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تصویــب افزایش ســرمایه 167 درصــدی در 

مجمــع عمومــی فــوق العــاده بیمــه "مــا"

واریــز ســود مشــارکت بیمــه گــذاران عمر 

ــا" ــه "م ــال 98 بیم ــذاری س ــرمایه گ و س

خســارت 95 میلیــارد ریالــی آتش ســوزی

 شــرکت دامــداری پاکدشــت پرداخت شــد
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ــم  ــبت یک ــه مناس مــاه ب شــهریور 

بزرگداشــت  حکیــم ابوعلــی ســینا ســالروز 

حجــت  پزشــک،  روز  ــل و و  ــر مدیرعام ــاری ف به

ــاش عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا"  ــکان پرت ــت پزش از هم

ــزارش  ــه گ ــی کرد.ب ــرکت قدردان "مــا" ش بیمــه  عمومــی  روابــط 

ــی  ــاس قدردان ــه پ ــر ب از زحمــات پزشــکان مجموعه شــرکت حجــت بهــاری ف

ــک  ــکاران پزش ــدار هم ــه دی ــا" ب ــه "م رفــت و بــا تاکیــد بــر جایــگاه ویــژه بیم

فرصتــی بــرای تکریــم از قهرمانانــی اســت پزشــکان در جامعــه گفــت : روز پزشــک امســال، 

ــا، پاســداری کردنــد؛ کــه جانانــه از حریــم ســامت مــردم ایــن ســرزمین در روزهــای دشــوار شــیوع کرون

وی در ادامــه افــزود: خدمتــي کــه جامعــه پزشــکان بــه مردم ارائه مي دهند بســیار ارزشــمند اســت. پزشــکان 

همــواره در بحــران هــای ملــی و بیــن المللــی همــگام با دیگــر خدمتگزاران نظــام ســامت در تاش بــوده اند. 

بــر خــود الزم مــی دانــم از تــاش و مجاهدت هــای ایــن عزیــزان در خدمت رســانی بــه مــردم و بــه ویــژه صبــر 

و تحملشــان طــی چنــد مــاه گذشــته در مقابلــه با شــیوع گســترده بیمــاری کوویــد 19 تقدیر و تشــکر نمایم.

بزرگداشت مدافعان عرصه سالمت
 همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز پزشک در بیمه "ما"

یادداشت

حجت بهاری فر

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه "ما"
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اخبار بیمه "ما"

شــرکت  العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع 

بیمــه "مــا" )ســهامی عــام( بــا رعایــت 

بــه  بهداشــتی،  هــای  پروتــکل  تمــام  

منظــور افزایــش ســرمایه از محــل مــازاد 

ــد. ــزار ش ــا برگ ــی ه ــی دارای ــد ارزیاب تجدی

ــه  ــی شــرکت بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــن  ــاده  ای ــوق الع ــی ف ــع عموم ــا" ، مجم "م

