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آمــوزش فعــال در دوره کرونــا؛ چشــم انــدازي آمــوزش فعــال در دوره کرونــا؛ چشــم انــدازي 
روشــن بــا تهیــه ســند راهبــردي آموزشــيروشــن بــا تهیــه ســند راهبــردي آموزشــي

ــه  ــره شــرکت بیم ــات مدی ــل و عضــو هی ــر مدیرعام ــاري ف حجــت به
"مــا" در شــانزدهمین ســمپوزیوم بیــن المللــي روابــط عمومــي ایــران؛ 
بــا موضــوع بررســي تأثیــر کرونــا ویــروس بــر ســاختار و عملکــرد رســانه 
ــر  ــوان »مدی ــه عن ــه انتخــاب هیئــت داوران ب ــي؛ ب ــط عموم هــاي رواب

ارشــد تعالــي گــر« برگزیــده شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــي بیمــه "مــا" در شــانزدهمین دوره ســمپوزیوم 
ــاي  ــن ه ــنواره برتری ــن جش ــي و هفدهمی ــط عموم ــي رواب ــن الملل بی
ــادات الري،  ــیما س ــر س ــور دکت ــا حض ــه ب ــران ک ــي ای ــط عموم رواب
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــجویي وزی ــي و دانش ــاون فرهنگ ــخنگو و مع س
آمــوزش پزشــکي و دکتــر ســلیماني امیــري رئیــس کل بیمــه مرکــزي 

ــده جشــنواره ــران برگزی ــي از مدی ــران و جمع ــوري  اســامي ای جمه
 روابــط عمومــي برگــزار شــد، از حجــت بهــاري فــر مدیرعامــل شــرکت 
ــر ارشــد ارتبــاط گســتر و  ــوح و نشــان »مدی ــا اعطــاي ل ــا"، ب بیمــه "م
ــه  ــي از مرقوم ــد.در بخش ــل آم ــه عم ــر ب ــي « تقدی ــر ارتباط ــي گ تعال
ــي  ــن الملل ــمپوزیوم بی ــانزدهمین دوره  س ــات داوران ش آورده اند:"هی
روابــط عمومــي بــا هــدف توســعه ارزش هــاي متعالــي ارتباطــي، توســعه 
ــي و  ــاني، اجتماع ــات انس ــترش ارتباط ــزي و گس ــي ری ــداري، پ مردم
شــهروندي متقــارن و همســنگ و پاسداشــت منــش تعالــي و ارتباطــي، 
عنــوان "مدیــر ارشــد ارتبــاط گســتر" را بــه دلیــل انجــام خدمــات موثــر، 
مســاعدت در توســعه ارتباطــات بــا جامعــه مخاطــب، توجــه بــه افــکار 
عمومــي، ارتبــاط موثــر بــا رســانه هــا و حمایــت از برنامــه هــاي ارتباطي 
و نــگاه تخصصــي بــه روابــط عمومــي، شایســته حضرتعالــي مــي دانــد و 

ایــن لــوح ســپاس را بــه آن فرهیختــه گرامــي تقدیــم مــي کنــد."   
ایــن ســمپوزیوم کــه بــه عنــوان مهــم تریــن رویــداد در عرصــه روابــط 
عمومــي هــاي کشــور محســوب میشــود، بــه صــورت ســاالنه و بــا هــدف 
ارتقــاء دانــش دســت انــدرکاران روابــط عمومي، معرفــي الگوهــاي موفق، 
شناســایي اســتعدادها، ایجــاد رقابــت ســالم، تشــویق و ترغیــب بــه امــر 
ــه ارتقــاء  فعالیــت علمي-تخصصــي در روابــط عمومــي و نیــز کمــک ب

کیفــي فعالیــت هــاي روابــط عمومــي در کشــور برگــزار مــي شــود.

ــداز  ــد، چشــم ان ــم آموزشــی( ســال جدی ــردی )تقوی ــه ســند راهب تهی
ــرار داده اســت.به گــزارش  روشــنی را پیــش روی شــرکت بیمــه "مــا" ق
روابــط عمومــی، مدیــر ســرمایه انســانی و آمــوزش شــرکت بیمــه "مــا" 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: تعامل ســازنده بــا شــورای نمایندگان شــرکت 
در راســتای برگــزاری دوره هــای آموزشــی و بررســی و تاییــد نیازســنجی 
نماینــدگان بــرای تهیــه ســند راهبردی)تقویــم آموزشــی( ســال جدیــد، 
ــت.وی در  ــرار داده اس ــرکت ق ــش روی ش ــنی را پی ــداز روش ــم ان چش
ادامــه افــزود: اداره آمــوزش شــرکت بیمــه "مــا" در دوره شــیوع ویــروس 
ــه منظــور حفــظ ســامت پرســنل و  ــزوم آمــوزش برخــط، ب ــا و ل کرون
نماینــدگان شــبکه فــروش، بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود و بــا 
برنامــه ریــزی کارشناســانه، بــا قــدرت و انــرژی بیشــتر نســبت بــه ارائــه 
خدمــات آموزشــی  اقــدام کــرده اســت.مدیر ســرمایه انســانی و آمــوزش 
ضمــن اشــاره بــه برنامــه هــای دردســت اقــدام ایــن اداره گفــت: آزمــون 
ــاه ســال  ــان م ــی پرســنل در زمینــه هــای  فنــی و غیرفنــی از آب ارزیاب
ــه  ــا اردیبهشــت مــاه 1400 برگــزار و برنامــه هــای تکمیلــی ب جــاری ت
ــه  منظــور مدیریــت دانــش و  بهبــود مهــارت هــای پرســنل جــوان ارائ

خواهــد شــد.
ــدای ســال 99   ــوزش پرســنل شــعب از ابت ــزارش ، آم ــن گ براســاس ای
ــاعت در  ــر س ــه  6500 نف ــک ب ــاری، نزدی ــال ج ــاه س ــان م ــا  15 آب ت
تمامــی رشــته هــای فنــی )آمــوزش بیمــه نامــه هــای باربــری، صــدور 
و خســارت درمــان، مهندســی، آتــش ســوزی، عمــر و ســرمایه گــذاری 
و ...( و غیرفنی)آمــوزش بیمــه نامــه هــای اتکایــی و امــور مالــی( و بــرای 
ــذاری و  ــر و ســرمایه گ ــش ســوزی، عم ــای آت ــدگان در رشــته ه نماین

اتومبیــل بــوده اســت.

