممکــن بــه حســاب ذخیــره 
ــازار  ــا توجــه بــه ذخیــره ســازی ســود از محــل ب ریاضــی، کارســازی خواهــد شــد. ب
ســرمایه، قطعــا بیمــه گــزاران بیمــه های زندگی شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در آینده 
ای نــه چنــدان دور ، شــاهد خبرهــای خوبــی  از عملکــرد ایــن شــرکت خواهنــد بــود.

بهــاری فــر عضــو هیــات رییســه ســندیکای بیمه گــران، هماهنگی شــرکت هــای بیمه 
در افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه را حایــز اهمیــت دانســت و گفــت: همــه شــرکت های 
بیمــه ای بایــد در تعامــل بــا یکدیگر باشــند تا بــا اصل رعایــت همکاری و اتحــاد بتوانند  
برنامــه هایشــان بــرای افزایــش ضریــب نفوذ بیمــه، تامیــن نیازهــای بیمــه ای جامعه ، 
ایجــاد امنیــت و آرامــش خاطــر بــرای مــردم شــریف ایــران عزیزمــان را محقق ســازند.
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ــر  ــا مدی ــا" ب ــران شــرکت بیمــه "م مدیرعامــل و مدی
بانــک ملــت اســتان زنجان دیــدار و گفت و گــو کردند.

نشســت  طــی  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
بیمــه  شــرکت  مدیرعامــل  فــر  بهــاری  حجــت 
ملــت  بانــک  مدیــر  شــیرفر  آقــای  و  "مــا" 

همــکاری  بــرای  توافقاتــی   ، زنجــان  اســتان 
بیمــه ای حاصــل شــد. بانکــی و  هــای جدیــد 

بــر اســاس ایــن گــزارش، طــی ایــن دیــدار، طرفیــن  
ــه،  ــک و بیم ــع مشــترک بان ــر مناف ــد ب ــن  تاکی ضم
ــذاران  ــپرده گ ــتریان و س ــاالی مش ــیل ب ــه پتانس ب
اســتان  بــاالی  هــای  ظرفیــت  و  ملــت  بانــک 
افزایــش  خصــوص   در  و  کــرده  اشــاره  زنجــان 
همــکاری فــی مابیــن و ارائــه خدمــات متنــوع 
بیمــه ای بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

در ایــن نشســت مدیرعامــل بیمــه "مــا"  بــا تأکیــد بــر 
ــه  ــک و بیم ــن بان ــای بی ــه گســترش همکاری ه اینک
می توانــد بــه ارتقــاء کیفــی فعالیت ها در اســتان کمک 
کنــد ، بــه بخشــی از دســتاوردهای بیمه "مــا" در حوزه 
بازاریابــی و خدمــات بیمــه ای در اســتان اشــاره کــرد.

مدیــر بانــک ملــت اســتان زنجــان نیــز بــا تأکیــد بــر 
ارتبــاط هرچــه بیشــتر بیــن دو مجموعه بانــک و بیمه 
در اســتان ، آمادگــی کامــل بانــک ملــت شــعبه زنجان 
ــا  ــی مشــترک ب ــه بازاریاب ــرای همــکاری در زمین را ب
بیمــه و معرفــی مشــتریان ارزنــده بانــک ملــت جهــت 
اســتفاده از خدمــات شــرکت بیمــه "ما"  را اعــام کرد.

دیدار مدیرعامل بیمه "ما" و مدیر بانک ملت 
استان زنجان

مدیــر عامــل بیمــه "مــا" بــه همــراه معــاون فنی، مدیــر بیمه هــای مســئولیت، مدیــر امور 
نماینــدگان، کارگــزاران و شــعب و مدیــر روابــط عمومــی و بازاریابــی از شــعبه شــرکت در 
اســتان زنجــان بازدیــد و بــا کارکنــان و نماینــدگان شــبکه فروش دیــدار و گفتگــو کردند.

بازدیــد،  ایــن  جریــان  در  "مــا"،  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  گرفــت  قــرار  شــعبه  وضعیــت  آخریــن  جریــان  در  فــر   بهــاری  حجــت 
کــرد. ابــراز  شــعبه  عملکــرد  بهبــود  بــرای  را  خــود  پیشــنهادات  و  راهکارهــا 

بهــاری فــر بــا تشــریح آمار و عملکــرد بیمه "ما" بــر نقش  آمــوزش تاکید و ابــراز امیدواری 
کــرد کــه بــا آمــوزش مســتمر و بــه روز  کارکنــان و نماینــدگان رونــد رو بــه رشــد ایــن 
شــعبه ادامــه یابــد و از ظرفیــت هــای موجــود آن بــه بهتریــن نحو ممکن اســتفاده شــود.

هــای  کارگاه  و  مجــازی  آمــوزش  مطالعــه،  "مــا"  بیمــه  مدیرعامــل 
دانســت. اهمیــت  حائــز  بســیار  دانــش  افزایــش  در  را  حضــوری 

وی در ادامــه بــا اشــاره به اهمیت نقش نماینــدگان در عملکرد بیمه "ما" گفت: در شــرایط 
کنونــی و انتظاراتــی که از شــرکت هــای بیمه وجود دارد و از ســویی دیگر شــرایط رقابتی 
خــاص در بــازار بیمــه ، اهمیــت و جایــگاه شــبکه فــروش و  همچنیــن ضــرورت همکاری 
متقابــل شــبکه فروش با بدنــه مدیریتی و اجرایی بیمه "ما" دو چندان احســاس می شــود.

مدیرعامل بیمه "ما" راز اســتمرار موفقیت را تامین منافع ذینفعان اعم از ســهامداران، بیمه 
گزاران، پرســنل، شــبکه فروش و آحاد مردم دانســت و گفت: صاحبان اصلی شــرکت های 
ــرای جلــب رضایــت آنهــا تــاش می کننــد بیمــه، بیمه گــزاران هســتند و بیمه گــران ب

پیــش از ســخنان حجت بهــاری فر ، رحمتی رییس شــعبه زنجان ضمن عــرض خیرمقدم 
گزارشــی از وضعیــت شــعبه شــامل ســهم ازبــازار و ترکیــب پرتفــوی ارائــه کــرد. در ادامه 
جلســه؛ خانم شــریفی نماینــده منتخب اســتان به نمایندگــی از نمایندگان نقطــه نظرات، 
مشــکات و پیشــنهادهای نماینــدگان را پیرامــون مســائل جاری شــعبه زنجان بیــان کرد.