ســرمایه  افزایــش  منظــور  بــه  شــرکت 

روز  ســهامداران  اکثریــت  حضــور  بــا 

ــد . ــزار ش ــاه برگ ــهریور م ــوم ش ــنبه س دوش

بــه  توجــه  بــا  مراســم،  ابتــدای  در 

هیــات  ســهامداران،  اکثریــت  حضــور 

رئیســه انتخــاب شــد و رییــس مجمــع 

ســهامداران  بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن 

ــرد. ــام ک ــه را اع ــمیت جلس ــرم، رس محت

بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن مجمــع کــه 

بــا حضــور دکتــر صــادق رییــس هیــات مدیره 

بــه عنــوان رییــس مجمــع، حجــت بهــاری فر 

مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بــه عنــوان 

منشــی، مهــدی وهــاب پــور نماینــده گــروه 

مالــی ملــت و خانــم غنــی نماینــده گــروه 

ــوان  ــه عن ــدگان ب ــر آین ــی مه ــعه مال توس

ــازرس  ــدگان ب ــن نماین ــن و همچنی ناظری

ــورت  ــه ص ــزی ج.ا.ا ب ــه مرک ــی و بیم قانون

حضــوری و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 

ــه صــورت برخــط برگــزار شــد، افزایــش  ب

ســرمایه شــرکت بیمــه "مــا" از مبلــغ 

ــارد   ــه 4000 میلی ــال ب ــارد ری 1500 میلی

ریــال از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی 

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــا م ــی ه دارای

گفتنــی اســت مجمــع عمومــی فــوق العاده  

شــرکت بیمــه "ما")ســهامی عــام( بــا عنایت 

بــه اباغیــه شــماره 440/050/ب/98 مــورخ 

26/12/98 ســازمان بــورس در خصوص الزام 

بــه برگــزاری مجمــع بــا حضــور حداکثر 15 

ســهامدار حقوقــی و حقیقــی و مطابــق بــا 

اطاعیــه منتشــر شــده در ســامانه کــدال ، 

همزمــان بــه صــورت آنایــن پخــش شــد.

تصویب افزایش سرمایه 167 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده بیمه "ما"
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سود مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری برای سال 1398 )منتهی به 29/12/98( به میزان 4/23 درصد 

محاسبه و به اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا"  در راســتای اجــرای مــواد آییــن نامــه 68 شــواری عالــی بیمــه، 

ــه  ــه نام ــه بیم ــرای اندوخت ــدی را ب ــع 4/23 درص ــارکت در مناف ــود مش ــرخ س ــی1398  ن ــال مال در س

ــز کــرد. ــه هــای مشــمول واری ــه حســاب بیمــه نام هــای عمــر و ســرمایه گــذاری محاســبه و ب

مدیــر بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری شــرکت بیمــه "مــا" ضمــن اعــام ایــن خبــر 

افــزود: امــکان مشــاهده مبلــغ ســود مشــارکت در منافــع و ســایر منافــع مالــی بیمــه 

نامــه هــا بــرای نماینــدگان و بیمــه گــذاران از طریــق ســایت تخصصــی بیمه 

هــای زندگــی بــه آدرس   https://life.bimehma.com  وجــود دارد.

واریز سود مشارکت بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری سال 98 بیمه "ما"

علی رغــم شــیوع ویــروس کرونــا و تأثیــر 

آن بــر  تمامــی عرصه هــای  اقتصــادی و 

ــی  ــای آموزش ــت ه ــور، فعالی ــی کش اجتماع

ــت  ــا رعای ــا" ب ــه "م ــهامی بیم ــرکت س در ش

ــا در نظــر گرفتــن  پروتکل هــای بهداشــتی و ب

دســتورالعمل های صــادر شــده از ســوی ســتاد 

بحــران کرونــای کشــور ، بــا قــوت ادامــه یافت.

ــر  ــا" ب ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

اســاس مصوبــات کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل 

شــرکت در خصــوص بکارگیــری فنــاوری های 

ــور  ــی کش ــرایط کنون ــی در ش ــن آموزش نوی

و شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن  

عــدم امــکان برگــزاری کاس هــای 

ــن  ــی آنای ــای آموزش حضــوری، دوره ه

بیمه هــای مهندســی، درمــان، باربــری و 

عمــر در شــرکت بیمــه "مــا" برگزار شــد.

گفتنــی اســت آمــوزش هــای مجــازی در 

شــرکت بیمــه "مــا"  بــه صــورت ویدئویی 

وکامــا تعاملــی بیــن اســتاد و حاضریــن 

ــدی از  ــره من ــا به ــن و ب در کاس آنای

ســرعت و پهنــای بانــد وکیفیــت تصویــر 

و صــدای مطلــوب اجــرا مــی شــود.