اخبار بیمه "ما"

اعطاي لوح
»مدير ارشد تعالي گر«

بــه مديرعامــل شــرکت 
ــا" ــه "م بیم
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اهــداي حوالــه رايــگان بیمــه نامه شــخص ثالث 
موتورســیکلت به منتخبیــن دوربرگردون

ــواد  ــک و م ــداي ماس ــا" از اه ــه "م ــل بیم ــر مدیرعام ــاري ف ــت به حج
ــر  ــن مه ــي ماژی ــان و توانبخش ــه  درم ــه موسس ــده ب ــي کنن ضدعفون

ــر داد. ــتگرد خب هش
بــه گــزارش روابــط عمومــي بیمــه "مــا"  حجــت بهــاري فــر گفــت: بــراي 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و کمــک بــه ســامت بیمــاران ایــن موسســه، 
تعــدادي  ماســک و  مــواد ضــد عفونــي کننــده توســط شــرکت ســهامي 
بیمــه "مــا" بــه موسســه  درمــان و توانبخشــي ماژیــن مهــر هشــتگرد اهدا 
ــن  ــان و توانبخشــي ماژی ــزارش موسســه  درم ــن گ ــر اســاس ای شــد. ب
مهــر هشــتگرد بــا ظرفیــت 300 نفــر و 245 بیمــار شــامل افــراد فاقــد 
سرپرســت و مجهــول الهویــه مــرد بــاالي 18 ســال کــه دچــار عــوارض 
روان ماننــد اســکیزوفرني، اختــاالت خلقــي، وســواس فکــري و عملــي، 
دوقطبــي مــي باشــد و بــه صــورت شــبانه روزي مشــغول فعالیــت اســت.

اهدای اقالم بهداشتي به موسسه ماژين مهر 
هشتگرد توسط بیمه "ما"

شــرکت ســهامي بیمــه "مــا" بــه مناســبت هفتــه ایمنــي حمــل و نقــل 
و در راســتاي ترویــج فرهنــگ بیمــه در میــان راکبیــن موتورســیکلت، دو 
فقــره حوالــه رایــگان بیمــه نامــه شــخص ثالــث موتورســیکلت را به ســید 
اســماعیل میرزمانــي و حســین حنیفــه ، موتورســواران  قانونمنــد منتخب 

برنامــه تلویزیونــي دوربرگــردون شــبکه ســوم ســیما اهــدا کــرد.
ــه گــزارش روابــط عمومــي بیمــه "مــا"، در راســتاي ایفــاي مســئولیت  ب
ــي  ــالروز ایمن ــاه، س ــان م ــم آب ــت و شش ــا بیس ــان ب ــي ، همزم اجتماع
موتورســواران، بیمــه نامــه اتومبیــل ایــن دو فقــره حوالــه کــه بــه عنــوان 
ــه  ــیما ب ــوم س ــبکه س ــردون ش ــي دور برگ ــه تلویریون ــه در برنام هدی
موتورســواران منتخــب اهــدا شــده بــود، صادر شــد.بر اســاس این گــزارش، 
ــه  ــا هــدف اصــاح نقــاط حادثــه خیــز کشــور و ب برنامــه دوربرگــردون ب
همــت و حمایــت بیمــه مرکــزي جمهــوري اســامي و صنــدوق تامیــن 
خســارت هــاي بدنــي کشــور و همچنیــن شــرکت هــاي بیمــه اي تهیــه 
ــه رانندگــي و  ــه مقول ــا نگاهــي طنــز ب و پخــش مــي شــود.این برنامــه ب
فرهنــگ ترافیــک  بــراي افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه و فرهنــگ ســازي 
بیمــه شــخص ثالــث موتورســیکلت از شــبکه ســه ســیما پخش مي شــود.
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شــده کــه بیــش از کل برنامــه ســال 99 بــوده و در ادامــه ســال 
نیــز ادامــه پیــدا خواهــد کــرد،از جملــه برنامــه هــای شــرکت 
بیمــه "مــا" کــه از ســال گذشــته آغــاز و در ســال جــاری نیــز 
بــه شــکل مطلــوب ادامــه یافتــه، تــاش بــرای حفــظ جایــگاه 
واقعــی ارزش، نقدشــوندگی و شــناوری ســهام شــرکت بــه 
منظــور صیانــت از حقــوق و منافــع ســهامداران و افزایــش هــر 
چــه بیشــتر رضایــت منــدی ایشــان اســت کــه ایــن برنامــه بــا 
اختصــاص بودجــه مناســب و در چارچــوب صنــدوق اختصاصــی 
بازارگردانــی همچنــان تقویــت شــده و بــا رونــدی مثبــت ادامــه 
ــدای ســال،بازده پرتفــوی ســرمایه  ــاه ابت ــت.در 6 م خواهــد یاف
گــذاری بــه نحــو مطلوبــی باالتــر از بــازده بــازار و ســایر نهادهای 
ســرمایه گــذاری در بــازار بــوده و ایــن نشــان دهنــده عملکــرد 
بهینــه شــرکت در بخــش ســرمایه گــذاری اســت. بــا توجــه بــه 
عملکــرد 6 ماهــه ســرمایه گــذاری و بــا در نظــر داشــتن پرتفوی 
بهینــه ســرمایه گــذاری، وضعیــت موجــود و برنامــه هــای آتــی، 
ــی  ــان ســال رکوردهــای ب ــا پای پیــش بینــی مــی شــود کــه ت
نظیــری را در بخــش ســرمایه گــذاری شــاهد باشــیم.طی شــش 
ــرکت،  ــز ش ــه ای نی ــات بیم ــال 99 در عملی ــدای س ــه ابت ماه
عملکــرد درخشــانی داشــته و درآمــد حاصــل از حــق بیمــه بــا 
55% افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 6489  
میلیــارد ریــال بالــغ گردیــده اســت و ضریــب خســارت کمتــر 
ــر جــذب  ــز ب ــه ریســک و تمرک ــت بهین از 70 نشــان از مدیری
رشــته هــای کــم ریســک در پرتفــوی بیمــه ای دارد، همچنیــن 
ــخ  ــی در تاری ــارد ریال ــه ثبــت ســرمایه 4000 میلی ــا توجــه ب ب
1399/7/6 اقدامــات الزم در خصــوص اخــذ مجــوز قبولی اتکایی 
ــدای ســال 99 و  ــه ابت ــرد شــش ماه ــاز شــده اســت. عملک آغ
برنامــه هــای توســعه ای شــرکت بــرای ارائــه محصــوالت جدیــد 
و تــداوم ســودآوری از محــل فعالیــت هــای بیمــه ای و ســرمایه 
گــذاری طــی ســال هــای آتــی همگــی بشــارت از جایــگاه ویــژه 
فعلــی و آینــده روشــن ایــن شــرکت در صنعــت بیمــه دارنــد.