در پایــان ایــن مراســم بــا حضــور مدیرعامــل بیمــه "مــا" و نماینــدگان اســتان زنجــان،  
ــی شــد. ــر  قدردان ــوح تقدی ــا اهــدای ل ــه  ب ــروش بیمــه نام ــر  در  ف ــدگان برت از نماین

بهاری فر در بازدید از شعبه استان زنجان؛ راز استمرار موفقیت،
تامین منافع کلیه ذینفعان است
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ــور  ــا حض ــور ب ــی کش ــارت بدن ــن خس ــدوق تامی ــعبه صن ش
ــران  ــه گ ــندیکای بیم ــرکل س ــزی ، دبی ــه مرک ــس کل بیم رئی
ایــران و مدیرعامــل بیمــه "مــا" در زنجــان افتتــاح شــد.

  بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، شــعبه صنــدوق تامیــن 
ــی  ــور جمع ــا حض ــمی ب ــان در مراس ــتان زنج ــی اس ــای بدن ــارت ه خس
از مقامــات اســتانی و مدیــران ارشــد صنعــت بیمــه افتتــاح شــد.

دکتــر ســلیمانی رئیــس کل بیمــه مرکــزی کشــور در مراســم افتتاح شــعبه 
زنجــان صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنی  بــا اشــاره به خدمات گســترده 
ــوذ بیمــه از  ــب نف ــش ســطح ضری ــدوق گفــت: افزای ــن صن و ارزشــمند ای
شــاخص هــای مهــم توســعه کشــور محســوب می شــود که ایــن امر بــا اتخاذ 
تمهیــدات مناســب و تصمیم ســازی هوشــمندانه قابل دســترس خواهد بود.

ــوان  ــه عن ــث ب ــخص ثال ــه ش ــته بیم ــزی از رش ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــرکت  ــت: ش ــار داش ــرد و اظه ــاد ک ــه ی ــت بیم ــز صنع ــن افتخارآمی ویتری
ــته  ــد رش ــه رش ــه، زمین ــن مقول ــه ای ــه ب ــار توج ــد در کن ــه بای ــای بیم ه
هــای دیگــر بیمــه ای در کشــور را نیــز بــا دقــت و جدیــت دنبــال کننــد.

وی کاهــش دغدغه هــای حاکمیتــی و بــار تعهــدات مالــی دولــت را از دالیــل 
و مولفــه هــای اصلــی شــکل گیــری صنعــت بیمــه اعــام کــرد و گفــت: 
صنعــت بیمــه در ایــام تحریــم بخــش مهمــی از قابلیت هــا و ظرفیت هــای 
ــا توجــه بــه حضــور نیروهــای مبتکــر  ــه نمایــش در آورده کــه ب خــود را ب
ــت. ــه اس ــر رفت ــز باالت ــی نی ــجام مل ــطح انس ــه، س ــن زمین ــوآور در ای و ن

دکتر ســلیمانی اســتان زنجان را به لحاظ صنعتی و کشاورزی دارای پتانسیل 
قابــل توجهــی توصیــف کــرد و گفــت: خدمــت بــه ملــت بــزرگ ایــران بــه 
ظرافت هــای خــاص نیــاز دارد و صنعــت بیمــه نیــز در کنار تمامی مســئوالن 

اســتانی ایــن فرصــت ارزشــمند را بیــش از پیــش غنیمــت خواهــد شــمرد.
رئیــس شــورای عالــی بیمــه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
تمرکــز صنعــت بــر رشــته بیمــه هــای زندگــی را خواســتار شــد و 
ــه  ــوذ بیم ــب نف ــش ضری ــر در افزای ــل موث ــی از عوام ــرد: یک ــد ک تاکی
ــب  ــات مناس ــار تبلیغ ــد در کن ــه بای ــرا ک ــت چ ــی اس ــه زندگ ــد بیم رش
ــه شــود. ــه نهادین ــز در ســطح جامع ــر نی ــگ ســازی موث ــوع فرهن ــک ن ی
وی ســاماندهی 9 میلیــون دســتگاه موتورســیکلت فاقــد بیمــه نامــه 
را یــک وظیفــه ملــی توصیــف کــرد و افــزود: پوشــش بیمــه بیــش 
بــزرگ  دســتاورد  یــک  کشــور  در  نقلیــه  وســیله  میلیــون   23 از 
اســت و تکمیــل ایــن عملکــرد بــا برنامه ریــزی کان و در باالتریــن 
بــود. خواهــد  امکان پذیــر  کشــور  در  ســازی  تصمیــم  ســطوح 
وی در پایــان از حــذف بیمــه نامــه های فیزیکــی در چارچوب شــبکه فروش 
بــه عنــوان یکــی از خدمــات موثــر بیمــه ای در خصــوص کاهــش تــردد ها و 
همچنیــن ســامت نظــام بیمــه ای یــاد کــرد و گفت: ارائــه خدمت بــی منت، 
ســریع و دقیــق در راس سیاســت هــای بیمــه ای اســت و همچنان در مســیر 
تســهیل گــری و ســرعت بخشــی خدمــات بیمــه ای تــاش خواهیــم کــرد.
ــری توســط  ــای تقدی ــوح ه ــن نشســت ل ــان ای ــر اســت در پای شــایان ذک
رئیــس کل بیمــه مرکــزی، مدیرعامــل صنــدوق تامیــن خســارتهای بدنــی 
ــا صنعــت  ــط ب ــران مرتب ــه مدی ــران ب ــران ای ــرکل ســندیکای بیمه گ و دبی
ــد. ــدا ش ــان اه ــتان زنج ــی اس ــاالن مدن ــی و فع ــرکای اجتماع ــه، ش بیم
در ایــن مراســم دکتــر ســلیمانی رییــس کل بیمــه مرکــزی ایــران،  دکتــر 
ــر  ــاری  مدی ــر جب ــران، دکت ــران ای ــندیکای بیمه گ ــرکل س ــی دبی کریم
ــران ارشــد صنعــت بیمــه و  ــی، مدی ــن خســارت بدن ــدوق تامی ــل صن عام
ــای بیمــه در اســتان زنجــان حضــور داشــتند. ــل شــرکت ه ــران عام مدی