تداوم آموزش های مجازی در شرایط کرونا
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شــرکت  عامــل  مدیــران  حضــور  بــا 
دامــداری پاکدشــت و شــرکت ســهامی 
میلیــارد   95 خســارت   "مــا"،  بیمــه 
ریالــی آتــش ســوزی  کــه در کمتــر 
از یــک مــاه بررســی و ارزیابــی شــده 
ــد. ــران ش ــا" جب ــه "م ــط بیم ــود، توس ب

بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
"مــا"، در پــی وقــوع آتــش ســوزی و 

ــت  ــذار، حج ــه گ ــوی بیم ــام آن از س اع
بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات 
ــد  ــا تاکی ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ــره ش مدی
خســارت  بنــدی  جمــع  تســریع  بــر 
ایــن شــرکت و بــه منظــور حمایــت از 
از  جلوگیــری  و  داخلــی  تولیدکننــده 

خسارت 95 میلیارد ریالی آتش سوزی

 شرکت دامداری پاکدشت پرداخت شد

ــه و  ــن رفت ــام از بی ــی اق ــی در جایگزین ــود نقدینگ ــی از کمب ــات ناش صدم
ــتور  ــوری، دس ــن کش ــه کارآفری ــن مجموع ــتیبانی از ای ــتای پش ــز در راس نی
جمــع بنــدی و پرداخــت خســارت در کمتریــن زمــان ممکــن را صــادر کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، بــا تــاش شــبانه روزی ارزیابــان خســارت شــرکت ، 
ظــرف کمتــر از یــک مــاه، چــک خســارت ایــن آتــش ســوزی  بــه مبلــغ 95 
میلیــارد ریــال آمــاده و بــه مدیرعامــل شــرکت دامــداری پاکدشــت تقدیم شــد .

ــا  ــداری کشــور ب ــن دام ــداری پاکدشــت، بزرگتری ــرکت دام ــی اســت ش گفتن
11000 راس گاو شــیری و گوشــتی و تولیــد روزانــه 400 تــن شــیر مــی باشــد.
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 در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی و ترویــج فرهنــگ بیمــه در میان 

راکبیــن موتورســیکلت ، شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" 10 حوالــه رایــگان 

ــد  ــواران قانونمن ــه  موتورس ــیکلت ب ــث موتورس ــخص ثال ــه ش ــه نام بیم

منتخــب برنامــه تلویزیونــی دوربرگــردون شــبکه ســوم ســیما اهــدا کــرد.

ــوان  ــه عن ــا ب ــه ه ــن حوال ــا"، ای ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــه  ــیما ک ــوم س ــبکه س ــردون ش ــی دور برگ ــه تلویریون ــه در برنام هدی

بــه همــت و حمایــت بیمــه مرکــزی تهیــه و پخــش مــی شــود، 

شــد. اهــدا  تلویزیونــی  برنامــه  ایــن  منتخــب  موتورســواران  بــه 

ــه  ــز ب ــی طن ــا نگاه ــردون ب ــه دوربرگ ــزارش، برنام ــن گ ــاس ای ــر اس ب

مقولــه رانندگــی و فرهنــگ ترافیــک  بــا حمایــت روابــط عمومــی بیمــه 

ــی  ــای بدن ــارت ه ــن خس ــدوق تامی ــامی و صن ــوری اس ــزی جمه مرک

کشــور و همچنیــن شــرکت هــای  بیمــه ای بــرای افزایــش ضریــب نفــوذ 

ــث موتورســیکلت از هشــتم  ــگ ســازی بیمــه شــخص ثال ــه و فرهن بیم

بیمه "ما" حامی راکبین موتورسیکلت در برنامه دوربرگردون

ــود. ــش می ش ــه پخ ــبکه س ــا از ش ــنبه ها و جمعه ه ــاه، پنجش خردادم

ایــن گــزارش افــزود: مهــم تریــن هــدف  برنامــه تلویزیونــی دوربرگــردون، 

ــردون«  ــن »دوربرگ ــت. در کمپی ــور اس ــز کش ــاط حادثه خی ــاح نق اص

بــا مشــارکت مخاطبــان، پیچ هــا و تقاطع هــای پرتصــادف اقصــی 

مــردم،  و کمــک  بــا همراهــی  و  نقــاط کشــور شناســایی شــده 

ــی شــود. ــدام م ــاط اق ــن نق ــه اصــاح ای ــن نســبت ب مســئوالن و خیری
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اخبار شعب

