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اخبار بیمه "ما"

رشــد 161 درصــدی در تولیــد حــق بیمــه بیمــه هــای 
ــه "ما" ــی بیم مهندس

مجیــد نظــری مدیــر بیمــه هــای مهندســی شــرکت بیمــه "مــا"  از رشــد 
حــق بیمــه بیمــه هــای مهندســی در شــرکت و ایجــاد تحــول در ایــن 
بخــش خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی، نظــری مدیــر بیمــه هــای 
مهندســی بیمــه "مــا" بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بیمــه "مــا" در دو مــاه 
گذشــته موفــق بــه کســب رشــد 161 درصــدی در  بیمــه های مهندســی 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته شــده اســت .نظری افــزود: امــروزه 
بــا گســترش فعالیــت هــای صنعتــی ، عمرانــی و طــرح هــای ســاختمانی 
و افزایــش احتمــال خطــرات پیــش بینــی نشــده و وقــوع خســارت هــای 
ــش از  ــه ای بی ــه پوشــش بیم ــاز ب ــای کان ، نی ــرمایه ه ــه س ــزرگ ب ب
پیــش احســاس مــی شــود. در ایــن راســتا بیمــه هــای مهندســی از جمله 
رشــته هــای مــورد توجه صاحبــان صنایــع و ســرمایه در بازارهــای جهانی 
محســوب مــی شــود کــه بــا توجــه بــه کاربردهــای گوناگــون آن از تنــوع 
زیــادی برخــوردار هستند.شــرکت بیمــه "مــا" نیــز از طریــق ارائــه خدمات 
مطلــوب بــه بیمــه گــذاران و هــم افزایــی  بــا ســایر شــرکت هــای بیمــه 
ای فعــال در ایــن حــوزه، موفــق بــه کســب رشــد چشــمگیری در بیمــه 
هــای مهندســی در مقایســه بــا ســال گذشــته شــده اســت.وی در ادامــه 
خاطرنشــان کــرد: ارائــه  آمــوزش مجــازی بیمــه هــای مهندســی بــرای 
ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــروش در دوران ش ــبکه ف ــتاد و ش ــان س کارشناس
ــه شــعب ، هدایــت شــعب در راســتای تحقــق  اعطــای مجــوز صــدور ب
اهــداف تبییــن شــده و مدیریــت ریســک حرفــه ای  از عمــده اقدامــات 

راهبــردی در پیشــرفت ایــن رشــته بیمــه ای بــوده اســت

ــزار و  ــار ه ــا" در به ــه "م ــد بیم ــه رش ــای رو ب گام ه
ــد چهارص

حــق بیمــه صــادره فروردیــن و اردیبهشــت مــاه  1400 شــرکت بیمــه 
"مــا" نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافت.بــه گــزارش 
روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا" طــی فعالیــت دو ماهــه منتهــی بــه 
31 اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته 
رشــدی 75 درصــدی داشــته و موفــق بــه تحقــق 116 درصــد از بودجــه 
روزشــمار اباغــی شــده اســت.این گــزارش افــزود: بیمــه هــای مهندســی 
بــا 161 درصــد ، باربــری بــا 156 درصــد و آتــش ســوزی بــا 124 درصــد 

رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ، بیشــترین درصــد رشــد حق 
بیمــه تولیــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه ایــن آمــار حاکــی از 
تــداوم عملکــرد مناســب شــرکت در حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی مــی 
باشــد.بر اســاس ایــن گــزارش، شــرکت بیمــه "مــا" از ابتــدای ســال مالــی 
1400 توانســته اســت 256600 عــدد بیمــه نامــه صــادر کنــد کــه 56 
درصــد افزایــش نســبت بــه دو مــاه ابتدایــی  ســال مالــی گذشــته داشــته 
اســت .شــایان ذکــر اســت نســبت خســارت شــرکت بــه عنــوان شــاخصی 
از عملکــرد مطلــوب بیمــه گــری، در 2 مــاه نخســت ســال 1400 نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 13 واحــد کاهــش یافتــه اســت.

حضــور بیمــه "مــا" در نمایشــگاه حمایــت از شــرکت 
هــای منطقــه ماهشــهر

ــدف  ــا ه ــهر ب ــه ماهش ــای منطق ــرکت ه ــازی ش ــگاه توانمندس نمایش
حمایــت از شــرکت هــای منطقــه ماهشــهر درتامیــن نیازهــای عمومــی 
وتخصصــی شــرکت هــای پتروشــیمی در ماهشــهر آغــاز بــه کار کــرد و 
شــرکت بیمــه "مــا" بــا برپایــی غرفــه در ایــن نمایشــگاه حضــوری فعــال 
دارد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ایجــاد و راه انــدازی مشــاغل 
مســتعد و اثربخــش متناســب بــا شــرایط منطقــه و همچنیــن شناســایی 
ــرکت های  ــاز ش ــورد نی ــی م ــی و تخصص ــات عموم ــوالت و خدم محص
پتروشــیمی از جملــه اهــداف برپایــی ایــن نمایشــگاه مــی باشــد کــه بــا 
حضــور تعــداد زیــادی از شــرکت های صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی، 
نیروگاهــی، بانکــی و بازارســرمایه ای در حــال برگــزاری اســت.بر اســاس 
ایــن گــزارش کارشناســان فنــی و روابــط عمومــی شــرکت بیمــه "مــا" 
در راســتای ارتبــاط موثــر بــا حــوزه هــای پتروشــیمی کشــور اقــدام بــه 
معرفــی خدمــات بیمــه ای بــه فعــاالن حــوزه کــرده و بــه ارائــه مشــاوره 
ــه  ــه مراجعــان مــی پردازنــد.الزم ب ــواع بیمــه نامــه هــا ب در خصــوص ان
ذکــر اســت نمایشــگاه توانمندســازی شــرکت هــای منطقــه ماهشــهر بــا 
محوریــت تامیــن نیازهــای عمومــی وتخصصی شــرکت های پتروشــیمی 

از نهــم تــا یازدهــم خــرداد در بنــدر ماهشــهر دایــر خواهــد بــود.

ــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی، از ســند اســتراتژیک پنــج  ب
ســاله شــرکت ســهامی بیمــه “مــا” بــا حضــور مدیرعامــل، اعضــا هیــات 
مدیــره، معاونیــن  و تعــدادی از مدیــران رونمایــی شــد.به گــزارش روابــط 