افتتاح شعبه صندوق تامین خسارت های 
بدنی در زنجان با حضور مدیرعامل
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بهاری فر در گفت وگو با ایِبنا مطرح کرد؛
افزایش 5 برابری سرمایه گذاری بیمه "ما" در بخش سهام

مدیرعامــل بیمــه "مــا" اعــام کــرد که 
ســرمایه گذاری ایــن شــرکت در بخش 
ســهام بــا بیــش از 5 برابــر افزایــش از 
مبلــغ 974 میلیــارد ریــال در ابتــدای 
ــال  ــارد ری ــه 5.291 میلی ــال 98 ب س
ــیده اســت. ــال رس ــن س ــان ای در پای

ــه  ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
"مــا" بــه نقــل از  شــبکه خبــری 
ایِبنــا،   - ایــران  بانــک  و  اقتصــاد 
شــرکت بیمــه "مــا"   از روز 13 تیرماه 
ــوان  ــه عن ــود را ب ــت خ 1390 فعالی
یکــی از شــرکت های بیمــه عمومــی 
کشــور آغــاز کــرد و طــی ســال های 
گذشــته بــا بیــش از 40 شــعبه و 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــی ب 200 نمایندگ
ایــن  اســت.  پرداختــه  بیمــه ای 
ــب  ــته ترکی ــال گذش ــرکت در س ش
متنوع ســازی  پرتفــوی،  بهینــه 
پرتفــوی ســرمایه گذاری و همچنیــن 
صندوق هــای  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری و اوراق بدهــی را در 
ــرار داد و شــاهد  دســتور کار خــود ق
ــود. ــر ب ــن نظ ــبی از ای ــد مناس رش

بــرای بررســی عملکــرد ایــن شــرکت 
در ســال گذشــته و برنامه هــای آن 
بــرای ســال جــاری و برنامه هــای 
آن در ســال جــاری، گفتگویــی را 
مدیرعامــل  بهاری فــر  حجــت  بــا 
کــه  دادیــم  انجــام  "مــا"  بیمــه 
ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــروح آن ب مش

     آقای بهاری فر؛ ارزیابی شما از عملکرد سرمایه گذاری شرکت بیمه "ما" در 
سال ۹۸ چیست؟

ــن  ــادی بی ــای اقتص ــدید تحریم ه ــر، تش ــال اخی ــد س ــادی چن ــوالت اقتص ــه تح ــه ب ــا توج ب
ــرخ بهــره بانکــی و همچنیــن تحــوالت سیســتم  ــورم، کاهــش ن ــرخ ت المللــی، رشــد چشــمگیر ن
ارز در کشــور، الگوهــای اقتصــادی بــازار دســتخوش تغییــر و تحــول شــده و در نتیجــه اهــداف و 
اســتراتژی های ســرمایه گذاری نیــز دچــار تغییــر شــده اند، لــذا ضــروری اســت کــه بــا پیش بینــی 
ــود. ــم ش ــرمایه گذاری ها فراه ــازی س ــرای بهینه س ــه الزم ب ــش رو، زمین ــوالت پی ــت و تح وضعی

افزایــش قیمــت ارز، طــا، مســکن، خــودرو، حمایت هــای بخــش دولتــی از بــازار بــورس و همچنین 
تغییــر نــرخ بهــره بــدون ریســک از مرزهــای 30 درصــد در ســال 97 بــه کمتــر از 15 درصــد در 
روزهــای جــاری، شــرایط حســاس و منحصر بــه فــردی را در تاریخ اقتصــادی ایران بوجــود آورده اند. 
ــت موجــود  ــرداری از وضعی ــه منظــور حفاظــت از ســرمایه گذاری های انجــام شــده و بهره ب ــذا ب ل
و بهینه ســازی ســرمایه گذاری ها، شــرکت بیمــه مــا در زمان هــای مناســب بــا فراهم ســازی 
ــوی  ــش و بهینه ســازی پرتف ــه پاالی ــدام ب ــر اق ــق و موث ــزی دقی ــاز و برنامه ری ــورد نی ــدات م تمهی
ســرمایه گذاری کــرد کــه منجــر بــه کســب بازدهــی مطلــوب در ســال 98 و ســالجاری شــده اســت.

     سرمایه گذاری در سهام سال گذشته به چه میزان بود و برای افزایش 
این سرمایه در سال جدید چه برنامه هایی دارید؟
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ــرمایه گذاری  ــال 98، س ــده در س ــام ش ــای انج ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ب
ــام  ــای تم ــت و به ــش یاف ــر افزای ــش از 5 براب ــال بی ــن س ــی ای ــهام ط در س
ــال 98  ــدای س ــال در ابت ــارد ری ــغ 974 میلی ــهام از مبل ــوی س ــده پرتف ش
ــر  ــا در نظ ــه ب ــده ک ــغ ش ــال 98 بال ــان س ــال در پای ــارد ری ــه 5291 میلی ب
در  ســهام  پرتفــوی  ارزش  مــازاد  ســرمایه گذاری ها،  بــازار  ارزش  گرفتــن 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــوده اس ــال ب ــون ری ــر 2352 میلی ــغ ب ــال 98 بال ــان س پای
بــه بازدهــی بــازار طــی دو ماهــه ابتــدای ســال 99 و ترکیــب بهینــه 
ــت. ــه اس ــش یافت ــز افزای ــوی نی ــازاد ارزش پرتف ــاً م ــرکت، طبیعت ــوی ش پرتف
ــادی باعــث  ــر ســهام بنی ــای ســبد ب ــز دارایی ه ــوی و تمرک ــش پرتف ــذا پاالی ل
ــه  ــل توج ــش قاب ــه افزای ــر ب ــده و منج ــبد ش ــی س ــد بازده ــش و رش افزای
ســال های  بــه  نســبت  ســهام  در  ســرمایه گذاری  از  حاصــل  درآمدهــای 
ــص بیــش از 130 درصــدی پرتفــوی ســهام در  ــازده خال ــل شــده اســت. ب قب
ــت ــهام اس ــرمایه گذاری در س ــوب س ــیار مطل ــرد بس ــر عملک ــال 98 بیانگ س