ــدوره اي6  ــي میان ــاي مال ــورت ه ــات و ص ــاس اطاع ــر اس ب
ــرکت  ــده( ش ــي نش ــه 1399/6/31 )حسابرس ــي ب ــه منته ماه
بیمــه "مــا" منتشــره در ســامانه اطــاع رســاني ناشــران، ســود 
خالــص هــر ســهم شــرکت بیمــه "مــا" تــا پایــان شــهریور مــاه  
ــي  ــط عموم ــزارش رواب ــت.به گ ــورده اس ــم خ ــال رق 1605 ری
ــر اســاس  ــورس24 ب ــري ب ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــا" ب ــه "م بیم
ــدوره اي6 ماهــه منتهــي  ــي میان اطاعــات و صــورت هــاي مال
ــا" کــه  ــه 1399/6/31 )حسابرســي نشــده( شــرکت بیمــه "م ب
در ســامانه اطــاع رســاني ناشــران منتشــر شــده اســت، ســود 
خالــص هــر ســهم شــرکت بیمــه "مــا" تــا پایــان شــهریور مــاه،  
ــه دوره مشــابه  ــال رقــم خــورده اســت کــه نســبت ب 1605 ری
ــش از  ــال 98 بی ــه س ــبت ب ــش از 281% و نس ــل بی ــال قب س
209% رشــد داشــته اســت و ایــن در حالــي اســت کــه پیــش 
بینــي مــي شــود رونــد درآمدهــاي ســرمایه گــذاري بعــد از افت 
ناشــي از ســقوط شــاخص کل بــورس بــه مرزهــاي 1.400.000 
واحــد در یکــي دو مــاه اخیــر مجــددا مســیري صعــودي را در 
پیــش گیــرد.   بــا توجــه بــه ســود خالــص شناســایي شــده هــر 
ســهم بــه میــزان 1605 ریــال بــراي شــش ماهــه ابتــداي ســال 
ــي  ــته منته ــاله گذش ــراي دوره یکس 99، شــاخص )EPS ttm( ب
بــه 1399/6/31 بــا احتســاب ســرمایه 4000 میلیــارد ریالــي بــه 
ــه قیمــت  ــا توجــه ب رقــم 639 ریــال ارتقــا پیــدا کــرده  کــه ب
ــا" در  ــه "م ــر ســهم شــرکت بیم ــراي ه ــال ب ــي 6260 ری پایان
ــر 10  ــه زی ــرکت ب ــش P/E ش ــث کاه ــخ 1399/7/30، باع تاری
ــرایط  ــه از ش ــت بیم ــازار  و صنع ــه P/E ب ــبت ب ــه نس ــده ک ش
بســیار مطلوبــي برخــوردار اســت ، لــذا همیــن امــر دلیلي اســت 
بــر ســودآوري و بازدهــي مناســب شــرکت و همچنیــن ارزندگي 
ســهام شــرکت بیمــه "مــا" کــه همیشــه موفــق بــه جلــب نظــر 
ســرمایه گــذاران شــده اســت. پیــاده ســازي فرآیند بهینه ســازي 
پرتفــوي ســرمایه گــذاري و هدایــت و تمرکــز ســرمایه گــذاري 
هــا از بخــش کــم بــازده بــه بخــش پــر بــازده و بخصــوص بــازار 
ســهام باعــث افزایــش قابــل توجــه درآمدهــاي ســرمایه گــذاري 

عملکرد درخشان شش ماه ابتدای سال 99 شرکت بیمه "ما"
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درخشش بیمه "ما" در شانزدهمین دوره 
سمپوزيوم بین المللی روابط عمومی

اهداي گوشي هوشمند به دانش آموزان سراسر 
کشور با مشارکت بیمه "ما "