ــج  ــتراتژیک پن ــند اس ــا" از س ــه "م ــی بیم رونمای
ــود ــاله خ س
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عمومــی بیمــه "مــا" حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره 
در ایــن مراســم بــا بیــان ایــن نکتــه کــه شــرکت ســهامی بیمــه “مــا” یک 
شــرکت اثرگــذار در صنعــت بیمــه اســت گفــت: بــا تبدیــل ظرفیــت های 
بالقــوه بــه بالفعــل بیمــه "مــا"، اســتفاده از پتانســیل هــای بانــک ملــت، 
افزایــش چابکــی، ارائــه محصــوالت نوآورانــه و الگوبــرداری از شــرکت های 
موفــق خــارج از کشــور، جایــگاه و موقعیــت ســازمان را مســتحکم تــر و 
پیشــروی در بــازار را بــا ســرعت بیشــتری طــی خواهیــم کــردوی افزایــش 
ســرعت عمــل در ارائــه خدمــات را بــه عنــوان اولویــت اصلــی بیمــه "مــا" 
بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده عنــوان کــرد و گفــت: بــا ســاده 
ســازی فرآیندهــا و بروزرســانی آن بــا شــرایط روز، کــم کــردن پیچیدگــی 
هــا و همچنیــن شناســایی خــا هــا و رفــع موانــع ، چابــک تــراز گذشــته 
در تکریــم مقــام بیمــه گــذاران گام بــر میداریم.بهــاری فــر بــا اشــاره بــه 
تبییــن ارزش آفرینــی بــرای کلیــه ذی نفعــان بــه عنــوان اســتراتژی کان 
شــرکت افــزود:  تمایــز ســند اســتراتژیک 1400 تــا 1404 بــا ســندهای 
پیشــین، رویکــرد متفــاوت آن در بهــره گیــری از مــدل هــای برنامــه ریزی 
اســتراتژیک اســت. در دوره پیشــین، بیمــه "مــا" از یــک مــدل کاســیک 
بــرای برنامــه ریــزی اســتراتژیک بهــره بــرده بــود ولــی در ســند جدیــد، 
برنامــه هــای عملیاتــی از رویکــرد متفاوتــی برخــوردار شــدند.بهاری فــر 
افــزود: نکتــه مهــم متمایزکننــده در ســند حاضــر ایــن اســت که بــا توجه 
ــران و جهــان، شــرایط  ــه شــرایط در حــال تغییــر صنعــت بیمــه در ای ب
ناپایــدار اقتصــادی، تاثیــرات فنــاوری های نوظهــور و همچنیــن پیامدهای 
ناشــی از بحــران همــه گیــری ویــروس کرونــا بــر کســب و کارهــا و ابعــاد 
مختلــف زندگــی، در تشــریح برنامــه، تلفیقــی از چهــار رویکرد کاســیک، 
ــن ســند اســتفاده شــده  ــه و شــکل دهــی در ای ــان گرایان ــی، آرم انطباق
اســت. نکتــه حائــز اهمیــت در این ســند، پویایــی و اتخــاذ رویکــرد فعاالنه 
در شناســایی و یــا خلــق فرصــت هــای جدیــد اســت.در ادامــه مدیرعامــل 
بیمــه "مــا" ضمــن تشــکر از پرســنل و مدیــران پرتــاش شــرکت تاکیــد 
کــرد: دســتیابی بــه چشــم انــداز تبییــن شــده؛ تبدیــل شــدن بــه مطمئن 
تریــن و ســریع تریــن شــرکت در صنعــت بیمــه ایــران و کســب وجاهــت 
بیــن المللــی در صنعــت بیمــه دنیــا؛ مهــم تریــن هــدف بیمــه "ما" اســت. 
در ایــن راســتا ســامت اداری، تخصــص گرایــی، وجــدان کاری، توســعه 
ــوازن در همــه بخــش هــا و افزایــش ســرعت عمــل در انجــام تمــام  من

کارهــا بــه عنــوان ســرلوحه در شــرکت بیمــه "مــا" قــرار گرفتــه اســت.

ــورس،  ــگاه ب ــا" در نمایش ــه "م ــگ بیم ــور پررن حض
ــه ــک و بیم بان

خارجــی در زمینــه بــورس، بانــک و بیمــه بــه مــدت چهــار روز و تــا 21 
خــرداد مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران در حال 
برگــزاری اســت.به گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا" هــم بــا 
برپایــی غرفــه در کنــار بانــک و گــروه مالــی ملــت در ســالن 38 غرفــه 39 
، ضمــن معرفــی محصــوالت و خدمــات خود در راســتای توســعه همکاری 
هــای دوجانبــه نشســت هایــی بــا بنــگاه هــای اقتصــادی بــزرگ کشــور 
برگــزار خواهــد کرد.بــر اســاس ایــن گــزارش کارشناســان فنــی و روابــط 
عمومــی شــرکت بیمــه "مــا" در راســتای ارتبــاط موثــر بــا حــوزه هــای 
بــورس، بانــک و بیمــه کشــور اقــدام بــه معرفــی خدمــات بیمــه ای بــه 
فعــاالن حــوزه کــرده و بــه ارائــه مشــاوره در خصــوص انــواع بیمــه نامــه 

هــا بــه مراجعــان مــی پردازنــد

ســیزدهمین نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمه )Finex(صبح روز ســه شــنبه 
18 خــرداد مــاه بــا مشــارکت جمعــی از شــرکت هــای توانمنــد داخلی و 

برای اولین بار در کشور رخ داد؛
ــاره ای  ــدوق اج ــه صن ــه نام ــتین بیم ــدور نخس ص

ــا" ــه "م ــط بیم توس

ــور،  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــت ب ــک مل ــکاری بان ــا هم ــا" ب ــه "م بیم
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــادر کرد.ب ــاره ای را ص ــدوق اج ــه صن ــه نام بیم
عمومــی، بیمــه "مــا" بــا همــکاری بانــک ملــت و اخــذ مجــوز از بیمــه 
مرکــزی بــرای اولیــن بــار در کشــور بیمــه نامــه صنــدوق اجــاره ای را 
کــه پیــش از ایــن بــه نــام صنــدوق امانــات بانــک معرفــی شــده بــود 
صــادر کرد.بــر اســاس ایــن گــزارش، مجیــد نظــری مدیــر بیمــه هــای 
ــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: ایــن طــرح بیمــه  مهندســی بیمــه "مــا" ب
ای بــا بیــش از دو ســال مطالعــه توســط کارشناســان و مدیــران فنــی 
ــی و همچنیــن مطالعــات تطبیقــی  و تحقیــق توســعه، تحقیــق میدان
در کشــورهای پیشــتاز در ایــن رشــته پیــاده ســازی  شــده اســت.وی 
خاطرنشــان کــرد: بیمــه "مــا" در نظــر دارد طــرح خــود را کــه دو ســال 
ــه بانــک هــا و ســایر نهادهــای مالــی و  ــرا در اختیــار دارد ب مجــوز آن
ــه ذکــر اســت طــی مذاکــرات  ــاری کشــور تســری دهــد. الزم ب اعتب
انجــام شــده بــا یکــی از بانــک هــای بــزرگ کشــور، بــزودی ایــن بیمــه 
نامــه در آن بانــک نیــز صــادر خواهــد شــد.وی افــزود: بیمــه گــزاران و 
فعالیــن صنعــت بیمــه و بانــک شــاهد طــرح هــای جدیدتــری از بیمــه 

"مــا "در آینــده ای نزدیــک خواهنــد بــود
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ــای  ــه ه ــدی بیم ــه تولی ــق بیم ــدی ح ــد156 درص رش
ــا" ــه "م ــری بیم بارب

مدیــر بیمــه هــای مســئولیت، باربری،کشــتی و هواپیمــا شــرکت بیمــه 
"مــا" رشــد حــق بیمــه بیمــه هــای باربــری را مطلــوب دانســت وگفــت: 
ــای  ــه ه ــدی  بیم ــه تولی ــق بیم ــال 1400، ح ــدای س ــه ابت در دو ماه
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 156 درصــد  باربــری شــرکت نســبت ب
رشــد پیــدا کــرده اســت.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، مصطفی 
آقارضــی مدیــر بیمــه هــای مســئولیت، باربری،کشــتی و هواپیما با اشــاره 
بــه رشــد حــق بیمــه تولیــدی بیمــه هــای باربــری گفــت: در دو ماهــه 
نخســت ســال 1400، بــا 156 درصــد رشــد در میــزان حــق بیمــه و 44 
درصــد رشــد در تعــداد بیمــه نامــه صــادره، 173 درصــد از بودجــه پیــش 
بینــی شــده دو ماهــه ســال جــاری محقــق شــد.وی خاطرنشــان کــرد: در 
بیمــه هــای مســئولیت نیــز بــه لحــاظ تولیــد حــق بیمــه؛ بطور متوســط 
بــه ازاء هــر فقــره بیمــه نامــه، رشــد دو برابــری داشــته و موفــق بــه تحقق 
110 درصــدی بودجــه مصــوب شــدیم. در راســتای ایفــای تعهــدات نیــز  
در تامیــن خســارت هــای موجــود ، 50% رشــد در ایفــای تعهدات داشــته 
ایــم کــه نشــان از مدیریــت صحیــح در ســطوح بــاالی شــرکت بیمــه "ما" 

است .

