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

پیام مدیرعامل

نهمین سال با هم بودن؛
پیشبرد هر چه مطلوب تر اهداف  با وفاق سهامداران، همکاران ، شبکه فروش و مشتریان

به نام خدا
تقــارن ســیزدهم تیرمــاه، آغــاز دهمیــن ســال فعالیــت شــرکت ســهامی بیمــه "ما" بــا والدت با ســعادت هشــتمین 
خورشــید تابنــاک آســمان امامــت و والیــت ؛  حضــرت امــام ابوالحســن علــی ابــن موســی الرضــا را مغتنم شــمرده 
و ایــن روز باشــکوه را بــه تمــام همــکاران، ســهامداران، نماینــدگان و بیمــه گــزاران عزیــز تبریــک مــی گویــم . 
ایمــان دارم چنانچــه همدلــی و همــت هریــک از ایــن عزیــزان همــراه "مــا"  و  روشــنگر راه "مــا" نبــود، دسترســی 

بــه اهــداف تبییــن شــده در طــی ســالیان گذشــته، میســر نمــی شــد.
ورود بــه دهمیــن ســال فعالیــت بیمــه ای، کســب نشــان زریــن جایــزه مدیریــت مالــی کشــور بــه عنــوان اولیــن 
شــرکت بیمــه ای، کســب ســطح یــک رتبــه توانگــری مالــی بــا شــاخص 151 درصــد، تحقــق بودجــه عملیاتــی 
فراتــر از برنامــه پیــش بینــی شــده، کمــک رســانی و حضــور ملمــوس در روزهــای پرالتهــاب کشــور، پرداخــت 
خســارت گســترده بــه هموطنــان رنــج کشــیده در حــوادث پیــش آمــده و جبــران خســارت شــبکه بانکــی کشــور 
بــه منظــور تســریع در بازســازی شــعب بــرای ارائــه خدمــات، حمایــت از اســتعدادهای نــاب ایرانــی و تاشــگران 
غیــور ســازمان محیــط زیســت، دریافــت تندیــس اســتاندارد 34هــزار منابــع انســانی ، کســب مقــام ســوم ارزیابــی 
انفورماتیــک شــرکت هــای بیمــه ای و تــداوم حضــور در میــان روابــط عمومــی هــای برتــر صنعــت بیمــه، چکیــده 
ای از یــک ســال همراهــی، همدلــی، گذشــت و شــکیبایی یکایــک همکارانــی اســت کــه در بیمــه "مــا" خدمــت گزار 

شــما بــوده انــد.
اینجانــب بــه نیابــت از اعضــای محتــرم هیــات مدیــره،  قــدردان همراهــی کلیــه ذینفعــان اعــم از ســهامداران، 
مشــتریان، شــبکه فــروش و همــکاران ارجمنــد خــود بــوده و  ســعادت، کامیابــی و ســامتی ایــن عزیــزان را از 
خداونــد متعــال آرزومنــدم. امیــدوارم در ســایه پــروردگار منــان همچــون ســال هــای گذشــته بــا مدیریــت صحیح 
ریســک و کســب پرتفــوی مطلــوب ، تمــام تــاش خــود در راســتای ارتقــای نــام و جایــگاه بیمــه "مــا" و ارائــه 

خدمــت بــه هموطنــان گرانقــدر را بــه کار ببندیــم.
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نشســت صمیمانــه ســالروز تاســیس شــرکت بیمــه 
ــت  ــا رعای ــه ب ــال تجرب ــری و انتق ــدف همفک ــا ه ــا" ب "م
ــد. ــزار ش ــن برگ ــورت آنای ــه ص ــی ب ــه اجتماع فاصل

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا" ، در این مراســم که 
بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا و بــه منظــور جلوگیــری 
ــکایپ  ــتر اس ــط و در بس ــورت برخ ــه ص ــال آن، ب از انتق
برگــزار شــد، مدیرعامــل، اعضای هیــات مدیــره، معاونین، 
ــتند. ــور داش ــعب حض ــران ش ــتادی و مدی ــران س مدی

ــره  ــات مدی ــو هی ــل و عض ــر مدیرعام ــاری ف ــت به حج
ــا" ضمــن بزرگداشــت هفتــه  شــرکت ســهامی بیمــه "م
کرامــت و قدردانــی از مدیرعامــان، اعضــای هیــات 
مدیــره و همکارانــی کــه در گذشــته بــرای تحقــق 
ــالروز  ــن س ــد، دهمی ــرده ان ــاش ک ــرکت ت ــداف ش اه
ــه کلیــه ذینفعــان تبریــک گفــت. تاســیس شــرکت را ب

ــرای  ــودی ب ــن آرزوی بهب ــا" ضم ــه "م ــل بیم مدیرعام
ــرورت  ــزوم ض ــر ل ــم، ب ــرایط حاک ــاران در ش ــه بیم هم
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــر  ــر ه ــنل ب ــامتی پرس ــده ، س ــش آم ــرایط پی در ش
ــامتی  ــورت س ــت دارد. در ص ــری ارجحی ــوع دیگ موض
قــادر خواهیــم بــود رســالت خــود را کــه تامیــن 
آرامــش بیمــه گــذاران مــی باشــد تامیــن کنیــم.