ــه در  ــگ بیم ــتاي گســترش فرهن ــا"  در راس ــه "م شــرکت بیم
ــه جهــت  ــذ باطل ــداي کاغ ــا اه ــه، ب ــگ بیم ــالروز مراســم زن س
ــوزان  ــش آم ــي دان ــت، دسترس ــمند و تبل ــي هوش ــد گوش خری
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــوزش را تســهیل کرد..ب ــر آم ــه ام ــد ب نیازمن
عمومــي بیمــه "مــا"،  در راســتاي یــاري رســاندن بــه امــر آموزش 
در دوران شــیوع بیمــاري کرونــا ، کاغــذ باطلــه هــاي جمــع آوري 
ــه قلــب  ــه جمعیــت خیری ــا" ب ــز بیمــه "م شــده در شــعبه تبری
هــاي ســبز جهــت خریــد گوشــي هوشــمند و تبلــت اهــدا شــد . 
داود شــکري مدیــر روابــط عمومــي و تبلیغــات بیمــه "مــا" ضمن 
تاییــد ایــن خبــر گفــت: بیمــه "مــا" در ادامــه ایفــاي مســئولیت 
هــاي اجتماعــي خــود، بــا جمــع آوري و اهــداي کاغــذ باطلــه، 
ضمــن حفاظــت از محیــط زیســت، مشــکل آمــوزش غیرحضوري 
تعــدادي از فرزندانمــان در سراســر کشــور را مرتفــع مــي کنــد 
ــوزان  ــش آم ــي، دان ــن همدل ــایه ای ــرد: در س ــریح ک . وي تش
نیازمنــد کــه بــه خاطــر نداشــتن تلفــن هــاي هوشــمند و تبلــت 
از برنامــه هــاي آموزشــي بــراي ادامــه تحصیــل محــروم مانــده 
ــن برگشــتند . گفتنــي اســت  ــه چرخــه آمــوزش آنای ــد ب بودن
ــمند  ــي هوش ــا گوش ــه ب ــر کاغذباطل ــه تهات ــش خیرخواهان پوی
ظــرف روزهــاي آینــده در شــعب و دفاتــر نمایندگــي بیمــه "مــا" 

در سراســر کشــور انجــام خواهــد شــد.

بیمــه "مــا" در شــانزدهمین دوره ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط عمومــی 
ــوح  و هفدهمیــن دوره جشــنواره برتریــن هــای روابــط عمومــی ایــران ل
ــی«  را   ــات فرهنگ ــته »ارتباط ــر« در رش ــی برت ــط عموم ــپاس »رواب س
دریافــت کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در شــانزدهمین 
دوره ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط عمومــی و هفدهمین دوره جشــنواره 
برتریــن هــای روابــط عمومــی ایــران کــه با حضــور ســازمان هــا و نهادهای 
دولتــی و خصوصــی برگــزار شــد، بــر اســاس رأی هیــات داوران، بــه دلیــل 
رعایــت اســتانداردهای )علمی-صنفــی(، خاقیت در کار و داشــتن کیفیت 
و کمیــت مناســب فعالیــت هــا، لــوح ســپاس »روابــط عمومــی برتــر« در 
رشــته »ارتباطات فرهنگی)تبلیغات و انتشــارات(« توســط دکتر ســلیمانی 
ــه داود شــکری  ــران ب ــوری اســامی ای ــزی جمه ــه مرک ــس کل بیم ریی
ــا" اهــدا شــد .شــانزدهمین  ــط عمومــی و تبلیغــات بیمــه "م ــر رواب مدی
ــم  ــن خان ــام آنای ــه پی ــا ارائ ــی ب ــط عموم ــی رواب ــمپوزیوم بین الملل س
ــط  ــی رواب ــن بین الملل ــره انجم ــات مدی ــس هی ــتاوروا، ریی ــوتانا اس اس
عمومــی و ســخنرانی دکتر سیماســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت 
ــر کل ســمپوزیوم  ــوزش پزشــکی و هوشــمند ســفیدی دبی ــان و آم درم
برگــزار شــد.در ایــن ســمپوزیوم کــه بــا محوریــت تاثیــر کرونــا ویــروس 
بــر ســاختار روابــط عمومی هــا برگــزار شــد،  ســخنرانان و صاحب نظــران 
ــن  ــب و آخری ــه مطال ــه ارای ــن ب ــورت آنای ــی به ص ــی و بین الملل ایران

ــط عمومــی پرداختنــد. یافته هــای علمــی در خصــوص رواب
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طــرح بخشــودگی جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث موتورســیکلت ها 
از 15 آبــان تــا آخــر اســفند اجــرا مــی شــود. بــه گــزارش اداره کل روابــط 
ــا موافقــت رئیــس مجمــع  ــل بیمــه مرکــزی، ب ــور بین المل ــی و ام عموم
صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی و بنــا بــه درخواســت بیمــه مرکــزی 
ــم بنــد )ب( مــاده 24  ــر اجــرای مجــدد طــرح بخشــودگی جرائ مبنــی ب
قانــون  بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده به شــخص ثالــث در اثــر حوادث 
ــاد  ــه آح ــتای کمــک ب ــه مصــوب 1395 و در راس ــایل نقلی ناشــی از وس
جامعــه بــه دلیــل مشــکات ناشــی از کرونــا و پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی و ترویــج فرهنــگ بیمــه، جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث 
موتورســیکلت ها از 15 آبــان تــا 30 اســفند بخشــوده می شــود..بنابر 
ایــن گــزارش، موتورســواران دارای جریمــه دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث 
می تواننــد صرفــاً بــا خریــد بیمه نامــه بــا مــدت اعتبــار یک ســاله از طــرح 

ــد شــوند. ــم بهره من بخشــودگی 100درصــدی جرائ بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت خــودرو در ماه هــای اخیــر، دارنــدگان بیمه 
بدنــه بــرای دریافــت خســارت کامــل و عــدم اعمــال مــاده 10باید نســبت 

بــه ترمیــم ســرمایه بیمــه نامــه بدنــه خــود اقــدام کنند.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
عبــاس خســروجردی مدیــرکل نظــارت فنــی بــر بیمه هــای غیــر زندگی 
بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: در شــرایط عمومــی بیمــه بدنــه اتومبیــل 
در ایــران هنگامــی کــه قیمــت خــودرو در زمــان حادثــه بیشــتر از مبلــغ 
بیمــه شــده منــدرج در بیمــه نامــه باشــد، شــرکت بیمــه خســارت را بــا 
ــا کــه  ــن معن ــه ای اعمــال قاعــده نســبی ســرمایه محاســبه مــی کند،ب
بخشــی از خســارت را حتــی اگــر جزئــی هــم باشــد پرداخــت نمــی کنــد 
و بــه عهــده بیمــه گــذار اســت. وی افــزود: بیمــه گــذاران بایــد بــا توجه به 
نوســان قیمــت بــه خصــوص در مــاه هــای اخیر نســبت به ترمیم ســرمایه 
بیمــه نامــه خــود اقــدام کنند.همچنیــن توصیــه می شــود، بیمه گــذاران 
پوشــش اضافــی نوســان قیمــت در ســه الیــه 25 ،50 و 100درصــد را بــا 
یــک حــق بیمــه اضافــی کــه درصــدی از حــق بیمــه اســت را خریــداری 
ــل  ــدا کــرد خســارت را کام ــش پی ــغ خــودرو افزای ــر مبل ــه اگ ــد ک کنن
دریافــت کنند.خســروجردی در پایــان خاطرنشــان کــرد: شــرکت هــای 
بیمــه بــرای صــدور الحاقیــه افزایــش قیمــت خــودرو براســاس رویــه فنی 

شــرکت خــود عمــل مــی کننــد.

مديرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی 
بیمه مرکزی: بیمه گذاران نسبت به خريد الحاقیه 

افزايشی بیمه بدنه اقدام کنند

آغاز طر ح بخشودگی جرائم ديرکرد بیمه شخص 
ثالث موتورسیکلت ها

آموزش مجازی خبرنگاران حوزه بیمه کلید خورد

 هشــتمین دوره آمــوزش خبرنــگاران صنعــت بیمــه از تاریــخ 25 آبــان به 
صــورت مجــازی آغــاز شــد. بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل بیمــه مرکــزی ایــن دوره در دو ســطح مقدماتــی بــا عنــوان 
"اصــول و کلیــات بیمــه" مختــص افرادســطح یــک و دوره پیشــرفته بــا 
ــه شــخص  ــان بحــران" و "راننده محور شــدن بیم ــه در زم ــن "بیم عناوی
ثالــث" مختــص افــرادی کــه در دوره هــای پیشــین شــرکت داشــته اند، 
برگــزار می شــود. شــایان ذکــر اســت آمــوزش خبرنــگاران بیمــه ای بــا 
هــدف توانمندســازی رســانه هــا و ســاده ســازی مفاهیــم بیمــه ای بــرای 

هفتمیــن ســال متوالــی برگــزار مــی شــود.

اخبار بیمه مرکزی
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اخبار شعب

استان آذربايجان شرقی

استان کرمان

 استان هرمزگان

استان خراسان رضوی

استان اردبیل

جمــع آوری کاغــذ باطلــه هــا و اهــدا بــه جمعیــت 
ــی  ــد گوش ــت خری ــبز جه ــای س ــب ه ــه قل خیری

ــور ــر کش ــوزان سراس ــش آم ــرای دان ــمند ب هوش

حضــور اســدخانی رئیــس حــوزه  بانــک ملــت شــهر 
ســیرجان در شــعبه بیمــه "مــا" و مذاکــره و تبــادل 
نظــر در خصــوص افزایــش تعامــات بانــک و بیمــه

ــال  ــازمان انتق ــا " در س ــه "م ــنل بیم ــور پرس حض
خــون اســتان و اهــدای خــون و فرآوردهــای خونــی

صــدور بیمــه نامــه حــوادث انفــرادي بــراي 36 عضــو 
گــروه ســتاره هشــتم در قالــب طــرخ هــاي حمایتي 

بیمــه "مــا" از اســتعدادهاي برنامــه تلویزیوني 
عصر جدید

افتتاحیــه میــز بیمــه اي شــعبه مینــاب بــا حضــور 
رئیــس حــوزه باانــک ملــت  و رئیــس شــعبه 
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بیمــه قرآنیــان کشــور شــامل بیــش از چهــار هــزار موسســه قرآني 
کشــور و بیــش از هفــت هــزار نفــر از مربیــان حافظــان و قاریــان 
قرانــي از ســوي بیمــه ایــران )ســایت بیمــه ایــران 26 آبــان 1399(

در ایــن مراســم رئیــس کل بیمــه مرکــزي بــا اشــاره بــه محصــول بیمــه 
ــام  ــراي انج ــات ب ــي خدم ــه همانگ ــتار ارائ ــرکت خواس ــن ش ــا ای کرون
اقدامــات تشــخیصي بیمــاري) تســت و ســایرر اقدامــات تشــخیصي ( از 
ســوي ایــن شــرکت بــه بیمــه گــذاران شــد.همچنین در ایــن مراســم از 
خدمــات مشــتریان  وي آي پــي باشــگاه مشــتریان آن شــرکت رونمایــي 

ــان 1399( گردید)ســایت بیمــه ســرمد 29 آب
 

تقدیــر پیمانــکار پــروژه ملــی پــل شــهدای حصــارک کــرج از پرداخــت 
خســارت بــه موقــع بیمــه البــرز :

ــکار ســاخت پــل شــهدای  شــرکت راه ســازی و ســاختمان هنــزا پیمان
حصــارک کــرج از بیمــه البــرز بــرای پرداخــت ده مــورد خســارت رخداده 
ــروژه  ــن پ ــر نمــود.ارزش روز ای ــروژه در اییــن افتتــاح ان تقدی ــن پ در ای
ــان کــرج  ــه روان شــدن ترافیــک اتوب ــان اســت و ب ــارد توم 7500 میلی

کمــک خواهــد کرد.)ســایت بیمــه البــرز 29 ابــان 1399(

ــه  ــت بیم ــت صنع ــه وضعی ــي ب ــم نگاه نی
ــور کش

رونمايی از تمبر يادبود هفتمین  سالگرد بیمه 
سرمد با حضور رئیس کل بیمه مرکزی:

ارائه بیمه نامه عمر مبتنی بر سبد سرمايه گذاری 
ابتکاری 

ایجــاد ســبد ســرمایه گــذاری PRX کــه در آن ذخایــر حــق بیمــه هــای 
عمــر دارای کــف ســود تضمیــن شــده هســتند و در صــورت درخواســت 
ــای  ــید، واحده ــد سررس ــش از موع ــذار پی ــه گ ــه از ســوی بیم اندوخت
ســرمایه گــذاری بــه نــرخ روز قابــل ابطــال اســت. در ایــن طــرح ضمــن 
تضمیــن حداقــل ســود، امــکان انتخــاب نحــوه ســرمایه گــذاری اندوخته 
بــرای بیمــه گــذاران  فراهــم اســت، بــه گونــه ای کــه تمایــل بــه ســرمایه 
گــذاری در بــازار ســهام را دارنــد یــا گزینــه ســرمایه گــذاری دیگــری را 

انتخــاب خواهنــد کرد.)ســایت بیمــه رازی – 24 آبــان 1399(

تقدير پیمانکار پروژه ملی پل شهدای حصارک 
کرج از پرداخت خسارت به موقع بیمه البرز

افزايش سرمايه 2۸2 درصدی بیمه تجارت نو 
تصويب شد

ســرمایه تجارت نــو هــزار و570 میلیــارد ریــال اســت کــه بــا افزایــش یک 
هــزار و 430 میلیــارد ریــال از محــل ســود انباشــته و اندوخته ســرمایه ای، 
ایــن رقــم بــه 3 هــزار میلیــارد ریــال خواهــد رســید و طــی دو ســال از 
3هــزار میلیــارد بــه 6 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش خواهــد یافت. شــروع 
فعالیــت قبولــی اتکایــی، حفــظ ســطح یــک توانگــری، افزایــش ظرفیــت 
نگهــداری و افزایــش ســود ســرمایه گذاری هــا از اهــداف افزایــش ســرمایه 

فــوق عنــوان شــد.) ســایت بیمــه تجــارت نــو – 2 آذر 1399(

آموزش مجازی خبرنگاران حوزه بیمه کلید خورد

 هشــتمین دوره آمــوزش خبرنــگاران صنعــت بیمــه از تاریــخ 25 آبــان به 
صــورت مجــازی آغــاز شــد.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل بیمــه مرکــزی ایــن دوره در دو ســطح مقدماتــی بــا عنــوان 
ــا  "اصــول و کلیــات بیمــه" مختــص افرادســطح یــک و دوره پیشــرفته ب
ــخص  ــه ش ــدن بیم ــران" و "راننده محور ش ــان بح ــه در زم ــن "بیم عناوی
ــرادی کــه در دوره هــای پیشــین شــرکت داشــته اند،  ثالــث" مختــص اف

ــان 1399(. ــزی 26 آب ــود)بیمه مرک ــزار می ش برگ

امضاي تفاهم نامه همکاري فرهنگي قراني بیمه 
ايران با بنیاد قران کشور:
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چگونه در روزهاي قرنطینه خود را سرگرم کنیم

ــت«  ــوان »فرص ــه عن ــا را ب ــن روزه ــد اي بیايی
ــک  ــک ت ــی، از ت ــای ناراحت ــه ج ــم و ب ببینی

ــم ــذت ببري ــودن ل ــم ب ــا ه ــات ب لحظ

از  فــرار  بــرای  هیجان انگیــز  راه حل هــای 
ــه قرنطین

ــا« بــه کلمــه اي کلیــدي و نقــل  ایــن روزهــا واژه »ویــروس کرون
تمامــي محافــل تبدیــل شــده اســت. مــردم، فضاهــاي مجــازي و 
رســانه هــا، در هــر ثانیــه آخریــن اخبــار مربــوط بــه این بیمــاري را 
بــا هــم بــه اشــتراک مــي گذارنــد و همــه و همــه بــه اتفــاق منتظر 
اخبــاري جدیــد، چــه خــوب یــا بــد دربــاره ایــن بیمــاري هســتند. 
از طرفــي کرونــا مــا را محکــوم بــه حبــس خانگــي کــرده، اتفاقــي 
کــه شــاید هیــچ کداممــان تــا بــه امــروز در زندگــي تجربــه اش 
نکــرده ایــم. همــه مــا از اینکــه مجبوریــم در خانــه بمانیــم و جایي 
نرویــم خســته شــده ایــم و دیگــر نمیدانیــم بایــد در ایــن روزهــاي 
قرنطینــه چــه کنیــم تــا کمــي حالمــان خــوب شــود و کمتــر بــه 

ایــن روزهــاي ســخت و شــرایط فعلــي فکــر کنیــم.
ــراي انجــام کارهــاي  همــه مــا، همیشــه از اینکــه زمــان کافــي ب
مــورد عاقــه خــود را نداریــم شــاکي هســتیم و ایــن مســئله مــا را 
بــه شــدت ناراحــت میکنــد، حــاال کــه ایــن ویــروس باعــث شــده 
کــه توفیــق اجبــاري پیــش بیایــد و در خانــه بمانیــم، بهتــر اســت 
بــه جــاي غصــه خــوردن و نگرانــي از اینکــه چــه قرار اســت بشــود، 
از وقــت هــاي اضافــه و مفیــد خــود بهتریــن اســتفاده را ببریــم و 
کارهایــي کــه همیشــه در آرزوي انجــام آن بودیــم را انجــام بدهیم.

ــي  ــه ي منف ــه جنب ــم ک ــرده ای ــادت ک ــا همیشــه ع م
مســائل را ببینیــم، دائما از دســت زمین و زمان شــکایت 
کنیــم، و هــرروز از خودمــان بپرســیم: چــرا ایــن اتفــاق 
ــا بدشانســیم؟ و …  ــدر م ــد؟ چق ــن بیفت ــراي م ــد ب بای
همــه مــا از درصــد وخامــت ایــن بیمــاري آگاه هســتیم 
و مــي دانیــم ایــن ویــروس تــا بــه امــروز، تلفــات جانــي 
ــرده  ــاد ک ــي را ایج ــل جبران ــر قاب ــاد و غی ــي زی و مال
اســت، امــا بــا تمــام ایــن اتفاقــات بــد و دردنــاک مــي 
توانیــم کمــي هــم بــه نیمــه پــر لیــوان نــگاه کنیــم تــا 
ــي  ــرایط منف ــت را از دل ش ــاي مثب ــه ه ــم جنب بتوانی
ــش از  ــان بی ــاع برایم ــا اوض ــیم ت ــرون بکش ــي بی کنون
ــل تحمــل نشــود. در  ایــن خــارج از کنتــرل و غیــر قاب
ــا هــم مهربانتــر  عــوض در ایــن روزهــا مــا آموختیــم ب
باشــیم، بیشــتر بــا خانــواده و اطرافیــان وقــت بگذرانیــم، 
ــودن را بیشــتر بدانیــم، بیشــتر نظافــت  ــا هــم ب قــدر ب
ــي  ــم زندگ ــت بدانی ــم، و در نهای ــت کنی ــود را رعای خ
خیلــي کوتــاه اســت، پــس تــا مــي توانیــم از آن لــذت 