ــق  ــا”در تحق ــه “م ــرکت بیم ــان ش ــرد درخش عملک
ــل ــال قب ــه س ــبت ب ــری نس ــود ۷ براب س

ــده  ــزی ش ــه ری ــمندانه و برنام ــرد هوش ــا عملک ــا” ب ــه “م ــرکت بیم ش
ــه افتخارهــای خــود  ــی ســابقه دیگــر ب در ســال 1399، یــک رکــورد ب
افزود.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از پایــگاه خبــری 
خــردو کان، ســودآوری ایــن شــرکت در ســال 1399 و در دهمین ســال 
فعالیــت از مــرز پنــج هــزار میلیــارد ریــال عبــور کــرده و نســبت به ســال 
پیــش از آن، بیــش از 7 برابــر شــده است.ســود خالــص شــرکت در ســال

مالــی 1399 بــه ازای هــر ســهم 1283 ریــال محقــق شــد که در شــرایط 
کنونــی و بــا توجــه بــه افزایــش ســرمایه 167 درصــدی از محــل تجدیــد 
ارزیابــی در ســال مذکــور بســیار مطلــوب اســت. در حــال حاضــر شــرکت 

ــن 23 درصــدی   ــا حاشــیه ســود 31 درصــدی، از میانگی ــا” ب ــه “م بیم
صنعــت بیمــه پیشــی گرفته اســت کــه ایــن موفقیــت حاصــل مدیریت و 
عملکــرد بهینــه شــرکت در هــر دو بخــش بیمــه گــری و ســرمایه گذاری 
است.شــرکت بیمــه “مــا” در مجمــع اخیــر بــا پرداخــت 650 ریــال ســود 
بــه ازای هــر ســهم، معــادل 58 درصــد از ســود قابــل تقســیم را مصــوب 
ــل  ــه حداق ــه برنامــه افزایــش ســرمایه شــرکت ب ــا توجــه ب کــرد کــه ب
5000 میلیــارد ریــال بــر اســاس مصوبــه جدیــد هیــات وزیــران، مبلــغ 
بســیار مطلوبــی تلقــی می شــود. ایــن عــدد نشــان از آن دارد که شــرکت 
عــاوه بــر تــاش برای تحقــق اهــداف و برنامــه های خــود، همــواره توجه 
ویــژه ای بــه ســهامداران دارد.بــر اســاس گــزارش ســال مالــی منتهــی بــه 
30 / 12 / 99، شــرکت بیمــه “ما”بــا تولیــد 16549 میلیــارد ریــال حــق 
ــد  ــد رش ــته 62 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــاخص نس ــن ش ــه، در ای بیم
ــا  داشــته اســت. از ســوی دیگــر درآمدهــای ســرمایه گــذاری شــرکت ب
رشــد 206 درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه قبــل از مــرز 8650 میلیــارد 
ــی کــه  ــال عبــور کــرده اســت.طبق اطاعــات منتشــر شــده، در حال ری
ــادل 84  ــب خســارت صنعــت بیمــه در ســال 1398 مع میانگیــن ضری
ــرای  ــا” ب ــه “م ــرکت بیم ــبت در ش ــت،این نس ــده اس ــد برآوردش درص
ــوده  ــر از 60 درصدب ــرای ســال 1399 کمت همــان ســال 73 درصــد و ب
اســت کــه نشــان دهنــده عملکــرد مطلــوب و مدیریــت صحیــح ریســک 
اســت. در حــال حاضــر، باتوجــه بــه اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت 
ــه  ــرای کلی ــا ب ــک ه ــری ریس ــدازه گی ــایی و ان ISO9001:2015 شناس
فرآیندهــای عملیاتــی شــرکت بــه انجام رســیده است.شــرکت بیمــه “ما” 
کــه بــا افزایــش ســرمایه بــه چهــار هــزار میلیــارد ریــال عــاوه بــر ارتقای 
ظرفیــت نگهــداری، توانســت در ســال 1399مجــوز قبولــی بیمــه اتکایــی 
ــر اســاس آخریــن برآوردهــا نســبت توانگــری  خــود را دریافــت کنــد، ب
مالــی خــود رانیــز بــه 218درصــد ارتقــا داده و بــر اســاس طبقــه بنــدی 
بیمــه مرکــزی همچــون گذشــته در ســطح »یــک« توانگــری و شــرایط 
»مطلــوب« قــرار دارد.بــی شــک مــی تــوان شــرکت بیمه “مــا” را یکــی از 
شــرکت هــای موفــق در صنعــت بیمه دانســت کــه عــاوه بر برخــورداری 
از پتانســیل بســیار بــاال بــرای توســعه و تــدوام ســودآوری، برنامــه ریــزی 
مدیــران شــرکت همــواره بــه گونــه ای بــوده اســت کــه رونــد توســعه و 

ســودآوری در ســال هــای آینــده نیــز همچنــان ادامــه یابــد.
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در دو ماه نخست 1400رخ داد؛
رشــد 1۷0 درصــدی پرتفــوی بیمــه هــای اتش ســوزی 

ــه "ما" بیم

مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی بیمــه "مــا" کفــت: در دو ماهــه ابتــدای 
ســال 1400، حــق بیمــه تولیــدی بیمــه هــای آتــش ســوزی شــرکت 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 170درصــد رشــد پیــدا کــرده 
اســت.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" انــوری دربــاره عملکــرد دو 
ماهــه بیمــه هــای آتش ســوزی بیمه "مــا" در ســال 1400 گفــت: عملکرد 
بیمــه هــای آتــش ســوزی نشــان می دهــد کــه مســیر رشــد بیمه "مــا" در 
ایــن رشــته در دو مــاه ابتدایــی ســال هــم ادامه پیــدا کــرده و موفقیت های 
آن در ســال گذشــته اتفاقــی نبــوده اســت.وی افــزود: همــه ســاله بــا توجه 
بــه ارائــه خدمــات تخصصــی بــه بیمــه گــذاران در ایــن رشــته بیمــه ای، 
بســیاری از صاحبــان ســرمایه وصنایــع تولیــدی تمایــل خــود را جهــت 
عقــد قــرارداد بــا شــرکت بیمــه "مــا" نشــان مــی دهنــد .ســال گذشــته 
ــه یکــی  ــال ب ــغ 95,000,000,000 ری ــه مبل فقــط در یــک فقــره حادث
ــن بخــش هــای تولیــدی کشــور خســارت  ــن و حســاس تری از بزرگتری
ــارت  ــه آن پرداخــت خس ــل توج ــه قاب ــه نقط ــده اســت ک پرداخــت ش
ظــرف مــدت یــک مــاه بــوده اســت . پرداخــت 4,970,000,000 ریــال 
خســارت بابــت زلزلــه ســی ســخت و 175,000,000,000 ریال خســارت  
بــه یکــی از قطــب هــای تولیــد نــخ فــرش وموکــت شــرکت نیــز از دیگــر 
ــه شــرایط اقتصــادی  ــا توجــه ب ــوری ب اتفاقــات مهــم ســال 1399 بود.ان
کنونــی بــه بیمــه گــذاران توصیــه کرد امــوال خــود را بــه قیمــت واقعی و 
در زمــان مناســب بیمــه کننــد و گفــت: نوســان شــدید نــرخ ارز منجــر به 
آســیب هــای جبــران ناپذیــر در مواقــع بــروز حادثــه  و ارزیابــی خســارت 
خواهــد شــد، بــه همیــن دلیــل ضروریســت دائمــا قیمــت  امــوال خــود 
را رصــد کــرده و بــر اســاس تغییــرات نــرخ ارز، ســرمایه خــود را افزایــش 
دهنــد . همچنیــن ضروریســت دائمــا نســبت به پایــش و اصاح سیســتم 
هــای ایمنــی وامنیتــی و اطفائــی خــود اقــدام نماینــد ، عــدم توجــه بــه 
ــق هــای  ــه ایجــاد حری ــوارد بســیار ســاده وکوچــک منجــر ب اصــاح م

گســترده  و فاجعــه بــار خواهــد شــد .