وی بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری فراگیــر کرونــا اوضــاع 
کــرد،  خاطرنشــان  و  دانســت  مطلــوب  را  شــرکت 
بــا وجــود محدودیــت هــای موجــود در ایــن ایــام، 
موفــق شــدیم بــه  اهــداف مــورد نظرمــان دســت 
ــی را  ــای اباغ ــه ه ــد، برنام ــش از موع ــم و بی ــدا کنی پی
ــن راســتا پرتفــوی  محقــق ســازیم. گفتنــی اســت در ای
ــم. ــذب نکردی ــتند را ج ــر نداش ــه در eps  تاثی ــی ک های

ــا شــرایط فعلــی جامعــه، افزایــش  بهــاری فــر تطبیــق ب
ــز  ــار، مجه ــض اختی ــیله تفوی ــه وس ــل ب ــرعت عم س

شــدن بــه دانــش روز و تصمیــم گیــری 
ــت  ــز اهمی ــن را حائ ــان ممک ــل زم در حداق
دانســت و گفت:بــه جــرات اعــام مــی کنــم؛ 
ــای  ــی اعض ــدت و همدل ــه وح ــه ب ــا توج ب
محتــرم هیــات مدیــره، حمایــت ســهامداران 
و  فــروش  شــبکه  توانمنــدی  ارجمنــد، 
ــمان در  ــکاران پرتاش ــاالی هم ــیل ب پتانس
شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" ، دســتیابی 
ــت. ــترس نیس ــی دور از دس ــچ هدف ــه هی ب

ــر حفــظ  ــا تاکیــد ب مدیرعامــل بیمــه "مــا" ب
ترکیــب پرتفــوی، اصلــی تریــن هــدف 
شــرکت در ســال 99 را تامیــن منافــع کلیــه 
ــت  ــا مدیری ــت: ب ــت و گف ــان دانس ذی نفع
صحیــح ریســک، ایجــاد نقدینگــی، تامیــن و 
تولیــد ســود پایــدار و  افزایــش ســرمایه ، رتبه 
یــک توانگــری مالــی را حفــظ خواهیــم کــرد.

در ایــن نشســت، بیــژن صــادق رییــس 
هیــات مدیــره  ضمــن تشــکر از همــه ارکان 
پــر تــاش شــرکت تشــریح کــرد: رشــد حــق 
ــب  ــوی و ضری ــه پرتف ــب بهین ــه، ترکی بیم
ــک  ــه ت ــاش مجدان ــا ت خســارت مناســب ب
ــان  ــت. ایم ــده اس ــل ش ــزان حاص ــک عزی ت
ــای  ــا پتانســیل ســهامداران و نیروه ــم ب داری
ــد  ــه رش ــد رو ب ــن رون ــرکت، ای ــزه ش پرانگی
ــی  ــگاه اصل ــه جای ــا ب را ادامــه خواهیــم داد ت
خــود در صنعــت بیمــه دســت پیــدا کنیــم.

در ادامــه معاونیــن مدیرعامــل در حــوزه هــای 
فنــی، برنامه ریزی و فناوری و شــبکه فروش و 
توســعه بــازار به ارائه گــزارش از عملکــرد خود 
در ســه ماهــه نخســت ســال 99 پرداختنــد.

اخبار بیمه "ما"

برگزاری مراسم سالگرد تاسیس بیمه "ما"
 با حفظ فاصله اجتماعی
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ــانی  ــع انس ــتاندارد 34000 مناب ــازی اس ــاده س ــتای پی در راس
و اخــذ تصمیمــات نهایــی پیرامــون نحــوه و مــدت زمــان 
اجــرای ایــن اســتاندارد در ســه حــوزه جبــران خدمــات، 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــازی، جلس ــوزش مج ــرد و آم ــت عملک مدیری
مدیــر عامــل، اعضــاء هیــات مدیــره، معاونــان، مشــاوران 
شــد. برگــزار  "مــا"  بیمــه  شــرکت  در  ارشــد  مدیــران  و 

از  هــدف  "مــا"،  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مطــرح  افزارهــای  نــرم  بررســی  جلســه،  ایــن  برگــزاری 
شــده در اســتاتدارد 34000 منابــع انســانی، چگونگــی  اجــرا 
بــود. هریــک  اجــرای  نیازبــرای  مــورد  زمــان  مــدت  و 

ــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن جلســه مقــرر شــد در حــوزه  ب
ــره  ــا به ــتا ب ــات وس ــاوران اطاع ــرکت فن ــازی، ش ــوزش مج آم
گیــری  از سیســتم LMS  همچنــان در مقــام پشــتیبانی آمــوزش 

جبران خدمات، مدیریت عملکرد و آموزش مجازی با پیاده سازی استاندارد 34000

ــت  ــی و رعای ــذاری اجتماع ــه گ ــور فاصل ــه منظ ب
ــش  ــتای افزای ــتی و در راس ــای بهداش ــکل ه پروت
کیفیــت و ارتقــاء خدمــات غیرحضــوری در بســتر 
اینترنت، ســود ســهام مربوط به عملکرد ســال مالی 
منتهــی بــه 1398/12/29 شــرکت ســهامی بیمــه 
"مــا" در اینترنــت بانــک ملــت پرداخــت مــی شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومی، شــرکت ســهامی بیمه 
"مــا" در مجمــع عمومــی عادی ســالیانه خود، ضمن 
تصویــب صورت هــای مالی ســال 98، تقســیم 380 
ــرد. ــه ازای هــر ســهم را مصــوب ک ــال ســود ب ری

بــر اســاس ایــن گــزارش، بــه اطــاع کلیــه 
ــی  ــا"  م ــه "م ــرکت بیم ــی ش ــهامداران حقیق س
ــه عملکــرد ســال  رســاند ، ســود ســهام مربــوط ب
بــر  1398/12/29عــاوه  بــه  منتهــی  مالــی 
پرداخــت در کلیــه شــعب بانــک ملــت، در اینترنت 
بانــک ملــت نیــز قابــل دریافــت مــی باشــد.

پرداخت سود سهام بیمه "ما" در اینترنت بانک ملت

ــا هــدف پوشــش برگــزاری دوره هــا و آزمــون  مجــازی شــرکت ب
ــه  ــف ب ــج مختل ــدگان در دو پکی ــنل و نماین ــرای پرس ــن ب آنای
ــران  ــرد و جب ــت عملک ــوزه مدیری ــد. در ح ــه ده ــود ادام کار خ
ــانی در  ــع انس ــتاندارد 34000 مناب ــد اس ــرر ش ــز مق ــات نی خدم
ــو  ــور عض ــی پ ــر قل ــارت دکت ــا نظ ــل ب ــور کام ــاد بط ــی ابع تمام
هیــات علمــی دانشــگاه تهــران پیــاده ســازی و جــرا شــود.

گفتنــی اســت اســتاندارد مــدل 34000 بطــور یکپارچــه و 
ــی،  ــیب شناس ــانی را آس ــع انس ــای مناب ــه فراینده ــجم هم منس
ــاد  ــت ایج ــازمان ها را در جه ــی و س ــا را ارزیاب ــی آنه ــر بخش اث
و ارتقــاء آنهــا یــاری مــی کنــد. بــر اســاس مــدل 34000 
مــی تــوان وضعیــت موجــود مدیریــت منابــع انســانی در شــرکت 
را بررســی و پروژه هــا و اقدامــات بهبــود و توســعه آنهــا را 
ــرد. ــاد ک ــازمان ایج ــال را در س ــی و کم ــگ تعال ــم و فرهن فراه
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مدیرعامل شرکت کارا پاستیک سیرجان بابت پرداخت سریع و 
به موقع خسارت آتش سوزی این شرکت از بیمه "ما" قدردانی 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"،  بــا توجــه بــه پرداخــت 
بــه موقــع خســارت شــرکت کارا پاســتیک، در راســتای 
خدمــت رســانی ســریع و پشــتیبانی از مجموعــه هــای صنعتــی 
ــن شــرکت،  ــل ای ــد ، مدیرعام ــدی در ســال جهــش تولی و تولی
ــر  ــای بهــاری ف ــاب آق ــی خــود را از جن ــب تشــکر و قدردان مرات
مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره و همچنیــن پرســنل شــرکت 

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت کارا پالستیک از شرکت سهامی بیمه »ما«

ســهامی بیمــه "مــا" اعــام کــرد. در بخشــی از مرقومــه آورده انــد:
 » بدینوســیله الزم مــی دانــم از زحمــات بــی شــائبه و موثــری 
کــه در امــور بیمــه ای و همچنیــن حســن همــکاری بــا شــرکت 
کارا پاســتیک داشــته ایــد، تقدیــر و تشــکر نمــوده و موفقیــت 
و بهــروزی روزافزونتــان را از درگاه ایــزد منــان مســئلت نمایــم.«