    برای تقویت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری چه اقدامی 
صورت گرفته است؟

از ســوی دیگــر در راســتای بهره بــرداری هــر چــه بیشــتر از رشــد شــاخص 
»مشــترک«  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  بهتریــن  در  ســرمایه گذاری  بــورس، 
و »در ســهام« از ســال 97 در دســتور کار شــرکت قــرار گرفتــه و در ســال 
شــده  شــرکت  بــرای  مطلــوب  بازدهــی  بــه  منجــر  کــه  شــد  تقویــت   98
بــود.  98 بودجــه  در  شــده  انجــام  پیش بینی هــای  از  بیــش  کــه  اســت 

ــاخص  ــد ش ــتر از رش ــه بیش ــر چ ــرداری ه ــتای بهره ب ــر در راس ــوی دیگ از س
ــترک«  ــرمایه گذاری »مش ــای س ــن صندوق ه ــرمایه گذاری در بهتری ــورس، س ب
ــال  ــه و در س ــرار گرفت ــرکت ق ــتور کار ش ــال 97 در دس ــهام« از س و »در س
98 تقویــت شــد کــه منجــر بــه بازدهــی مطلــوب بــرای شــرکت شــده 
بــود.  98 بودجــه  در  انجــام شــده  پیش بینی هــای  از  بیــش  کــه  اســت 
ــاخص  ــد ش ــتر از رش ــه بیش ــر چ ــرداری ه ــتای بهره ب ــر در راس ــوی دیگ از س
ــترک«  ــرمایه گذاری »مش ــای س ــن صندوق ه ــرمایه گذاری در بهتری ــورس، س ب
ــال  ــه و در س ــرار گرفت ــرکت ق ــتور کار ش ــال 97 در دس ــهام« از س و »در س
98 تقویــت شــد کــه منجــر بــه بازدهــی مطلــوب بــرای شــرکت شــده 
بــود.  98 بودجــه  در  انجــام شــده  پیش بینی هــای  از  بیــش  کــه  اســت 

    برنامه انجام شده برای سرمایه گذاری 
در بخش اوراق بدهی چه بوده است؟

شــرکت بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده از ســال 96 ســرمایه گذاری در اســناد 
ــا تضامیــن  ــه اســامی و اوراق مشــارکت ب خزان
دولتــی بــا باالتریــن بازدهــی را در دســتور 
کار قــرار داد و در ســال های 97 و 98 نیــز 
برنامه هــای خــود را بــا دقــت و ظرافــت و 
ــه داده و  ــن ریســکی ادام ــدون تحمــل کمتری ب
بــه اجــرا درآورد کــه همیــن امــر باعــث کســب 
بازدهــی مناســبی در ایــن بخــش شــده اســت. 
ــن بخــش  ــازده ســرمایه گذاری در ای متوســط ب
ــال  ــد و در س ــش از 30 درص ــال 97 بی در س
98 نزدیــک بــه 28 درصــد بــوده کــه بــا توجــه 
ســرمایه گذاری  پاییــن  بســیار  ریســک  بــه 
در مقایســه بــا نــرخ بهــره بــدون ریســک 
ــت. ــوب اس ــیار مطل ــی بس ــره بانک ــرخ به و ن

     در پایان درباره برنامه های آتی بیمه 
"ما" توضیح دهید

ــر  ــاری در نظ ــال ج ــرای س ــه ب ــی ک برنامه های
گرفتــه شــد بــه صــورت تیتــر وار شــامل: 
ســرمایه گذاری،  پرتفوهــای  بهینه ســازی 
بــرای  ســرمایه گذاری  زمینه هــای  توســعه 
منظــور  بــه  پرتفــوی  ســازی  متنــوع 
ــک،  ــش ریس ــن کاه ــی در عی ــش بازده افزای
تولیدی-صنعتــی،  طرح هــای  در  مشــارکت 
مالــی،  و  تجــاری  طرح هــای  در  مشــارکت 
ــد اوراق  ــی )مانن ــن مال ــای نوی ــعه ابزاره توس
اســت. بیمــه ای(  ریســک های  بهادارســازی 