تصویــب 650 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم از ســود 
1283 ریالــی ســال 1399 در مجمــع عمومــی ســاالنه 

بیمــه "ما"

ــب  ــه تصوی ــهم ب ــر س ــه ازای ه ــود ب ــال س ــغ 650 ری ــص مبل تخصی
ســهامداران حاضــر در مجمــع بیمــه "ما" رســید.ه گــزارش روابــط عمومی 
بیمــه "مــا" ، مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ایــن شــرکت بــرای ســال 
مالــی منتهــی بــه 30/12/1399 صبــح روز شــنبه مــورخ 08/03/1400 
بــا حضــور 85,83  درصــدی  ســهامداران برگــزار شــد و ضمــن تصویــب 
ــر  ــه ازای ه ــود ب ــان س ــیم 65 توم ــال 99، تقس ــی س ــای مال صورت ه
ســهم از ســود 1283 ریالــی مــورد موافقــت عمــده ســهامداران حاضــر 
در مجمــع قــرار گرفت.بــر اســاس ایــن گــزارش، بــا عنایــت بــه اباغیــه 
شــماره 440/050/ب/98 مــورخ 26/12/98 ســازمان بــورس در خصــوص 
الــزام بــه برگــزاری مجمــع بــا حضــور حداکثــر 15 ســهامدار حقوقــی و 
حقیقــی، مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت بیمــه "مــا" بــا اطــاع 
رســانی قبلــی راس ســاعت 10:00 روز جــاری بــه صــورت برخــط برگــزار 
http://و ســهامداران بصــورت اینترنتــی از طریق ســایت شــرکت بــه آدرس
www.bimehma.com  بطــور کامــل در جریــان مصوبــات آن قــرار گرفتنــد.

اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی، تصویــب صورت هــای 
مالــی ســال )دوره( مالــی منتهــی بــه 30/12/1399  ، انتخــاب حســابرس 
و بــازرس قانونــی، انتخــاب روزنامــة کثیر االنتشــار و  تعییــن حــق حضــور 
ــرای ســال مالــی آتــی از جملــه  اعضــای غیــر موظــف هیــات مدیــره ب
مــوارد تصمیــم گیــری شــده در ایــن مجمــع بود.پــس از اســتقرار هیــأت 
ــران  رییســه مجمــع، نماینــدگان بیمــة مرکــزی جمهــوری اســامی ای
و حســابرس و همچنیــن نماینــده ســازمان بــورس بــه صــورت برخــط، 
گــزارش عمکــرد و فعالیــت هــای شــرکت در ســال 99 توســط حجــت 
بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره  تشــریح شــد.پس از ارائــه 
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکت و پــس از بیــان توضیحــات 
ــی ســال  الزم در مــورد بندهــای گــزارش حســابرس، صــورت هــای مال
مالــی منتهــی بــه 30/12/1399 و  تقســیم 650  ریــال ســود بــه ازاء هــر 
ســهم به تصویــب ســهامداران حاضر در مجمع رســید.همچنین موسســه 
حسابرســی فاطــر و موسســه حسابرســی هشــیار بهمنــد بــه ترتیــب بــه 
ــرای ســال  ــازرس قانونــی اصلــی و علــی البــدل ب عنــوان حســابرس و ب
مالــی آتــی و روزنامــه دنیــای اقتصــاد  بــه عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار 

جهــت درج آگهــی هــای ایــن شــرکت انتخــاب شــدند
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بهاری فر در مراسم انتخاب برگزیدگان جشنواره زمستانه؛
رمز موفقیت "ما"، وفاداری مشتریان است

از نماینــدگان برگزیــده جشــنواره زمســتانه بیمــه "مــا"  طــی مراســمی 
ــدگان  ــا" ، از نماین ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــی ش قدردان
برتــر جشــنواره زمســتانه بیمــه "مــا" بــا حضــور مدیرعامــل، اعضــا هیــات 
ــورای  ــدگان ش ــتادی و نماین ــران س ــدادی از مدی ــن، تع ــره، معاونی مدی
منتخبیــن بــه صــورت حضــوری و نماینــدگان شــبکه فــروش و پرســنل 
ــزارش، در  ــن گ ــاس ای ــد.بر اس ــر ش ــط تقدی ــورت برخ ــه ص ــرکت ب ش
ــه صــورت برخــط  ــا ب ــه علــت شــیوع ویــروس کرون ایــن مراســم کــه ب
و بــا حضــور تعــداد کمــی از مدیــران ارشــد شــرکت برگــزار شــد حجــت 
بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بــا بیــان ایــن نکتــه کــه 
محوریــت توســعه در بیمــه "مــا" شــبکه فــروش اســت گفــت: بــا مدیریت 
ــرار داده و  ــور ق ــدگان را مح ــی ، نماین ــازار رقابت ــک در ب ــب ریس مناس
پرتفــوی محــوری را حــذف کردیــم کــه منجــر به عملکــرد قابل قبــول در 
صنعــت بیمــه شــد . گفتنــی اســت ایــن موفقیــت را مدیــون نماینــدگان، 
بیمــه گــذاران وفــادار، کارکنــان بادانــش و حمایــت ســهامداران هســتیم.

بهــاری فــر ایــن مراســم را بهانه ای بــرای تشــکر از عملکرد شــبکه فروش 
دانســت و گفــت: نقــش نماینــدگان در برگــزاری مجمــع در 8 خــرداد و 
ــه ازای هــر ســهم و رشــد هفــت  ــی ب تحقــق ســود خالــص 1283 ریال
برابــری نســبت بــه ســال گذشــته و اذعــان نهــاد هــای ناظــر  بــه ایــن 
امــر کــه پرتفــوی بیمــه "مــا" بــا رعایــت کامــل کلیه قوانین کســب شــده 
اســت، غیرقابــل انــکار اســت.وی خاطرنشــان کــرد: بــا آگاهــی از دغدغــه 
هــای شــبکه فــروش از طریــق نماینــدگان منتخــب، تمــام تاشــمان را 
ــا روان ســازی فرآیندهــا، افزایــش ســرعت عمــل و  ــا ب خواهیــم کــرد ت
ــه شــبکه فــروش، همچــون ســال هــای گذشــته در  تفویــض اختیــار ب
پاســخگویی ســریع بــه مشــتریان موفــق عمــل کــرده تــا ضمــن تعامــل 
ســازنده و ارتبــاط پایــدار بــا آنهــا، مشــتریان دائمــی کســب و منافع کلیه 
ــا"،  ــز موفقیــت بیمــه "م ــم، رم ــرا معتقدی ــم زی ــان را تامیــن کنی ذینفع
وفــاداری مشــتریان اســت.بهاری فــر یکــی از شــاخصه هــای رقابــت در 
ســال هــای آینــده را میــزان فــروش بیمــه در حــوزه الکترونیکــی دانســت 
و گفــت: بــا فراهــم کــردن زیرســاخت هــای الکترونیکــی و ارائــه خدمــات 
آنایــن، بــا تحــوالت دیجیتــال محیــط پیرامــون همــگام شــده و موفقیت 
هــای خــود را تــداوم میبخشــیم.عضو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" در ادامــه 
دســتیابی بــه چشــم انــداز تبییــن شــده؛ تبدیل شــدن به مطمئــن ترین 
و ســریع تریــن شــرکت در صنعــت بیمــه ایــران و کســب وجاهــت بیــن 
المللــی در صنعــت بیمــه دنیــا را مهــم تریــن هــدف بیمــه "مــا" از تدوین 

ســند اســتراتژیک پنــج ســاله  1400 تــا 1404 دانســت.پس 
از ســخنان بهــاری فــر،  نماینــده منتخــب شــورای نمایندگان 
ــدگان را  ــنهادهای نماین ــکات و پیش ــرات، مش ــه نظ نقط
پیرامــون مســائل شــبکه فــروش بیــان کــرد.در پایــان ایــن 
مراســم بــا انجــام قرعــه کشــی از نماینــدگان ســطوح طایی، 

نقــره ای و برنــزی بــه شــرح ذیــل تقدیــر و تشــکر شــد.