ــرکت  ــوزی ش ــش س ــه آت ــروز حادث ــی ب ــت در پ ــی اس گفتن
ــس  ــه ، پ ــاد حادث ــه ابع ــه ب ــا توج ــیرجان ، ب ــتیک س کاراپاس
ــرکت  ــی ش ــان فن ــط کارشناس ــد توس ــه بازدی ــد مرحل از چن
بیمــه "مــا"، بالــغ بــر 2 میلیــارد  ریــال خســارت پرداخــت شــد

شــرکت بیمــه "مــا" بــرای نهمیــن  ســال متوالــی در 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــری مال ــطح توانگ ــن س عالی تری

طبــق ارزیابــی صــورت هــای مالــی مصــوب 1398، بیمــه "ما"  
در ایــن ســال  نیــز بــا کســب نســبت توانگــری 184 درصــد 
ــت. ــرار گرف ــوب ق ــت مطل ــک توانگــری و وضعی در ســطح ی

اســاس  بــر  کــه   آنســت  از  حاکــی  گــزارش  ایــن 
ســال  از  "مــا"  بیمــه  شــرکت  مرکــزی،  بیمــه  اعــام 
1390 تاکنــون توانســته اســت ســطح یــک توانگــری 
کنــد. کســب  بیمــه  شــرکت های  بیــن  در  را  مالــی 

بنابــر ایــن گــزارش شــرکت های دارای ســطح یــک توانگــری 
ــدات  ــای تعه ــرای ایف ــه ب ــتند ک ــرکت هایی هس ــی، ش مال
خــود در مقابــل بیمــه گــزاران از توانایــی کافــی برخوردارنــد.

گفتنــی اســت شــرکت بیمــه "مــا"  از ابتــدای اجرایــی شــدن 
آییــن نامــه شــماره 69 شــورای عالــی بیمــه تــا کنــون، موفــق 
بــه حفــظ ســطح یــک توانگــری مالــی خــود در صنعــت بیمه 
ــته اســت  ــا"  توانسـ ــه "م ــی اســت بیم ــن در حال شــده و ای
ــش  ــک  و  افزای ــرل ریس ــع، کنت ــح مناب ــت صحی ــا مدیری ب
ســرمایه شــاخص توانگــری مالــی خــود را رشــد دهــد.

بیمه "ما" 
همچنان در سطح یک توانگری مالی
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ــا  غامحســینی  مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ب
مدیرعامــل شــرکت راهبــری صنایــع بهســاز دیــدار کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، حجــت بهــاری 
همــکاری  توســعه  و  تــداوم  بــر  دیــدار  ایــن  در  فــر 
کــرد. تاکیــد  بهســاز  صنایــع  راهبــری  شــرکت  بــا 

بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن نشســت، توانمندی های شــرکت 
صنایــع بهســاز در زمینــه نــرم افــزار، امکانــات امنیتــی و نظارتــی و 
اســتفاده از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای ایــن شــرکت در حــوزه 
مدیریــت نیــروی انســانی و بازاریابــی مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت و طرفیــن در زمینــه ترویــج خدمــات و محصــوالت بانکــی 
و بیمــه ای در ســطح کشــور بــه توافقــات مطلوبــی دســت یافتنــد.

 در دیــدار مدیران عامل دو شــرکت بیمــه "ما" و گروه صنعتی 
زر مــاکارون ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت طرفیــن، 
توافقاتــی بــرای همــکاری هــای بیشــتر  بیمه ای حاصل شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"،  بــه دعــوت 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی زر ، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل 
ــه  ــا" ب ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ــره ش ــات مدی ــو هی و عض
همــراه هیأتــی متشــکل از اعضــای هیــات مدیــره، معاونیــن 
و مدیــران فنــی ، ضمــن بازدیــد از خطــوط تولیــد مجموعــه 
افزایــش  خصــوص  در  زر،  صنعتــی  گــروه  کارخانجــات 
همــکاری هــای دوجانبــه در راســتای تعامــات بانــک 
ــی  ــن چگونگ ــاکارون، همچنی ــی زر م ــروه صنعت ــت و گ مل
افزایــش  ارائــه پوشــش هــای بیمــه ای و راهکارهــای 
ایمنــی خطــوط تولیــد بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن نشســت صمیمانــه، 
مدیــران ارشــد دو مجموعــه ضمــن اشــاره بــه منافــع 
مشــترک بیمــه گــر و بیمــه گــذار، ابــراز امیــدواری کردنــد 
همــکاری هــای خــود در زمینــه ارائــه پوشــش هــای 
ــد. ــگ را گســترش دهن ــاز هلدین ــا نی ــه ای متناســب ب بیم

برگزاری نشست هم اندیشی بهاری فر با مدیرعامل 
شرکت راهبری صنایع بهساز

بازدید مدیرعامل از گروه صنعتی زر ماکارون
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ــارد  ــک میلی ــا" ی شــرکت ســهامی بیمــه "م
و ســیصد و شــصت میلیــون ریــال خســارت 
برنامــه  مصــدوم  کننــده  شــرکت  بــه 
تلویزیونــی عصــر جدیــد پرداخــت کــرد.