12 ماهنامه بیمه "ما"  شماره بیست و دوم خرداد ماه سال 1399

حدس و گمان های ارزیابی تاب آوری

ترجمه : گلشید آباد
سرپرست اداره امور بین الملل

ما انعطاف پذیر کمتری داریم؟ این امر چطور ممکن است؟ 

شــاخص تــاب آوری اقتصــادی ســه دســته خطر را شناســایی مــی کند: 
بایــای طبیعــی، مــرگ هــای ناگهانــی و هزینــه هــای مراقبــت های 
درمانــی. ســپس انــدازه گیــری مــی کنــد کــه یــک جامعــه خــاص 
چقــدر در برابــر ایــن شــوک هــا مقــاوم اســت کــه ایــن امــر مــی 
توانــد بــر اســاس مهاجــرت بــه مناطــق ســاحلی، میــزان در معــرض 
بــودن کشــور در برابــر ریســک آب و هــوا و یــا شــوک تامیــن مــواد 
ــالخوردگی  ــزان س ــه می ــاوت آن ب ــی مق ــه حت ــد. ک ــی باش غذای
جمعیــت و درمــان ســرطان بســتگی دارد. بــر اســاس ایــن عوامــل، 
شــکاف محافظتــی از ســال 2000 تــا 2018 دو برابــر شــده اســت و 
بــه میــزان 1.2 تریلیــون دالر رســیده اســت. اگرچــه داده هــا حاکی 
از آن اســت کــه تــاب آوری خانــواده هــا در برابــر ســه مقولــه اصلــی 
خطــر در اکثــر منطــق از ابتــدای قــرن حاضــر بیشــتر شــده اســت. 
ــه در در کشــورهای پیشــرفته  ــی بیم ــاب آوری کل ــال، ت ــرای مث ب
بــه %59   4% از  اقیانوســیه  و  آســیا  در  مناطقــی  و  نوظهــور  و 
ــد کــه چقــدر  ــا مــی گوی ــه م افزایــش یافتــه اســت. ایــن درصــد ب
ــدازه گیــری  مــی توانیــم شــوک را تحمــل کنیــم. امــا شــاخص ان
ــه  ــعه یافت ــق توس ــی در مناط ــرگ ناگهان ــر م ــرای خط ــده ب ش
ــا،  ــن اقتصاده ــان ای ــد. در می ــی رس ــه 62% م ــا ب ــراز اول دنی و ت
ــوذ  ــترین نف ــن بیش ــی و ژاپ ــره جنوب ــگ، ک ــگ کن ــوان، هن تای
بیمــه عمــر را بــه یمــن بیمــه و بیمــه پــس انــداز دارنــد. 
کشــورها و مناطــق نوظهــور آســیا و اقیانوســیه از همتایــان توســعه 
ــه  ــر س ــت در براب ــر محافط ــق از نظ ــن مناط ــود در ای ــه خ یافت
ــاب آوری  ــه ت ــت ک ــی اس ــد. گفتن ــاده ان ــب افت ــی عق ــر اصل خط
ــه  ــن منطق ــتی در ای ــای بهداش ــت ه ــای مراقب ــه ه ــر هزین در براب
شــاهد پیشــرفت پایــدار اســت و ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه 
اصاحــات مبتنــی بــر مفهــوم ملــی مراقبــت بهداشــتی جهانــی در  
چیــن، هنــد، اندونــزی، فیلیپیــن، تایلنــد و ویتنــام داره بــه موفقیــت 
مــی رســد.  اگرچــه، اقتصادهــای نوظهــور در منطقــه آســیا و 
اقیانوســیه بزرگتریــن شــکاف جــذب حمایــت بیمــه ای را بالــغ بــر 
456 بیلیــون دالر دارنــد. ایــن میــزان 80 درصــد کل شــکاف در ایــن 
منطقــه را کــه بالــغ بــر 572 بیلــون دالر اســت را تشــکیل مــی دهــد.

در  گیــری  تصمیــم  مــا  اکثــر  بــرای 
ای  بیمــه  پوشــش  میــزان  خصــوص 
هــای  گمــان  و  حــدس  نیــاز  مــورد 
زیــادی را در پــی دارد. در صورتــی کــه 
نیــاز باشــد در بیمارســتان بمانیــم، آیــا 
اتــاق خصوصــی نیــاز داریــم؟ مــا بــه 
درباره پوشــش از دســت دادن درآمد چطور؟
ــه  ــق بیم ــبت ح ــه نس ــا ب ــن واقع ــا م  آی
ــم  ــت میکن ــال پرداخ ــر س ــه ه ــی ک درمان
میــاورم؟  بدســت  منفعتــی  و  ارزش 
ایــن امــر در واقــع بــا الگوهــای خطــر مالــی و 
جهانــی برابــر اســت کــه به دلیــل وقوع بیشــتر 
رویددهــای آب و هوایــی شــدید و محیــط 
ــاد کان،  ــی و اقتص ــدار ژئوپولیتیک ــای ناپای ه
ســالخوردگی جمعیــت و افرایــش هزینــه های 
پزشــکی تغییر کرده اســت. بنابرایــن ما چگونه 
ــی اســت؟ ــن پوشــش کاف مــی دانیــم کــه ای
ــوئیس ری  ــه س ــل موسس ــن دلی ــه همی ب
)SRI( و دانشــکده علــوم سیاســی و اقتصادی 
زمینــه  ایــن  در  مشــترکا   )LSE( لنــدن 
ــاب  ــد ت ــاخص جدی ــد و ش ــق کردن تحقی
ــه  ــد ک ــی اقتصــاد را منتشــر کردن آوری کل
ــاد  ــامت اقتص ــری را از س ــی ت ــی کل ارزیاب
ارائــه میدهــد نــه فقــط بــا اشــاره بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی )GDP( بــه عنــوان معیاری 
ــت. ــاز اس ــورد نی ــه م ــه ک ــی آنچ از ارزیاب
نســبت  جهانــی  اقتصــاد  آوری  تــاب 
در  جهانــی  مالــی  بحــران  شــروع  بــه 
ســال 2007 ضعیــف تــر شــده اســت.
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چرا این طبقه بندی ها؟