 نفر اول طایی: مهشاد مرادی کد نمایندگی 2779
نفر دوم طایی: سعید گنجعلی کد نمایندگی 2040
نفر سوم طایی: جواد راستگو کد نمایندگی 2527

نفر اول نقره ای: پریوش صاحی کد نمایندگی 2940
نفر دوم نقره ای: بهنام ایمری کد نمایندگی 1512

نفر سوم نقره ای: مهسا باحجاب کد نمایندگی 2745
نفر اول برنزی: عاطفه زیدآبادی نژاد کد نمایندگی 2666

نفر دوم برنزی: ساحل صوفی نیارکی کد نمایندگی 2697
نفر سوم برنزی: سیده سحر ریاضی کد نمایندگی 2193



9 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و دوم خرداد ماه سال  1400

اخبار بیمه مرکزی

ــذاری  ــت گ ــورای سیاس ــه ش ــن جلس ــزاری اولی برگ
ــعه ــه و توس ــی بیم ــش مل ــتمین همای ــت و هش بیس

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست ساماندهی امور بیمه در مرزهای کشور:

ــار  ــا  اعتب ــه در مرزه ــت بیم ــح صنع ــرد صحی عملک
ــد ــی کن ــت م ــام را تقوی نظ

 بیســت و هشــتمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه بــا موضــوع "نقــش 
ــال"  ــول دیجیت ــت تح ــا محوری ــادی ب ــق اقتص ــه در رون ــت بیم صنع
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــود.به گ ــی ش ــزار م برگ
ــورای سیاســت  ــن جلســه ش ــروز اولی ــح ام ــزی، صب ــه مرک ــل بیم المل
گــذاری بیســت و هشــتمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه بــا حضــور 
دبیــر و اعضــاء ایــن شــورا بــه ریاســت دکتــر ســلیمانی در بیمــه مرکــزی 
برگــزار شــد.دکتر ســلیمانی رییــس شــورای سیاســت گــذاری بیســت 
ــراز خرســندی از  و هشــتمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه ضمــن اب
عملکــرد خــوب پژوهشــکده بیمــه در برگــزاری همایــش ســال گذشــته 
گفــت: برگــزاری مجــازی بیســت و هفتمیــن همایــش بیمــه و توســعه 
ســرفصل جدیــدی در برگــزاری همایــش هــای کشــور بــه ویــژه در دوران 
شــیوع ویــروس کرونــا بــود.وی افــزود: حضــور 16 هــزار نفــر بــه صــورت 
آنایــن در ایــن همایــش، گام بزرگــی  بــرای صنعــت بیمــه بود. امیــدوارم 
تــا زمــان برگــزاری همایــش امســال، کشــور ایــن دوره بحرانــی را طــی 
ــرای  ــن ب ــت فیزیکــی و هــم آنای ــم از ظرفی ــم ه ــرده باشــد و بتوانی ک
برگــزاری ایــن همایــش بهــره منــد شــویم.در ایــن نشســت، نقــاط ضعف 
و قــوت و نتایــج نظرســنجی حاضریــن در همایش ســال گذشــته، انتخاب 
عنــوان، بررســی عناوین پیشــنهادی بــرای ســخنرانی و کارگاه هــا و نحوه 
ــرار گرفت.شــایان  ــورد بحــث و بررســی ق ــش امســال م ــزاری همای برگ
ذکــر اســت، دکتــر حمیــد کردبچــه، بــه عنــوان دبیــر و پرویــز خوشــکام 
خسروشــاهی قائــم مقــام رئیــس کل بیمه مرکــزی، غامعلــی جهانگیری 
معــاون اتکایــی، مفیــد امینــی معــاون نظــارت، رحیــم مصــدق معــاون 
طــرح و توســعه، هــادی عبدالهــی معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بیمه 
مرکزی،ســید محمــد کریمــی دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایــران و 
مســعود حجاریــان مدیــر عامــل انجمــن حرفــه ای بــه عنــوان اعضــاء این 

شــورا از ســوی رییــس کل بیمــه مرکــزی منصــوب شــده انــد.

 حــق بیمــه دریافتــی در مرزهــای کشــور از یــک درصــد پرتفــوی صنعت 
بیمــه کمتــر اســت امــا بــا توجــه بــه اهمیــت واالی آبــرو و اعتبــار نظــام 
جمهــوری اســامی، ســاماندهی بیمــه ای در ایــن مناطــق یــک ضــرورت 
ــل  ــط عمومــی و امــور بیــن المل آشــکار اســت.به گــزارش اداره کل رواب
بیمــه مرکــزی، دکتــر غامرضــا ســلیمانی کــه در جمــع اعضــای کار ویژه 
مرزهــای کشــور ســخن مــی گفــت بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: صــرف 
نظــر از ســودآوری یــا زیــان شــرکت های بیمــه، موضــوع ســهولت در امــر 
بیمــه گــری و ظرفیــت هــای بیمــه ای در مرزهــای کشــور بــا شــفافیت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــال خواهــد شــد.رئیس کل بیمــه مرکــزی ب بیشــتری دنب
ایــن مطلــب کــه ســاماندهی بیمــه ای مرزهــا یــک مســئولیت انســانی 
و اخاقــی اســت، خاطرنشــان کــرد: رویکــرد ملــی و هــدف یکپارچگــی 
دســتگاه هــای مرتبــط و همچنیــن تقویــت کارشناســی از میــزان رانــت 
ــی و ســودهای غیرواقعــی مــی کاهــد و تمــام نهادهــای  هــای غیرقانون
ذیربــط بایــد ایــن موضــوع ملــی و خداپســندانه را جدی تــر بگیرنــد.وی 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه الکترونیکــی شــدن فراینــد صــدور بیمــه نامــه 
امــکان تقلــب در ایــن بخــش را بــه حداقــل رســانده اســت، یــادآور شــد: 
بــا مکانیــزه شــدن تمامــی مراحــل صــدور بیمــه نامه تــا مرحلــه پرداخت 
خســارت قطعــاً بهــای تمــام شــده بیمــه نامــه ها نیــز کاهش محسوســی 
را تجربــه خواهــد کرد.دکتــر غامرضــا ســلیمانی از بازدارندگــی قوانیــن، 
نظــارت مســتمر و مشــارکت دســتگاه هــای مرتبط بــه عنــوان راهکارهای 
مهــم پیشــگیری از تخلفــات و تقلبــات بیمــه ای در مرزهــای کشــور یــاد 
کــرد و اظهــار داشــت: بــرای حفــظ آبــروی نظــام بــا هیچکــس تعــارف 
ــم داد.رئیــس  ــه خواهی ــان ادام ــا متخلف ــه برخــورد جــدی ب ــم و ب نداری
شــورای عالــی بیمــه در ایــن نشســت بــا قدردانــی از حضــور دلســوزانه 
ــره  ــت و به ــا مدیری ــط ب ــتگاه های مرتب ــت دس ــد حراس ــران ارش مدی
بــرداری از مرزهــا، گفــت: در آینــده نزدیــک و بــا برطــرف شــدن تحریــم 
هــا و همچنیــن ریشــه کنی اپیدمــی کرونــا بایــد  طراحــی بســته هــای 
بیمــه درمانــی گردشــگری بــا دقــت و حساســیت باالتــری دنبــال شــود.

وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد حضــور پرشــور ملت شــریف ایــران در 
میــدان انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه تقویت نظــام و باالرفتــن ضریب 
ــن نشســت،  توســعه اقتصــادی کشــور کمــک کند.گفتنــی اســت در ای
مباحــث مهمــی بــرای ســاماندهی مرزهــا، تســهیل عملیات بیمــه گری و 
رونمایــی از دســتگاه هــای مکانیــزه ویــژه مســافران ورودی و خروجــی در 

پایانــه هــا مــورد  بررســی قــرار گرفــت.
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رئیــس کل بیمــه مرکــزی در آییــن رونمایــی از طــرح مهــر زندگــی 
بیمــه رازی:

ــه  ــت را ب ــن صنع ــه ای ای ــد بیم ــای جدی ــرح ه ط
هدفگــذاری در خصــوص افزایــش ضریــب نفــوذ بیمه 

ــرد ــد ک ــک خواه نزدی

 شــعار "هرســال، هــر شــرکت بیمــه یــک بیمــه جدیــد" جهــش قابــل 
قبولــی را در صنعــت بیمــه بــه دنبــال داشــته و امیدواریم تمامی شــرکت 
هــای بیمــه بــرای تحقــق ایــن شــعار، تحــرک بیشــتری از خــود نشــان 
بدهنــد تــا حداقــل 37 طــرح بیمــه ای در ســال 1400 بــه مرحلــه اجــرا 
ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب برســد.به گ
مرکــزی، دکتــر غامرضــا ســلیمانی در آییــن رونمایــی از نخســتین بیمه 
نامــه مهــر زندگــی شــرکت بیمــه رازی با اعــام این مطلــب افــزود: ایفای 
مســئولیت اجتماعــی از وظایــف صنعــت بیمــه بــه شــمار مــی رود و ایــن 
طــرح مــی توانــد ضمن کاهــش دغدغــه و نگرانــی زوج هــای جــوان، آنان 
را بــرای تحکیــم بنیــان خانــواده و فرزنــدآوری، تشــویق کنند.رئیــس کل 
بیمــه مرکــزی بــا اســتقبال از طــرح هــای مبتکرانــه بــه تشــریح اهمیــت 
نــوآوری در طراحــی بیمــه نامــه هــای زندگــی پرداخــت و اظهــار داشــت: 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجــود و مشــکات حمایتــی دولــت و 
بخــش خصوصــی، نگرانــی جوانــان بــرای فرزنــدآوری قابــل درک اســت و 
صنعــت بیمــه در همیــن راســتا تــاش مــی کنــد بــا ارائــه طــرح هــای 
مختلــف و جدیــد در حــوزه بیمــه هــای زندگی دغدغــه زوج  هــای جوان 
را کاهــش دهــد تــا نقــش مهمــی در  رشــد جمعیــت کشــور متناســب 
بــا رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری، ایفــا کند.رئیــس شــورای عالــی 
بیمــه بــا اشــاره بــه برخــی از راهکارهــای ارایــه شــده در ســایر کشــورها 
بــرای افزایــش آمــار جمعیتــی، گفــت : برنامــه هــای حمایتی و تشــویقی 
خانــواده هــا بــرای افزایــش فرزنــد آوری هــم از ســوی بخــش خصوصی و 
هــم از طــرف بخــش دولتــی در ایــن کشــورها جــاری اســت و بــه همیــن 
خاطــر بایــد در چارچــوب اهــداف و اســتراتژیهای کان و  بلنــد مــدت، 
راهکارهــای ترغیبــی بــرای افزایــش جمعیــت جــوان و برنامــه ریــزی را با 
جدیــت دنبــال کنیــم.وی خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح بیمــه ای با تحت 

ــوزاد، زمینــه ســاز  ــد ن ــارداری و پیــش از تول ــراردادن دوران ب پوشــش ق
دلگرمــی بــرای زوج هــای جــوان اســت و تــا نوجوانــی فرزندانشــان نیــز با 
آنهــا همــراه خواهــد بود.دکترســلیمانی، طــرح بیمــه مهــر زندگــی بیمــه 
ــردن  ــی ک ــران، عملیات ــه ای ــت بیم ــتراتژی صنع ــتای اس رازی را در راس
برنامــه هــا در راســتای تحقــق  ضریــب  نفــوذ 7 درصدی بیمه در کشــور، 
افزایــش ســهم پرتفــوی بیمــه زندگی بــه 50درصــد پرتفــوی کل صنعت 
بیمــه، موثــر دانســت و گفــت: بــرای بهــره مند شــدن مــردم از ایــن طرح 
بایــد بــا حمایــت صدا و ســیما و رســانه هــا تبلیغــات گســترده ای صورت 
گیــرد تــا عمــوم مــردم از مزایــای آن بــا خبــر شــوند.رئیس شــورای عالی 
بیمــه بــا تاکیــد بــر اینکــه حمایــت از فرزنــدآوری یکــی از دغدغــه هــای 
جامعــه اســت و دولــت نیــز بــه دنبــال راهــکاری بــرای رشــد آن اســت، 
از ایــن رو صنعــت بیمــه کشــور بــرای رفــع ایــن دغدغــه هــا نســبت بــه 
راه انــدازی برنامــه هــای جدیــد بیمــه هــای زندگــی اقــدام کــرده تــا بــا 
جمــع آوری ســرمایه هــای خــرد مــردم بتوانــد امنیــت و آرامشــی را برای 
زوج هــای جــوان و خانــواده هــا بــه ارمغــان آورد و آنهــا را بــه فرزنــدآوری 
تشــویق کند.دکتــر ســلیمانی بــا اشــاره بــه خطــر کاهــش جمعیــت در 
ــا  ــد و ی ــد توســعه یافتگــی، نداشــتن فرزن کشــور، اظهــار داشــت: از دی
ــار اســت و کشــور  ــک کشــور زیانب ــده ی ــرای آین ــدآوری ب کاهــش فرزن
ــت:در  ــان گف ــرد.وی در پای ــد ک ــا مشــکات بســیاری مواجــه خواه را ب
حــال حاضــر ماهانــه بیــش از 91 هــزار فرزنــد متولــد مــی شــود کــه بــا 
گســترش طــرح هــای جدیــد بیمــه هــای زندگــی مــی تــوان این رقــم را 
بــه 100 هــزار نفــر رســاند و ایــن مهمتریــن خدمتــی اســت کــه صنعــت 
بیمــه مــی توانــد بــه جامعــه ارائــه کنــد.در ایــن مراســم علــی جبــاری 
مدیرعامــل بیمــه رازی نیــز  حضــور رئیــس کل بیمــه مرکــزی و ارکان 
صنعــت بیمــه در ایــن مراســم را نشــانه اهمیــت ایــن طــرح ارزیابــی کــرد 
ــارداری آغــاز می شــود  و گفــت: طــرح بیمــه زندگــی از دوران ازدواج و ب
و تــا دوران نوجوانــی بــرای فرزنــد ادامــه دارد کــه براســاس آن خطــرات 
مختلــف احتمالــی بــرای  فرزنــدان را تــا ســنین جوانــی، تحــت پوشــش 
ــان  ــرای درم ــک ها ب ــن ریس ــن ای ــزود: مهم تری ــد. وی اف ــرار می ده ق
ــرای  ــد ب ــم می توان ــل ه ــنین تحصی ــت و در س ــوار اس ــداز خان و پس ان
کمــک هزینــه تحصیــل فرزنــدان خدمــات ارائــه کند.مدیرعامــل بیمــه 
رازی بــا ابــراز خرســندی از حضــور مدیــران ارشــد صنعــت بیمــه در آیین 
رونمایــی از ایــن طــرح، اعــام  کــرد: طبــق آمــار، ماهانــه 82 هــزار ازدواج 
ــا در  ــد، م ــا می آین ــه دنی ــوزاد ب ــزار ن ــه 91 ه ــرد و ماهان صــورت می گی
ــاه  ــر م ــه ه ــم ک ــذاری کرده ای ــه رازی هدف گ ــی بیم ــر زندگ ــه مه بیم
173 هــزار خانــوار ایرانــی را تحــت پوشــش قــرار دهیم.جبــاری همچنین 
ــه صــورت الکترونیکــی اســت و مــا طــرح  گفــت: فــروش بیمه نامه هــا ب
مهــر زندگــی بیمــه رازی را بــرای رفع نگرانــی از آینــده خانوارهــای ایرانی 
بــه مرحلــه اجــرا درآورده ایم.همچنیــن در ادامــه این مراســم ســیدمحمد 
کریمــی دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایــران  با بیــان اینکه دســتیابی 
بــه هدفگــذاری افزایــش ضریــب نفــوذ بــه هفــت درصــد، تنهــا بــا روش 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــر اس ــکان پذی ــی ام ــای زندگ ــایش در بیمه ه گش
دنیــا بــه دنبــال توســعه بیمه هــای زندگــی رفتــه و از ایــن طریــق هــم 
بــه صنعــت بیمــه کمــک شــده و هــم آســایش و رفــاه بیشــتری بــرای 
خانوارهــا ایجــاد شــده اســت. گفتنــی اســت روز گذشــته نخســتین بیمه 
نامــه مهــر زندگــی بیمــه رازی توســط رئیــس کل بیمــه مرکــزی و بــا 
حضــور دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایران،برخــی از اعضــای هیــات 
عامــل و مدیــران بیمــه مرکــزی و مدیرعامــل و مدیــران بیمــه رازی صادر 