ــا"  ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاد  ــا بلورص ــرای رض ــه ب ــوع حادث ــی وق در پ
کننــدگان  شــرکت  از  یکــی  امیدیــان 
ــتخوان  ــر دو اس ــدن ه ــد  و خردش عصرجدی
ــزام  ــس از اع ــا" پ ــه "م ــب ، بیم ــاعد چ س
کارشناســان بــه محــل حادثــه و انجــام 

زمــان  کوتاه تریــن  در  الزم،  ارزیابی هــای 
ــرد. ــت ک ــارت را پرداخ ــغ خس ــن مبل ممک

هــای  بیمــه  مدیــر  آقارضــی  مصطفــی 
ــوص   ــن خص ــا" در ای ــه "م ــئولیت بیم مس
گفــت: شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در 
راســتای پایبنــدی بــه تعهدات بیمــه ای خود، 
تعامــل صحیــح بــا بیمــه گــذاران و ذینفعــان 
ــت و در  ــرار داده اس ــود ق ــرلوحه کار خ را س
کمتریــن زمــان بــه ایفــای مســئولیت خــود 
ــی  ــن خصــوص و از آنجای ــردازد. در ای مــی پ

پرداخت خسارت یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریالی شرکت کننده عصر جدید

ــه،  ــدگان در برنام ــرکت کنن ــه ش ــه کلی ک
تحــت پوشــش بیمــه مســئولیت مدنــی 
ــن  ــدگان ای ــزار کنن ــدگان و برگ ــد کنن تولی
برنامــه تلویزیونــی نــزد بیمــه "ما"  قــرار گرفته 
انــد ،  در اســرع وقــت هماهنگــی هــای الزم 
ــه،  ــارت بیم ــاب خس ــزام ارزی ــور اع ــه منظ ب
بازدیــد از صحنــه و نحــوه وقــوع حادثــه 
انجــام  و حســب گــزارش ارزیابــی ارائــه 
شــده و دریافــت مســتندات درمانــی مربوطه، 
ــارد و ســیصد  ــک میلی ــر ی ــغ ب خســارت بال
و شــصت میلیــون ریــال پرداخــت شــد.

گفتنــی اســت بیمــه “مــا” بــه منظــور 
ــی و در  ــی و اجتماع ــداف فرهنگ ــق اه تحق
راســتای پیــاده ســازی اســتراتژی هــای 
ــف  ــدف کش ــا ه ــه، ب ــگ بیم ــعه فرهن توس
ــی  ــری و ورزش ــتعدادهای هن ــی اس و معرف
ــی در  ــی مال ــوان حام ــی، به عن ــان ایران جوان
تولیــد مســابقه عصــر جدیــد مشــارکت کرده 
اســت. شــرکت بیمــه "مــا" باحمایــت از ایــن 
برنامــه تلویزیونــی تــاش مــی کنــد در کنــار 
ــن  ــد ای ــدرکاران تولی ــت ان ــدان و دس هنرمن
برنامــه، مســیر رشــد و بلوغ شــرکت کنندگان 
ــده  ــت دی ــوار و فرص ــابقه را هم ــن مس در ای
ــی را تامیــن کنــد. شــدن اســتعدادهای ایران

تمامی شــرکت کننــدگان در برنامه تلویزیونی 
ــوادث  ــه ح ــش بیم ــت پوش ــد تح عصرجدی
ــا نقــص عضــو دائــم  ــرای خطــرات فــوت ی ب
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــی ناش ــی و جزی کل
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اخبار شعب

استان تهران

استان قزوین

 استان تهران

برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی برای 
نمایندگان استان طی 2 روز متوالی با رعایت کامل پروتکل 

های بهداشتی با تدریس کارشناس صدور شعبه

تقدیر از 2 نماینده شعبه شرق به عنوان برگزیدگان 
میزهای بیمه ای سراسر کشور در سال 98

برگزاری دوره آموزشی بیمه های تکمیلی درمان 
خانواده برای نمایندگان با حفظ فاصله اجتماعی

استان کرمان
صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای علی 
سامره بازیکن سابق تیم فوتبال استقال درشعبه 

رفسنجان
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استان  زنجان

استان مرکزی

استان آذربایجان غربی

حضور مدیر امور نمایندگان،کارگزاران و شعب در 
شعبه و تبادل نظر در خصوص عملکرد نمایندگان 