شــاخص تــاب آوری بیمــه بــر اســاس نبســت حمایت 
مــورد نیــاز بــه حمایــت قابــل دســتیابی اســت. ایــن 
شــاخص چگونگــی کمــک بیمــه بــه خانــواده هــا را 
ــت دادن  ــای، از دس ــا بای ــه ب ــا مواجه ــاط ب در ارتب
ــای  ــت ه ــای مراقب ــه ه ــا هزین ــواده ی ــان آور خان ن
ــی  ــای طبیع ــد. بای ــی کن ــی م ــتی را بررس بهداش
تهدیــد بزرگــی بــرای خانــواده هــا و مشــاغل 
محســوب مــی شــود و تاثیــرات منفــی گســترده و 
قابــل توجهــی بــر ســامت مالــی خانــواده هــا دارد 
از قبیــل رتبــه بنــدی اعتبــار، بدهــی، ورشکســتگی 
و کارت اعتبــاری. بیمــه نقــش مهمــی در حمایــت 
از بیمــه شــدگان از هزینــه هــای مالــی فجایــع دارد. 
ــه  ــه بیم ــت ک ــان داده اس ــی نش ــات تجرب مطالع
احتمــال بهبــودی بــرای خانــواده هــا را بهبــود مــی 
ــد و  ــی ده ــش م ــی را کاه ــکات مال ــد ، مش بخش
ــی  ــاه م ــادی را کوت ــود اقتص ــرای بهب ــان الزم ب زم
کنــد. ثانیــا ، شــرکت هــای بیمــه عمــر طــی چنــد 
دهــه گذشــته روی مدیریــت پــس انداز بازنشســتگی 
ــیاری از  ــر بس ــال حاض ــد. در ح ــده ان ــز ش متمرک
ــه  ــاء بیم ــال ارتق ــر در ح ــه عم ــای بیم ــرکت ه ش
ــن  ــتند. ای ــی هس ــرگ ناگهان ــرات م ــر خط در براب
یــک قــدم مثبــت اســت چراکــه امــروز بســیاری از 
ــر  ــت اقتصــادی در براب ــوز از حمای ــا هن ــواده ه خان
مــرگ زود هنــگام نــان آور خــود برخــوردار نیســتند. 

ــک  ــتی ی ــای بهداش ــت ه ــن ، مراقب ــر ای ــاوه ب ع
ــت.  ــه اس ــاب آوری منطق ــرای ت ــزرگ ب ــش ب چال
براســاس گــزارش WHO بیــش از نیمــی از جمعیــت 
جهــان فاقــد مراقبــت هــای بهداشــتی اســاس 
هســتند. عــاوه بــر ایــن، حــدود 100 میلیــون نفــر 
ــر  ــکی در فق ــای پزش ــه ه ــر هزین ــاله بخاط ــر س ه
ــازمان  ــو س ــورهای عض ــام کش ــتند. تم ــدید هس ش
ــت  ــال 2030 تح ــا س ــد ت ــد دارن ــد قص ــل متح مل
پوشــش مراقبــت هــای بهداشــتی ملــی بــه عنــوان 
بخشــی از اهــداف توســعه پایــدار خود فعالیــت کنند. 
ترغیــب صنعــت بیمــه بــرای همــکاری نزدیکتــر بــا 
ــی: ــاب آوری اجتماع ــود ت ــرای بهب ــع ب ــایر صنای س
بــرای صنعــت بیمــه ایــن شــکاف کلــی بــه فرصــت 
ــک  ــون دالری تفســیر میشــود. کم ــمند تریلی ارزش
ــد یــک  ــر شــدن بای ــرای مقــاوم ت ــه جوامــع مــا ب ب
هــدف باشــد. مــا معتقدیــم کــه شــاخص تــاب آوری 
ــی،  ــکاف حفاظت ــورد ش ــی در م ــش آگاه ــه افزای ب
تســهیل همــکاری نزدیکتــر بیــن دولت هــا، نهادهای 
قانــون گــذار، شــرکت هــای بیمــه و مشــاغل بــرای 
ایجــاد انعطــاف پذیــری اجتماعــی کمــک مــی کنــد.

نوشته: کارنس ونگ
 رئیس اقتصاد دانان آسیا، سوئیس ری
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اخبار بیمه مرکزی

توســعه بــازار در گــرو رقابــت ســالم شــرکت های بیمــه ای 
و پرهیــز از ارائــه نرخ هــای غیــر فنــی و همچنیــن بررســی 
اســت. کشــور  بیمــه ای  مغفــول  ظرفیت هــای  ســنجش  و 

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه 
مرکــزی، دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در شــعبه بیمــه کارآفرین 
زنجــان در جمــع اعضــای شــورای هماهنگی اســتان  ســخن گفت، 
بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: ظرفیت ســنجی بیمــه ای در اســتانها 
از وظایــف کمیتــه هــای تخصصــی شــورای هماهنگــی اســتان هــا 
بــه شــمار مــی رود کــه بایــد بــا حساســیت و جدیــت دنبال شــود.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی از نماینــدگان شــرکت های بیمــه 
خواســت تــا نگــران حضــور اســتارتاپ هــا در بــازار بیمــه 
ــا در  ــتارتاپ ه ــرد: اس ــح ک ــتا تصری ــن راس ــند و در همی نباش
ــه  ــا مــی کننــد و ب ــع نقــش کارگــزاران صنعــت بیمــه را ایف واق
ــرکت  ــدگان ش ــی نماین ــا همراه ــد ب ــی توانن ــر م ــن خاط همی
ــند. ــته باش ــی داش ــهم مهم ــازار، س ــعه ب ــه در توس ــای بیم ه

دکتــر غامرضــا ســلیمانی بــا ابــراز خرســندی از عملکــرد فرهنگ 
ــردن  ــاال ب ــه اهمیــت رســانه هــا در ب ســازانه در صنعــت بیمــه ب
ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــه اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه در 
رســانه هــای فراگیــر نظیــر صــدا و ســیما و همچنیــن رســانه های 
مجــازی فعالیــت هــای خوبــی در حــال انجــام اســت کــه شــبکه 
فــروش بیمــه بایــد از ایــن ظرفیت ها بیــش از پیش اســتفاده کند.

نماینــدگان  بــه  پایــان  در  بیمــه  عالــی  شــورای  رئیــس 
شــبکه فــروش و مدیــران شــرکت هــای بیمــه پیشــنهاد 
همچنیــن  و  بیمــه ای  جدیــد  محصــوالت  ارائــه  بــا  کــرد 
ــی  ــن چنین ــای ای ــوآوری ه ــه ای و ن ــی بیم ــته های خدمات بس
دهنــد. افزایــش  کشــور  بیمــه  بــازار  از  را  خــود  ســهم 

شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن نشســت کــه بــه میزبانی شــعبه 
شــرکت بیمــه کارآفریــن در اســتان زنجــان برگــزار شــد، مدیــران 
ــای  ــرح دیدگاه ه ــه ط ــی ب ــورای هماهنگ ــای ش ــعب و اعض ش
خــود پرداختنــد و پــس از آن رئیــس کل بیمــه مرکــزی و هیئــت 
همــراه از بخش هــای مختلــف ایــن شــعبه بازدیــد کردنــد.