استان آذربایجان شرقی

 استان هرمزگان

برگزاری جلســه نمایندگان در  شــعبه مراغه جهت 
افزایش پرتفوی و بررسی عملکرد 5 ماهه اول سال

جلسه نمایندگان میز  بیمه ای شعبه بندرعباس با 
معاونت مالی اداری بانک ملت

استان گلستان
شــعبه  نماینــدگان  6ماهــه  عملکــرد  بررســی 
گــرگان بــا حضــور نماینــدگان و رییــس       شــعبه
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استان مرکزی
برگزاری  جلسه با نمایندگان شعبه اراک

استان آذربایجان شرقی
دیــدار رضاونــدي رییــس شــعبه تبریــز بــا 
مدیرعامــل و هیــات مدیــره شــرکت کارتن شــبنم 
ــوزی و  ــش س ــای آت ــه ه ــدور بیم ــه و ص مراغ
شکســت ماشــین آالت و ذخیــره ســنوات و درمان

 استان گیالن
اهدای بیمه نامه های حوادث انفرادی به سرپرست گروه  

عاج فیل استعدادهای برتر برنامه تلویزیونی عصر جدید
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داوری بــه عنــوان یــک سیســتم و راه حــل جایگزیــن )ADR( در رســیدگی 

ــل  ــه دلی ــی، ب ــای قضای ــه رســیدگی ه ــی نســبت ب ــات حقوق ــه اختاف ب

ــوع رســیدگی وجــود دارد؛ خصوصــا  ویژگــی هــای خاصــی کــه در ایــن ن

ــه  در روزگار حاضــر و گســترش ســطح مدنیــت، شــیوع گســترده ای یافت

ــاوی  ــد دع ــاوی ای مانن ــی خصوصــا دع ــاوی حقوق ــه دع و در رســیدگی ب

ــای  ــه ه ــن نام ــد و در آیی ــی برخوردارن ــی خاص ــت فن ــه از ماهی ــه ک بیم

ــورد  ــا م ــه ای عموم ــف بیم ــای مختل ــته ه ــه در رش ــی بیم ــورای عال ش

ــی در  ــور کل ــه ط ــت؛ و ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــی بیم ــورای عال ــب ش تصوی

ــژه  ــال وی ــری هســتند، اقب ــت داوری پذی ــه دارای ماهی ــاوی ک ــی دع تمام

ــتیم. ــتری هس ــز داوری بیش ــد مراک ــاهد رش ــه روز ش ــه و روز ب ای یافت

برخــاف رســیدگی هــای قضایــی کــه قضــات منصــوب از جانــب دســتگاه 

حاکمیــت بــا تشــریفات کامــل قضایــی اختــاف بیــن اصحــاب دعــوی را 

ــدوی  ــای ب ــه در دادگاهه ــد و در دو درج ــی دهن ــرار م ــیدگی ق ــورد رس م

ــرار مــی گیــرد و  ــده هــا مــورد رســیدگی ماهیتــی ق ــد نظــر پرون و تجدی

نگاهی اجمالی به مباحث حقوقی پیرامون دعوی 
بطالن رای داوری

محسن علی میرزایی
وکیل پایه یک دادگستری

مقاله
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ــث  ــا را از حی ــده ه ــور پرون ــی کش ــوان عال ــز دی ــوارد نی ــاره ای م در پ

مقــررات شــکلی بــاز بینــی مــی نمایــد؛در رســیدگی هــای داوری پرونــده 

هــا دور از تشــریفات پیچیــده  قضایــی و در یــک محیــط انتخــاب شــده، 

توســط قضــات منتخــب طرفیــن مــورد رســیدگی قرارمــی گیــرد.