استان

 حضور استاد حمید امامی در افتتاح دفتر نمایندگی 
کد 2819 امامی در شهرستان مرند

ــای اشــخاص و  ــه ه ــر خســارت بیم حضــور مدی
رییــس اداره نظــارت بــر عقــد قراردادهــای امــور 
درمانــی شــرکت در شــعبه زنجان جهت بازرســی 
ــز بیمارســتانی اســتان ــا مراک ــرارداد ب ــد ق و عق

 استان مرکزی
بازدید رییس شعبه اراک به همراه مدیران  ارشد 
سرپرستی بانک ملت استان از شرکت نیروساز اراک
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اخبار بیمه مرکزی

ســودجویان بــا اســتفاده از نــام و اعتبــار بیمه مرکــزی و با 
ترفندهــای گوناگــون بــه فریــب مــردم ادامــه مــی دهنــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
هشــدارهای  وجــود  بــا  مرکــزی،  بیمــه  الملــل 
ــات  ــر تبع ــی ب ــه مبن ــت بیم ــر صنع ــاد ناظ ــرر نه مک
ــوء  ــی، س ــای دولت ــازمان ه ــوان س ــل عن ــی جع حقوق
اســتفاده از اعتمــاد شــهروندان در خصــوص فــروش 
بیمــه نامــه هــای غیرواقعــی همچنــان ادامــه دارد.

بــر اســاس ایــن گــزارش برخــی از شــرکت هــای 
غیرقانونــی بــا تهدیــد شــهروندان بــرای ابطــال دفترچــه 
ــه  ــه نام ــد بیم ــرای خری ــان ب ــوای آن ــا اغ ــه ی ــه پای بیم
تکمیلــی درمــان نســبت بــه صــدور کارت بــی ارزش در 

بیمه مرکزی در خصوص تماس های مکرر سودجویان با شهروندان هشدار داد؛

مراقب کالهبرداران تلفنی باشید

ماهیــت صنعت بیمه بــا رویکرد اجتماعی تعریف می شــود 
و محصــول نهایی آن چیزی جز آرامش و اطمینان نیســت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــا  ــدار ب ــر غامرضــا ســلیمانی در دی بیمــه مرکــزی، دکت
ــان آن، ضمــن  ــران مســئول رســانه و کارکن یکــی از مدی
ــت  ــش صنع ــن چال ــزود: بزرگتری ــب اف ــن مطل ــام ای اع
بیمــه همگانــی ســازی بیمــه هــای اختیاری اســت و مــا از 
رســانه ها انتظــار داریــم در ایــن مســیر همــراه مــا باشــند.

ــت را در  ــن صنع ــرد ای ــزی عملک ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــب  ــی، مناس ــای اجتماع ــرمایه ه ــش س ــتای افزای راس
ــتفاده از  ــگ اس ــترش فرهن ــزود: گس ــرد و اف ــی ک ارزیاب
محصــوالت بیمــه ای عــاوه بــر افزایش ســطح رفــاه جامعه 
ــد. ــک می کن ــز کم ــب و کار نی ــای کس ــق فض ــه رون ب

ــد. ــی کنن ــدام م ــه، اق ــل توج ــغ قاب ــت مبال ــر دریاف براب
ــه  ــزی هیچگون ــه مرک ــه بیم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
محصــول بیمــه ای بــرای فــروش نــدارد و عرضــه بیمــه 
ــدگان  ــه، نماین ــای بیم ــق شــرکت ه ــا از طری ــه تنه نام
ــب  ــرد و عواق ــی گی ــا صــورت م ــزاری ه رســمی و کارگ
منفــی هــر گونه خریــد متفرقــه بیمــه نامه هــای مجعول 
از دالالن و ســودجویان بــر عهــده مشــتریان خواهــد بــود.

بیمــه مرکــزی ضمــن پیگیــری حقوقــی و قضایــی 
ــهروندان خواســت  ــر از ش ــار دیگ ــکار ب ــف آش ــن تخل ای
ضمــن بــی اعتنایــی بــه ایــن قبیــل تمــاس هــا 
 2342 شــماره  طریــق  از  را  کاهبــرداری  مــوارد 
برســانند. مرکــزی  بیمــه  کارشناســان  اطــاع  بــه 

وی از بیمــه نامــه هــای زندگــی بــه عنــوان نمــاد 
ــا اســتفاده از  ــاد کــرد و اظهــار داشــت: ب آینــده نگــری ی
ظرفیت هــای رســانه ای و همچنیــن قابلیــت فــراوان 
فضــای مجــازی مــی تــوان زمینــه هــای افزایــش امیــد در 
جامعــه و رشــد شــاخص هــای اجتماعــی را فراهــم کــرد.