شــد.
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اخبار شعب

استان کرمان

استان مرکزی

 استان البرز

استان آذربایجان شرقی
برگــزاري دوره هــاي تکمیلــي خســارت هاي 
جرحــي بــا حضورمدیــر بیمــه هــای اتومبیل

ــا"و رئیــس  ــد رئیــس شــعبه بیمــه "م بازدی
شــعبه بانــک ملــت ســیرجان از شــرکت گهر 

انــرژی در منطقــه گل گهــر ســیرجان

امتحــان  و  آموزشــی  برگــزاری جلســه 
ــتی  ــدگان سرپرس ــواده نماین ــان خان درم

ــرج ک

نشســت هماهنگــی و تبــادل نظــر  شــعب 
شــرکت هــای بیمــه شهرســتان ســاوه بــه 

میزبانــی شــرکت بیمــه ســینا
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استان خراسان رضوی

استان قزوین

 استان خراسان شمالی

استان کردستان
ــر بانــک ملــت  ــی مدی ــد دکتــر زمان بازدی
اســتان کردســتان از سرپرســتی بیمه"مــا" 

ــدگان  ــر از نماین ــم تقدی ــزاری مراس برگ
ــتانه ــنواره زمس ــر جش برت

نشســت صمیمانــه رئیــس شــعبه بجنــورد 
بــا مدیــر شــعب بانــک ملــت اســتان

ــا  ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــر اس ــدار مدی دی
ــدف  ــا ه ــا ب ــه صب ــه ب ــل کارخان مدیرعام
ــه  ــه ای ارائ ــات بیم ــت خدم ــی کیفی بررس

ــتریان ــم مش ــتای تکری ــده در راس ش
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ــی خیلــی وقــت اســت کــه در بیــن  نقــش و اهمیــت فعالیت هــاي بدن
اشــخاص کــم تحــرک شــناخته شــده اســت. ایــن موضــوع ســبب گردید 
ــون  ــرات گوناگ ــه اث ــبت ب ــد نس ــدا کنن ــل پی ــه می ــخاص جامع ــا اش ت
فعالیت هــاي بدنــي حســاس شــوند و ســعی کننــد تــا دانــش و آگاهــی 
هــای خــود را وســعت بدهنــد. در ادامــه بیشــتر بــه فوایــد ورزش پرداخته 

ایــم.

اثرات موثر ورزش بر بدن انسان

- افزایش حداکثر جذب اکسیژن در بدن.
- افزایش کارآیی قلب از راه حجم خون پمپ شده در یک ضربان.
-کاهش عوارض و احتمال مرگ و میر ناشی از نارساییهای قلبی.

-کاهش مقاومت عروقی برای عبور دادن جریان خون.
-کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشار خون.

 - افزایش جریان خون منطقه ای و نقل و انتقال اکسیژن به بافتها.
-کاهش و یا از بین بردن چاقی و افزایش قدرت عضانی.
- افزایش تولید اندروفینها که مخدرهای درونی هستند.

ــوان  ــه عن ــدن در مصــرف اســیدهای چــرب آزاد ب ــی ب ــش توانای - افزای
ــان فعالیــت. سوبســترا در زم

- افزایــش تولیــد لیپوپروتئینهــای ســنگین )HDL( کــه بــرای بــدن موثــر 
. هستند

- پیشــگیری از اســتئوپروز یــا پوکــی اســتخوان در صورت انجــام تمرینات 
وزن. تحمل 

- افزایش تحمل گلوکز در بدن.
- افزایــش تحمــل کار بدنــی و کاهــش تنگــی نفــس در بیمــاران مبتــا 

بــه انســداد مزمــن ریــه.
- افزایش و بهتر شدن تحمل بدن در زمان تمرین.

- افزایــش تولیــد عــرق زمــان فعالیــت کــه در نتیجــه تحمــل بــدن در 
برابــر گرمــا بــاال مــی رود.

ــر کار  ــر اث ــا هــر وســیله دیگــر کــه ب ــدن انســان برعکــس ماشــین ی ب
ــی  ــه و توانای ــا کار جــان گرفت ــاال مــی رود، ب و فعالیــت اســتهاک آن ب
بیشــتری بــه دســت مــی آورد. در زمانهــای گذشــته ، حرکــت و تمریــن 
هــای بدنــی ، قســمتی از کار روزانــه شــخص بــه حســاب مــی آمــد، ولــی 
اکنــون بــر اثــر پیشــرفت تکنولــوژی و ماشــین، باید بیشــتر از گذشــته به 
دنبــال انجــام حرکــت بــود، و هــر شــخص بایــد آن را در برنامــه روزانــه 
خــود قــرار دهد.تنفــس و یــا نفــس کشــیدن وســیله ای اســت کــه بــا آن 
، اکســیژن بــه همــه بــدن مــی رســد و مــواد زایــد و اکســیده بــه بیــرون 
ریختــه مــی شــود. در هنــگام تمریــن ، میــزان نفــس کشــیدن افزایــش 
مــی یابــد. فــردی کــه بدنــش تربیــت شــده بــا تمریــن هــای ورزشــی 
اســت ، آهســته تــر و عمیــق تــر از اشــخاص دیگــر نفــس مــی کشــد، 
فشــارهای وارد بــر سیســتم تنفســی خــود را بــا ســعی کمتــر و کارایــی 

بیشــتر جــواب مــی دهــد .

تمریــن هــا بــه دســتگاه هاضمــه بــه دو روش کمک 
ــی کنند: م

1- به دلیل پی آمد احتیاج بدن به غذا، اشتها را زیاد می کند.
2- بــه حرکــت اندامهــای هاضمــه ســرعت مــی بخشــد و حــرکات دودی 
شــکل معــده - کــه باعــث هضــم غــذا مــی شــود، زودتــر و راحــت تــر 
انجــام مــی گیــرد. تمریــن هــای ورزشــی ، عمــل تخلیــه را بهتــر مــی 
کنــد و از یبوســت جلوگیــری مــی کنــد. حــرکات دودی شــکل زیــاد می 
شــود و در نتیجــه ، رونــد ترشــحات بــدن کارآمدتــر تنظیــم مــی شــوند. 
ــد،  ــی اشــخاصی کــه فعالیتهــای جســمانی بیشــتری دارن ــه طــور کل ب
کمتــر از اشــخاص کــم حرکــت ، بــه بیمــاری ســنگ کلیــه و اختــاالت 

مشــابه بــه آن مبتــا مــی شــوند.

انجام ورزش در بدن چه تاثیراتی خواهد داشت؟
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بســیاری از مــواد زایــد، از راه غــدد عــرق در پوســت بــدن بیــرون ریختــه 
مــی شــود. ایــن فراینــد بــا تمرینهــای شــدید ورزشــی ســریع مــی شــود، 
عــاوه بــر ایــن ، عــرق کــردن ســبب تمیــز شــدن پوســت مــی شــود. 
ارزش دیگــر تمرینهــای ورزشــی، در افزایــش تولیــد ســلولهای قرمز خون 
در بافتهــای لنفــاوی اســتخوان اســت. تعــداد هموگلوبیــن خــون بــر اثــر 
فعالیــت بــاال مــی رود. تمرینهــا از بــاال رفتــن فشــار خون پیشــگیری می 
ــاد  ــه قــدری زی ــه طــور کلــی نقــش ورزش در ســامتی انســان ب کند.ب
اســت کــه امــروزه خیلــی از بیماریهــا را بــا ورزش درمــان مــی کننــد، کــه 

بــه ایــن روش درمــان  ورزش درمانــی گفتــه مــی شــود.