ببریــم !
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 برای خودتان برنامه ريزی کنید

 يک کتاب را با هم بخوانید

قلم دردست بگیريد و خاطره يا قصه بنويسید

خیلــی وقــت هــا مــا یادمــان مــی رود کــه چــه کارهایــی را بایــد در طــول 
روز انجــام بدهیــم یــا چــه کاری را دوســت داریــم کــه در آینــده بکنیــم. 
ــه  ــا دقــت و کیفیــت بیشــتری ب مکتــوب کــردن باعــث می شــود مــا ب
کارهایمــان برســیم. ایــن روزهــا کــه حســابی وقــت خالــی داریــد دفتری 
ــد  ــا بای ــد ی را تهیــه کنیــد و در آن، لیســت کارهایــی کــه دوســت داری
انجــام بدهیــد را بنویســید. لیســت را بــر اســاس تاریــخ تمــام شــدن آن 
تنظیــم کنیــد تــا بدانیــد چقــدر مــان مــی بــرد تــا کارتــان بــه ســرانجام 
برســد. پــس از هــر کاری کــه انجــام دادیــد مقابــل آن تیــک بزنیــد و بــه 
ســراغ کار بعــدی برویــد. بــا ایــن روش در آخــر هفتــه مــی بینیــد تعــداد 

زیــادی کار مفیــد انجــام داده ایــد.

همــه ی مــا کلــی کتــاب نخوانــده داریــم کــه در کتابخانــه در حــال خاک 
ــا اعضــای  ــان ب ــه ســلیقه خودت ــاه را ب خــوردن اســت. یــک کتــاب کوت
ــدن کنیــد، هــر فــرد )پــدر،  ــه خوان ــواده انتخــاب کنیــد و شــروع ب خان
مــادر و ..(بــه طــور مثــال 20 صفحــه از کتــاب را بخوانــد و در اختیــار فرد 
دیگــر بگــذارد تــا او ادامــه داســتان را روایــت کنــد. پــس از تمــام شــدن 
دربــاره ی کتــاب بــا هــم صحبــت کنیــد و آن را نقــد کنیــد. بــا ایــن کار 
در پایــان هفتــه تعــداد زیــادی کتــاب خوانــده شــده پیش روی شماســت!

ایــن روزهــا چیــزي کــه بــه وفــور یافــت میشــود وقــت خالــي اســت، بــه 
شــما پیشــنهاد مــي کنیــم کــه دســت بــه قلــم بشــوید و اتفــاق هــاي 
ــوب  ــان را مکت ــد. خاطراتت ــذ بیاوری ــان را روي کاغ ــن روزهایت و حــال ای
کنیــد یــا حتــي یــک داســتان کوتــاه بنویســید. از نوشــتن نترســید، یک 
ــد  ــان )حــال ب ــد خــط از افکارت ــد و چن ــم در دســت بگیری ــه قل ــار ک ب
یــا خــوب( را روي کاغــذ بیاوریــد، خواهیــد دیــد چقــدر لــذت خواهیــد 
بــرد و ذهنتــان از افــکار منفــي خالــي میشــود. شــاید چندیــن ســال بعــد 
ایــن خاطــرات را دوبــاره خواندیــد و یــاد گذشــته کردیــد و بــه حــال آن 

روزهایتــان خندیدیــد!
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مديتیشن و نیايش کنید آلبوم عکس های قديمی را ورق بزنید

در خانه ورزش کنید

آلبوم هــای قدیمــی را از کمــد درآوریــد و بــا اعضــای خانــواده آن را ورق 
بزنیــد. بــا هــم از خاطــرات و اتفاقــات گذشــته صحبــت کنیــد و از پــدر و 
مــادر خــود بخواهیــد تــا خاطــرات جــذاب برایتــان تعریــف کننــد، مثــل 

داســتان آشــنایی و ازدواجشــان، شــیطنت های کودکــی شــما و …

یــک مقــوای بــزرگ برداریــد و هــر آن چیــزی کــه دوســت داریــد بــه آن 
برســید را در آن بنویســید، حتمــا تصویــر آرزوهایتــان را هــم بچســبانید. 
مثــل ماشــین، خانــه، شــغل مــورد نظــر، ســامتی، دور شــدن از بیمــاری 
)چیــزی کــه ایــن روزهــا حســابی بــا آن ســر و کلــه می زنیــم( و هــر آن 
چیــزی کــه شــما دوســت داریــد و بــه ذهنتــان مــی رســد از کوچــک 
گرفتــه تــا بــزرگ! حتــی مــی توانیــد تاریخــی کــه قــرار اســت آن آرزو 
بــرآورده شــود را بنویســید. تابلــوی مقوایــی خــود را در اتاقتــان جایــی که 
جلــوی چشــمتان باشــد آویــزان کنیــد و هــر روز پــس از بیــدار شــدن و 

شــب ها قبــل از خــواب بــه آن نــگاه کنیــد.