رئیــس شــورای عالــی بیمــه در پایــان از امر فرهنگ ســازی 
ــه عنــوان عملــی مقــدس  ــرای تامیــن آرامــش مــردم ب ب
ــه  ــت بیم ــا صنع ــان ب ــه اطمین ــت: تجرب ــرد و گف ــاد ک ی
یــک حقیقــت اســت و رســانه ها بــرای تبییــن ایــن 
واقعیــت در خــط مقــدم فرهنگ ســازی قــرار دارنــد.

شــایان ذکــر اســت در ایــن دیــدار آخریــن مســائل صنعت 
بیمــه و همچنیــن ظرفیــت رســانه هــا در امــر همگانــی 
ســازی فرهنــگ بیمــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی:

چالش بزرگ صنعت بیمه همگانی سازی بیمه های اختیاری است
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بهداشت دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی

نکات مهم در استفاده از کولرهاي آبی 
  

   کولرهاي آبی بهتر است در فضایی بیرون از ساختمان قرار 
داده شوند و در این صورت با توجه به این که تامین هواي آن، 
کامال از هواي بیرون صورت می گیرد تهویه مناسبی را می تواند 

تامین کند.
1.تامین هواي تازه حتما از بیرون ساختمان باشد و هواي داخل مجددا 

وارد کولر آبی نشود.

2. توصیه می شود دما بین 24 تا 30 درجه سانتی گراد و رطوبت  بین 40 
تا 70 درصد حفظ شود.

3.سیستمتهویهمکانیکی در آشپزخانه و سرویس هاي بهداشتی 

ــای خنک کننده هوا  نظیر کولرهاي  ــتم ه سیس
گازي، کولر هاي آبی، چیلر و پنکه صورت میگیرد.  
گرمایش  و  ســــرمایش  انجمن  توصــــیه  طبق 
ـاهاي بدون تهویه ممکن اســت ایجاد  آمریکا فضـــ
اســــترس حرارتی نموده و باعث کاهش مقاومت 
افراد به عفونت شود و بنابراین عدم استفاده از وسایل 
خنک کننده هوا براي جلوگیري از انتشار ویروس 
پیشنهاد نمی شود، اما تهویه به تنهایی قادر به پوشش 
دادن همه جنبه هاي کنترل بیماري نیســت. امید 
اســــت در کنار رعایت توصــــیه هاي بهداشــتی 
از  استفاده  اجتماعی،  گذاري  ـله  فاصـــ قبیل  از 
گندزدایی  دست،  ضدعفونی  و  شستن  ماسک، 
راهنما  این  در  شده  ارائه   راهکارهاي  و  سطوح 
بــه منظــور تهویــه مناســب فضاهــای عمومــی 
خطر انتقال ویروس را به حداقل ممکن برسانیم.

با توجه به آخرینشــــواهد، انتقال ویروس کرونا از 
ـان از طریق ســرفه، عطسه، صحبت  ـان به انسـ انسـ
کردن، تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد. این 
ویروس میتواند در فاصله 1 تا 2 متري از طریق 
سرفه یا عطسه منتقل شود. از آنجایی که ویروس 
کووید 19 از طریق عطسه ، سرفه و حتی صحبت 
کردن از فرد آلوده می تواند به فضاي اطراف آن 
منتشر شود، تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیري 
از انتقال ویروس می باشد. تعداد پاتوژنها و عوامل 
ــور می تواند به میزان  ــای محص بیماریزا در فضاه
قابل توجهی افزایش یابند. بنابراین تهویه منظم و 
تأمین  را کاهش میدهد و  مناسب خطر عفونت 
اقدام  یک  تازه  هواي  مقدار  افزایش  یا  تازه  هواي 
باشد.   می  ها  عفونت  کنترل  جهت  در  ارزشمند 
انواع  از  استفاده  با  تهویه  سال  گرم  درفصــول 

تعبیه شده و روشن باشد.

4. در زمان ا ستفاده از کولر هاي آبی به خ صوص در اماکن عمومی و 
در زمانی که تجمع افراد زیاد است بهتر است کولر با حداکثر سرعت 

جهت تامین هواي تازه راه اندازي شود.
 

5. در زمان اســتفاده از کولر هاي آبی در اماکن عمومی حداقل یک 
ســاعت پیش از شــروع ســاعت کاري، جهت بهبود رقیق سازي 
هوا پیش از حضور افراد روشن شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام 

ساعت کاري جهت اطمینان از پاکسازي هوا خاموش شود.
 

6. جهت برقراري جریان و عبور هوا و جایگزینی هواي تازه با هواي 
داخل ســـاختمان، چند دریچه یا پنجره باز گذاشته شود.
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7. بهتر است دریچههاي کولر طوري تنظیم شود تا باد مستقیم به طرف 
افراد پرتاب نشود.