بایدها و نبایدهای ورزشی

با اعتدال آغاز کنید

آهســته آهســته پیــش برویــد. چنانچــه بخواهیــد پــس از یــک مــدت 
ــار  ــاً دچ ــد، مطمئن ــاال ورزش کنی ــا حجــم ب ــردن، ب ــی ورزش نک طوالن
ــه تدریــج آغــاز  ــا حداقــل ناامیــدی خواهیــد شــد. بنابرایــن ب آســیب ی

ــد. ــدال پیــش بروی ــا اعت ــد و ب کنی

بیش از اندازه ورزش نکنید

بــرای گرفتــن نتیجــه ی بهتــر و بــه حداقــل رســاندن احتمــال آســیب، 
بــدن احتیــاج بــه اســتراحت و ترمیــم دارد. پــس از یــک تمریــن ورزشــی 
ــل 24 ســاعت اســتراحت الزم اســت. خــوب اســت کــه  ســنگین حداق
تمرینــات ســبک و ســنگین خــود را یکــی در میــان انجــام دهیــد، بــه 
طــور مثــال یــک روز حــرکات ســنگین وزنــه را انجــام دهیــد و روز بعــد 

دوچرخــه را بزنیــد.

ــس از آن  ــد و پ ــان را گــرم کنی پیــش از ورزش خودت
کــم کــم بــدن را ســرد کنیــد

گــرم کــردن پیــش از آغــاز ورزش ضــروری اســت. گــرم کــردن عضــات 
ــرد و  ــد ک ــت خواه ــا را تقوی ــاف آنه ــیدگی و انعط ــش از ورزش، کش پی
ســبب مــی شــود تمرینــی بهتــر داشــته باشــید. همینطــور از پیدایــش 
ــدن پــس از انجــام  ــد. ســرد کــردن ب آســیب هــم پیشــگیری مــی کن
ورزش هــم مهــم اســت زیــرا ســبب شــل کــردن عضــات، پاییــن آوردن 
ضربــان قلــب شــده و ســبب مــی شــود اســترس ورزش از بــدن بیــرون 
رود. اینــکار همینطــور ســبب می شــود پــس از پایــان ورزش حســی بهتر 

داشــته باشــید.

حرکات کششی انجام دهید

ــت.  ــازی اس ــل در بدنس ــن عوام ــی از مهمتری ــری یک ــاف پذی انعط
ــات  ــام تمرین ــس از انج ــن و پ ــش، حی ــی پی ــرکات کشش ــام ح انج
ســبب مــی شــود، نتیجــه بهتــری بگیریــد، کمتــر آســیب ببینیــد و 

ــود. ــاح ش ــگام ورزش اص ــز هن ــان نی ــت قرارگیریت حال



15 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و دوم خرداد ماه سال  1400

از مربی های بدنساز کمک بگیرید

چنانچــه بــه باشــگاه مــی رویــد، ایــن شــانس را داریــد کــه زیر نظــر مربی 
تمرینانتــان را انجــام دهیــد. مربــی شــما را بــرای رســیدن بــه هدفتــان 
راهنمایــی مــی کنــد. کمــک مربــی اثــر بســیار زیــادی در کارکــرد شــما 
خواهــد داشــت زیــرا حتــی اگــر حرفــه ای هــم باشــید، عــادت هــای بــد 

زمــان ورزش مــی توانــد برایتــان دردســر ســاز باشــد.

خسته نشوید

ــن  ــد ای ــی توان ــد م ــای جدی ــن ه ــوید. تمری ــته نش ــتان خس از ورزش
یکنواختــی را از میــان ببــرد و شــوق بــرای یادگیــری مهــارت هــای جدید 
ــه وجــود مــی آورد. از آنجــا کــه تمرینــات گوناگــون  در شــما انگیــزه ب
بــرای بخــش هــای گوناگــون بدن موثــر اســت، انجــام تمرینــات گوناگون 

ســبب مــی شــود روی همــه بدنتــان کار کنیــد.

همراه ورزشی پیدا کنید

چنانچــه مشــکلتان بــرای ورزش نکــردن، نداشــتن انگیــزه اســت، یــک 
همــراه ورزشــی مــی توانــد راهــکار خوبــی باشــد. همــراه  ورزشــی مــی 
توانــد در زمــان خســتگی و بــی حوصلگــی بــرای ادامــه ی کار بــه شــما 
انگیــزه بدهــد و یــا اشــکاالت شــما را زمــان انجــام تمرینــات بــه شــما 

بگویــد.

تمرکزتان را از دست ندهید

مشــغول شــدن بــه موضوعــات دیگــر هنــگام ورزش امــکان دارد از فوایــد 
آن بــرای شــما کــم کنــد. مثــاً زمانــی کــه تمرکــز حواســتان را هنــگام 
ورزش از دســت مــی دهیــد، شــدت عملکردتــان هــم کاهــش مــی یابــد 
و نداشــتن دقــت کافــی بــه حرکاتتــان امــکان دارد ســبب ایجــاد آســیب 
شــود. از ایــن جهــت، الزم اســت کــه روی فــرم و شــکل بــدن و همینطور 

روش انجــام حرکــت خــود تمرکــز کافــی داشــته باشــید.
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مراقب خورد و خوراکتان باشید

بــرای بدنســازی، رژیــم غذایــی هــم بــه انــدازه ی خــود تمرینــات مهــم 
اســت. چیــری کــه مــی خوریــد اثــری مســتقیم بــر ورزش شــما خواهــد 
گذاشــت. داشــتن یــک برنامــه ی غذایــی خــوب و مناســب، ســبب مــی 
شــود نتیجــه بهتــری از تمرینــات خــود بگیریــد، عضلــه ســازی کنیــد و 

میــزان چربــی را در بدنتــان بــه حداقــل برســانید.

از خوردن آب سر باز نزنید

زمــان هــر 20 دقیقــه ورزش کــردن، بــدن شــما احتیــاج بــه حداقــل 8 
اونــس آب دارد. چنانچــه هنــگام انجــام ورزش حــس تشــنگی مــی کنید، 
بایــد بــه ســرعت بــه بدنتــان آب برســانید.چنانچه بیــش از یــک ســاعت 
ورزشــتان ادامــه یافتــه اســت، بهتــر اســت از نوشــیدنی هــای ورزشــی 
اســتفاده کنیــد زیــرا ایــن میــزان کربوهیــدرات، اضافــی آب بــدن شــما 
را حفــظ مــی کنــد. البتــه امــکان دارد ایــن نوشــیدنی هــا واکنــش هــای 
منفــی روی شــما دهــد، بنابرایــن بهتــر اســت اول یکبــار امتحــان کنید و 

از نتیجــه ی آن اطمینــان پیــدا کنیــد. از مصرف نوشــیدنی هــای کافئین 
دار و الکلــی زمــان ورزش پرهیــز کنیــد زیــرا هــر دو ی آنهــا آب بدنتــان 

را مــی گیــرد.

از ورزشتان لذت ببرید

ــد  ــدام از فوای ــد، هیچک ــذت ببری ــان ل ــد از ورزش کردنت چنانچــه نتوانی
ورزش بــرای شــما کارآمــد نخواهــد بــود. این بهانــه ی خوبی بــرای ورزش 
نکــردن نیســت، زیــرا اینــکار بــرای ســامتی شــما الزم و ضــروری اســت. 
ولــی پیــدا کــردن یــک ورزش مناســب کــه آن را دوســت داشــته باشــید 
و از انجــام آن لــذت ببریــد اثــر خیلــی زیــادی بــر عملکــرد شــما و اثــرات 

ورزش بــرای شــما خواهــد داشــت.

مصدومیت ها را نادیده نگیرید

بــه حالــت بدنتــان خــوب دقــت کنیــد. چنانچــه حــس درد مــی کنیــد، 
ــل  ــکان دارد دالی ــی ام ــی و مفصل ــای عضان ــد. درده ــه داری دســت نگ
ــیبی  ــه آس ــی ک ــه ورزش زمان ــه دادن ب ــد. ادام ــته باش ــی داش گوناگون
ــه وجــود آمــده امــکان دارد مشــکات بزرگتــری را در آینــده  برایتــان ب
برایتــان بــه وجــود آورد. چنانچــه ایــن دردهــا بیــش از چنــد روز ادامــه 

داشــت، حتمــاً بــه پزشــک رجــوع کنیــد.
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