رای داوری هماننــد رای مرجــع قضایــی قابلیــت صــدور اجراییــه دارد 

ــه  ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــم قان ــاب هفت ــررات ب ــاس مق ــر اس و ب

شــرط رعایــت ضوابــط قانونــی،  دادگاه هــا نســبت بــه آن اجراییــه 

احــکام  اجــرای  قانــون  مقــررات  اســاس  بــر  و  مــی کنــد  صــادر 

ــد. ــی نماین ــرای آن م ــه اج ــادرت ب ــط مب ــن مرتب ــایر قوانی ــی و س مدن

رســیدگی در داوری بــه صــورت یــک مرحلــه ای ســت و طرفیــن پرونــده 

داوری نمــی تواننــد نســبت بــه آن تقاضــای تجدیــد نظــر نمایند؛ اما مســئله 

ایــن اســت کــه اگــر داور یــا داوران در رســیدگی بــه یــک پرونــده اصــول 

و قواعــد رســیدگی یــا حقــوق تعییــن کننــده و بنیــادی اصحــاب دعــوی 

را نادیــده بگیرنــد؛ چــه راه حلــی بــرای تامیــن و تــدارک حقــوق طرفیــن 

ــای  ــه احی ــادرت ب ــد مب ــی توانن ــی م ــن از چــه مجرای وجــود دارد و طرفی

حقــوق ادعایــی از دســت رفتــه خــود نماینــد و منافــع خــود را بازیابنــد؟

چــاره  عنــوان  بــه  مدنــی  رســی  داد  آییــن  قانــون   489 مــاده 

در  داوری  رای  اســت:  مقررنمــوده  دغدغــه،  ایــن  قانونــی 

نــدارد:  اجراییــه  صــدور  قابلیــت  و  اســت  باطــل  زیــر  مــوارد 

1- رای صادره خاف قوانین موجد حق باشد

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است 

3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط 

آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد

4- رای داورپس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5- رای داور با آنچه در دفتر اماک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد 

رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی ست مغایر باشد.

 6- رای بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

 7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

همچنیــن در مــاده 490 نیــز ذکــر شــده اســت؛هر یــک از طرفیــن 

تواننــد  مــی  روز  بیســت  ظــرف   489 مــاده  در  منــدرج  مــوارد  در 

نماینــد. داور  رای  بطــان  بــه  حکــم  صــدور  تقاضــای  محکمــه  از 

ــوق  ــئله ف ــان مس ــزار در بی ــون گ ــد قان ــه فرمودی ــه ماحظ ــور ک همانط

ــتفاده  ــاده 489 اس ــال درم ــان و ابط ــه از دو واژه ی بط ــا ناآگاهان ــه ی آگاهان

ــی  ــار حقوق ــن دو واژه دارای ب ــری ای ــاظ نظ ــه لح ــل ب ــد اق ــه ح ــوده ک نم

و معانــی متفاوتــی از منظــر حقــوق دعــاوی و حقــوق آییــن دادرســی 

مدنــی بــوده کــه در جــای خــود مــورد واکاوی قــرار خواهــد گرفــت.

همچنیــن قبــل از ورود بــه بحــث اصلــی  و تجزیــه و تحلیــل حقوقی مــواردی 

کــه در مــواد قانونــی مورد اشــاره  ذکــر آن رفــت؛ الزم به توضیح اســت در حال 

حاضــر در نظــام حقــوق ملــی دو رژیــم بر رســیدگی هــای داوری حاکم اســت:

ا- رژیم حقوقی رسیدگی های داوری داخلی بر اساس باب هفتم قانون آیین 

دادرسی مدنی

2- رژیم حقوقی حاکم بر اختافات تجاری بین المللی که تابع قانون داوری 

تجاری بین المللی مصوب سال 1376 است.

ادامه دارد... لطفا در شماره های بعد موضوع را دنبال نمایید.
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اخبار بیمه مرکزی

ضوابط قبولی ریسک اتکایی در موسسات بیمه اتکایی توسط بیمه مرکزی تعیین و اباغ خواهد شد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل بیمــه مرکــزی، ضوابط ظرفیت مجــاز قبولی 

ریســک اتکایــی تــا زمــان تصویــب نهایی شــورای عالــی بیمه توســط بیمه مرکــزی تعیین می شــود.