 
8. در فضاهاي عمومی که از این سیستم ها ا ستفاده می شود توصیه 

می شود افراد حاضر از ماسک استفاده شد.
مصــرف کنندگان این خنک کننده ها باید شرایط بهداشتی مناسبی 
را هنگام راه اندازي آنها در آغاز فصــل رعایت کنند تا با کمترینورود 
ــوند. این گرد و غبار می  و پخش گرد وخاك به درون منزل مواجه ش
توانند مشکالتی را براي سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی، مخصوصا 
براي بچه ها، سالمندان یا افراد مبتال به ناراحتی هاي تنف سی ایجاد 
کند. هنگام استفاده از کولرهاي آبی، اولین توصیه سالمتی که باید 
مورد توجه قرار بگیرد، تعویض ساالنه پوشالهاي کولر و قرار نگرفتن 
ورود  دریچههاي  و  پوشالها  میباشد.  کولر  مستقیم  باد  معرض  در 
هواي کولر در طول چند ماهی که از آن استفاده نشده، به شدت پر 
از گرد و خاك و ذرات معلق موجود در هوا شــده و زمانی که کولر راه 
اندازي می شود، تمام این گرد و غبار به درون منزل هدایت میشود. 
و  تعویض  سالیانه  کولر  پوشالهاي  میشود  توصیه  دلیل  همین  به 
دریچه هاي کولر هم تا حد امکان از وجود گرد و غبار هوا پاك کنید. 
در چند روز ابتدایی استفاده از کولر، در و پنجرهها باز گذاشته شوند.
فرادي که مبتال به بیماري هستند یا در زمان قرنطینه بیماري به سر 
االمکان  حتی  و  کنند  استفاده  ماسک  از  میبایست  حتما  میبرند 
به  پنجره  که  شود  گرفته  نظر  در  ها  آن  براي  سایرین  از  جدا  اتاقی 
باشد. داشته  وجود  طبیعی  تهویه  برقراري  امکان  و  داشته  بیرون 

نکات مهم در استفاد ه از کولر گازي

با  و  میاندازند  جریان  به  پنل  داخل  را  اتاق  هواي  گازي  کولرهاي 
جذب رطوبت و گرماي محیط، هوا را خنک میکنند؛ در واقع هواي 
شد  اشاره  که  همانطور  آورند.  می  در  گردش  به  را  محیط  داخل 
صورت  تنفســی  قطرات  طریق  از  عمدتا  کرونا  ویروس  انتقال 
می گیرد و این قطرات به دلیل وزن باال به سمت پایین حرکت 
گرفته  باال  از  گازي  کولر  ورودي  هواي  که  این  دلیل  به  و  میکنند 
که  هوایی  اما  چرخد،  نمی  گازي  کولر  داخل  در  عمدتا  میشود 
کولرگازي جابجا می کند ممکن است منجر به جابجایی ویروس شود.  

در ذیل نکاتی که در زمان روشن کردن کولرهاي گازي باید مورد 
توجه قرار گیرد اشاره شده است:

1. دما بین 24 تا 30 درجه سانتی گراد و رطوبت  بین 40 تا 70 درصد تنظیم 
شود.

2. سیستم  تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس هاي بهداشتی تعبیه 
شده و روشن باشد.

3. در زمان استفاده، پنجره ها به میزان کمی باز گذاشته شودچرخش 
هواي خنک توسط د ستگاهها باید با ورودي هواي آزاد از طریق پنجره 

کمی باز انجام شود و بهگونهاي هوا در جریان قرار داشــته باشد

4. بهترین ســرعت دســتگاه ها را انتخاب کنید) با توجه به شــرایط(  
در صــورتی که فقط گردش داخلی صورت می گیرد بهتر است سرعت 
فن را باال انتخاب نکنید تا هواي در گردش با شدت کمتري درمحیط جریان 

یابد و سرعت حرکت فن را در آرامترین حالت قرار دهید.

5. فیلترهاي کولرگازي مورد استفاده در فضاهاي عمومی بطور روزانه 
شستشو و تمیز شود. 

6. بهتر است دریچههاي کولر طوري تنظیم شود تا باد مستقیم به طرف 
افراد پرتاب نشود.

7. در فضاهاي عمومی که از این سیستم ها استفاده میشود توصیه 
میشود افراد حاضر از ماسک استفاده نمایند.

8. در فضاهایی که هیچ گونه پنجره و دریچه اي براي تامین هوا از بیرون 
وجود ندارد وضعیت انتقال ویروس خطرناك است و حتی االمکان نباید 

روشن شود و استفاده از ماسک توسط همه افراد حاضرالزامی است.

9. در زمان استفاده از کولر هاي گازي در اماکن عمومی حداقل یک ساعت 
پیش از شروع ساعت کاري روشن شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام 

ساعت کاري خاموش گردد.



16 ماهنامه بیمه "ما"  شماره بیست و سه تیر ماه سال 1399