تابلو آرزوها درست کنید 

همــه مــا بایــد مدیتیشــن را یــک بــار امتحــان کنیــم. امــا آیــا مدیتیشــن 
ســرگرمی اســت؟ مــن معتقــدم کــه هســت. انجــام مدیتیشــن بــه شــما 
کمــک می کنــد اســترس کمتــری داشــته باشــید، فشــار خونتــان پاییــن 
بیایــد، سیســتم ایمنــی بدنتــان تقویــت شــود و حتــی توانایــی تمرکزتان 
ــه مــدت 10 دقیقــه مدیتیشــن کنیــد، موزیــک  ــه ب ــرود.  روزان باالتــر ب
مایــم پخــش کنیــد، شــمع روشــن کنیــد و روی یــک زیرانداز بنشــینید 
ــان را از  ــد ذهنت ــد و ســعی کنی ــا دراز بکشــید، چشــم هایتان را ببندی ی
ــه اعضــای  افــکار منفــی خالــی کنیــد، بدنتــان را رهــا کنیــد و فقــط ب
بدنتــان)از نــوک انگشــتان پــا تــا ســر( فکــر کنیــد. همیــن کار بــه ظاهــر 
ســاده حــال شــما را بــه طــرز عجیبــی تغییــر خواهــد داد. ســعی کنیــد 
بــه بدنتــان احتــرام بگذاریــد و انرژی هــای منفــی را بــه درون مغزتــان راه 

! ندهید

روزی نیــم ســاعت در خانــه ورزش کنیــد. ایــن روزهــا تقریبــا بــرای هــر 
کاری اپلیکیشــن خاصــی وجــود دارد، بــرای ورزش کــردن هــم همینطور 
اســت.  اپلیکیشــن مخصــوص ورزش مــورد عاقــه خــود را نصــب کنیــد و 

بــر اســاس برنامــه ای کــه بــه شــما می دهــد نرمــش کنیــد.
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 مهارت های خود را با هم به اشتراک بگذاريد بازی های گروهی انجام بدهید

 بفرمايید شام را به خانه بیاوريد! دکوراسیون خانه خود را تغییر بدهید

بــا اعضــای خانــواده دور هــم جمــع بشــوید و بــا هم بــازی کنیــد. قدیم تر 
هــا کــه تکنولــوژی بــه شــکل امــروزی پیشــرفت نکــرده بــود افــراد دور 
هــم بازی هــای گروهــی زیــادی انجــام مــی دادنــد، در ایــن روزهــا ســعی 
ــواده خــود  ــا خان ــرون بکشــید و ب ــد ســرتان را از گوشــی هایتان بی کنی
بازی هــای دســته جمعــی ماننــد، اســم و فامیــل، مافیــا، دوز، شــاه و دزد 

و وزیــر و … بــازی کنیــد.

همیشــه قــرار نیســت مــادر خانــه غــذا درســت کنــد ایــن بــار بــا اعضــای 
خانــواده مســابقه آشــپزی راه بیاندازیــد، هــر شــب یــک نفــر از اعضــای 
خانــواده آشــپزی کنــد، میــز را بــا ســلیقه بچینــد و غــذا را ســرو کنــد. 
پــس از خــوردن غــذا بقیــه بــه کســی کــه شــام را درســت کــرده امتیــاز 
ــا انتقــاد کننــد. در آخــر مســابقه هــر  ــف ی بدهنــد و از مــزه غــذا تعری
کســی باالتریــن امتیــاز را آورد بــه انتخــاب اعضــای خانــواده یــک جایــزه 
بــرای او در نظــر گرفتــه شــود و نفــر آخــر هــم وظیفــه ای بــه گردنــش 
محــول شــود، مثــا تــا یــک هفتــه ظرف هــای غــذا را بشــورد. با ایــن کار 
هــم ســرتان در ایــن روزهــا گــرم می شــود و هــم بــاری از دوش مــادران 
برداشــته می شــود و مهم تــر از همــه حــس تعــاون و همــکاری در خانــه 

شــکل میگیــرد.

هــر فــردی در خانــه حرفــه و مهــارت خاصــی دارد، ســعی کنیــد ایــن 
مهارت هــا را بــه هــم آمــوزش دهیــد، مثــا اگــر دختــر خانــواده بــه زبــان 
انگلیســی تســلط دارد روزی نیــم ســاعت بــه پــدر و مــادر یــا خواهــر و 
بــرادر خــود، زبــان یــاد بدهــد، جمــات کاربــردی، اصطاحــات جــذاب 
ــه بقیــه  ــواده طــرز تهیــه یــک غــذای خوشــمزه را ب ــا مــادر خان و … ی
اعضــای خانــواده آمــوزش بدهــد. ایــن کار در عیــن حــال باعــث می شــود 
ــاد بگیریــد و ســرتان حســابی  ــردی ی ــد و کارب کــه کلــی مهــارت جدی

گــرم شــود.

ــر اســاس علــم فنگ شــویی محیــط هــای زندگــی، از جملــه خانــه و  ب
محــل کار مــا دارای انــرژی هــای متفاوتــی اســت، انــرژی هــا بــر روی 
وســایل خانــه مینشــینند. وقتــی شــما چیدمــان خانــه را بــرای مــدت 
طوالنــی تغییــر نمــی دهیــد انرژی هــا بــه حالــت ســکون در ســطح خانه 
ــه  ــراد خان ــی در اف ــاد رخــوت و بی حال ــث ایج ــد و باع ــی مانن ــی م باق
ــرژی  ــه، ان ــر در خان ــن تغیی ــا کوچکتری ــد ب ــما می توانی ــوند. ش می ش
موجــود را دوبــاره فعــال کنیــد و نیروهــای بــد و ســاکن را از خانــه دور 
کنیــد! پــس هــر چــه زودتــر دســت بــکار شــوید و بــا اعضــای خانــواده 
چیدمــان خانــه را عــوض کنیــد، بــا ایــن کار هــم تنــوع و تغییــر ایجــاد 
ــد. ــه دور میکنی ــا را از خان ــن روزه ــد ای ــای ب ــم انرژی ه ــد و ه کرده ای



14 ماهنامه بیمه "ما"  شماره بیست و ششم آبان ماه سال 1399