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به دغدغه های شبکه فروش بیمه ای:
نگران حضور استارتاپ ها در بازار بیمه نباشید

ســرعت در پرداخــت خســارت و جلــب اعتمــاد بیمــه گــذاران 
از مهــم تریــن برنامــه هــای صنعــت بیمــه بــه شــمار مــی رود

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
بیمــه مرکــزی دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در آییــن 
وب  و  بیمــه ای  پروژه هــای  ارزیابــی  ســامانه  از  رونمایــی 
اپلیکیشــن بیمــه ســرمد ســخن مــی گفــت، بــا اعــام 
روزآمــد  دســتاوردهای  از  اســتفاده  افــزود:  مطلــب  ایــن 
ــی  ــرد انتخاب ــک رویک ــنتی ی ــزار س ــای اب ــه ج ــی ب دیجیتال
بــه شــمار مــی رود. نیــاز اساســی  بلکــه یــک  نیســت 

ــت پیشــتازی  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم  رئی
شــرکت هــا در ارائــه خدمــات الکترونیــک، تصریــح کــرد: هــر 
شــرکتی کــه در حــوزه نــوآوری دیجیتالی، پیشــگام باشــد قطعاً 
ســهم بیشــتری را از بــازار بیمــه به خــود اختصاص خواهــد داد.

 وی بــا ابــراز خرســندی از فعالیــت جوانــان پــر انگیــزه 
و نــوآوری در شــرکت بیمــه ســرمد اســتفاده از تجــارب 
بــزرگان صنعــت و جســارت در عملکــرد را از مهــم تریــن 
ــت  ــت: مدیری ــرد و گف ــاد ک ــه ی ــت بیم ــعه صنع ــل توس عوام
دیجیتالــی  و  فنــی  تــوان  از  گیــری  بهــره  و  حرفــه ای 
شــد. خواهــد  منجــر  بیمــه  شــرکت  ارتقاییــک  بــه 

ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــی بیم ــورای عال ــس ش  رئی
بانــک  ســومین  عنــوان  بــه  صــادرات  بانــک  گســترده 
ــت  ــرمد خواس ــه س ــرکت بیم ــران ش ــور از مدی ــزرگ کش ب
بــا بهــره گیــری از تــوان فنــی و امکانــات ایــن بانــک، 
دهنــد. افزایــش  کشــور  بیمــه  بــازار  از  را  خــود  ســهم 

 دکتــر ســلیمانی طراحــی بســته مخصــوص خدمــات بیمــه ای 
ــک  ــتریان بان ــه ای مش ــای بیم ــت نیازه ــا محوری ــرآمد، ب س
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــعه دانس ــای توس ــادرات را از راهکاره ص
در صورتــی کــه شــرکت بیمــه ســرمد در مدیریــت ریســک و 
آنالیــز نــرخ فنــی در مناقصــات موفــق عمــل کنــد زمینــه نقش 
آفرینــی در مرکــز مدیریــت ریســک و همچنیــن حضــور پررنگ 
ایــن شــرکت در بــازار متشــکل بیمــه ای فراهــم خواهــد شــد.

 

رئیس کل بیمه مرکزی:
شرکت های بیمه ای برای تحول اساسی باید از ظرفیت 

باالی بانک ها استفاده کنند
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رعایــت مــوارد و اصــول ســاده و کــم هزینــه، 
مــی  توانــد از انتشــار عفونــت در محــل 
ــظ  ــبب حف ــد و س ــری کن ــا، جلوگی کار م
ســالمتی کارکنــان و مراجعیــن شــود )حتــی 
ــزا،  درمــورد بیماری هــای ســاده مثــل آنفوالن
ســرماخوردگی و عفونت هــای گوارشــی(.

ــان مشــاغل  ــی، همــه صاحب در شــرایط کنون
ــی را  ــتی و ایمن ــول بهداش ــه اص ــد ک موظفن
رعایــت کننــد، حتــی اگــر مــوردی از عفونــت 
بــا ویــروس کرونــا هنــوز در محــل کار آن هــا 

گــزارش نشــده باشــد. 

برگزارکنندگان جلسات و رویدادها باید در مورد خطر احتمالی ویروس 
کرونا فکر کنند زیرا:

        ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افرادی که در جلســه یا رویداد شــما 
شــرکت مــی کنند ناخواســته ویــروس کرونا را به جلســه بیاورنــد. برخی 
دیگــر ممکــن اســت ناآگاهانــه در معــرض ویــروس کرونــا قــرار بگیرنــد.

       در حالی که ویروس کرونا برای بسیاری از افراد یک بیماری خفیف 
اســت، مــی توانــد برخــی را بســیار بیمار کنــد. از هر 5 نفری کــه ویروس 
کرونــا را گرفتنــد، تقریبــا 1 مــورد، نیــاز به معالجــه در بیمارســتان دارد.

مالحظات اصلی برای جلوگیری یا کاهش خطرات ویروس کرونا

قبل از جلسه یا رویداد

* توصیه های متخصصین را دنبال کنید.
* یک برنامه آمادگی برای جلوگیری از ابتا به عفونت در جلسه یا رویداد 

خود تهیه و مصوب کنید.
  در نظر بگیرید که آیا نیاز به یک نشست رودررو یا رویداد وجود دارد؟ آیا 
می توان آن را با یک کنفرانس تلفنی یا یک رویداد آناین جایگزین کرد؟

* آیا می توان جلسه یا رویداد را به گونه ای تقلیل داد که تعداد کمتری از 
مردم در آن شرکت کنند؟

* راه های اطاعاتی و ارتباطی را از قبل با همکاران کلیدی مانند مسئولین 
بهداشت عمومی و مراقبت های بهداشتی بررسی و تایید کنید.