ــرر  ــی بیمــه مق ــزارش در چهارصــد و چهــل و هشــتمین جلســه شــورای عال ــن گ ــر اســاس ای ب

ــداری ریســک  ــزان نگه ــن می ــرای تعیی ــط مصــوب ب ــود ضواب ــل نب ــه دلی ــزی ب ــه مرک ــد بیم ش

ــد. ــه کن ــورا ارائ ــن ش ــه ای ــب ب ــرای تصوی ــنهادی را ب ــط پیش ــی، ضواب ــه اتکای ــات بیم در موسس

شــایان ذکــر اســت کــه تــا زمــان ارائــه و تصویــب ضوابــط یــاد شــده، بیمــه مرکــزی 

ــت. ــد داش ــده خواه ــر عه ــات را ب ــن موسس ــداری ای ــاز نگه ــت مج ــن ظرفی ــئولیت تعیی مس

ثبت تجارب مدیران و فعاالن صنعت بیمه برای توسعه و همگانی سازی خدمات بیمه ای یک ضرورت 

ویژه است.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی دکتــر غامرضــا ســلیمانی 

در آییــن افتتــاح اســتودیوی صنعــت بیمــه بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب افــزود: بــه کار گیــری تمامــی 

ــاد  ــت و ایج ــت اس ــعه صنع ــای توس ــی از ابزاره ــای ارتباط ــیوه ه ــانه ای و ش ــای رس ــت ه ظرفی

ــد. ــک کن ــور کم ــه در کش ــازی بیم ــی س ــد همگان ــریع رون ــه تس ــد ب ــی توان ــد م ــای جدی فضاه

گرفتــه  صــورت  هــای  تــاش  از  قدردانــی  بــا  مرکــزی  بیمــه  کل  رییــس 

همــکاران  از  مرکــزی  بیمــه  خبــر  اســتودیوی  نخســتین  تاســیس  بــرای 

خــود خواســت تــا بــا تقویــت تعامــات رســانه ای و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا 

کننــد. مشــارکت  آن  توســعه  ســطح  ارتقــای  در  بیمــه  صنعــت  مدیــران 

ــت  ــاالن صنع ــران و فع ــت تجــارب مدی ثب

ــازی  ــی س ــعه و همگان ــرای توس ــه ب بیم

خدمــات بیمــه ای یک ضــرورت ویژه اســت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور 

بیــن الملــل بیمــه مرکــزی دکتــر غامرضا 

ســلیمانی در آیین افتتاح استودیوی صنعت 

بیمــه با اشــاره بــه این مطلــب افزود: بــه کار 

گیــری تمامــی ظرفیــت هــای رســانه ای و 

شــیوه هــای ارتباطــی از ابزارهــای توســعه 

ــد  ــای جدی ــاد فضاه ــت و ایج ــت اس صنع

ــی  ــد همگان ــریع رون ــه تس ــد ب ــی توان م

ســازی بیمــه در کشــور کمــک کنــد.

ــی  ــا قدردان ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم ریی

از تــاش هــای صــورت گرفتــه بــرای 

تاســیس نخســتین اســتودیوی خبــر بیمــه 

ــا  ــت ت ــود خواس ــکاران خ ــزی از هم مرک

ــاط  ــانه ای و ارتب ــات رس ــت تعام ــا تقوی ب

ــه در  ــت بیم ــران صنع ــا مدی ــگ ب تنگاتن

ارتقــای ســطح توســعه آن مشــارکت کنند.