* از قبل تدارکات، مواد کافی از جمله دستمال و ضدعفونی کننده دستی 
را برای همه شرکت کنندگان سفارش دهید. ماسک های جراحی را در معرض 

دید قرار دهید تا در دسترس کسانی که عائم تنفسی دارند، قرار داشته باشد.
* به طور فعال منطقه ای را که ویروس کرونا در حال چرخش است، کنترل 
کنید. پیش از جلسه به شرکت کنندگان توصیه کنید که در صورت بروز عائم 

یا احساس ناخوشی، نباید در آن شرکت کنند.
* اطمینان حاصل کنید که کلیه برگزارکنندگان، شرکت کنندگان، پذیرندگان 

و بازدیدکنندگان در این رویداد جزئیات تماس را ارائه می دهند:
 شماره تلفن همراه، ایمیل و آدرس محل اقامت آنها. به وضوح بیان کنید 
که در صورت بیمار شدن هر یک از مشارکت کنندگان به یک بیماری عفونی 
مشکوک، اطاعات آنها با مقامات بهداشت عمومی محلی به اشتراک گذاشته 
خواهد شد. اگر آنها با این امر موافق نباشند، نمی توانند در این رویداد یا 

جلسه شرکت کنند.
* برنامه ای را برای شرایط بیمار شدن با نشانه های ویروس کرونا )سرفه خشک، 
تب، ضعف( یک نفر، تهیه و تصویب کنید. این طرح حداقل باید شامل موارد زیر 

باشد:
* یک اتاق یا منطقه ای را شناسایی کنید که شخصی که احساس ناخوشی 

می کند یا عائم دارد، بتواند با خیال راحت آنجا ایزوله شود.
* برنامه ای را برای نحوه انتقال آنها با از آنجا به یک مرکز درمانی در نظر  

داشته باشید.
* اگر تست ویروس کرونا یکی از شرکت کنندگان در جلسه،کارمندان 
یا ارائه دهنده خدمات در طول یا بافاصله بعد از جلسه مثبت شد، 

چه کاری انجام می دهید.
* پیش از اجرای برنامه، موافقت ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی خود 

را دریافت کنید.
در طول جلسه یا رویداد

* در مورد ویروس کرونا و اقداماتی که برگزارکنندگان در جهت ایمن کردن 

چگونه باید محل کار را برای مقابله با ویروس کرونا آماده کرد؟
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این رویداد برای شرکت کنندگان انجام می دهند، اطاعاتی را ترجیحا به 
صورت شفاهی و کتبی، تهیه کنید.

* شرکت کنندگان را تشویق کنید در صورت سرفه یا عطسه، صورت خود را 
با خم آرنج یا دستمال خود بپوشانند. جا دستمالی ها و سطل های زباله در 

بسته برای دفع آنها را در داخل محوطه تأمین کنید.
* مواد ضدعفونی دست الکل دار را محل های در معرض دید قرار دهید.

* در صورت وجود فضا، صندلی ها را طوری قرار دهید که شرکت کنندگان 
حداقل یک متر از هم فاصله داشته باشند.

* در صورت امکان پنجره ها و درها را باز کنید تا از تهویه مناسب محل اطمینان 
حاصل شود.

چیزهایی که باید هنگام مسافرت خودتان و کارمندان در نظر بگیرید:

قبل از سفر

* اطمینان حاصل کنید که سازمان شما و کارمندان آن آخرین اطاعات 
را در باره مناطقی که کووید-19 در آن پخش می شود، در اختیار داشته 
باشند. شما می توانید این اطاعات را در وب سایت سازمان بهداشت جهانی 

پیدا کنید:
* بر اساس آخرین اطاعات، سازمان شما باید مزایا و خطرات مربوط به برنامه های 

سفر آینده را ارزیابی کند.
*  از اعزام کارمندانی که ممکن است در معرض خطر بیشتری در اثر بیماری 
جدی قرار گیرند به مناطقی که کووید-19 در آن پخش می شود، خودداری 

کنید.
* اطمینان حاصل کنید که کلیه افرادی که به مکان های گزارش کووید-19 
سفر می کنند، توسط یک متخصص واجد شرایط آگاهی کسب کرده باشند.

* در نظر بگیرید که کارمندانی را که قصد مسافرت دارند، بطری های کوچک  
مایع ضد عفونی دست مبتنی بر الکل در اختیار داشته باشند . این مایع می تواند 

شستشوی منظم دست را تسهیل کند.

هنگام مسافرت

* کارمندان را تشویق کنید که مرتبا دست خود را بشویند و حداقل یک 
متر از افرادی که سرفه می کنند یا عطسه می کنند، دور بمانند.

* اطمینان حاصل کنید که کارکنان می دانند در صورت احساس بیماری در 
هنگام مسافرت، باید چه کاری را انجام دهند و با چه کسانی تماس بگیرند.

* اطمینان حاصل کنید که کارکنان شما از دستورالعمل های مقامات محلی 
که به آنجا مسافرت می کنند پیروی می کنند. به عنوان مثال،  اگر مقامات   محلی 
می گویند که به جایی نروند، باید این دستور  را انجام دهند. کارمندان شما باید 

محدودیت های محلی در سفر، حرکت و اجتماعات بزرگ را رعایت کنند.

هنگامی که شما یا کارمندان شما از مسافرت باز می گردید

* کارمندانی که از منطقه ای که کووید-19 در آن پخش شده است، بازگشتند، 
باید خود را برای مدت 14 روز در مورد عائم تحت نظر داشته باشند و دو بار در 

روز دمای بدن خود را اندازه گیری کنند.
* اگر حتی دچار سرفه خفیف یا تب پایین شوند ) یعنی دمای 37.3 درجه 
سانتی گراد یا بیشتر ( باید در خانه بمانند و خود-ایزوله شوند. این به معنای 
جلوگیری از تماس نزدیک ) یک متر یا نزدیکتر ( با افراد دیگر، از جمله 
اعضای خانواده است. آنها همچنین باید با ارائه دهنده خدمات درمانی 
یا بخش بهداشت عمومی محلی تماس بگیرند و جزئیات سفر و عائم 

اخیر خود را به آنها اطاع دهند.
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