ــه  ــن روز هفت ــر اســت در دومی ــایان ذک ش

دولــت، ازنخســتین اســتودیوی خبــر نهــاد 

ــد. ــرداری ش ــره ب ــه به ــت بیم ــر صنع ناظ

مستندنگاری صنعت بیمه

 از عوامل توسعه است

تا پیش از ارائه و تصویب ضوابط نگهداری ریسک موسسات بیمه اتکایی؛

بیمه مرکزی مسئول تعیین ظرفیت نگهداری ریسک ها شد

تاکید دکتر غالمرضا سلیمانی بر ضرورت تدوین تاریخ شفاهی بیمه:

مستندنگاری صنعت بیمه از عوامل توسعه است
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استفاده از پنکه مي تواند به صورت پنکه هاي 

و  تهویه  جهت  ایستاده  هاي  پنکه  و  سقفي 

باشــد.  ساختمان  داخل  هواي  سازي  خنک 

داخل  در  که  صورتي  در  سقفي  هاي  پنکه 

گذاشتن  باز  بدون  شوند  استفاده  ساختمان 

درب یا پنجره ها مي تواند در جابجایي هواي 

فضاي  آلوده  هواي  فقط  و  باشد  موثر  داخل 

داخل را به جریان در آورد بنابراین مي تواند 

انتقال ویروس ها و عوامل پاتوژن هوابرد  در 

بهتر است در  بنابراین موارد ذیل  باشد  موثر 

زمان استفاده از پنکه ها در نظر گرفته شوند:

1- در زمان استفاده از پنکه هاي سقفي مي بایست تمامي 

درب و پنجره هاي موجود به صورت حداکثري  باز باشند و 

سرعت چرخش پره ها خیلي زیاد نباشد.

2- افراد در مجاورت باد مستقیم پنکه قرار نگیرند 

3- در زمان استفاده از پنکه هاي ایستاده، به محل قرار گیري 

پنکه توجه شود تا باعث انتقال هوا از محل آلوده به محل تمیز 

نشود و محل قرار گیري آن به گونه اي باشد که تامین هواي آن 

از فضاي آزاد باشد.

نکات مهم در استفاد ه از پنکه
در زمان شیوع کرونا
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1-  ساعات بهره برداري از این سیستم ها افزایش یابد. حداقل 

یک ساعت قبل از حضور افراد در ساختمان با سرعت باال شروع 

به کار کرده و یک ساعت بعد از خروج کلیه افراد به سرعت 

حداقل کاهش یابد.

2- فن هاي با قابلیت جابجایي هوا در بیشترین ظرفیت فعالیت 

خود قرار گیرند.

6- بهتر است دریچهها طوري تنظیم گردد تا باد مستقیم 

به طرف افراد پرتاب نشود.

7- پنجره و دریچه ها به صورت نیمه باز باشند تا هوا راحت تر به 

بیرون جریان یافته، تعویض هوا و رقیق سازي بهتر انجام شود. 

4- تاسیسات تهویه در ساعات غیر کاري و تعطیلي خاموش 

نشوند بلکه با کمترین سرعت خود کار کنند.

11-  افزایش جریان هواي تازه و جلوگیري از چرخش هواي آلوده 

در داخل ساختمان بسیار مهمتر است و در زمان استفاده از چیلرها، 

دستگاه طوري تنظیم شود که تامین هواي آن بیشتر از هواي بیرون 

باشد. هواسازها از 100 درصد هواي تازه استفاده کنند.

3- باید توجه شود فشار هواي فضاهاي مختلف یکسان باقي بماند.

اختاف فشار میان فضاهاي مختلف، موجب جابجایي هوا میان 

بخش هاي مختلف شده و به پراکندگي عامل بیماري زا کمک 

مي کند.

بالقوه در  تاسیسات مکانیکي بطور  نگهداري  تعمیر و  8- پرسنل 

خطر قرار گیري در معرض عامل بیماریزا هستند. جهت اطمینان 

از سامت این افراد فیلتر ها باید آلوده در نظر گرفته شوند. فیلتر 

ها باید در زمان خاموشــي دســتگاه تعویض شــده و فیلترهاي 

مســــتعمل باید در محفظه هاي دربســــته قرار داده شوند.

5- فیلترهاي مســدود شــده منبع آلودگي به شــمار نمي آیند اما 

ـار هواي تامیني، تاثیر منفي بر حفاظت افراد داخل  به دلیل افت فشـ

ساختمان دارند.

نکات مهم در استفاد ه از دستگاه هاي تهویه مطبوع 

مرکزي)فن کویل یا هواساز-چیلر(
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